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Rádio Tabajara traz a cantora Elis Regina hoje no Arquivo MPB. P. 19mais

Com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil, o governo, através do Banco de
Leite Humano Anita Cabral, vai aproveitar a campanha para defender a
importância do aleitamento nos seis primeiros meses de vida da criança. P. 4

Semana Mundial de
Amamentação será
aberta hoje na PB

Cajazeirenses ganham
escritório do Cooperar
e obras de saneamento
Os presidentes das Associações
Rurais não vão mais precisar se
deslocar até João Pessoa para
acompanhar os seus projetos. P. 5

"

Detran prorroga o prazo para licenciamento dos veículos com placa de final 7. P. 3"

Academia Brasileira de
Letras aprova medalha
para Nelson Coelho
Jornalista paraibano será condecorado
com a mais alta honraria concedida
pelos acadêmicos com assento na
Casa de Machado de Assis. P. 17

"Mais de 97% dos cheques
emitidos na Paraíba são
honrados pelos correntistas
Resultado foi destacado em pesquisa de
nível nacional que analisou o perfil dos
usuários dos serviços bancários. Desde
2008 os paraibanos têm se mantido fora do
time de emissores dos “borrachudos”. P. 8

"

"FESTA DAS NEVES REFORÇA A
TRADIÇÃO DO POVO PESSOENSE
As comemorações pelo aniversário de 424 anos da
Capital paraibana começam hoje e se estendem até o
dia 5 de agosto. Dida Fialho, banda Unidade Móvel e a
Orquestra Glamour abrirão a festa neste sábado. P. 9
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Programa Água Doce
conteceu em João Pessoa uma ofi-
cina para ativar os planos estadu-
ais do Programa Água Doce. Este
programa recebe a coordenação

do Ministério do Meio Ambiente, por meio
da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambi-
ente Urbano, e funciona em parceria com
instituições federais, estaduais, municipais e
a sociedade civil.

Com a sigla de PAD, o programa integra
as políticas públicas do governo federal. Pre-
tende que seja permanente o acesso à água
de boa qualidade para consumo humano.

Para promover esse acesso à água, o PAD
disciplina a implantação e a gestão de siste-
mas de dessalinização ambiental e social-
mente sustentáveis. O programa usa esta al-
ternativa, entre outras, para atender popu-
lações de baixa renda residentes em locali-
dades rurais. Estabelece ações, com priori-
dade, na região do semi-árido brasileiro.

A oficina tratou de assuntos como a recu-
peração, a preservação e a conservação das
bacias hidrográficas. Este é o momento opor-
tuno de se promover o uso sustentável de
recursos naturais para aplicação do Progra-
ma Água Doce nos Estados.

O coordenador do PAD, Renato Saraiva,
considerou que a oficina cumpriu com os ob-
jetivos. "Estamos contando com a represen-
tação de mais de 40 instituições do semi-ári-
do. É importante esta mobilização envolven-
do órgãos, a exemplo do Dnocs, entre ou-

A
tros, comprometidos com o processo da des-
salinização. Portanto, nós estamos tendo um
bom resultado".

O Programa Água Doce terá, em cada Es-
tado, um Núcleo Estadual, instância máxi-
ma de decisão. Terá também uma Coorde-
nação Estadual, com seu respectivo Grupo
Executivo. Será composto por técnicos ca-
pacitados pelo programa. Serão implanta-
das 22 unidades demonstrativas de referên-
cia, duas em cada Estado situado no semi-
árido.

A comunidade, para ser beneficiada pelo
Água Doce, deve se comprometer com o des-
tino adequado do rejeito extraído do dessa-
linizador de água potável. A comunidade
deve ceder uma área para a instalação dos
tanques de contenção ou para a instalação
dos sistemas produtivos integrados.

Para que uma localidade possa receber a
implantação do Programa Água Doce, há
algumas exigências básicas. Uma delas é
que a vazão mínima do poço seja de 1.000
litros por hora. Outra é que as propriedades
do solo sejam compatíveis com o sistema de
irrigação. Pede ainda a presença de explo-
ração pecuária (caprinos e ovinos).

Esse programa, para áreas rurais do semi-
árido, a exemplo do povoado de Vereda
Grande, município de Barra de Santana, é
uma bênção. Tomara que chegue lá, onde a
água potável é fornecida, o tempo todo, por
meio de carro-pipa.

“Paraíba democrática, terra amada”

O Nome, como todos deveriam saber e acre-
dito que saibam, é a palavra que se designa pes-
soa, animal ou coisa. Ele pode ser masculino,
como Humberto de Almeida, ou feminino, como
Francisca Bezerra de Almeida. Mas, para não
deixar qualquer dúvida, o melhor exemplo de
animal é o Edmundo, e Coisa, um exemplo de
rocha, o Benjamim Grim no papel desse perso-
nagem.

Quando eu nasci a história do anjo torto do
Drummond ainda não tinha sido contada. Se-
gundo o meu irmão mais velho e primeiro o
meu pai, este escriba quase fora carimbado -
vejam só! - com o nome de Pedro. Pedro, quem,
eu?! Sem quaisquer rixas com os donos desse
nome, confesso que não gostei. Primeiro, por
mais que olhe no espelho e reflita, faça pose de
Leonardo di Caprio e, contrariando o Djavan,
me devore todinho, não tenho uma cara de Pe-
dro.

Segundo, para não ficar apenas nesse primei-
ro do parágrafo anterior, depois de vivido anos
correndo atrás das asas ligeiras das borboletas
azuis que coloriam a rua onde nasci, não consi-
go encontrar outra pessoa que tenha a cara de
Humberto (de Almeida) mais parecida com o
nome. Trocando em miúdos: acertaram na mos-
ca, que nada tinha a ver com isso, quando esco-
lheram este escriba para ser Humberto de Al-
meida. Ah, com o Bezerra no meio.

Tem nomes que pegam, assim como apelidos,
e outros não. Não falo nem em topônimos, o
mais comum, mas em nome mesmo de gente,
essa que nasceu pra brilhar e, por ironia do des-
tino, apenas sobreviveu a fome. E só pelo fato
de morrer de barriga a cheia, todo ano paga a
promessa por vencer - até agora saí vitorioso -
os 14km que separam a igreja Nossa Senhora
de Lourdes da Senhora da Penha.

Se eu tivesse, por exemplo, recebido o nome
de Pedro, no mínimo seria chaveiro por aqui.
Nunca, porém, em tempo algum, um escriba
quase sempre puto, falando do mundo e por
crer em Deus excluindo-o dessa história, como
dizem "cultos sindicalistas", estaria escrevinhan-
do estas mal-traçadas e danando falação. Eu disse
"falação"? Disse. Mas prefiro "palração" que é a
mesma coisa, mas, infelizmente, os nosso cul-
tos sindicalistas ignoram-na por achar que se
trata de "língua de papagaio falador".

Nunca estudei a significação oculta dos nú-
meros e de sua - deles - influência no caráter e
no destino das pessoas. Nunca. Para ser sincero,
mesmo acreditando no Pitágoras e no seu Teo-
rema, o complicador de nossas vidas estudan-
tis, levando-me muitas vezes a desconfiar que a
hipotenusa - um nome imponente - era a mãe e
os dois catetos filhos gêmeos, jamais acreditei
que um 1 (hum?) antes do Berto, como costu-
mo assinar o Eu Plural, alguma coisa mude nes-
ta minha vida nada Severina. Um exemplo: co-
nheço um sujeito que tem 1000 antes do nome
e até hoje é um zero a esquerda.

Até Quarta, Isabelas!

Em nome da verdade, uma coisa
que todos recebem de graça

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado

Prefeitura desapropria a
sede do Clube Cabo Branco
A prefeitura de João Pessoa, através de
decreto do prefeito da cidade desapro-
priou a sede social do Clube Cabo
Branco, localizada no Centro da cidade,
mais especificamente na Rua Duque de
Caxias. Com a desapropriação será
instalada a Fundação Cultural de João
Pessoa – Funjope, entidade de direito
público subordinada à Secretaria de
Educação e Cultura do município de
João Pessoa, e a Secretaria de Turismo
do município no local.

Correios lançam blog
hoje sobre Filatelia
Neste sábado quando se comemora o
Dia do Selo Postal Brasileiro, os
Correios presenteiam os filatelistas com
um canal de informações especializado
no tema: o blog Correios Online/
Filatelia. Por meio do blog, a empresa
pretende divulgar emissões de selos,
matérias sobre lançamento, além de

produtos filatélicos à venda na loja
virtual Correios Online.

Governo federal reajusta
o valor do Bolsa Família

O valor básico do
benefício do Bolsa
Família passa para
R$ 68,00 contra R$
62,00 do último

reajsute, e o benefício variável – pago
de acordo com o número de crianças
– passa de R$ 20,00 para R$ 22,00. O
benefício vinculado aos adolescentes,
que era de R$ 30,00 passa para R$
33,00 por adolescente, até o limite de
R$ 66,00 por família.

Escola de Administração
vai realizar concurso
Já estão abertas as inscrições para o
concurso da Escola Nacional de
Administração Pública. São 45 vagas de
nível superior, das quais 44 em
qualquer área de graduação e uma para

bibliotecário. Três vagas de técnico são
reservadas a pessoas com deficiência.
Somente serão aceitas inscrições pelo
site da Fundação Carlos Chagas, até as
14 horas do dia 21 deste mês. A taxa é
de R$ 60,00. Todas as oportunidades
são para os servidores atuarem na sede
da escola, em Brasília.

Paraíba melhora índice
de desenvolvimento
Estudo divulgado recentemente pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) destaca
os avanços socioeconômicos da região
Nordeste e apresenta os focos de
políticas públicas que precisam de
revisão. O aumento da renda está entre
os fatores positivos, porém o desem-
penho na área social oscila conforme
as prioridades políticas. Paraíba teve o
4º melhor índice de desenvolvimento
no Nordeste. O trabalho, que compre-
ende o período de 2001 a 2007,
concluiu que todos os Estados
melhoraram a renda.

Humberto de Almeida
1bertodealmeida1@gmail.com
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Detran prorroga prazo
para o licenciamento
n A prorrogação do prazo para pagar o licenciamento de veículos e parcela do IPVA ocorreu

porque o órgão não pode emitir as guias, devido a falha técnica da operadora OI

PAGAMENTO DO IPVA

Departamento Esta-
dual de Trânsito ( De-
tran) e a Secretaria de

Estado da Receita decidiram al-
terar o calendário de licencia-
mento 2009,  prorrogando até
a próxima sexta-feira (7) o pra-
zo para pagamento do licencia-
mento dos veículos com placa
final 7 e da 2ª parcela do IPVA
final 8.

A decisão para prorrogar o
prazo de pagamento aconte-
ceu em razão de uma falha téc-
nica ocorrida no link da ope-
radora de telefonia OI que, on-
tem, impediu a emissão de guias
para pagamento de taxas e do
IPVA.

O  prazo para desconto de
10% no IPVA dos veículos com
placa final 9 ou para o parcela-
mento do referido imposto em
3 vezes tambem foi prorroga-
do pelo órgão, para evitar que
os proprietários de veículos te-
nham prejuízo.

 A medida é para garantir
que os usuários não sejam pre-
judicados pela falha técnica e
tenham uma segunda chance
de efetuar o pagamento sem a
cobrança de juros e multa.

O Oswaldo Trigueiro tem a sua
nomeação publicada no DO

Compec divulga gabaritos
oficiais do concurso do IFPB

Refis IV tem prorrogação
até o dia 30 de setembro

nConsiderando a lista trípli-
ce encaminhada pela Procu-
radoria-Geral de Justiça, o go-
vernador do Estado nomeou
o promotor de justiça Oswal-
do Trigueiro do Valle Filho
para ocupar, por um manda-
to de dois anos, a contar da
data da posse, o cargo de pro-
curador-geral de justiça da
Paraíba, com as vantagens e
atribuições que a lei lhe con-
fere. A nomeação foi publica-
da no Diário Oficial desta sex-
ta-feira (31).

Durante o Programa Pala-
vra do Governador realizado
na última terça-feira (28), o
governador falou a respeito
dos três membros do Minis-
tério Público Estadual (MPE)
escolhidos para compor a lis-
ta tríplice que definiu o novo
Procurador Geral de Justiça.

Durante o programa, ele
afirmou que iria respeitar a

Guilherme Cabral
REPÓRTER

vontade da maioria em esco-
lher o primeiro da lista trí-
plice. "Telefonei aos três para
parabenizá-los pela votação
e ouvi de todos a mesma pa-
lavra de ordem: governador,
nós não temos disputas in-
ternas, somos democratas e
acatamos um princípio de-
mocrático do mais votado",
comentou.

DEMOCRACIA E COERÊNCIA
Já o promotor de Justiça

Oswaldo Trigueiro, na oca-
sião, destacou que a decisão
do governador foi democrá-
tica e coerente. "A indicativa
do governador, onde ele colo-
cou a postura, mostra o perfil
de um homem comprometi-
do com as questões democrá-
ticas, a alegria é grande e afi-
nal de contas tínhamos o in-
dicativo de que ele agiria as-
sim", destacou.

nA data de ingresso no Refis IV,
programa de refinanciamento
de débitos referentes ao ICMS,
foi alterada de 31 de julho para
30 de setembro deste ano. Com
isso, o Governo do Estado aten-
de o pleito da classe empresa-
rial, já que era grande a quanti-
dade de pedidos para estender
o prazo. O Refis IV prevê par-
celamento de débitos fiscais,
vencidos até 30 de junho de
2008, inscritos ou não em dívi-
da ativa, inclusive ajuizados.

Através do benefício, os con-
tribuintes poderão liquidar o
débito à vista, em parcela única.
Neste caso a redução será de 95%
nas multas punitivas e morató-
rias e 80% nos demais acrésci-

Romye Scheneider
DA RECEITA

mos e encargos. Na hipótese do
pagamento em até 60 meses, a
redução será de 80% nas multas
punitivas e moratórias e 60% dos
juros de mora, ou ainda em até
120 parcelas mensais iguais, com
redução de 65% nas multas e 50%
nos demais acréscimos legais.

O secretário de Estado da Re-
ceita, Anísio de Carvalho Neto,
lembra que esta é mais uma opor-
tunidade que o Governo do Es-
tado oferece àquelas empresas
que não obtiveram condições de
saldar seus débitos em dia e que
poderão fazê-lo agora com redu-
ção e até parcelamento.

Os contribuintes interessados
em saldar sua dívida com o es-
tado, deverão procurar as Re-
cebedorias de Rendas, em João
Pessoa e em Campina Grande e,
no interior, as Coletorias.

nA Comissão Permanente de
Concursos Públicos (Compec) do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFPB) da
Paraíba divulgou, ontem os ga-
baritos oficiais do concurso para
técnico-administrativo e profes-
sor do quadro pessoal perma-
nente da instituição, cuja consul-
ta, após análise dos recursos,
pode ser feita pelos candidatos,
no link http://www.ifpb.edu.br/
compec2/gabarito.php. O resul-
tado final será divulgado até 31
de agosto. Para a prova de técni-
co, aplicada no domingo (26), fal-
taram 126 concorrentes.

Na prova para técnico admi-
nistrativo ainda faltaram 84,
em Sousa, entre os 897 candi-
datos que disputavam as 15
vagas disponíveis no campus.
Em João Pessoa, foram 13 falto-
sos para a vaga de arquiteto e
11 para a analista de TI. Em Ca-
jazeiras, 18 candidatos dos 74
inscritos faltaram, sendo 15
para a vaga de administrador
e três para analista de tecnolo-
gia da informação.

Em Sousa, para o cargo de as-
sistente de alunos, que teve o
maior número de inscritos, fal-
taram 40 candidatos; para as-
sistente de laboratório falta-
ram 10; para datilógrafo 12;
para auxiliar de enfermagem 10
e para operador de máquinas,
técnico de laboratório e técnico
em alimentos, faltaram quatro
candidatos para cada vaga.

A instituição teve 1.094 inscri-
tos para a seleção de 19 vagas,
sendo 15 em Sousa, duas em João
Pessoa e duas em Cajazeiras. O
resultado deve ser divulgado até

o dia 6 de agosto. O maior núme-
ro de concorrentes se concentra
em Sousa com 190 inscritos para
o cargo de assistente de alunos.
O salário inicial é de R$ 1.747,83
no nível superior. Para o inter-
mediário, a remuneração varia
de R$ 1.143,36 a R$ 1.364,53.

Percentuais de qualificação
incidem sobre o salário confor-
me o Plano de Cargos e Carrei-
ra, além de outros benefícios,
previstos em legislação.

No final de semana anterior, o
IFPB fez seleção para professores.
Essa primeira etapa teve 213 fal-
tosos entre os 780 inscritos. Fal-
taram 95 candidatos dos 329 ins-
critos para a cidade de Sousa, 80
dos 330 que se inscreveram para
o Campus João Pessoa e 38 da-
queles 121 concorrentes a vagas
de Cajazeiras. Foram oferecidas
40 vagas, das quais 19 são para o
campus de Sousa, 13 para João
Pessoa e oito para Cajazeiras.

Os salários dos professores
variam conforme a titulação: de
R$ 2.124,20 a R$ 3.542,75. Os
aprovados passam para a eta-
pa seguinte que é de desempe-
nho (didática), a ser realizada
entre os dias 4 e 13 de agosto. Os
classificados nas duas primei-
ras etapas serão submetidos a
análise de títulos (currículo).

Em João Pessoa, o maior nú-
mero de inscritos se concentrou
em Geografia; em Cajazeiras, a
maioria estava na vaga de His-
tória com 53 concorrentes, e em
Sousa, foi a área de Educação
Física, com 58 inscritos. Um
novo edital, desta vez para do-
centes com contrato temporá-
rio, deve ser lançado para va-
gas dos novos campi de Cabe-
delo, Monteiro, Patos, Picuí e
Princesa Isabel.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Da trajetória da humanidade, valorosos registros vão
ficando, sobretudo de caráter religioso. Tivemos a
dedicação de tantos... Em todos os tempos.

No Antigo Testamento:
Gênesis crê-se que foi escrito por Moisés, assim

como Êxodo, Levítico e Números.
Deuteronômio, escrito parte por Moisés e o relato

da sua morte se atribui a Josué.
Josué, ele próprio o autor do livro.
Juízes, autor desconhecido, no entanto pode ter sido

Samuel.
Rute, alguns asseguram que foi Samuel.
Samuel 1 e 2 provavelmente o próprio Samuel.
Reis 1 e 2 atribuem a Jeremias.
Crônicas 1 e 2 atribuem a Esdras.
Esdras e Neemias, eles próprios os autores.
Ester, escrito por um judeu que conhecia os costu-

mes e a linguagem dos persas.
Jó, uns atribuem o livro a Moisés, outros a Salomão,

outros a antigos sábios...
Salmos, diversos autores.
Provérbios, Eclesiastes e Cantares, de Salomão, rei

de Israel.
Isaias e Jeremias, eles próprios os autores.
Lamentações, Jeremias.
Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas,

Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacari-
as, Malaquias, eles próprios os autores.

No Novo Testamento:
O Evangelho de Mateus, o apóstolo e antigo cobra-

dor de impostos.
O Evangelho de Marcos, seguidor próximo de Pe-

dro e companheiro de Paulo e Barnabé.
Tanto o Evangelho de Lucas como Atos, se atribui a

Lucas, o médico, um companheiro próximo de Pau-
lo.

As Epístolas de Paulo: Romanos, Coríntios 1 e 2,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossences, Tessalonicen-
ses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemon.

Hebreus, supõe-se que Barnabé ou Apolo, colabo-
radores de Paulo.

Tiago, por Tiago, irmão de Jesus.
Pedro 1 e 2, o próprio apóstolo Pedro.
João 1, 2 e 3, o próprio apóstolo João.
Judas, o próprio Judas, irmão de Tiago.
Apocalipse, o apóstolo João.
Mais tarde, dando sequência a doutrina de Sócrates

e Platão, Hyppolyte Léon Denizard Rivail, renomado
autor de livros didáticos, professor de francês, arit-
mética, pesquisador de astronomia e magnetismo,
bem como discípulo de Pestalozzi, o pai da pedago-
gia moderna, através de sérias pesquisas no campo
da comunicação espiritual, reuniu numa só doutrina:
ciência, filosofia e religião.

Os estudiosos da matéria sabem das comunicações
espirituais do Antigo Testamento ao Consolador Pro-
metido por Jesus, em favor do crescimento espiritual
da humanidade. E a vida continua...

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Eles nos ensinam...

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Governo quer reduzir
mortalidade infantil
n Secretaria Estadual de Saúde abre hoje a 18ª Semana Mundial da Amamentação. O

objetivo é reforçar a importância do aleitamento nos seis primeiros meses de vida

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

ma das prioridades no
setor de Saúde para o
Governo da Paraíba é a

diminuição da mortalidade
infantil. Para isso é que a Se-
cretaria Estadual de Saúde
(SES), através do Banco de Lei-
te Humano Anita Cabral, quer
melhorar esse indicador e vai
aproveitar a 18ª Semana Mun-
dial da Amamentação para re-
forçar a importância do alei-
tamento, nos seis primeiros
meses de vida da criança. Sob
o tema "Amamentação em to-
dos os momentos. Mais saúde,
carinho e proteção", na Paraí-
ba, a abertura oficial será hoje
(1), às 9 horas, na Casa Bela Re-
cepções, em João Pessoa, com a
participação do secretário da
Saúde.

Durante a semana, a Secreta-
ria de Saúde e o Banco de Leite
Humano Anita Cabral vão pro-
mover palestras e distribuição
de material informativo em
unidades do Programa Saúde
da Família (PSFs) e em empre-
sas que mantêm parceria com
o banco de leite. Também ha-
verá exposição de banners e
distribuição de material em
agências bancárias. Amanhã
(2), serão instalados stands nos
shoppings Manaíra e Tambiá,
que funcionarão das 14 horas
às 18 horas. Na próxima sexta-
feira (7), o Banco de Leite Anita
Cabral vai formalizar uma par-
ceria com o Sebrae-PB para
ampliar o Projeto Aleitamento
Materno nas Empresas.

"Também vamos aproveitar
a semana para intensificar os
trabalhos nas maternidades e
postos de coleta, com palestras
e distribuição de material, não
apenas para as mães que ama-
mentam, mas também para as

U

equipes médicas e visitantes",
afirmou Socorro Amaro, dire-
tora do Banco de Leite Anita
Cabral e presidente da Comis-
são Estadual de Bancos de Lei-
te Humano da Paraíba.

Segundo Socorro, os bancos
de leite e postos de coleta do in-
terior do Estado também pla-
nejaram atividades para a se-
mana, com palestras e distri-
buição de folhetos educativos
nas unidades básicas de saúde.
A Paraíba possui cinco bancos
de leite: o Anita Cabral, em João
Pessoa, e os que funcionam na
Maternidade Cândida Vargas,
também na Capital; no Institu-
to de Saúde Elpídio de Almei-

da, em Campina Grande; na
Maternidade Peregrino Filho,
em Patos, e no Hospital Regio-
nal de Cajazeiras.

A coleta e distribuição de lei-
te humano também são feitas
em 12 postos instalados nos
hospitais Universitário Lauro
Wanderley (JP), Edson Rama-
lho (JP), Flávio Ribeiro (Santa
Rita), Regional de Guarabira,
da Clipsi (CG) e FAP (CG), da
Unimed (em JP) e da Guarni-
ção (JP); no Instituto Cândida
Vargas, na Capital; na Mater-
nidade Frei Damião, em João
Pessoa;  na fábrica Demillus, em
Santa Rita, e no distrito de Ga-
lante (CG).

Banco de Leite atende 90 bebês prematuros
Atualmente uma média de 90

bebês prematuros lotados em
unidades neonatais de 20 hos-
pitais da Grande João Pessoa
são beneficiados pelo Banco de
Leite Humano Anita Cabral, ao
mês. A entidade recebe em tor-
no de 150 litros de leite huma-
no durante o mesmo período,
enquanto que o número neces-
sário para suprir com folga a
demanda atual mensalmente,
seria de 300 litros.

Para mudar esse quadro, a
diretora-geral do Banco de Lei-
te, Socorro Amaro, revelou que
atualmente a equipe do Banco

de Leite Anita Cabral vem rea-
lizando projetos, a exemplo do
aleitamento materno em em-
presas, nas escolas, com as equi-
pes do Programa Saúde da Fa-
mília - PSF e para o turismo com
assessoria aos hotéis, bares e
restaurantes da Capital. Ainda
segundo ela, os programas vi-
sam incentivar o aleitamento
materno junto às mães, pais e
familiares, explicando o valor e
o significado do leite humano
para a formação da criança.

"Esse trabalho é realizado
através de palestras e distri-
buição de material explicativo

com essas mães e muitas se
tornam doadoras, que ajudam
a salvar as vidas de bebês pre-
maturos, lotados geralmente
nas unidades neonatais dos
hospitais. Então, é envolvendo
os demais segmentos da soci-
edade para essa causa do alei-
tamento materno e resgatar
uma coisa que é natural, e que
foi perdida por causa da inse-
gurança causada pelas indús-
trias de produtos lacto, peran-
te as mães, e com isso nossos
bebês começaram a perder em
qualidade de vida", frisou So-
corro Amaro.

Socorro Amaro, diretora do Banco de Leite Anita Cabral, em João Pessoa

 BRANCO LUCENA
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om o foco nos investi-
mentos de produção
rural, voltado para as

áreas da piscicultura, têxtil e
agricultura, o escritório do Pro-
jeto Cooperar em Cajazeiras foi
inaugurado ontem (31) pelo
governador do Estado. "Este é
mais um instrumento de de-
senvolvimento para os peque-
nos negócios no município de
Cajazeiras e cidades vizinhas",
declarou o governador que,
além de participar da solenida-
de de inauguração do Coope-
rar, cumpriu também uma
agenda de visitas que incluiu
as obras realizadas no aero-
porto regional e a aprovação de
uma ordem de serviço para sa-
neamento básico na zona nor-
te da cidade.

Em seu discurso, o governador
disse que a inauguração do es-
critório naquela região acabaria
com os transtornos enfrentados
pelos cajazeirenses e toda a re-
gião vizinha que antes eram
atendidos pelo Cooperar em João
Pessoa. "Os presidentes das as-
sociações rurais não precisarão
mais se deslocar até João Pessoa
para acompanhar seus projetos.
O escritório funcionando em
Cajazeiras vai dar mais agilida-
de às análises", afirmou.

O prédio da Emater, no cen-
tro de Cajazeiras, onde funcio-
nará o Cooperar, passou por
uma reforma no início de julho.
A revitalização compreendeu
toda a parte interna e externa
do local, além da parte elétrica
e a recuperação do acesso pú-
blico ao prédio que já não exis-
tia devido ao crescimento da
vegetação em razão do aban-
dono. A reforma foi concluída
no último dia 20. O prefeito Léo
Abreu (PSB) disse que a expec-
tativa com o funcionamento do
escritório local é que a popula-
ção de Cajazeiras e de outros
municípios circunvizinhos te-

C

Cajazeiras ganha escritório do Cooperar
nGovernador do Estado inaugura reforma do prédio do projeto que  atenderá produtores da região nas áreas de agricultura, piscicultura e têxtil

nham mais disponibilidade e
acesso ao crédito.

Por volta das 11 horas, o go-
vernador visitou as obras do
aeroporto regional de Cajazei-
ras que quando estiver finali-
zado, no ano de 2010, vai favo-
recer toda a região do Sertão
paraibano, além de cidades
próximas no Ceará e Rio Gran-
de do Norte que fazem divisa
com o Estado, trazendo mais
progresso, desenvolvimento e
turismo para toda a região.

As obras do aeroporto estão
na etapa de terraplanagem e
deverão estar concluídas den-
tro dos próximos 60 dias. Em
seguida, serão realizados os
serviços de montagem da es-
trutura asfáltica.

Empreendimento que vai
custar ao tesouro do Estado
cerca de R$ 5 milhões, o aero-
porto de Cajazeiras terá uma
pista de 1.500 metros, um han-
gar, terminal de passageiros e
sinalização para pouso e deco-
lagem no período noturno.

SANEAMENTO
Após a visita ao aeroporto,

o governador assinou a ordem
de serviço para ampliação do
sistema de esgotamento sani-
tário, interceptor, rede coleto-
ra, ligações domiciliares e ain-
da intra-domiciliares, benefi-
ciando vários bairros da cida-
de. Essa antiga reivindicação
terá um custo de quase R$ 4,9
milhões.

Garantindo que até o final do
ano voltará ao local para inau-
gurar, pelo menos, a pista de
pouso e decolagem do aeropor-
to, o governador disse que o
Governo do Estado vai conti-
nuar investindo em obras es-
truturantes, tanto em Cajazei-
ras quanto nos demais muni-
cípios da região, principalmen-
te na construção e recuperação
de rodovias.

Fórum discute o combate à tuberculose
nAberto na última quinta-fei-
ra (30) em João Pessoa, o I Fó-
rum Estadual do Diagnóstico
Bacteriológico da Tuberculose
para profissionais da rede do
Sistema Único de Saúde, ou
rede SUS, foi encerrado ontem,
no Hotel Xênius, no bairro do
Cabo Branco. De acordo com a
farmacêutica bioquímica, Di-
nalva Soares de Lima, do Setor
de Micro Bacteriose do Labo-
ratório Central do Estado (La-
cen), o fórum objetivou traçar
metas e ações para agilizar o
diagnóstico da tuberculose na
Paraíba. O Ministério da Saú-
de (MS) determina que o resul-
tado do exame deve estar pron-
to em 24 horas.

Dinalva Soares ressaltou que
a tuberculose é uma doença in-
fecto-contagiosa, transmissí-
vel, mas, diagnosticada prefe-
rencialmente em laboratório,
daí a importância dos profis-
sionais serem capacitados com
a técnica padronizada na ba-
ciloscopia e teste de sensibili-
dade também. Os participan-
tes receberam nos dois dias
do fórum informações sobre
biossegurança, e como proce-
der diante dos casos envol-
vendo pessoas carentes.

Os debates também aborda-
ram as descobertas precoces
dos casos de tuberculose, tra-
balhando o grupo de priorida-
de que são os sintomáticos res-
piratórios para se descobrir
precocemente o caso bacilífero
que é a forma contagiante da
tuberculose. Dinalva Soares
afirmou que os casos registra-
dos na Paraíba atualmente ge-

ram em torno de 2 mil. Em São
Paulo gira em torno de 20 mil
casos, Rio, 18 mil. Amazonas,
Bahia e Ceará, também regis-
tram números altos.

No caso da Paraíba se
torna mais fácil controlar, po-
rém, a doença ainda não está
sob controle. É preciso traba-
lhar o diagnóstico com mais se-
gurança, mais confiabilidade e
que os resultados sejam emiti-
dos no prazo menor possível.
"Quanto mais precocemente se
descobrir o caso bacilífero mais
precocemente melhor será o re-
sultado do tratamento", revela
Dinalva. Há muitos estados que
ainda dão resultados de exa-
mes com trinta, sessenta dias,
e isto dificulta, pois o paciente
estará neste período contami-
nando muitas pessoas.

O fórum capacitou cerca de
100 profissionais das 12 Ge-
rências Regionais de Saúde do
Estado que trabalham com o
diagnóstico da tuberculose
participando do evento. Além

dos profissionais dos labora-
tórios particulares. A Secreta-
ria de Saúde do Estado quer
padronizar o serviço.  Foram
realizadas sete palestras com
especialistas do Ministério da
Saúde, UFPB, Lacen/RS, UERJ,
UFES, Secretaria de Saúde do Es-
tado, dentre outras instituições.

Dados do Sistema Nacional
de Agravos e Notificações (Si-
nam), revelam que no ano pas-
sado a Paraíba notificou 1.069
novos casos de tuberculose. No
primeiro trimestre de 2009 fo-
ram 283 novos casos. Em geral
os resultados são disponibili-
zados em três dias. Já o Hospi-
tal Clementino Fraga, referên-
cia no Estado para tratamento
da tuberculose, dá o resultado
do exame de baciloscopia do
escarro no mesmo dia.

Nos dois dias do evento os
participantes debateram di-
versos temas, como a situação
epidemiológica e a política de
controle da tuberculose no Bra-
sil, a prevalência da doença en-
tre os pobres, o diagnóstico
bacteriológico da tuberculose,
controle de qualidade de baci-
loscopia nos municípios do
Projeto Fundo Global; Cultura
e Teste de Sensibilidade; Rede
Nacional de Laboratório da
Tuberculose; Impacto da Infec-
ção pelo HIV nas Ações de Con-
trole da Tuberculose, dentre
outros assuntos.

A Paraíba é um dos poucos
Estados do Brasil que tem se
destacado nas ações de comba-
te e prevenção da tuberculose,
segundo avaliação do Ministé-
rio da Saúde.

Inise Machado
ASSESSORIA DA SSP-PB

Seds finaliza conferências
sobre segurança pública

#
Seguindo determinação
do Ministério da Saúde,
a Secretaria estadual
traça estratégia para
diagnósticar a doença
em prazo de 24 horas

nUm público formado por
delegados das polícias federal
e civil participou, nesta sex-
ta-feira (31), da última Confe-
rência Livre sobre Segurança
Pública, com palestra do pro-
curador chefe da 5ª Região do
Tribunal Regional Federal,
sediada em Recife (PE), Lucia-
no Mariz Maia, tendo como
facilitadora a professora Na-
zaré Zenaide. O evento ocor-
reu na Faculdade Maurício de
Nassau, em João Pessoa.

Foram realizadas cinco
conferências durante a se-
mana, a maioria direciona-
da aos trabalhadores da
área, a fim de conscientizar
sobre a importância do Pla-
no Nacional de Segurança,
que pretende implantar
novo modelo de operaciona-
lização do setor no qual a so-
ciedade participe de todo o
processo de formatação. To-
das as propostas das Confe-
rências Livres sobre Segu-
rança Pública estão sendo
encaminhadas ao Ministério
da Justiça.

Fórum sobre tuberculose capacitou cerca de 100 profissionais de 12 Gerências Regionais de Saúde do Estado

 MARCOS RUSSO
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Trauma vai criar canal
aberto com a socidade
n A direção da unidade hospitalar enviou projeto à Secretaria da Saúde do Estado

solicitando a implantação da ouvidoria, que vai receber sugestões e reclamações

EM CAMPINA

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

Da mesma forma que premiou dois brasileiros com voos de
graça pela escolha do nome da empresa, a Azul Linhas Aéreas
para comemorar a nova rota Campinas-Belo Horizonte lançou
o concurso cultural "Azul em Minas." Até o dia 5 de agosto, os
internautas poderão escolher o nome da nova aeronave através
do site da empresa. Uma comissão julgadora escolherá o nome e
o ganhador poderá viajar de graça durante um ano com acom-
panhante para todos os destinos que a Azul opera. Quem quiser
participar é só se cadastrar no www.voeazul.com.br/minas e
sugerir um nome para a aeronave, que deverá ter a palavra
"Azul" e tema referente a Minas Gerais.

Azul dá um ano de graça de voos
para quem sugerir nome de avião

Vagas na Volkswagen
A Volkswagen do Brasil abriu inscrições para o Programa de

Trainee 2010. Serão selecionados 19 jovens para atuar nas áreas
de Compras, Desenvolvimento de Produto, Finanças, Operações,
Qualidade, Recursos Humanos, Vendas & Marketing e Tecnolo-
gia da Informação da montadora. Os candidatos devem ter for-
mação superior concluída entre dezembro de 2007 e dezembro
de 2009. O programa, que tem duração de 18 meses, tem o obje-
tivo de preparar e desenvolver um novo profissional para a
montadora. O processo seletivo será composto de cinco fases
após a inscrição: teste on-line de raciocínio lógico, inglês e atuali-
dades; dinâmica em grupo e redação; Painel de Negócio, com
testes de informática e entrevistas finais; e exame médico. A ins-
crição para o processo seletivo deverá ser feita até  o próximo dia
12, no site oficial da Volkswagen (http://www.volkswagen.com/
br/pt/Volkswagen_do_Brasil/recursos_humanos.html).

Forró do turista
Este jornalista será agraciado com o Troféu Forró do Turista

no próximo dia 17, no restaurante Fellini. A iniciativa é do
promoter Rogeraldo Campina, que há 12 anos recebe sema-
nalmente os turistas que nos visitam com muito forró. Na
entrega do troféu haverá show do cantor Amazan.

Bananeiras
Localizada a 130 quilômetros de João Pessoa, Bananeiras, é

palco da Rota Cultural 'Caminhos do Frio', que acontece na
cidade até este sábado (1/8) quando ocorre o já tradicional
"Aventura e Arte na Serra" com a realização de oficinas, apre-
sentações artísticas e a promoção de passeios e trilhas pelas
ladeiras, áreas rurais e cachoeiras que embelezam a pequena
cidade que está a 552m acima do nível do mar. O 'Caminhos
do Frio - Rota Cultural' é uma realização da Prefeitura de
Bananeiras, em parceria com o Sebrae-PB, Governo do Estado
da Paraíba, Caixa Econômica Federal, Águas da Serra Haras,
Golf e Condomínio Serra de Bananeiras.

Natal Luz de
Gramado

O Natal Luz de Gramado,
que acontece de 12 de novem-
bro a 17 de janeiro de 2010 em
Gramado RS iniciou a venda
de ingressos para o público.
Como a rede hoteleira de Gra-
mado é limitada e o evento o
maior e mais belo que aconte-
ce na cidade, os interessados
já podem contatar os seus
agentes de viagem.  Na 24ª edi-
ção do Natal Luz, além do es-
petáculo Fantástica Fábrica de
Natal estão confirmadas ou-
tras 15 atrações, como o Gran-
de Desfile de Natal"; o "Nativi-
taten;  a "Arca de Noel" ; 30
"Árvores Cantantes",  "Show
de Som e Luzes",  A Vila de
Natal e o Encontro de Papais
Noéis. "Queremos aprimorar
todas os nossos espetáculos e
proporcionar algumas novi-
dades para os turistas", afir-
ma Luciano Peccin, diretor do
evento. A programação já está
disponível no site oficial
(www.natalluzdegramado.com.br).

Fatec
Com diploma do Cor-

don Bleu de Londres, a
chef de cozinha Sabrina
Mahler irá proferir pales-
tra sobre Gestão de Cozi-
nhas em hotéis e restau-
rantes no próximo dia 13,
às 19 horas no auditório
do Sebrae-PB, no Bairro
dos Estados e o ingresso
será 2 kg de alimentos não
perecíveis. Sabrina que foi
chef de cozinha no Ocean
Palace Hotel de Natal e no
Pestana Angra dos Reis-
RJ vai ministrar ainda um
curso de Extensão de Gas-
tronomia nos dias 13 e 14
deste mês na Fatec -J. Pes-
soa, no bairro de Miramar,
com descontos para asso-
ciados da Abrasel, Abih,
e João Pessoa e Parahyba
Convention Bureau.  In-
formações e inscrições
com a coordenadora pro-
fessora Justina Ferreira
(Fatec): 83-3244-7940.

m serviço de Ouvidoria
será implantado no
Hospital Regional de

Emergência e Trauma Dom
Luiz Gonzaga Fernandes. O
anúncio foi feito pelo diretor
geral do hospital, médico João
Menezes. A ouvidoria será um
canal aberto para ouvir as su-
gestões e reclamações da popu-
lação. Ou seja, será o canal de
cidadania que funcionará li-
gando o povo a instituição.

O projeto para implantação
da ouvidoria já foi encaminha-
do pelo diretor João Menezes
para apreciação da Secretaria
Estadual de Saúde. �Eu já enca-
minhei o pedido para a implan-
tação da ouvidoria para que a
população seja o canal de cida-
dania�, explicou João Menezes.

Conforme afirmou João Me-
nezes, quando a ouvidoria es-
tiver funcionando, a população
terá acesso direto ao Hospital
Regional onde poderá fazer
suas reclamações, opiniões, dar
sugestões e também fazer elo-
gios. Para isso, uma linha tele-
fônica será disponibilizada.

Através deste novo canal de
comunicação, o público pode-
rá registrar suas reclamações
que, dependendo do caso, serão
resolvidas na mesma hora de
maneira ágil e eficiente. O ser-
viço de ouvidoria também de-
verá realizar pesquisa de satis-

fação nas unidades de interna-
ção e no setor de emergência.

O diretor João Menezes disse
que está apenas aguardando o si-
nal verde do secretário de Saúde
José Maria de França para implan-
tar a ouvidoria do Hospital Regi-
onal de Emergência e Trauma.

UEPB seleciona professores substitutos
nOs Departamentos de Direito
Privado e Ciências Jurídicas
Fundamentais e de Direito Pú-
blico e Prática Jurídica, da Uni-
versidade Estadual da Paraíba,
realizam, entre os dias 31 de
agosto e 4 de setembro, no ho-
rário das 8 horas às 11 horas,
as inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado para
Contratação de Professor Subs-
tituto, em regime de trabalho
T-40, para o Campus I, em Cam-
pina Grande.

Estarão sendo oferecidas qua-
tro vagas para as áreas de co-
nhecimento Direito Cambiário,
Direito Processual Penal II, Fi-
losofia Jurídica e Legislação So-
cial. A titulação acadêmica mí-
nima exigida é a de Graduação
em Direito com Especialização
ou Mestrado, ou os créditos de
Mestrado em áreas afins, devi-
damente comprovados.

Os interessados poderão se
inscrever na secretaria do Cen-
tro de Ciências Jurídicas (CCJ),

localizada na Rua Coronel Sal-
vino Figueiredo, s/n, Centro, em
Campina Grande.

Para se inscrever, o candida-
to deverá apresentar: compro-
vação dos títulos acadêmicos
dos quais é portador, requeri-
mento de inscrição preenchido;
xerox do RG, CPF, título eleito-
ral e do certificado de serviço
militar (para candidatos do
sexo masculino); cópia do cur-
riculum vitae e da respectiva
documentação comprobatória.

A seleção dos candidatos se
dará através da realização de
prova didática, com duração de
50 minutos, e exame de títulos.
O sorteio do tema da prova
acontecerá no dia 8 de setem-
bro. As provas serão realiza-
das no dia 9 de setembro, a par-
tir das 8 horas, no CCJ. O resul-
tado final da seleção será pu-
blicado no dia 12 do mesmo mês
e será disponibilizado na che-
fia dos Departamentos de Di-
reito. Outras informações: (83)

Assessoria de Imprensa
DO HOSPITAL DE TRAUMA

3310-9753 / 9756.

ENFERMAGEM
O Departamento de Enferma-

gem da UFPB realiza, entre os
próximos dias 3 e 7, das 8 ho-
ras às 11 horas e das 13 horas
às 17 horas, na Secretaria do
curso de Enfermagem, localiza-
da na Rua Juvêncio Arruda, s/
n, Campus I, Bodocongó, as ins-
crições para o Processo Seleti-
vo Simplificado para contrata-
ção de professor substituto, em
regime de trabalho T-20.

Está sendo oferecida uma
vaga para a área Médico Cirúr-
gica, com subárea de Enferma-
gem em UTI/Urgência e Emer-
gência. A titulação acadêmica
mínima exigida é a de Gradua-
ção em Enfermagem, com Pós-
Graduação, no mínimo, em ní-
vel lato sensu na área objeto da
seleção.

O Hospital de Trauma Dom Luiz Fernandes será entregue ainda este ano

U

ARQUIVO
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Vinho e sexo

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Vivo estivesse, será que Johann Strauss (o II) diria que
esta coluna faz apologia de bebidas alcoólicas? Certamen-
te, não. Ora, o sujeito que compôs a valsa Vinho, Mulhe-
res e Músicas - uma das suas imortais criações  nesse gêne-
ro - certamente intuiu que, música à parte, vinhos e mu-
lheres, já na sua época, tinham tudo a ver. E bem antes
disso, aliás, como Roma, por exemplo, já escrevera. Mas
essa é outra história...

Só por aperitivo, devo dizer que Strauss dispensa  apre-
sentação, não é mesmo? Nem o bêbado mais safado do
mundo (a expressão "bêbado safado" só pode ser coisa de
quem não bebe), desconhece ao menos uma das imortais
criações do compositor austríaco no gênero valsa.

E são inúmeras, entre elas: Contos dos Bosques de Vie-
na, Rosas do Sul, Sangue Vienense, Valsa do Imperador e
Vozes da Primavera, além da citada Vinho Mulheres e
Música e, "last but not least", a insuperável Danúbio Azul,
que o cineasta Stanley Kubrick cuidou de reimortalizar
no clássico 2001-Uma Odisséia no Espaço.

Antes que isso aqui pareça conversa de bêbado, passe-
mos à redescoberta - agora científica - da associação entre
mulheres e vinhos, conforme estudo promovido pela Uni-
versidade de Florença, na Itália. O tal estudo enuncia sim-
plesmente o seguinte: o consumo moderado de vinho tin-
to pode aumentar a libido sexual feminina. Han? Que di-
ria o velho Strauss sobre a redescoberta? Que se trata de
apologia de bebidas alcoólicas?

  O enunciado florentino baseou-se em pesquisa com 798
mulheres italianas, entre 18 e 50 anos de idade, da região
de Chianti, na Toscana. Classificadas de acordo com o
hábito diário de consumo de vinho, elas responderam
questionários com 19 perguntas sobre sexualidade. O gru-
po que apresentou os maiores índices de desejo sexual foi
o de mulheres que consomem uma ou duas taças de vi-
nho tinto por dia. Não chega a ser grande coisa, não, mas
já é uma boa tintura. Como esta coluna não tem nada a
ver com isso, tim-tim ao Strauss, aos estudiosos florenti-
nos e, obviamente, às mulehres da Toscana.

PROVOCAÇÃO
Quando vi o anúncio no jornal, fiquei com água, quero

dizer, com espuma na boca: "Chegou a Skol Litrão!" Tra-
ta-se da garrafa de cerveja de 1 litro - provocação para
cervejeiro nenhum botar gosto ruim. Essa vai descer re-
dondíssimo. Me aguardem!

TCE vai discutir ações
para melhorar serviços
n Como parte das atividades, que começam na próxima semana, o Tribunal de Contas

vai realizar coletas de sugestões dos servidores e um ciclo de palestras sobre o assunto

Tribunal de Contas do
Estado começa, na pró-
xima semana, a discu-

tir estratégias de melhoria na
qualidade dos serviços presta-
dos à sociedade durante os
próximos cinco anos. O traba-
lho inclui a coleta de sugestões
dos servidores e um ciclo de
palestras sobre o assunto, me-
didas a serem implantadas até
o final do mês.

O ponto de partida será uma
reunião marcada para a próxi-
ma sexta-feira com todos os ser-
vidores, auditores, procuradores
e conselheiros, quando serão re-
passadas as primeiras informa-
ções sobre o assunto. O encontro
será no auditório Ministro João
Agripino Filho, às 10 horas.

O processo de organização
das discussões sobre o Plano
Estratégico do TCE para o perío-
do 2010/2014 está sendo condu-
zido por uma comissão especi-
al, coordenada pelo conselhei-
ro Fernando Catão, a quem cabe
traçar os caminhos que levarão
à formatação do projeto.

Um questionário, com base
em formulários do Prêmio Na-
cional de Qualidade, será apli-
cado a todos os servidores que
poderão indicar falhas a serem
corrigidas e apresentar suges-

tões para melhorar o desempe-
nho do TCE. No final do mês,
haverá um ciclo de palestras no
TCE com o mesmo objetivo. O
conselheiro Catão está tentan-
do viabilizar a participação de
um especialista renomado no
assunto.

Ainda durante o ciclo de de-
bates, estão previstas exposi-
ções do presidente Nominan-
do Diniz Filho e dos conselhei-

A instituição elaborou Plano Estratégico para ser implementado até 2014

Exposição de carros antigos é atração
nOs admiradores de carros
antigos de João Pessoa terão a
oportunidade de conhecer e re-
ver modelos de carros que cir-
culavam pelas ruas da cidade
no passado. Cerca de 15 carros
vão estar expostos na Avenida
Duque de Caxias, no próximo
dia 5, quando a Capital come-
mora 424 anos de história. Os
carros estarão em meio a casas
e prédios antigos, relembran-
do um pouco dos anos das dé-
cadas de 50, 60 e 70 quando a
circulação era intensa na re-
gião.

Os carros ficam expostos a
partir das 14 horas, entre o So-
lar do Conselheiro, construído
em 1790 � a edificação residen-
cial mais antiga de Filipéia de
Nossa Senhora das Neves �, e a
Academia Paraibana de Letras,
outro prédio bastante antigo

que faz parte da história de
João Pessoa.

A exposição, que é uma inicia-
tiva da Prefeitura Municipal de
João Pessoa (PMJP) juntamente
com o Clube de Carros Antigos
da Paraíba (CCAP), tem o obje-
tivo de preservar a memória e
incentivar a admiração ao anti-
gomobilismo. Este é um novo
termo, um neologismo, relacio-
nado à amplitude e liberdade da
restauração de veículos antigos.
A prática do antigomobilismo
está associada à atitude cultu-
ral de preservar a história.

O Clube do Carro Antigo da
Paraíba nasceu no ano de 2002,
fruto da iniciativa de alguns
admiradores e possuidores de
relíquias, que sentiam necessi-
dade de formar um grupo para
passear e expor os carros. O
clube é formado por mais de 80

filiados e possui um acervo de
60 carros espalhados por toda
a Paraíba. �O Clube de Carros
Antigos da Paraíba foi reconhe-
cido de utilidade pública pela
Câmara de Vereadores de João
Pessoa, o que nos deixou muito
orgulhosos. Estamos vendo
também que a administração
atual se preocupa com a histó-
ria�, comentou o presidente
Tércio Fagundes Caldas.

Tércio explica que os veícu-
los são antigos, restaurados,
aptos a andar confiavelmente,
ostentando todos os brilhos
quando do dia de sua fabrica-
ção, e constituem-se num retra-
to vivo da história, e não ape-
nas em mais uma agregação
harmônica de latas e parafusos.
Um carro é considerado antigo
quando atinge mais de 30 anos.

FESTA DAS NEVES

ros Fernando Catão e Fábio
Nogueira, os dois próximos
presidentes da corte. Além da
melhoria de qualidade, os
conselheiros querem provo-
car uma discussão sobre as
ameaças que pairam, em ní-
vel nacional, contra os Tribu-
nais de Contas. Consultas ex-
ternas nesse sentido devem
ser feitas, dentro do Plano Es-
tratégico do TCE.

O
 ORTILO ANTÔNIO

SAIDEIRA
Ainda que a contragosto, o bêbado leva a mulher

para conhecer o Poço dos Desejos, atração da cidade-
zinha do interior que visitavam como turistas. O
lugar é uma versão matuta, digamos assim, da Fon-
tana di Trevi, de Roma, conhecida como a Fonte dos
Desejos.

Ao aproximar-se do precipício, o marido bêbado
saca, com alguma dificuldade, a moeda do bolso, faz
um pedido e, mesmo cambaleante, atira-a de costas
no poço. A mulher se prepara para fazer o mesmo,
porém, por ironia do destino, perde o equilíbrio ao
deslocar o braço para trás e cai dentro do poço. O
marido bêbado murmura, então, para os seus bo-
tões:

 - Pô, e não é que deu certo?
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“Paraíba democrática, terra amada”

Emissão de cheque sem
fundo tem queda na PB
nTeleCheque revela que consumidor paraibano tem honrado as contas através desse

meio de pagamento e a taxa de inadimplência se situou em apenas 2,05% em junho

pesquisa "Perfil dos
Inadimplentes no
Brasil", realizada pela

TeleCheque, empresa especializa-
da na concessão de crédito ao
comércio varejista, revela que
o consumidor paraibano tem
honrado as contas pagas
através do cheque. No mês de
junho, a taxa de inadimplên-
cia no Estado foi de apenas
2,05%. Porém, de acordo com
a última pesquisa, a Paraíba
caiu um pouco no mês de ju-
nho, no ranking dos estados
com o maior número de che-
ques honrados em todo o
país.

Ao todo, a Paraíba obteve
97,95 do total de honrados
contra apenas 2,05% de de-
volvidos, na sétima posição,
figurando na média do índi-
ce Brasil, que do total de che-
ques emitidos, 97,69% repre-
sentam os honrados.

Com relação à queda do po-
sicionamento do Estado, que
nos últimos meses esteve
sempre em primeiro lugar, os
números do Estado não são
de desanimar. No topo da lis-
ta dos adimplentes hoje, está
Goiás (98,62%), seguido do
interior de São Paulo (98,25),
Sergipe (98,25%), Minas Ge-
rais (98,09%), Rio de Janeiro
(98%) e Mato Grosso (97,99%).
No país, do total de cheques
emitidos em junho, 97,69%
foram honrados, um cresci-
mento de 0,71% quando com-
parado com o mesmo perío-
do do ano anterior. Em rela-
ção ao mês de maio, houve
um aumento de 0,49%.

"Este crescimento é muito
significativo para a economia
do país, uma vez que é refle-
xo da volta do poder de com-
pra dos consumidores brasi-
leiros, que após a reconquis-
ta do crédito, farão de tudo
para cumprir os compromis-
sos e manter o nome 'limpo'",
explica José Antônio Praxe-
des Neto, vice-presidente da
TeleCheque. Paralelamente,
esse cenário também é posi-
tivo para os varejistas. "Eles
se sentem mais seguros e ou-
sam, criando promoções. Isso
garante a lucratividade do
estabelecimento e fideliza a

clientela que busca acima de
tudo, bons preços e facilida-
des de pagamento", comple-
ta o vice-presidente.

QUEDA CONTÍNUA
De acordo com os últimos

números divulgados pela Te-
leCheque, a Paraíba tem man-
tido uma queda mensal de -
9.29%, enquanto que a dimi-
nuição anual em relação a ju-
nho foi de -18,97%. Em relação
ao mesmo período do ano pas-
sado, a redução foi de 0,48%.

Esta não é a primeira vez
que a Paraíba figura nos pri-
meiros lugares. Desde o ano
passado, o Estado tem se
mantido corriqueiramente
entre as primeiras posições
no ranking de cheques hon-
rados. Em abril de 2008, com
96,44% do total, o Estado es-
tava em 7º lugar. Já em janei-
ro de 2009, a Paraíba iniciou
o ano com 97,51% na 3ª posi-
ção, subindo para 1º em feve-

reiro com 98,83% e mesmo
com uma pequena redução se
segurou no posto no último
mês de março com 97,50%.

De acordo com o diretor da
Regional Nordeste da Tele-
Cheque, Ricardo Régis, a Pa-
raíba tem se mantido sempre
nas primeiras posições devi-
do aos cuidados realizados
pelos comerciantes locais e
principalmente pelo históri-
co de bons pagadores que o
Estado mantém em relação às
demais unidades da federa-
ção. "Percebemos que a Paraí-
ba está controlando bem o li-
mite de cheques enviados ao
comércio. E isso, tem feito
com que o comércio consiga
aumentar o número de clien-
tes cadastrados. Isso eleva a
forma de pagamento através
do cheque como meio viável
e seguro para o comerciante,
além de proporcionar facili-
dade de pagamento para o
consumidor", frisou.

De acordo com a pesquisa,
o principal motivo do endi-
vidamento foi o descontrole
financeiro (74,65% das res-
postas). "Isto reforça que o
agravamento da inadimplên-
cia foi resultado do acesso a
um crédito excessivo antes da
crise e do alto comprometi-
mento de longo prazo, que
não pode ser cumprido devi-
do às mudanças nos ganhos
salariais.", detalha o vice-
presidente.

Ângelo Medeiros
REPÓRTE

A

#
Desde o ano passado, o
Estado tem se mantido
entre as primeiras
posições no país no que
se refere a diminuição
dos ´borrachudos`

Cheques tem severa vigilância por parte das lojas do comércio varejista

Ou escapam todos ou nenhum. Todos, porém, vão
sair queimados. Este é o quadro atual do Senado brasi-
leiro. E, na próxima semana, como se diz, o bicho vai
pegar. Os adversários de Sarney já ingressaram com mais
de dez representações contra ele no Conselho de Ética
da Casa. Dominado pelos aliados do atual presidente, o
Conselho deve receber novas representações. Só que,
desta vez, contra os desafetos políticos do maranhense
representante do Amapá. Encontram-se ameaçados de
processo o tucano amazonense Arthur Virgílio, o demo-
crata paraibano Efraim Morais, o pedetista pernambu-
cano Cristovam Buarque, representante do Distrito Fe-
deral, o petista acreano Tião Viana, com ascendência
paraibana, o socialista cearense José Nery, representante
do Pará, e o tucano cearense Tasso Jereissati. Todos têm
alguma acusação por desvio de conduta e são passíveis
de enquadramento em faltas que definem a quebra do
decoro parlamentar. O que pode redundar em cassação
de mandato. Dessa forma, como se diz, é bala para to-
dos os lados. E ainda nem se sabe onde vão parar as
perdidas.

*Sergio Botelho Jornalista

Sérgio Botelho
sergiobotelhopb@gmail.com

É guerra!

MALDADE
A história se repete à

exaustão: prefeitos que se
vão negligenciam os pro-
cedimentos para a prorro-
gação de convênios preju-
dicando os que chegam.
Resultado: ação interrom-
pida.

SOLUÇÃO
Projeto que tramita

na Câmara dos Deputa-
dos, de autoria do de-
putado paraibano, Ma-
noel Júnior (PSB), cor-
rige o erro permitindo
aos novos prefeitos pra-
zo legal para retomar os
convênios.

REUNIÃO

Por falar em PSB, não
apenas Manoel Júnior,
mas, ainda, seu colega
Marcondes Gadelha, tem
reunião com a bancada
federal socialista na Câma-
ra, próxima semana. Na
pauta, o partido na PB.

PROMESSA
Com a promessa de

Lula, feita na última terça-
feira, de construir uma
usina de biodiesel em cada
estado do Nordeste, a agri-
cultura da região pode so-
nhar com dias melhores.
Mas, para quando?

BRONCA FEIA
O Senado deve experimentar um verdadeiro inferno

político com a retomada dos trabalhos, a partir desta se-
gunda-feira, 03. Cerca de sete senadores podem ser re-
presentados no Conselho de Ética.

TRABALHO
O pior dos mundos vai ser encarado pelos 15 senado-

res que compõem o Conselho. A vida dos 15 deverá ser
inteiramente dissecada pela Grande Mídia. Aliás, o pro-
cesso já começou.

PARAIBANOS
Da Paraíba, apenas um senador faz parte do Conselho

de Ética: João Vicente Claudino, eleito pelo Piauí, e nas-
cido em Cajazeiras. Um dos poucos que já entregou có-
pia da sua declaração de IR.
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Festa das Neves tem
início hoje na Capital
n Evento integra as comemorações pelos 424 anos da cidade de João Pessoa e

oferece ao público shows musicais e manifestações artísticas da cultura popular

A

O toco

Sitônio Pinto

*Sitônio Pinto É JORNALISTA, ESCRITOR, PUBLICITÁRIO, MEMBRO DO IHGP, DA
ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS E DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO NORDESTE

sitoniopinto@gmail.com

Ronco Grosso já combatera lado a lado com aquela tropa,
nos tempos em que perseguiam o bando de Lampião. Fizera
parte do Batalhão Provisório, sediado em Princesa. Expulsa-
ram os cangaceiros da vila de Patos, encrustada no contrafor-
te norte da Serra da Baixa Verde, ou Serra de Triunfo, na divi-
sa sudoeste da Paraíba com Pernambuco. O Batalhão Provi-
sório era comandado pelos irmãos Oliveira Ledo, ambos de
Teixeira. Foram escolhidos e convocados pelo coronel José Pe-
reira, assim como os outros homens da Volante de Princesa,
ou Batalhão Provisório, para dar cobro ao cangaço. A tropa
da polícia foi criada com o apoio de Solon de Lucena quando o
Presidente instalou seu governo no município, antes da Guerra
de Trinta. Aquela volante botou para correr Lampião e seus
asseclas, com um grande prejuízo para os bandoleiros. Pri-
meiro, correram com eles de Patos; depois, perseguindo os
facínoras, tiveram um grave entrevero no município de Flo-
res, no sítio Tenório, na extrema de Pernambuco com a Para-
íba, onde um disparo da volante atingiu uma pedra junto a
um pé de quipá, usado por Lampião para se agasalhar no
tiroteio. Ambos, cangaceiros e policiais, chamavam a essas
pedras providenciais de "santo antônio". A bala ricocheteou
na pedra, atingiu o quipá e lançou um espinho no olho do
cangaceiro, conferindo-lhe a marca registrada que seus no-
vos asseclas cultuam até hoje: os óculos emoldurando o olho
cego. Foram inúteis os cuidados dos doutores Zé Cordeiro e
Severiano Diniz: o facínora perdeu o olho. Na luta, morreram
Levino, irmão do bandido Lampião, e o cangaceiro Antônio
Romeiro. Quem teria feito aquele disparo? Algum dos irmãos
Oliveira? Um deles, o sargento Cícero, tombou naquele Fogo
do Tenório, ou Fogo de Flores. Ou teria sido Caixa de Fósforos?
Era um bom atirador. Ou Luiz Leão, o bahiano de Barros,
cabra bom de luta? Ou Tocha, que mais tarde mataria Meia-
Noite -- o cangaceiro que leiloou o juiz de Souza? O magistra-
do só foi salvo porque foi arrematado por um amigo, pelo qual
pagou cinco contos de rés - o preço de um carro Ford. Dinheiro
que logo seria furtado pelos irmãos Ferreira, quando acampa-
ram perto dos Patos. Ronco Grosso sabia de tudo, pois tinha
informantes no bando. Meia-Noite denunciou o furto com
sua voz aguda e temida como a ponta de sua língua-de-peba.
Para evitar mal maior, Virgulino indenizou Meia-Noite e ex-
pulsou-o do bando. Outra vez a Volante correu com os diabos
a pé até Alagoas, em Serrote Preto, onde o tenente Francisco
Oliveira Ledo quis tomar de assalto, à faca, a casa onde o
grupo se entricheirara. Oliveira morreu. Agora, a tropa em
que Ronco Grosso combatera o perseguia, desde a Baixa Ver-
de até a Serra Branca, por causa da Guerra de Trinta, em que
Ronco lutou no Exército de Princesa. Ele conhecia a todos, de
Benício, o comandante, até os praças. O rastreador, um caça-
dor de nome Coelho, era infalível. Eles o seguiriam até o Cea-
rá, se preciso fosse. Ronco Grosso montava uma besta rosi-
lha. Coelho encontrou pelos da égua numa cerca de varas ao
longo de um corredor: "é um animal cego do olho direito, de
crinas às direitas", disse a Benício. "Porque do olho direito?"
Perguntou o comandante. "Porque ele não se esfrega nos paus
da esquerda", retrucou o rastreador. "É uma besta", afirmou
Coelho. "Só mija pra trás, sem pisar no rastro molhado", afir-
mou o experiente. "Agora Ronco apeou-se e foi pela cerca",
disse Coelho. "Soltou a besta, que vai andando sem prumo,
pisando maneiro". Até que o rastro sumiu perto de um toco
fumegante, que alguém cortara e queimara à beira da estrada.
"Perdi o rastro, tenente. De agora pra frente, cuidado com o
Ronco que ele se envulta". Todos conheciam os poderes de
Ronco Grosso. Ele sabia de rezas fortes e se envultava. A tropa
fez alto. Benício abriu a braguilha e se aliviou no toco fuma-
cento. "Benício mijou na minha cara e apagou o pé-de-burro
que eu pitava quando me envultei no toco", disse, mais tarde,
Ronco Grosso, aos curiosos da tarde, na esquina do tempo que
ainda morava em Princesa.

José Alves
REPÓRTER

s comemorações pelo
aniversário de 424
anos da Capital parai-

bana começam hoje e se esten-
dem até o dia cinco de agosto
com a tradicional Festa das
Neves. O cantor e compositor
Dida Fialho, e as bandas Uni-
dade Móvel e Orquestra Gla-
mour, abrirão o evento secu-
lar hoje.

Outros artistas como Aman-
dí Cortez, além das bandas Ca-
ronas do Opala, Pura Raiz e
Odecasa, são alguns dos 15 no-
mes que comandarão os shows
da Festa das Neves em sua ver-
são 2009. As apresentações
ocorrerão no palco montado na
Avenida Odon Bezerra, sempre
a partir das 21 horas.

A programação inclui tam-
bém 15 atrações da cultura po-
pular, na Praça Dom Adauto,
por volta das 20 horas, além
da participação voluntária de
diversos grupos do Serviço So-

cial do Comércio (Sesc) no tur-
no da tarde.

Nos palcos da Avenida Odon
Bezerra e da Praça Dom Adauto,
vão se apresentar uma média de
três atrações por noite. Ao lado
do espaço reservado à cultura
popular, haverá ainda a Tenda
do Cordel, reservada à venda de
CDs, DVS e cordéis. O local será
comandado pelo mestre Fran-

cisco Diniz, de Mandacaru.  Mais
uma vez, a cultura popular,
com expressões mais genuínas
da identidade paraibana, tem
espaço garantido na Festa das
Neves, com cerca de 550 brin-
cantes, distribuídos em 15 gru-
pos. Quadrilha junina, lapinha,
coco de roda, banda de pífano e
boi de reis serão os carros-che-
fes dos folguedos.

Pelo calendário da festa, as
atrações no palco da Avenida
Odon Bezerra são as seguintes:
sábado (1/8) Dida Fialho, Uni-
dade Móvel e Orquestra Gla-
mour. No domingo se apresen-
tam Odecasa, Caronas do Opa-
la e Banda Tentáculos. Na se-
gunda-feira (3/8) será a vez de
D'telles, Banda Pura Raiz e
Banda Megashow.

Na terça-feira (4/8) se apre-
sentam Alêda Guerra / Pablo
Escobá/ SDS e Baile.com. Na
quarta-feira (5/8)  estará no pal-
co Beto Pipoca, Amandí Cortez
e Tuaregs.

No Palco da Cultura Popular
(a partir das 20 horas), se apre-
sentam no sábado (1/8), Qua-
drilha Junina Flor de Lírio (Fun-
cionários IV, em João Pessoa),
Lapinha Bom Jesus (Bela Vista,
em João Pessoa) e Ciranda dos
Tupinambás (Mandacaru, em
João Pessoa).

No domingo (2/8) será a vez
da Quadrilha Junina Lageiro
Seco (Roger, em João Pessoa),
Lapinha Nossa Senhora da Pe-
nha (Cristo Redentor, em João
Pessoa), Coco de Roda (Amaro
Branco - Olinda).

Na segunda-feira (3/8) se
apresenta a Quadrilha Junina
Sucupira (Padre Zé, em João
Pessoa), Lapinha Jesus de Na-
zaré (Mandacaru, em João Pes-
soa) e a Banda de Pífano de Ta-
vares (Tavares -PB).

Atrações se estendem até o dia cinco

Na terça-feira (4/8), a anima-
ção fica por conta da Quadri-
lha Junina Sanfona Branca
(Mangabeira, em João Pessoa),
Lapinha São Sebastião (Cruz
das Armas, em João Pessoa) e
Banda de Pífano de Cachoeira
dos Índios (Cachoeira dos Índi-
os-PB).

Na quarta-feira (5/8), dia do
aniversário da cidade a anima-
ção vai ficar por conta da Qua-
drilha Junina Lampião (Man-
gabeira, em João Pessoa), Coco
de Roda Novo Quilombo (Qui-
lombo do Gurugi, no Conde -
PB) e Boi de Reis Estrela do Nor-
te (Bairro dos Novais, em João
Pessoa).

As apresentações voluntári-
as do Sesc acontecerão no palco
da Cultura Popular. No sábado

(1º/8), se apresentará as 17h30 -
Mestre Brown, 19 horas - 25
anos do Xokito (diversas ativi-
dades). No domingo (2/8), às 16
horas - 25 anos do Xokito (di-
versas atividades), 17h30- Mes-
tre Brown (diversas atividades)
e às 19 horas - Xaxado do Sesc.

Na segunda-feira (3/8), às
17h30 - Mestre Brown (diver-
sas atividades), e às 19 horas -
25 anos do Xokito (diversas ati-
vidades). Na terça-feira (4/8), às
17h30 - Michael Jackson cover
(diversas atividades) e às 19
horas - 25 anos do Xokito (di-
versas atividades) e na quarta-
feira (5/8), 16 horas - 25 anos do
Xokito (diversas atividades), às
17h30 - Michael Jackson cover
(diversas atividades) e às 19
horas - Xaxado do Sesc.

Parque de diversões destinados às crianças é uma das opções da festa

 FOTOS: ORTILO ANTÔNIO

Público encontra barracas com comidas e bebidas na Festa das Neves
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“Paraíba democrática, terra amada”

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTA RITA
JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
PROCESSO Nº: 03320080027726
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
AUTOR: HSBC BANK BRASIL S/A
RÉU: ADAILTON DA SILVA MALHEIRO
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O DOUTOR FALKANDRE DE SOUSA QUEIROZ, Juiz de Direito da 2ª Vara da

Comarca de Santa Rita, Estado da Paraíba, na forma da lei, Etc.
FAZ SABER todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento

tiverem, expedido nos autos da BUSCA E APREENSÃO nº 0332008002772-6, movida por
HSBC BANK BRASIL S/A, Instituição Financeira registrada no CNPJ/MF Nº.
01701201000189 contra o Promovido ADAILTON DA SILVA MALHEIRO, brasileiro, inscrito
no CPF/MF 009.519.254-90, com endereço na rua pila, 21 - Municípios - Santa Rita/PB,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para através do presente Edital, CITÁ-LO, de
todos os termos da Busca e Apreensão em epígrafe para que no prazo de 05 dias pague a
integralidade da dívida nos moldes do parágrafo 2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69, com as
alterações da Lei 10931/04, bem como no prazo de 15 dias, apresente sua defesa. E, para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz de direito expedir o
presente edital, que vai devidamente assinada. Dado e passado nesta cidade de Santa Rita,
Estado da Paraíba, aos 29 dias do mês de abril do ano de 2009. Eu, Daniel N. Silva Analista
Judiciário, o digitei e subscrevi.

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTA RITA
JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

JUÍZO D DIREITO DA 2ª VARA
PROCESSO Nº: 0332006004222-4
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
AUTOR: BANCO ITAU S/A
RÉU: REGINALDO DE SENA SANTOS
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O DOUTOR FALKANDRE DE SOUSA QUEIROZ, Juiz de Direito da 2ª Vara a

Comarca de Santa Rita, Estado da Paraíba, na forma da lei, Etc.
FAZ SABER todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento

tiverem, expedido nos autos da BUSCA E APREENSÃO nº 0332006004222-4, movida por
BANCO ITAÚ S/A, Instituição Financeira registrada no CNPJ/MF Nº.  6070119000004
contra o Promovido REGINALDO DE SENA SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF/MF
032.403.504-75, com endereço na Rua Nova, 47 - Várzea Nova - Santa Rita/PB, atualmente
em lugar incerto e não sabido, para através do presente Edital, CITÁ-LO, de todos os termos
da Busca e Apreensão em epígrafe para que no prazo de 05 dias pague a integralidade da
dívida nos moldes do parágrafo 2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69, com as alterações da Lei
10931/04, bem como no prazo de 15 dias, apresente sua defesa. E, para que no futuro
ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz de direito expedir o presente edital,
que vai devidamente assinada. Dado e passado nesta cidade de Santa Rita, Estado da
Paraíba, aos 29 dias do mês de abril do ano de 2009. Eu, Daniel N. Silva Analista Judiciário,
o digitei e subscrevi.

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANTONIO ALVES BEZERRA
SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 007130234-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  47,50
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042616
Responsavel.: ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 441312324-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  405,00
Cedente.....: AUTO PECAS SHIGENAGA
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045195
Responsavel.: DIAL DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
CPF/CNPJ....: 008274382/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   17.080,00
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBAN-
CO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044614
Responsavel.: FERNANDO IMPERIANO DA
COSTA
CPF/CNPJ....: 095710354-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  800,00
Cedente.....: GRANPECAS - COM E DISTR
DE PECAS RE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046109
Responsavel.: GRANPECAS COM E DIS.DE
PCS,RET
CPF/CNPJ....: 004906156/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.845,42
Cedente.....: CARED COML DISTRIBUIDORA
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045916
Responsavel.: JOSE ANDREA MAGLIANO
FILHO
CPF/CNPJ....: 010946770/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  604,80
Cedente.....: CIA TROPICAL HOTE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044678
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS F SAN-
TOS
CPF/CNPJ....: 379930204-25

Titulo......: CHEQUER$2.670,00
Cedente.....: GILMAR MESA MASTROROSA
Apresentante: GILMAR MESA MASTRORO-
SA
Protocolo...: 2009 - 045637
Responsavel.: NEWTON ALVES DE ARAU-
JO FILHO
CPF/CNPJ....: 101442424-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.571,00
Cedente: UNICA INDUSTRIA DE MOVEIS
SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045786
Responsavel.: PAULO SERGIO SOARES DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 010141972/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  816,83
Cedente.....: BRASILEIRO COELHO IND
COM LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046719
Responsavel.: REFORMULAR CONSTRU-
COES S/S LTDA
CPF/CNPJ....: 010250358/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  46,85
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTA-
COES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045124
Responsavel.: UBIRATAN DE BARROS
GUIMARAES
CPF/CNPJ....: 036451934-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  100,00
Cedente.....: CASA DO ESCAPAMENTO
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044449
Responsavel.: VILLA SAO PAULO BAR E
RESTAURANTE L
CPF/CNPJ....: 008144281/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  407,63
Cedente.....: DUAS LAGOAS LTDA EPP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045287

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

Joao Pessoa,  01/08/2009
----------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO
CANTALICE

- Titular -

Responsavel.: ALLAN BARBOSA PONTES
CPF/CNPJ....: 137041414-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  150,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046203
Responsavel.: CEREALISTA PLANALTO
COM.DE ALIM.E B
CPF/CNPJ....: 003810115/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.080,00
Cedente.....: INCOPA INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PAPE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045493
Responsavel.: FRANCISCO LOPES DO VALE
CPF/CNPJ....: 763777928-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  320,00
Cedente.....: CLOROTEXTIL - INDUSTRIA E
COMERCIO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046893
Responsavel.: HCA COM. DE MATS. ELETRI-
COS LT
CPF/CNPJ....: 005797878/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  659,91
Cedente.....: DANTA LUXR E C DE LUMINA-
RIAS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046806
Responsavel.: JACKSON EMANUEL DE
LUNA CAMBOIM
CPF/CNPJ....: 051105614-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  194,23
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045668
Responsavel.: JOSEVALDO SABINO DE
SOUZA
CPF/CNPJ....: 281986544-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   90,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG

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

CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043651
Responsavel.: JULCELEIA SILVA DE ARA-
UJO
CPF/CNPJ....: 010749354-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  185,00
Cedente.....: J F DE SOUSA ACESSORIOS
PARA VEICUL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046884
Responsavel.: KADOSHI ENGENHARIA
LTDA  *
CPF/CNPJ....: 001646708/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  121,00
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046879
Responsavel.: MARCELO MELQUIADES DE
A FILHO
CPF/CNPJ....: 090569574-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  780,25
Cedente.....: RODHAL DISTRIBUIDORA DE
HIGIENE E A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046932
Responsavel.: W W BRASIL MINERIOS
LTDA
CPF/CNPJ....: 005589778/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.271,44
Cedente.....: LATINA VITORIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046601
Responsavel.: W W BRASIL MINERIOS
LTDA
CPF/CNPJ....: 005589778/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.658,38
Cedente.....: LATINA VITORIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 046604

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

Joao Pessoa,  01/08/2009
---------------------------------

 Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

CARLOS ULISSES
SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA

SUL
TITULAR: Bel. Walter Ulysses de Carvalho

EDITAL DE LOTEAMENTO

O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial de Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca
desta Capital, por Virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento
de PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO, agropecuarista, portador da Cédula  de Iden-
tidade nº935.343-SSP/PE e inscrito no C.P.F. / MF. Sob o nº 075.369.254-68, e sua esposa
PAULA FERNANDA MORAES COUTINHO, empresária, portadora da Cédula de Identi-
dade nº 1.132.335-SSP/PB e inscrita no C.P.F. / MF. Sob o nº 753.819.664-15, ambos brasileiros,
residentes de domiciliados nesta capital: FALVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO,
empresário, portador da Cédula de  Identidade nº 902.082 - SSP/PB e inscrito no C.P.F. / MF.
Sob o nº 442.039.854-04, e sua esposa ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO.
Empresaria, portadora da Cédula de Identidade nº 1.234.512-SSP/PB e inscrita no  C.P.F./MF.
Sob o nº 675.541.304-63, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na rua Hipólito Freires,
nº340, Aptoº 402m bi bairro de Altiplano Cabo Branco, nesta capital, e LOURIVAL BATISTA
CABRAL, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 179.621-2ª Via - SSP-
PB e inscrito no C.P.F./MF. Sob o nº023.230.874-87, e sua esposa MARIA DO SORÁRIO
BARROS CABRAL, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade sob nº 177.841-
2ª Via-SSP/PB e do C.P.F sob nº 067.552.674-49, residentes e domiciliados na Avenida Gover-
nador Argemiro de Figueiredo, 880 Aptoº , 401, no bairro do Bessa, na cidade de João Pessoa/
PB nesta data edito o Edital do Loteamento " VALE VERDE" - localizado na Granja São Luiz,
no bairro José Américo, nesta Capital, em zona urbana, composto de 08 (oito) Quadras e 156
(Cento e cinqüenta e seis) Lotes, de propriedade de PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO
e sua esposa PAULA FERNANDA MORAES COUTINHO. FLAVIANO FALCONE RIBEI-
RO COUTNHO e sua  esposa ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO, e
LOURIVAL BATISTA CABRAL e sua esposa MARIA DO ROSÁRIO BARROS CABRAL,
acima qualificados; objeto da matricula nº 71969, conforme documentos exigidos pelo art.
18 da Lei 6.766, de 19/12/1979, que ficam arquivados, planta aprovada pela Prefeitura Municipal
de João Pessoa, em data de 08/07/2009, alvará de licença de aprovação expedido pela Pre-
feitura Municipal de João Pessoa, em 08/07/2009, sob nº 2009-000882m expedido através do
processo 2009/035185, publicado no Semanário Oficial de14/06/2009. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no Diário Oficial do Estado
e Jornal local, por três dias consecutivos , podendo o registro ser impugnado no prazo de 15
(quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo  19 da citada
Lei Federal nº 6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro do Registro
de Imóveis e Anexos, editei o presente e subscrevi . João Pessoa, 30 de Julho de 2009;

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. A DRª. ÉRICA TATI-

ANA SOARES AMARAL FREITAS, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, no
Uso de suas atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABER, que tramita perante este

Juízo, os autos da    AÇÃO     DE     REINTEGRAÇÃO    DE    POSSE    (Processo n.
20020070154733), ajuizada pela DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCAN-

TIL S/A, contra DANIEL ALBINO GERMANO, brasileiro, portador do CIC
n. 082.777.084-75,      residente  e   domiciliado  em   local  incerto  e  não  sabido.
FINALIDADE : Fica o réu devidamente citado, para, querendo, no prazo de quinze

(15)
Dias, oferecer contestação, valendo o silencio como resposta a implicar em revelia.

Para
Que a noticia chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, indo
Publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa, 04 de Maio de 2009. Eu. Jose

Alberto de Melo - Téc. Judiciário.

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 008/09
Registro CGE Nº. 09-00266-5
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da Pregoeira Oficial e da

Equipe de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para
conhecimento dos interessados, a realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 008/
2009, regida pela Lei Federal Nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Data de
Abertura das Propostas: 17/08/2009, às 09h00min, cujo objeto Contratação de uma empresa
especializada na prestação de serviços de segurança eletrônica, na sede da Companhia
Paraibana de Gás - PBGÁS. O Edital e anexos poderão ser consultados ou adquiridos pelos
interessados, na sede da PBGÁS situada à Av. Epitácio Pessoa, 4756 - Cabo Branco - João
Pessoa/PB, a partir da data de sua publicação, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e
das 14h00min às 18h00min, ou adquirido pelo site: www.pbgas.pb.gov.br.

João Pessoa, 31 de julho de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  082/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  17/08/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de material permanente (condicionador de ar, câmera fotográfica, im-
pressora, etc),  destinado a Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econô-
mico , conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00184-9
João Pessoa, 30 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  143/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  17/08/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de gêneros alimenticios, através do registro de preços, destinado a Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00263-0
João Pessoa, 31 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  117/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  18/08/2009 às 09:00
horas para:

Aquisição de equipamento hospitalar (autoclave), destinado ao Hospital Èdson
Ramalho,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00262-2
João Pessoa, 31 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2009

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à situada à Rua

15 de novembro, 159, 1º andar, centro, nesta cidade de Cuité/PB, LICITAÇÃO NA MODA-
LIDADE PREGÃO PRESENCIAL , com a finalidade de selecionar propostas para AQUI-
SIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES DESTA PREFEITURA. Iní-
cio da Sessão às 10:00 (horário de Brasília – DF) do dia 13/08/2009 no prédio da Prefeitura
Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité/PB. O edital completo
poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Compras, em meio magnético,
mediante entrega de um CD-R vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 11:00
horas ou solicitado através do e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Quaisquer dúvidas
contatar pelo telefone (83) 3372-2246.

Cuité/PB, em 31 de julho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL 49/09
A Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna

público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas
alterações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, que a licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial nº. 49/09 cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE será realizado no dia 13
de Agosto de 2009 as 8:30 horas na Sala da Comissão de Licitação, situada a Rua João Pires
de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O novo Edital e maiores informações poderão ser
adquiridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico
www.cabedelo.pb.gov.br ou e-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

INDÚSTRIA DE CERAMICA RENASCER LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.619.700/0001-
33, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licença de Operação nº 1331/2009 em João Pessoa, 30 de julho de 2009
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de telhas, na Avenida Nosso Senhor
dos Passos, S/N - Anexo B - Centro Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2009-
003181/TEC/LO-0748.



COMPLEXO DE SAÚDE CRUZ DAS ARMAS-CSCA
PREGÃO PRESENCIAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°03/09
PROCESSO Nº25.203.000022/2009
REGISTRO CGE Nº09-00207-8
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Utensílios de Cozinha).
ADJUDICO, os itens para as empresas:
-Conquista Comercio de Equipamentos Ltda, item 01 valor unitário R$1,40 valor total

R$16,80, item 02 valor unitário R$8,50 valor total R$51,00, item 03 valor unitário R$7,50 valor
total R$45,00, item 04 valor unitário R$32,00 valor total R$96,00, item 07 valor unitário
R$14,00 valor total R$84,00, item 08 valor unitário R$84,00 valor total R$252,00, item 09 valor
unitário R$2,00 valor total R$12,00, item 10 valor unitário R$40,00 valor total R$80,00, item
11 valor unitário R$125,00 valor total R$250,00, item 13 valor unitário R$0,90 valor total
R$5,40, item 14 valor unitário R$0,85 valor total R$3,40, item 17 valor unitário R$68,00 valor
total R$136,00, item 18 valor unitário R$18,00 valor total R$216,00, item 19 valor unitário
R$29,00 valor total R$290,00, item 22 valor unitário R$28,00 valor total R$280,00, item 25
valor unitário R$12,50 valor total R$187,50, item 26 valor unitário R$6,50 valor total R$39,00,
item 27 valor unitário R$14,00 valor total R$42,00, item 28 valor unitário R$68,00 valor total
R$680,00, item 29 valor unitário R$75,00 valor total R$150,00, item 32 valor unitário R$5,90
valor total R$35,40, item 33 valor unitário R$23,90 valor total R$143,40, item 34 valor unitário
R$39,00 valor total R$390,00, item 35 valor unitário R$8,40 valor total R$84,00, item 36 valor
unitário R$13,00 valor total R$195,00, item 37 valor unitário R$49,00 valor total R$98,00, item
38 valor unitário R$1,50 valor total R$9,00, item 39 valor unitário e total R$575,00, item 41
valor unitário R$2,90 valor total R$34,80, item 42 valor unitário R$3,50 valor total R$504,00,
item 43 valor unitário R$3,50 valor total R$84,00, item 45 valor unitário R$59,00 valor total
R$590,00 e o item 46 valor unitário R$44,00 valor total R$88,00 perfazendo um valor total dos
itens para empresa até o exercício financeira de R$5.746,70.

-José de Arimatea Porto Martins (Liv. Pedro II), item 05 valor unitário R$35,15 valor
total R$351,50, item 06 valor unitário R$45,00 valor total R$990,00, item 12 valor unitário
R$1,97 valor total R$283,68, item 15 valor unitário R$8,00 valor total R$80,00, item 16 valor
unitário R$8,00 valor total R$80,00, item 20 valor unitário R$49,00 valor total R$98,00, item
21 valor unitário e total R$270,00, item 23 valor unitário R$12,15 valor total R$72,90, item 24
valor unitário R$2,20 valor total R$396,00, item 30 valor unitário R$7,00 valor total R$70,00,
item 31 valor unitário R$2,00 valor total R$360,00, item 40 valor unitário R$6,00 valor total
R$36,00 e o item 44 valor unitário R$20,00 valor total R$60,00,  perfazendo um valor total dos
itens para empresa de R$3.148,08.

Perfazendo um valor total geral da licitação de R$8.894,78
João Pessoa, 29 de julho de 2009.

Eliane Gomes de Figueiredo
Pregoeira do CSCA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações contidas no processo e adjudicação do Pregoeiro, Ho-

mologo a presente licitação.
João Pessoa, 30 de julho de 2009.

Paulo Roberto Muniz Dantas
Diretor Geral do CSCA

DECISÃO    DE. PRE 030/09
ASSUNTO: Dispõe sobre as tarifas do serviço de distribuição de gás natural cana-

lizado a serem praticadas pela Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS a partir de 01 de
agosto de 2009.

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, no
uso de suas atribuições, e considerando:

a) O aumento de 4,34% no custo de aquisição do gás natural da Petrobras a partir
de 01/08/2009; e

b) A aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB), através da
Resolução ARPB Nº 006/2009 de 28/07/2009, da proposta da PBGÁS de majoração média da
tarifa em 4,43% (vide tabela 1 abaixo), em conformidade com o contrato de concessão;

DECIDE:
Artigo 1º - Fixar as tarifas constantes no Anexo I a serem praticadas pela PBGÁS nos

segmentos industrial, GNV, GNC, comercial, residencial e climatização a partir de 01 de
agosto de 2009, incluindo os tributos (PIS/PASEP, Cofins e ICMS), respeitados os critérios
e valores à vista, conforme determina a Cláusula 14ª do Contrato de Concessão.

§ 1º - Os valores devidos pelos consumidores industrial, comercial e climatização
serão calculados, faixa a faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de
cada uma delas, pela tarifa (R$/m³) correspondente.

§ 2º - O valor total semanalmente devido pelo consumidor industrial e mensalmente
devido pelos consumidores comercial e climatização corresponde à soma dos valores ob-
tidos na forma do parágrafo precedente.

§ 3º - Para os consumidores industriais pertencentes a um mesmo grupo econômico,
os valores semanalmente devidos serão calculados pelo somatório do volume de todos eles,
sendo o valor apurado rateado proporcionalmente ao volume consumido por cada um.

§ 4º - As tarifas fixadas para os segmentos GNV e GNC excluem o ICMS substituição
tributária.

§ 5º - As tarifas fixadas para o segmento residencial são compostas por uma parcela
fixa e outra variável.

I. A parcela fixa será devida mensalmente somente pelos consumidores, cujo consu-
mo mensal se enquadre na primeira faixa;

II. A parcela variável será devida pelos consumidores, cujo consumo mensal se
enquadre nas demais faixas e será calculada mediante a multiplicação do volume contido
nos limites de cada uma das faixas, pela tarifa (R$/m³) correspondente;

III. O valor total mensalmente devido pelo consumidor residencial, cujo consumo
mensal esteja acima da primeira faixa, corresponde à soma dos valores obtidos na forma do
inciso precedente.

§ 6º - As tarifas de gás natural estão referenciados à pressão absoluta de 1 atm.
(1,033 kg/cm²), temperatura de 293,15°K (20°C) e poder calorífico a 9.400kcal/m³.

Artigo 2º - A concessionária, visando ao atendimento de novos consumidores inte-
grantes de segmentos específicos do mercado, poderá, à vista das peculiaridades que os
singulariza, ajustar condições diferenciadas de fornecimento, garantia e preços.

Artigo 3º - Esta Decisão entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos
a partir da 00:00h (zero hora) do dia 01/08/2009, revogadas as disposições em contrário.

João Pessoa, 30 de julho de 2009.
Antônio Carlos Fernandes Régis

Diretor Presidente
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 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 12
de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Execução dos serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências
para a sede do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 09:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3396-1020. Email:
licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 31 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 12
de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Execução dos serviços de transporte diversos, junto as secretarias deste município. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 3396-1020. Email: licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 31 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 13:00 horas do dia 17 de
Agosto de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço-por lote, para:
Aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, mediante solicitação períodica.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3396-1020. Email:
licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 31 de Julho de 2009
ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2009

Referência: Aquisição de 01 Veículo destinado a Secretaria de Educação do Mu-
nicípio de Curral Velho-PB.

AVISO DE RESULTADO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CURRAL VELHO,

Estado da Paraíba, nomeada através da Portaria nº 001/2009 , torna público aos interessa-
dos o RESULTADO FINAL da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2009,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a aquisição de 01 Veículo destinado
a Secretaria de Educação do Município de Curral Velho-PB:

LICITANTE VENCEDOR VALOR GLOBAL R$
ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, CPF Nº 768.504.394-72

R$108.000,00
Cientifique-se. Publique-se.

Curral Velho-PB, 31 de julho de 2009.
ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
CONCORRÊNCIA 001/2009

AVISO DE SORTEIO
Comunicamos aos licitantes que haverá sorteio para desempate de itens da concor-

rência 001/2009 que será realizado em 04/08/2009, às 9:00 h, na sala da comissão de
licitações localizada a Rua 15 de novembro, 159, centro, Cuité/PB, em virtude dos licitantes
terem proposto itens com o mesmo valor. Dúvidas contatar pelo telefone (83) 3372-2246.

Cuité/PB, em 31 de julho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:30 horas
do dia 14 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Execução de serviços de varrição, capinação, poda de árvores, coleta e transporte de lixo
urbano no município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 31 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 17 de
Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Forneci-
mento parcelado de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação para as Cre-
ches Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Das14:00 as
18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Cabedelo - PB, 31 de Julho de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS VALENTINA L TDA. - CNPJ/CPF Nº 10.827.134/
0001-34, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licença de Alteração nº 1138/2009 em João Pessoa, 2 de julho de 2009 - Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Implantar pavimentação em concreto, canaletas de drenagem,
sistema de tratamento de efluentes oleosos na ilha de abastecimento, substituição dos tanques
de combustíveis e reforma do estabelecimento, na Rua: Flodoaldo Peixoto Nº 2610 Valentina.
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2008-001998/TEC/LA-0048.

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE PINTO LISBOA . - CNPJ/CPF Nº 019.054.224-
15, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação nº 417/2009 em João Pessoa, 13 de março de 2009 - Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Criação de galinhas de postura para produção de ovos, na -
BR 101 KM 117 Zona Rural. Município: PEDRAS DE FOCO - UF: PB. Processo: 2009-
000365/TEC/LO-0073.

EDSON DIAS VICENTE - CNPJ/CPF Nº 07.134.077/0001-01, torna público que a SUDEMA
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº
1337/2009 em João Pessoa, 30 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Bar e
Restaurante com música ao vivo (Forró pé de Serra), na Valdemar Galdino Naziazeno Nº 460
João Paulo II Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2009-002097/TEC/LO-0465.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/09

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços fune-
rários. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO: empresa Rosineide de Melo Ca-
bral Miranda, contra o resultado da fase habilitação do Pregão Presencial nº 011/09. O
Pregoeiro Oficial comunica que, após análise do recurso apresentado, não foi dado defe-
rimento ao mesmo - recurso indeferido. Maiores informações e vistas ao processo, poderão
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Av. Liberdade, 1973
- São Bento - Bayeux - PB, no horário das 12:00 às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone (083)
3253-4080.

Bayeux - PB, 31 de julho de 2009.
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/09
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em

sua sede na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de
reunião da CPL, às 10:00 horas do dia 14 de agosto de 2009, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para aquisição parcelada de materiais médicos e hospi-
talares diversos. Recursos: Programas do Governo Federal, Fundo Municipal de Saúde e
Próprios do Município de Mamanguape. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os
interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimen-
tos do certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 31 de julho de 2009.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/09
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em

sua sede na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de
reunião da CPL, às 09:00 horas do dia 13 de agosto de 2009, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para aquisição parcelada de medicamentos padronizados
diversos. Recursos: Programas do Governo Federal, Fundo Municipal de Saúde e Próprios
do Município de Mamanguape. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados
poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certa-
me, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 31 de julho de 2009.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do
dia 14 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados à Secretaria de Educa-
ção para as escolas municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083)
3250-3121.

Cabedelo - PB, 31 de Julho de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00016/2009. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a

empresa Dhaga Distribuidora de Produtos Alimentícios, Material de Higiene e Magazine
Ltda., CNPJ nº 10.362.263/0001-02, para no prazo de cinco dias consecutivos, considera-
dos da data desta publicação, comparecer junto a CPL, no endereço abaixo indicado, para
a assinatura do respectivo contrato. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, localizada na Av.
Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias
úteis. Telefone: (083) 3253-4080.

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2009, que objetiva:
Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo Utilitário - VAN, Ano/Modelo: 2009/2009, 0 km; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ORLY VEICULOS COMER-
CIO E IMPORTAÇÃO LTDA - R$ 82.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 31 de Julho de 2009
LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO

Prefeito

Vendas de carros têm
queda no mês de julho
n Recuo foi de 11,2% em relação a junho, após o forte movimento de antecipação de compras

diante de expectativa de fim de desconto do Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI)

A s vendas de auto-
móveis e comerci-
ais leves no Brasil

em julho até quinta-feira
(30) recuaram 11,2 por cen-
to em relação aos 30 dias
de junho, a 257.492 unida-
des, informou ontem uma
fonte do mercado.

A média diária de vendas
no período foi de 11.704 ve-
ículos, o que gerou uma
projeção para o mês de  ju-
lho completo de 269.196
emplacamentos. A proje-
ção para o mês comparada

com julho de 2008 mostra
queda de 1,5 por cento nas
vendas de automóveis e co-
merciais leves, informou a
fonte. Julho do ano passado
registrou licenciamentos de
273.205 unidades, segundo
maior emplacamento men-
sal registrado no Brasil.

As vendas nos primei-
ros sete meses do ano de-
vem somar, com isso, 1,663
milhão de automóveis e
comerciais leves, ante
1,612 milhão no mesmo
período de 2008, um cres-

cimento de 3,2 por cento.
Após um início de ano fra-

co, ainda assombrado pela
crise financeira internacio-
nal, o mercado de veículos
leves do país passou a re-
gistrar forte crescimento,
impulsionado por duas re-
novações de desconto no
Imposto sobre Produtos In-
dustrializado (IPI) e esfor-
ços do governo para reto-
mada da oferta de crédito.

A queda nas vendas em
julho contra junho já era
esperada pelo mercado,

após o forte movimento de
antecipação de compras
ocorrido em junho diante
de expectativa de fim do
desconto do IPI. O gover-
no só tomou a decisão de
prorrogar a redução do
imposto para carros por
uma segunda vez no fim
de junho, e de maneira
gradual até o final do ano.

Essa redução do IPI mo-
tivou no primeiro semes-
tre uma venda adicional
de até 300 mil veículos, se-
gundo a Anfavea.
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Depois de ficar gravemente
ferido nos treinos para o GP da
Hungria, no último dia 25, o
brasileiro Felipe Massa irá
receber alta do Hospital Militar de
Budapeste na próxima segunda-
feira e seguirá para São Paulo.

"Felipe Massa
receberá alta na

   segunda-feira

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Brasil vence Porto Rico: 3 x 0
n Seleção de Vôlei não encontra dificuldades na estreia do Grand Prix, num jogo definido na superação dos erros brasileiros em falhas adversárias

“Paraíba democrática, terra amada”

om uma boa vitória por
3 a 0 sobre Porto Rico, a
Seleção Brasileira de Vô-

lei abriu ontem a disputa do
Grand Prix Feminino. A equipe
precisou de 1h15 para bater as
adversárias com parciais de 25/
22, 25/17 e 25/17. O jogo foi defi-
nido na superação dos erros
brasileiros e em falhas das por-
to-riquenhas.

Além de marcar a volta do
torneio ao país após 14 anos, a
disputa testa a boa fase da se-
leção após as renovações da
equipe, que foi campeã dos Jo-
gos Olímpicos de Pequim, em
2008, e neste ano já venceu o
Torneio de Montreaux, a Copa
Panamericana e o Classificató-
rio para o Mundial de 2010.

Porto Rico começou melhor e
fez dois pontos antes de as bra-
sileiras começarem a marcar e
aproveitar os erros das adver-
sárias. Nas paradas técnicas, o
time brasileiro discutiu muito
os erros e conseguiu ao final do
primeiro set abrir dois pontos
e fechar com erro de ataque por-
to-riquenho.

A disputa acirrada do primei-
ro set não durou muito no se-
gundo e o Brasil, logo abriu van-
tagem, chegou a fazer 12 a 5 e
fechou com 25 a 17. Destaque
para fortes saques de Mari, blo-
queio muito fechado e ataque
forte nas pontas. Sheilla, Fabia-
na e Mari mostraram pontaria
e potência para marcar.

Um ace de Porto Rico abriu o
terceiro set , mas foi o único si-
nal de força das adversárias.
As porto-riquenhas voltaram
a errar, o Brasil rapidamente
abriu vantagem e o técnico José
Roberto começou a mudar o
time para dar mais oportuni-
dades e entrosamento a joga-
doras do banco e colocou Carol
Gattaz, Ana Thiemi e Regiane
na quadra.

O jogo teve ainda uma home-
nagem ao técnico José Roberto,
patrocinado pela Olympikus,
que completa 55 anos e 200 jo-
gos pela seleção, incluindo a

conquista da medalha de ouro
nas olimpíadas de 2008. Como
os técnicos não recebem meda-
lha nos jogos, a CBV (Confede-
ração Brasileira de Voleibol),
entregou a ele uma réplica da
medalha de ouro.

O Brasil jogou com Dani Lins,
Sassá, Fabiana, Sheilla, Maria,
Thaísa e Fabi (líbera), Carol
Gattaz, Ana Thiemi e Regiane.

A seleção feminina volta ao
Maracanãzinho neste sábado
para enfrentar Alemanha, às 10
horas, enquanto Porto Rico joga
com os Estados Unidos às 13
horas. No domingo Brasil e EUA
reeditam a final olímpica de
2008, em partida às 10 horas.

As próximas etapas do Grand
Prix acontecem em Macau, onde
o Brasil enfrenta Polônia e Tai-
lândia. A competição segue para
Mokypo, na Coreia do Sul, con-
tra as donas da casa, além de
Alemanha e Japão. A fase final
será disputada no Japão, entre
os dias 19 e 23 deste mês, com
as cinco melhores equipes e o Ja-
pão � país sede da decisão.

nO paraibano Kaio Márcio
não repetiu, ontem, o mesmo
desempenho da prova anterior
(200m borboleta) quando ter-
minou a competição em quar-
to lugar, um resultado consi-
derado excelente pela Confe-
deração Brasileira de Despor-
tos Aquáticos. Na prova dos
100m borboleta, Kaio ficou na
eliminatória e sua classificação
foi a 29ª com o tempo de ape-
nas 52s14, durante as dispu-
tas do Mundial de Natação que
acontece em Roma, na Itália.

No revezamento 4x200m
masculino, o Brasil, com Thia-
go Pereira, Rodrigo Castro, Lu-
cas Salatta e Nicolas Oliveira,
acabou fora da final, com o 10º
tempo (7min09s91). "Eu pedi
para abrir, para saber o quan-
to podia fazer nos 200m. Me-
lhorei meu tempo em dois se-
gundos (sua parcial foi de
1min46s57).

Achei que poderíamos fazer

Kaio Márcio não consegue
classificação nos 100m

João Pessoa
sedia etapa
do Brasileiro
de Rally 4x4
nCom apoio da Secretaria de
Juventude, Esporte e Recreação
(Sejer) da Prefeitura de João Pes-
soa serão realizadas neste sá-
bado (1º) e domingo (2) as sexta
e sétima etapas do Campeona-
to Brasileiro de Rally 4x4. É
mais uma realização da Confe-
deração Brasileira de Automo-
bilismo em parceria com a Fe-
deração Paraibana de Automo-
bilismo. As provas serão reali-
zadas a partir das 9 horas, no
circuito montado na BR-230, ao
lado do Unipê, em João Pessoa.

As provas de sábado e do-
mingo serão abertas pelo pre-
sidente da Confederação Bra-
sileira de Automobilismo,
Cleyton Pinteiro juntamente
com o presidente da Federação
Paraibana de Automobilismo,
Odilon Ribeiro Coutinho. Am-
bos estão confiantes no suces-
so das etapas em João Pessoa,
já que a Capital paraibana tem
uma forte tradição neste espor-
te em nível nacional.

Da Paraíba já confirmaram
presença os pilotos Alessandro
Valadares, Tony Almeida, Geor-
ge Humberto e Célio Di Pace
Neto. Pilotos do Maranhão,
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte es-
tarão nas disputas dessas etapas
do Brasileiro que prometem reu-
nir um bom público no circuito
armado ao lado do Unipê.

O secretário adjunto de espor-
tes da Prefeitura de João Pessoa,
Ricardo Prado, mostra otimis-
mo para a competição. "O auto-
mobilismo paraibano também
vive uma fase positiva e acredi-
to que estas duas etapas do Bra-
sileiro, em João Pessoa, só vão
fortalecer os nossos pilotos. Por
isso mesmo estamos nessa par-
ceria para valorizar o esporte
da Capital", disse.

final com 7min09s, mas nada-
ram mais forte do que isso", ex-
plicou Pereira, que ainda tem,
pela frente, os 400m medley,
neste domingo.

C

Sheila levou vantagem sobre porto-riquenha no jogo de ontem disputado no Maracanãzinho pelo Grand Prix

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO

Kaio Márcio fracassou nos 200m
borboleta do Mundial em Roma



EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Kitesurfistas da PB
disputam Mundial
nGeorge Feitosa, Wilson Bodete, Pedro Carvalho Montenegro e Nayara Licarião vão

disputar a etapa brasileira na Barra do Cunhaú-RN entre os dias 12 e 16 de agosto

O pernambucano Antônio André
Rodrigues é quem vai apitar o jogo
Ferroviário x Treze, amanhã, às 16
horas, no estádio Domingão, em
Holanda-CE. Ele será auxiliado
pelos cearenses Armando Lopes e
Francisco Rudson.

"Pernambucano
vai apitar jogo
do Treze amanhã

R$ 8,5 milhões

é quanto o piloto
alemão Michael
Schumacher vai
ganhar no seu
retorno às pistas a
partir do próximo dia
23 no GP de Valencia.
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A Liga Cabedelense de
Desportos, que tem à frente o
presidente Rosinaldo Elias de
Araújo Silva (Gororoba), vai
realizar Torneio Início do
Campeonato Amador de 2009
no dia 7 de setembro próximo
com a participação de 14

"Torneio Início
   em Cabedelo

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Amanhã e de técnico novo (?), o Treze praticamente
define a sua sorte no Campeonato Brasileiro da Série D
ao enfrentar o adversário direto pela segunda vaga, o Fer-
roviário. O pior é que o jogo é na terra alencarina, longe
de sua torcida e na obrigação de não perder. Não resta a
menor dúvida que a pressão do outro lado é maior, afinal
somente uma vitória põe o time cearense na briga pela
classificação. Quanto ao novo técnico do Galo todos já o
conhecem. Trata-se de Marcelo Villar que chega pela ter-
ceira vez ao clube em menos de um ano. Foi contratado
no segundo semestre de 2008 para comandar o alvinegro
na Copa Paraíba e fracassou, já que o título ficou com o
Nacional de Patos. Foi embora. Retornou esse ano no se-
gundo turno do Campeonato Paraibano da Primeira Di-
visão. Ganhou o segundo turno, mas perdeu o título para
o Sousa. Tomara que seja vitorioso.

Treze tem jogo complicado

Guarabira fará amistoso
A direção da Desportiva Guarabira pretende acertar um

amistoso para a próxima semana, de pereferência à noite
no estádio Sílvio Porto - estão sendo feitos os reparos nos
refletores-  e o clube mais cotado é o Botafogo que vai dis-
putar a Copa Paraíba. Os dirigentes querem aproveitar o
confronto para a entrega das faixas de campeão do Campeo-
nato Paraibano da Segunda Divisão e, ao mesmo tempo, rece-
ber da Federação Paraibana de Futebol o troféu alusivo a
conquista. A ideia é do presidente Domingo Sávio.

O retorno de Schumacher
A volta de Schumacher à Formula 1 para substituir Felipe

Massa nas demais provas da temporada pode ser um sinal de
que a Ferrari não tem mais interesse no finlandês e pode até
efetivar o heptacampeão na equipe para o próximo ano ao lado
do brasileiro. Tudo vai depender da recuperação de Massa. Na
verdade é estranho esse retorno do piloto alemão quando se
sabe que a Ferrai tem Marc Gené e Luca Badoer como pilotos de
testes e substitutos eventuais de Massa e Raikonnen. Vai ser
complicado, porque Alonso também está no páreo.

Botauto
O clássico Botauto está de

volta ao futebol paraibano.
Uns pensavam que esse con-
fronto seria na próxima tem-
porada, mas ele foi antecipa-
do, porque o Auto Esporte
confirmou participação na
Copa Paraíba e a tabela di-
vulgada pela Federação Pa-
raibana de Futebol já pro-
grama para o dia 20 de se-
tembro o duelo no estádio
Almeidão. A última vez que
Botafogo e Auto Esporte se
defrontaram foi no Campeo-
nato de 2007. Muito bom
para o futebol de João Pes-
soa esse reencontro.

Fluminense
Renato Gaúcho garan-

te que o Flu não cai para a
Segunda Divisão. Ele dis-
se o mesmo em 2008 no
Tricolor, de onde foi afas-
tado antes do término do
Brasileiro e se transferiu
para o Vasco, levando o
time da Cruz de Malta
para a Segunda Divisão.
Na verdade, ele tem tem-
po suficiente para tirar o
Flu da zona de rebaixa-
mento. Amanhã, pega o
Atlético-PR fora do Rio de
Janeiro. O adversário
também está na zona.

Marcos Lima
REPÓRTER

Kitesurf paraibano
será uma das princi-
pais atrações na etapa

brasileira do Campeonato
Mundial da modalidade espor-
tiva, que ocorrerá no período
de 12 a 16 de agosto na paradi-
síaca Barra do Cunhaú, no Rio
Grande do Norte. O Estado es-
tará representado pelos atletas
George Feitosa, Wilson Bodete,
Pedro Carvalho Montenegro e
Nayara Licarião. Esses atletas
ocupam expressivos resultados
no ranking nacional e interna-
cional e são esperanças de pó-
dios da Seleção Brasileira.

Esta será a primeira vez que
o Brasil recebe uma competi-
ção de regata do Mundial de
Kitesurfe da PKRA (Professio-
nal Kiteboard Riders Associa-
tion) - o Kite Racing Brasil 2009.
Paralelo ao evento, acontece a
etapa de abertura do Open Bra-
sil de Kitesurfe, com disputas
nas categorias regata e freesty-
le (profissional e amador).

A briga pelo título mundial
promete ser boa. Feras como
Charles Deleau, campeão de
2008, o francês Bruno Sroka,
campeão de 2007, o também
francês Bruno Sroka e o mexi-
cano Sean Farley já confirma-
ram presenças. Entre os brasi-
leiros, destaque para o parai-
bano Pedro Montenegro, que
até o momento ocupa o sexto
lugar no ranking do tour. Na
categoria feminina, sua con-
terrânea, Nayrara Licarião se-
gura à segunda posição. Wil-
son Bodete-PB, George Feito-
sa-PB, Victor Adamo-SP tam-
bém garantem representar
bem o time canarinho.

Se a decisão do título mundi-
al será acirrada, as disputas do
Brasil Open de Kitesurfe tam-
bém prometem agitar as águas
do Litoral do Rio Grande do
Norte. Os principais atletas do
país são esperados na compe-
tição, que terá disputas de fre-
estyle (amador e profissional)
e regata. Esta será realizada
juntamente com o mundial do
PKRA, onde o melhor brasilei-

ro na prova internacional leva-
rá o título da etapa.

Além da prova de Barra do
Cunhaú-RN, o Open Brasil de
Kitesurf conta com mais três
etapas: São Sebastião-SP - re-
gata; em Barra Grande-PI - re-
gata e Freestyle e Taíba-CE-
Wave e Freestyle. O Kite Racing
Brasil 2009 distribuirá U$
10.000 em premiação. Já o Open
Brasil de Kitesurfe oferece R$
7.500 e quinhentos nesta etapa.

Ambos estão associados a IKA
e a   ISAF, órgão máximo regula-
mentadores do kitesurfe e de des-
portos a vela. A etapa brasileira
do Mundial da PKRA (terceira e
última do tour) conta pontos para
o ranking da IKA (International
Kiteboarding Association).

�A Paraíba tem uma história
de vitórias nessas competições
de kitesurf, principalmente em
se tratando de eventos mundiais.
Vamos competir no Rio Grande
do Norte dispostos a trazer para
o Brasil o título mundial�, afir-
mou, na última quinta-feira, o
kitesurfista George Feitosa.

equipes e tendo como local o
campo do Avaí, na praia do
Poço. A competição também
tem o apoio da Federação
Paraibana de Futebol e está
programada para começar às 8
horas. Depois do torneio, uma
semana depois, no dia 14, tem
início as disputas dos jogos
sempre aos sábados à tarde e
domingo pela manhã. As
equipes foram divididas em

duas chaves. Na Chave A estão
Jardim Gama, Associação,
Santos, Monte Castelo,
Fluminense, Avaí e Cruzeiro. Já
na B estão Flamengo do Poço,
Flamengo de Camalaú, São
Sebastião, Camalaú, Unidos de
Camboinha, Vila Imaculada e
Portuguesa. Todos os jogos do
Campeonato Amador de Cabedelo
serão realizados no campo do
Avaí, na praia do Poço.

George Feitosa, em uma de suas manobras radicais, tem presença confirmada na etapa do Rio Grande do Norte
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“Paraíba democrática, terra amada”

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Técnico Leão vive a pior fase
n Este ano foi demitido pelo Atlético Mineiro e Sport Recife e já estuda deixar a carreira de treinador no final do próximo ano para ser dirigente

temporada de 2009
vem sendo amarga
para Emerson Leão. Em

sete meses, o veterano treina-
dor, de 60 anos, foi demitido de
dois clubes, o Atlético-MG e o
Sport. E em ambos juntou no-
vas polêmicas à sua vasta cole-
ção de atritos com personagens
do futebol.

Leão foi dispensado do Atlé-
tico-MG há quase três meses,
após a perda do título mineiro,
em que sofreu uma goleada por
5 a 0 frente ao Cruzeiro no pri-
meiro jogo, e a derrota por 3 a 0
para o Vitória no primeiro con-
fronto das oitavas-de-final da
Copa do Brasil.

Antes de sair, porém, entrou
em rota de colisão com o presi-
dente Alexandre Kalil, que pre-
tendia contratar o goleiro ar-
gentino Carlos Bossio, do La-
nus. "O que posso dizer é que
não sabia que o presidente es-
tava na Argentina, muito me-
nos contratando goleiro. E o
goleiro que ele foi ver tem 36
anos, não é uma criança", alfi-
netou. Resultado: bilhete azul
três dias depois.

No Sport não foi diferente.
Leão foi escolhido para substi-
tuir Nelsinho Baptista por seu
histórico de bons trabalhos no
clube, em que foi campeão bra-

sileiro de 1987 e campeão per-
nambucano e quadrifinalista
da Copa João Havelange em
2000. O encanto, porém, foi
quebrado com uma campanha
pífia (três vitórias, dois empa-
tes e cinco derrotas) e mais de-
sentendimentos.

Leão não aceitou o que enten-
deu como nova intransigência
em seu comando. Após o em-
pate com o Náutico, no último
domingo, não gostou de saber
que o diretor Álvaro Figueira
havia sondado a contratação
do rodado atacante Marcelo
Ramos, 36 anos, do Ipatinga.
Discutiu com jornalistas, aban-
donou a entrevista coletiva e foi
demitido na manhã seguinte.

O presidente Sílvio Guima-
rães jura que não levou em con-
sideração problemas extra-
campo, mas considera que o
temperamento explosivo do
treinador atrapalha o seu tra-
balho. "Ele não tem bom relacio-
namento com a imprensa, em
que pese ele sempre ter sido, as-
sim e ter sido campeão brasilei-
ro pelo Santos. Mas não custa
nada tratar todo mundo bem.
Ele magoa algumas pessoas",
disse o dirigente, que chegou a
chamar o técnico de "esclerosa-
do" numa entrevista de rádio -
alega ter sido brincadeira.

DUAS DEMISSÕES ESTE ANO

VNeto
 Teve problemas de
relacionamento com o
técnico no Palmeiras. São
desafetos declarados

VTevez
Revoltado por Leão ter lhe
tirado a faixa de capitão,
abandonou o Corinthians
em 2006

VCarlos Alberto
Discutiu com Leão num jogo
contra o Lanús, em 2006, e
deixou o Corinthians

V Torcida do Santos
Alguns "organizados"
agrediram o técnico em
2008, numa visita à Vila
Belmiro

OS 'DESAFETOS'

A

Os bons momentos, como os
vividos com o Santos, de Diego e
Robinho, parecem mesmo terem
ficado para trás. Leão não em-
placa resultados razoáveis des-
de 2007, quando terminou o Bra-
sileiro em nono lugar e levou o
Atlético-MG à Copa Sul-Ameri-
cana. Seu último título foi con-
quistado em 2005: um Paulista
pelo São Paulo. Foi nesses dois
clubes, porém, que o atacante
Diego Tardelli, convocado por
Dunga para a Seleção Brasileira,
teve seus melhores momentos. E
sob o comando de Leão.

A lista de decepções recentes
cresce cada vez mais. Desde a
última volta olímpica, também
foi dispensado de Palmeiras,
São Caetano, Corinthians, San-
tos - em que chegou a ser agre-
dido por torcedores de uma or-
ganizada - e até mesmo do Al
Saad, do Qatar.

O número de desafetos au-
menta proporcionalmente.
Num único jogo, contra o Co-
rinthians, no último dia 16, no
Pacaembu, pelo Brasileiro, tro-

cou farpas com o árbitro Car-
los Eugênio Simon e o técnico
Mano Menezes.

Após a saída do Sport, Leão
voltou para a capital paulista,
em que pretende ficar até o final
do ano para resolver problemas
particulares, e já recusou pro-
posta de um clube de outro esta-
do. Ele tem até dezembro de 2010
para despedir-se da carreira de
treinador por cima - esse é o pra-
zo definido pelo próprio para
deixar o banco de reservas.

"Minha intenção já foi focada
há oito anos. Só mudaria se
ocorresse um fato muito novo.
Já estou há 46 anos no futebol e
pretendo me retirar de dentro
do campo", disse, por telefone,
sem descartar a possibilidade
de tornar-se dirigente.

"Ele chegou naquele estágio
em que precisa mudar de pata-
mar. Acho que ele não tem pa-
ciência para dar treino, falar
com as pessoas ou saber que os
árbitros erram tanto quanto ele
ou um centroavante.

Seu último título foi em 2005

Leão tem uma
carreira como

treinador
marcada por

muita
polêmica e

criou
problemas

com os
jogadores

Tevez e Carlos
Alberto, na

sua
passagem

pelo
Corinthians

FOTOS: REPRODUÇÃO



Orquestra Jovem toca
no ‘Caminhos do Frio’
Hoje, dia 1, a programação do ‘Caminhos do Frio’, em
Bananeiras, começa cedo com duas trilhas: às 07h30
serão grupos para a trilha ecológica da Cachoeira do
Roncador e as 10 horas será a vez dos aventureiros
trilha 4X4. Às 16 horas, no Teatro do Espaço Cultural
Municipal, haverá a apresentação dos resultados das
oficinas, realizadas durante toda a semana com a
participação da população de Bananeiras.
À noite, por volta das 20h30, na Igreja Matriz, haverá o
concerto da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba (foto
acima), que certamente vai emocionar a todos. Logo
após na Praça Epitácio Pessoa, haverá a apresentação
de grupos de coco e ciranda, da Big Band Alma Latina
e da Banda Antares. Na praça haverá pavilhões com a
venda de bebidas e comidas típicas e também dos
pratos que fazem parte do Festival Gastronômico da
‘Banana, Tilápia e Cachaça’.
O ‘Caminhos do Frio – Rota Cultural’ é realizado pela
Prefeitura de Bananeiras em parceria com o Sebrae-PB,
Governo do Estado da Paraíba, Caixa Econômica
Federal, Águas da Serra Haras e Golf e Condomínio
Serra de Bananeiras.

Se há alguma
coisa sagrada é
o corpo
humano.

Walt Whitman,
ESCRITOR
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Eleonora Falcone faz
show na Livraria Cultura
Paraibana mostrará canções do disco “Eu tenho um

pedaço de sol que guardo comigo desde menina’. 18
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nNairon Barreto leva ao Teatro
Paulo Pontes, em João Pessoa,
um espetáculo comemorativo de
seus 25 anos de carreira e fará
gravação de DVD, hoje e amanhã

ZÉ LEZIN

Arquivo MPB destaca Elis
hoje na Tabajara FM
Programa é apresentado pelo radialista Jadir Camargo

e pelo jornalista e crítico Ricardo Anísio. 19

O
Ricardo Anísio
REPÓRTER

humorista Nairon Barreto leva seu
personagem Zé Lezin ao palco do
Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa,

hoje e amahã,  dias 1 e 2 de agosto. Hoje, come-
ça às 21 horas; já no domingo, às 20 horas.
Este é seu novo show, quando ele gravará seu
novo DVD,  o terceiro de sua carreira de 25
anos no fim deste ano.

Para os amantes do humor apimentado do Zé
Lezin, personagem criado e interpretado por
Nairon Barreto, uma ótima opção o final de se-
mana é o seu novo show "A Saga de Um Matuto".
É bom lembrar que Nairon é um dos recordistas
de bilheteria em todo o Nordeste, portanto quem
quiser garantir  um bom lugar na plateia reco-
menda-se a aquisição antecipada das entradas.

Trazendo no seu lastro causos e piadas no-

Com um repertório renovado, que como bem
diz o próprio Nairon Barreto pode ser usado
em casa para momentos de baixo astral. Para
quem conhece o trabalho de Barreto de perto,
talvez seja desnecessário dizer sobre seu empe-
nho em defesa da Cultura Popular Nordestina.
"Sou um apaixonado por Luiz Gonzaga, por Pa-
tativa do Assaré e pelos novos cantores de mú-
sica nordestina como Flávio José, Maciel Melo e
Pinto do Acordeon entre tantos outros", diz.

"Tem gente que pensa que a criação do per-
sonagem Zé Lezin e os repertórios que venho
apresentando há décadas, não passam de
uma brincadeira, mas se enganam", diz Nai-
ron. E se enganam mesmo. Quem o conhece
de perto sabe que ele vive pesquisando, que
já atuou em grupos folclóricos da Paraíba e
que já gravou CDs nos quais alternava seus
causos com registros de forró. "Sou um apai-
xonado pela arte do povo nordestino, que
considero um manancial inesgotável e que
ainda tem muito a ser explorado", garante.

Com esse novo show, Nairon começa a se
preparar para a gravação de mais um CD,
provavelmente no mesmo formato dos ante-
riores, com piadas e música. "Na realidade
eu não tenho essa ansiedade de ficar jogando

vas, e relendo algumas que o público geral-
mente cobra,  o humorista Nairon Barreto,
ou Zé Lezin, oferece além do humor escra-
chado um bocado de estórias engraçadas que
vem reunindo de algum tempo para cá. "Não
tem mistério no que faço. Na verdade é por-
que faço com amor, com  um carinho enorme
pelas pessoas que acompanham minha car-
reira desde o início e pelos novos fãs do ma-
tuto", disse Nairon.

Repertório
renovado e
defesa da

cultura do NE

O sucesso do Zé Lezin ultrapassou as fronteiras
estaduais e regionais, lotando teatros e outros
espaços, em diversas cidades e estados do Norte ao
Sul do país.  Com seu trabalho admirado por Chico
Anysio, teve uma participação excelente no programa
da TV Globo "A Escolinha do Professor Raymundo".
São 25 anos de Zé Lezin e Nairon Barreto se mostra
emocionado quando fala sobre isso. "Um quarto de
século é uma marca importante e isso, sem que o
público demonstre estar saturado do matuto. É um
caso de amor recíproco", define.

SAIBA MAIS #

Humorista mostra a saga do matuto

O Zé Lezin é o
personagem mais
conhecido de Nairon
Barreto, que ganhou
projeção nacional
com o matuto

discos na praça, porque com a pirataria os
meus shows, logo ganham edições 'oficial-
mente piratas' e isso é uma coisa que tem de-
sestimulado muitos artistas brasileiros a lan-
çarem os seus trabalhos", desabafa Nairon,
ou Zé Lezin, como preferirem.

"Procuro tomar um banho de cultura popu-
lar para me inspirar", diz Nairon Barreto adi-
antando que "deixo claro nos shows, que o ma-
tuto é uma pessoa altamente consciente e que o
forte da piada não está na pimenta, está no en-
redo, e eu não me considero um piadista, eu
conto causos", ressalta. Contar piadas Nairon
"Zé Lezin" Barreto faz no seu dia-a-dia, entre
amigos, mas quando o negócio é levar um es-
petáculo ao palco, ele recorre aos aprendiza-
dos adquiridos dos tempos em que estudou no
Liceu Paraibano e foi aluno de Dalvanira Ga-
delha. "Aprendi muito com ela e com o tenente
Lucena, figuras que precisam ser mais lembra-
das pelos serviços prestados a nossas tradi-
ções folclóricas na Paraíba", sugere.

RESPONSÁVEL PELO CADERNO DE CULTURA: JÃMARRÍ NOGUEIRA

“
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João Ribeiro (J. Batista R. de Andrade Fernandes), jornalista, crítico, filólogo, historiador, pintor, tradutor, nasceu em Laranjeiras, SE, em 24 de
junho de 1860, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 13 de abril de 1934. Eleito em 8 de agosto de 1898 para a Cadeira nº 31, na sucessão de Luís
Guimarães Júnior, foi recebido em 30 de novembro de 1898 pelo acadêmico José Veríssimo. Era o segundo filho de Manuel Joaquim Fernandes e
de Guilhermina Ribeiro Fernandes. Órfão de pai muito cedo, foi residir em casa do avô, Joaquim José Ribeiro, que era um espírito liberal,
admirador de Alexandre Herculano.
Em inquérito do Momento Literário, de João do Rio, declarou João Ribeiro atribuir a maior importância, para a formação do seu espírito, a essa
fase de sua vida, quando as excelentes coleções de livros do avô caíram-lhe nas mãos. Além de dedicar-se à leitura, iniciou-se na pintura e na
música. Depois de ter concluído na cidade natal os primeiros estudos, transferiu-se para o Ateneu de Sergipe, em Aracaju, onde sempre se
destacou como o primeiro da classe. Foi para a Bahia e matriculou-se no primeiro ano da Faculdade de Medicina de Salvador. Constatando que a
sua vocação não era a de médico, abandonou o curso e embarcou para o Rio de Janeiro, para matricular-se na Escola Politécnica. Simultanea-
mente continuava a estudar arquitetura, pintura e música, os vários ramos da literatura e sobretudo filologia.

SAIBA MAIS #

n A homenagem foi aprovada
pela unanimidade dos
acadêmicos com assento na
Casa de Machado de Assis na
sessão de quinta-feira, dia 30
de julho

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS CONCEDE A
MEDALHA JOÃO RIBEIRO AO ESCRITOR E JORNALISTA

NELSON COELHO

U
Ricardo Anísio
REPÓRTER

m reconhecimento que com cer-
teza envaideceria qualquer lite-
rato brasileiro. Assim se deve

definir outorga da Medalha João Ribei-
ro ao Superintendente de A União, o jor-
nalista e escritor Nelson Coelho. Afinal
de contas trata-se de a mais importante
comenda conferida pela Academia Bra-
sileira de Letras. Proposta por celebri-
dades da literatura nacional tais como
Arnaldo Niskier, Murilo Melo Filho, e
Carlos Heitor Cony com a aprovação
unânime na sessão de quinta-feira (30)
dos acadêmicos (entre os destacamos
Evanildo Bechara, Tarcísio Padilha e An-
tonio Carlos Secchin) a Medalha João
Ribeiro é recebida por Nelson Coelho
como o reconhecimento pelo trabalho
que desenvolve junto aos artistas e jor-
nalistas paraibanos. Em entrevista, Nel-
son faz questão de lembrar que a con-
quista é dividida com todos que o aju-
dam em projetos culturais e jornalísti-
cos à frente de A União e em especial ao
governador do Estado extensivo à secre-
tária de Comunicação do Estado da Pa-
raíba, jornalista Lena Guimarães.

Como o senhor recebeu a notícia da outorga
de uma medalha tão importante?

Para mim é uma honra tão grande, que
fica inclusive difícil de expressar com pa-
lavras, mas é com uma alegria imensa
que a recebo e entendo que também me
confere ainda mais responsabilidade no
trabalho que desenvolvemos à frente de
A União, com ênfase nos projetos cultu-
rais.

A Medalha João Ribeiro é uma das mais im-
portantes da ABL. Se sente emocionado?

Não poderia ser diferente. Emociona-
díssimo, grato e ciente de que uma ho-
menagem desse porte tem de ser dividi-
da com todos os profissionais de A
União sem os quais eu não poderia le-
var a efeito os projetos que implanta-
mos e outros que ainda iremos levar a
efeito na minha gestão.

Na sua opinião o que mais motivou os imor-
tais da Academia Brasileira de Letras a confe-
rirem a medalha ao senhor?

Entendo que o nosso trabalho com o

Correio das Artes e outros projetos im-
portantes tais como 'A Paraíba nos 500
Anos do Brasil', 'Memória Política' e 'Pa-
raíba - Nomes do Século' entre outros
como o 'Itinerarte' que estamos para pôr
em prática ainda este ano. Não há como
negar que tudo isso foi importante na
decisão dos ilustres acadêmicos ao deci-
direm por nos brindar com a medalha.

A quem o senhor dedicaria essa medalha?
Certamente que a todos os jornalistas

e escritores que me possibilitaram via-
bilizar os projetos que trouxe para im-
plantar em A União, e isso é extensivo a
todos os funcionários deste jornal, da
nossa gráfica e digo mais, a todos os jor-
nalistas e escritores paraibanos.

É possível não se envaidecer diante de um
fato tão marcante?

Fico muito feliz, mas não gosto da vai-
dade quando ela perde o senso de res-
ponsabilidade e faz as pessoas esquece-
rem que um tipo de reconhecimento
como esse da Medalha João Ribeiro tem
de ser dividido com vários outros pro-
fissionais da imprensa e das artes. Mas
também me sinto com a responsabili-
dade redobrada.

O senhor pretende concorrer a uma vaga na
Academia Paraibana de Letras?

No momento só penso em fazer o me-
lhor que posso pelo jornal A União e pe-
las artes do nosso Estado. Vamos me-
lhorar cada vez mais o suplemento lite-
rário "Correio dos Artes" que é um dos
mais antigos e respeitados do Brasil, le-
var a efeito o Projeto Itinerarte que vai
dar um impulso enorme na cultura po-
pular artística dos diversos municípios
da Paraíba e nas manifestações folclóri-
cas também. Um dia pode ser que eu plei-
teie uma vaga na APL.

Algum agradecimento
especial a ser feito?

Sim. Ao governador do Estado  pela
confiança depositada em mim, no
meu trabalho e na maneira límpida

com que administro este jornal e os
projetos que surgem a partir dele, e a
Lena Guimarães, secretária de Comu-
nicação da Paraíba pelo apoio irres-
trito e pelo trabalho dinâmico e sério

que tem desenvolvido. Lembrando
mais uma vez que essa medalha é de-
dicada a todos os jornalistas e escri-
tores paraibanos e funcionários de A
União em geral.

Arnaldo Niskier (esq),
Nelson Coelho (centro) e
Murilo Melo Filho
durante comemorações
do aniversário de 60
anos do Correio das
Artes, julho de 2009

 MARCOS RUSSO
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A Criação pela
palavra (II)

Dois pontos merecem destaque
na tradução de Haroldo de
Campos para o Gênese...

O sol de

A

nCantora paraibana faz show, hoje, na Livraria
Cultura, em Recife (PE), mostrando o
repertório do CD ‘Eu tenho um pedaço de sol
que guardo comigo desde menina’

ELEONORA
cantora paraibana Eleonora Fal-
cone faz show, hoje, na Livraia
Cultura, em Recife (PE). Ela mos-

trará canções de seu disco mais recente:
�Eu tenho um pedaço de sol que guardo
comigo desde menina�. A entrada é fran-
ca e o show começa às 17 horas.

Eleonora Falcone é cantora, compositora
e produtora fonográfica. Eleonora explora
as relações entre a música pop contempo-
rânea e os diversos estilos nordestinos e

brasileiros, estabelecendo um diálogo en-
tre a tradição e a contemporaneidade.

A particularidade deste trabalho está
no repertório escolhido. Ela concentrou-
se em compositores contemporâneos
paraibanos, embora a linguagem seja
cosmopolita e universal. Estão no CD
Carta de Amor (Eleonora Falcone e Lú-
cio Lins), Muxarabi (Eleonora Falcone),
Nome na Areia (Paulo Ró e Águia Men-
des), O Homem com Cheiro de Mar (Eleo-

nora Falcone e Val Velloso), Nunca é Pra
Sempre (Adeildo Vieira), Sol de só (Eleo-
nora Falcone e Walter Galvão), Passará
(Pedro Osmar e Paulo Ró), Carro de Boi
(Erivan Araújo e Aderson Graciano), Ô
Serena Serená (Odete de Pilar) e Pedaço
de Sol (Eleonora Falcone e Lúcio Lins).

De sua parceria com o poeta Lúcio Lins,
nos apresenta Carta de Amor, que deu
origem a videoclipe produzido e lançado
no segundo semestre de 2006. �Aprendi

do Amor / Meu Amor / Que o Amor é um
barco distante / E não se sabe se vem / E
não se sabe se vai�, diz a poesia de Lúcio,
num tom de fado cigano com ares de rock
progressivo. Já Pedaço de Sol, outra par-
ceria com Lúcio Lins - cujos primeiros
versos deram origem ao título do CD e do
show - nos revela um disfarçado sotaque
nordestino, através de uma levada folk
do violão, com tempero hindu.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Eleonora Falcone
explora as

relações entre a
música pop

contemporânea e
os diversos estilos

nordestinos
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Como eu disse na última coluna, dois
pontos merecem destaque na tradução
de Haroldo de Campos para o Gênese.
O primeiro é o composto atributivo
"sopro-Deus" (verbo divino: vide João,
Cap. I, v.1), cuja forma comum às de-
mais versões é o "espírito de Deus". O
segundo ponto é o verbo revoar ("re-
voa"), utilizado no presente do indica-
tivo como a sugerir perenidade, ao con-

trário do pretérito imperfeito do ver-
bo mover (movia), comum às tradu-
ções convencionais. Tanto um como o
outro vão fazer da parte final do se-
gundo versículo um período interca-
lar, que poderá ser anteposto a qual-
quer dia da Criação, sem que haja per-
da ou alteração de sentido.

Reforça estes pontos o jogo de sons
que Haroldo trabalha, como as paro-
nomásias abruptas entre TErrA e TrE-
vA, ou entre lODO, TOrvO, rOsTO, sO-
prO e ReVOa, denotando em cada ocor-
rência a vacuidade abismal e monóto-
na em que a terra se encontrava antes
da irrupção da Luz, que só será criada
no terceiro versículo, perfazendo o dia
um da Criação: "E Deus disse § seja luz
§§§ E foi Luz" (Cap. I, v. 3).

Tem o mesmo efeito os sons sopra-
dos do versículo 11, quando, ao relatar
da criação da flora, Haroldo de Cam-
pos opta pela seguinte redação: "E Deus

disse § que vice a terra § de relva § de
erva § que gere semente §§ de árvore-
de-fruto § que dê fruto § de sua espécie
§§ com a semente dentro § por sobre a
terra §§§ E foi assim". Observe que nes-
ta passagem os fonemas do vocábulo
terra são espalhados em aliterações e
assonâncias que semeiam toda a exten-
são do versículo, vicejando, estas se-
mentes-fonemas, em palavras como
RElvA, ErVA, gErE, sEmEnTE, ÁrvoRE-
de-fruTo e EspÉcie, que compõem uma
tessitura germinativo-escritural de
toda a vegetação.

A força primitiva e anafórica da sin-

taxe bíblica, aliada ao desenho sonoro
semeado a partir da palavra terra, é
explorada aqui ao limite pelo tradu-
tor. Sintaticamente, é como se uma câ-
mera seguisse em enquadramento me-
tonímico a floração da relva, da erva e
da árvore-de-fruto, intensificando este
percurso sintático-visual no versículo
doze, quando a terra já houver viceja-
do: "E a terra vicejou § relva § erva que
gera semente § de sua espécie §§ e ár-
vore que dá fruto § com a semente den-
tro § de sua espécie" (Cap. I, v. 12).

Mas a chave destes versículos e (de
toda a tradução de Haroldo de Cam-
pos, acrescente-se) é a solução de eco
entre "disse" e "vice", pois enfatiza ser
aquela criação fruto unicamente da
palavra pronunciada pelo "sopro-
Deus", resgatando, assim, a imagem
fundamental do segundo versículo de
que a Criação se deu a partir do sopro
divino de sua palavra (Cap. I, v. 2).

Flávio
Petrônio
flaviopetronio@bol.com.br

POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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O diabo é
quem duvida

João Pessoa não merecia a pecha
de “Capital do Barulho”. Não
combina com o seu bucolismo...

D n Programa apresentado pelo jornalista Ricardo Anísio e pelo
radialista Jadir Camargo mostrará grandes sucessos da ‘Pimentinha’

epois de três edições com o
maior sucesso de audiência o
programa "Arquivo MPB" (Ta-

bajara FM, todo sábado das 16 horas
às 18 horas) presta uma justíssima ho-
menagem a Elis Regina, tida por mui-
tos como a maior cantora de todos os
tempos da Música Popular Brasileira.
"Se podemos discutir a questão de
quem foi a maior cantora brasileira,
não podemos questionar que ela foi a
maior intérprete", diz Ricardo Anísio,
produtor e apresentador do programa,
que é crítico e pesquisador musical,
autor do livro "MPB de A a Z" (esgota-
do).

O programa "Arquivo MPB" já cele-
brou artistas como Geraldo Vandré, Zé
Ramalho e Caetano Veloso e tem por
objetivo apresentar todos os sábados
um especial com um grande nome da
MPB. "Tenho por meta priorizar com-
positores mas isso não será uma re-
gra, porque não posso esquecer de no-

Fazer barulho é coisa de gente muito
mal educada. Portanto, o primeiro pas-
so para se tirar a fama que João Pessoa
tem de �Capital do Barulho� � noticia-
da até na Folha de São Paulo, nos anos
90 � seria uma campanha educativa

Já ficou provado que é fácil conscien-
tizar a população, a exemplo do que se
fez pelo respeito ao pedestre. Hoje, a
grande maioria dos motoristas costu-
ma dar preferência a quem quer atra-

vessar a rua na faixa, uma virtude lo-
grada a partir de um esforço da atual
administração municipal em favor da
educação.

Daí não se compreender por que ain-
da não se envidaram ações semelhan-
tes para tentar minimizar os delin-
quentes e reincidentes nos casos de po-
luição sonora desta cidade? Principal-
mente quando se conclui, quase con-
sensualmente, que isso é um problema
�cultural�. Pena que tão nobre etimo-
logia possa ser vinculada a uma práti-
ca que nada tem a ver com os povos
realmente �cultos�...

E se é uma questão cultural, entendi-
da como �costume�, é bom lembrar que
nem toda cultura é sadia. Em nome de
costumes e tradições já se cometeram
muitos crimes e abusos. Nem é bom
pensar na tradicionalíssima Inquisi-
ção, do canibalismo, e de tantos outros
procedimentos retrógados e �cultural-
mente costumeiros�.

João Pessoa não merecia a pecha de
�Capital do Barulho�. Não combina
com o seu decantado bucolismo, o seu
verde, sua tranquilidade e a conhecida
qualidade de vida. Algo há de ser feito
imediatamente.

Como bem mencionou o jornalista
Abelardo Jurema Filho, em sua respei-
tada coluna � que registra não somente
o movimento social da cidade, mas cede
espaço às opiniões de um seleto e dife-
renciado público � o grande problema
é o fracasso deste modelo que é adotado
para o combate à poluição sonora: na-
timorto e fadado ao insucesso.

 Pois, como é possível se conceber efi-

caz um esquema que espera pela de-
núncia, que não atua em postos e ron-
das, e só dispõe de 2 viaturas para aten-
der uma população de 700 mil habi-
tantes? Além disso, se há tanta reinci-
dência nesse serviço é porque reinci-
dentes têm sido suas falhas e a impu-
nidade.

O combate ao prejudicial excesso de
barulho da Capital paraibana só será
eficiente quando houver realmente
vontade e decisão de educar e punir.

Advertências médicas e científicas já
foram muitas. Assim como muitos têm
sido os protestos falados e escritos por
pessoas de alto gabarito, independên-
cia e idoneidade mais do que suficien-
tes para sensibilizar a opinião e os ad-
ministradores públicos. Ou será que
justamente a esses últimos interessa
deixar o flanco aberto aos descasos �to-
lerados� em shows, festivais de verão
e campanhas eleitorais repletas de ba-
rulho? O diabo é quem duvida...

mes como o de Elis Regina, que enfoca-
remos hoje e outras como Elba Rama-
lho, Gal Costa, Maria Bethânia e tan-
tas outras vozes que marcaram a nos-
sa música", diz Ricardo Anísio.

Para o especial com Elis Regina no
"Arquivo MPB" Anísio selecionou mú-
sicas que mostram a versatilidade da
saudosa cantora gaúcha. "Ela gravou
quase todos os grandes autores e isso
me facilitou a pesquisa", diz o pesqui-
sador e crítico de música. A lista de
autores registrados na voz de Elis vai
de Chico Buarque a João Bosco, de Ivan
Lins a Belchior entre outros tantos.

No "Arquivo MPB Elis Regina" tam-
bém serão abordados temas referen-
tes a personalidade de intérprete e fa-
tos que marcaram a vida e a sua mor-

te. "Ela era uma artista angustiada, de
temperamento muito complicado, por
isso alguns a chamavam de Furacão, e
outros de Pimentinha". Para Anísio
consta que "ela não era fácil e somente
os amigos mais próximos conseguiam
conviver com ela sem que houvesse es-
tremecimentos".

Os programas anteriores do "Arqui-
vo MPB" atingiram uma receptividade
que emociona o produtor do programa.
"Fiquei bastante emocionado com o te-
lefonema de Terezinha Pordeus Rama-
lho, tia de Zé Ramalho que o criou jun-
tamente com as irmãs Zélia e Inês. Te-
rezinha chorou ao telefone e agradeceu
por tratarmos Zé com tanta deferên-
cia". Anísio, no entanto, diz que "não
fizemos mais do que nossa obrigação,

porque Zé Ramalho tem talento raro e
elevou o nome do nosso Estado".

Para os próximos programas alguns
nomes já estão na lista para serem es-
colhidos por Ricardo Anísio. Entre eles
os mais cotados são Alceu Valença, Ge-
raldo Azevedo, João Bosco, Gilberto Gil
e Ivan Lins. "Gostaria que as pessoas
votassem, dessem sugestões sobre es-
ses nomes através do e-mail:
ricardo.anisio@gmail.com e do celular
9986.1068, que levaremos em conta a
preferência, e queremos saber de ou-
tros nomes que não estejam nessa lis-
ta", comenta Anísio.

A Tabajara FM (105.5) é a emissora
que mais tem apostado na boa música
brasileira, além de abrir espaço gran-
de para os cantores e compositores
paraibanos. E dentro dessa nova gra-
de de programação uma novidade das
muito bem-recebidas foi a do "Arqui-
vo MPB" entre outras.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

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

ELIS REGINA
NO ARQUIVO
MPB

Hoje na Tabajara FM
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tEstão de malas prontas para seguirem,
esta semana, para Barcelona: Maria
Emília Torres Freitas, Lourdinha Frei-
tas, Luciana Freitas e Rejane Mathias.
"Faz 20 anos que não vou a Barcelo-
na", segredava Rejane outro dia.

tO espaço da Grafjet Convites, de Ge-
rardo Rabelo, está um deslumbre.
Ele revitalizou mais um casarão da
Duque de Caxias. Se a moda pega
teremos mais um atrativo turístico
na cidade.

tA festa da 'Rocha Compensados ', na
Casa Roccia, último dia 29, para ar-
quitetos, decoradores, construtores
e convidados especiais,  está no ar
nos melhores programas da TV
Master. O grupo Rocha, conduzido
por Moacir Rocha,  há 45 anos no
mercado, é de Pernambuco, de Ar-
coverde.

tOs empresários Delano e Diego Tava-
res trazem importante franquia para
a Capital paraibana. Ela está sendo
instalada na Argemiro de Figueire-
do, nos padrões da matriz em São
Paulo, e no verão vai ser a sensação.
Nada como um bom chopp, não?

tImaginem a cena: Juliane, a mulher
de Sílvio Osias, dirigindo o seu carri-
nho com Caetano Veloso  de carona.
Todos foram parar na Pizzaria do Pau-
lista com um Caetano super simpá-
tico e afável.  No outro dia, no sába-
do, ele arrasou no palco. O general
Mário Ivan e Lucinha, que foram ver
de perto Caetano, na Praça do Povo,
do Espaço Cultural, adoraram.

tApenas 184 candidatos aprovaram no
Exame da Ordem. Destes, 98 passa-
ram pelos bancos do Unipê. Entre os
aprovados: José Di Lorenzo Serpa, fi-
lho do desembargador José Lorenzo.

2 Vapt Vupt
O cabeleireiro e maquiador Toinho Mat-

tos chega neste final de semana dos
States, após 45 dias, e coloca o Salão
'Cabelo Cortado' em reforma. Ele  e seu
sócio, o também cabeleireiro Ricardo
Pinheiro, prometem reabrir o salão,
com novo visual, em 15 dias. Tomara.

2 Em nova forma
A apresentadora Jasa Costa circulando

super bem nas rodas. Super requisi-
tada ela mudou de estado. Estado ci-
vil, claro. Anda solteiríssima.

2 O sonho de muitos
A aula inaugural do projeto de Capaci-

tação com inclusão social, apoiado fi-
nanceiramente pelo Ministério do
Turismo e  coordenado em cada esta-
do pela ABIH, será dia 7 de agosto, no
Hotel Ouro Branco. O projeto, que  vai
atender na Grande João Pessoa, jo-
vens entre 16 e 26 anos, num curso
de  50 dias,  assinado pelo Senac,
abrangerá as seguintes atividades:
mensageiros, camareiras, auxiliar de
cozinha, entre outras atividades do
setor hoteleiro. Serão contemplados

cerca de 150 jovens e, ao final do cur-
so, todos serão encaminhados para
os hotéis da cidade. A psicóloga So-
corro Formiga é quem coordenará  o
projeto aqui na Capital paraibana.

2 Abraços e parabéns
Wilma Galdino com almoço no Tererê

marcou sua nova idade. Amigas e co-
legas da Procuradoria Geral do Esta-
do estiveram lá para abraçá-la. O ma-
rido, o 'Padre' Albeni e o filho Albeni
Júnior, estavam lá na maior tiêtagem.

2 Ele é ‘bike’
Léo Casado e sua Dejinha Falcone, num

almoço, festejaram dois bons mo-
mentos: o aniversário dela e a chega-
da de Léo do evento ciclístico 'Tour
de France'  onde  foi super bem colo-
cado. Dos 70 brasileiros na prova ele
ficou na pole e, entre os quase 10 mil
participantes, ficou entre os 500.
Pôxa, bom demais.

2 Grande momento
 André Luiz e Alda, festejam a chegada

da neta Clara Luna, filha da Natália
com Adriano Belo. Depois da festeja-

da e badalada festa das  Bodas de Pra-
ta o casal vive mais esta emoção.
Agüenta coração!

2 Para os concurseiros
O XIV Concurso Público para o Ministério

Público da Paraíba tem inscrições até o
dia 10 de agosto. Estão sendo oferecidas
20 vagas para Promotor de Justiça Subs-
tituto, sendo que,  5% das vagas serão
destinadas aos deficientes.  Veja mais,
consultando o site: www. pgj.pb.gov.br

2 Na casa dos sessenta
Alex Costa com sua Ircemes, fez a cena,

última semana, quando no Palazzo
Cristal, um salão e tanto, reuniu os
mais chegados para festejar a sua nova
idade. O mais novo 'sessentão da pra-
ça', cercado pelos filhos Max, Alex e Jasa,
as noras Urânia e Karina, estava feli-
císsimo pela noitada chiquérrima. A
'família Master' marcou na noite.

2 Tudo são flores
André Luís e Alda, colocaram todo amor

que sentem um pelo outro e pela famí-
lia, na organização da festa, oferecida
no último sábado, no Sonho Doce. Eles

festejavam, 'sem medo de ser feliz', as
Bodas de Prata  com os filhos, Pedro,
Natália e Bruno e as mães, Maria Alice
e  Antônia Araújo. Quer  melhor?

2 Novas metas
Publicitários paraibanos marcaram fes-

tivamente na posse na Abap-PB. Eles,
Lucas Salles, Jurandir Miranda e Max
Leal, assumiram  o comando da As-
sociação Brasileira de Agências de Pu-
blicidade, e até 2010 'vão fazer e acon-
tecer'. Especialmente de São Paulo
para prestigiar a posse, que aconte-
ceu no belo Solar do Conselheiro, es-
teve por aqui  Décio Vomero, diretor
nacional executivo da Abap. Na oca-
sião, Lucas Salles pleiteou, sediar na
Capital das Acácias, o Congresso
Nacional da Abap, o que  foi recebido
pelo Décio com um largo sorriso.

2 Parabéns em São Domingos
Advogado tributarista, Elmano Cunha

e sua Liduína, recebem dia 15, na
granja São Domingos, no Conde, os
muitos amigos para um big almoço.
Elmano, amante dos Beatles e de car-
ros antigos,  festejará a nova idade.

n Hoje, no Paulo Pontes, Nairon Barreto incorpora o Zé Lezin, e grava show para
o seu terceiro DVD. 'A Saga de Um Matuto' hoje e amanhã, no Paulo Pontes,
no Espaço Cultural.

 n O desembargador federal Rogério Fialho, que aniversaria hoje, deverá rece-
ber com sua mulher Helena, juíza federal, os amigos para animados festejos.
Poderá ser em sua bela casa na fazenda em Araruna.

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje

UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS

tOs badalados  médicos Antônio Fil-
gueira e Cláudia Studart abrem, no
próximo dia 6, a Unimama Praia.
Chiquérrima.

 tA bela Sofia, filha de Marckson Lima
e da estilosa dermatologista  Carla
Gayoso, no próximo dia 7, festeja
com toda pompa seus 15 anos. No
Paço dos Leões.

 tA jornalista Marcela Sitonio, dia 3 de
setembro, toma posse  na presidên-
cia da API. A posse não será na sede
da API que,  mal localizada para os
tempos de hoje é super acanhada,
convenhamos.

 tIva Norris, deixa Atlanta, nos States,
e vem investir na Paraíba, no nosso
Litoral Sul. Mora em Tabatinga e vai
construir resorts e casas. A constru-
tora será a Cobrás, ela já decidiu.

 tYara Caetano, que comanda o Colé-
gio Jaime Caetano, em Bayeux,
acompanha o caso Jota Júnior, pre-
feito da cidade que tem o mandato
por um fio. Ela, que já presidiu a Câ-
mara da cidade, deverá disputar no-
vamente uma vaga na casa.

 tSe for menina, o nome será Maria Ca-
rolina. João Luís e Marcela Jurema
que esperam o segundo herdeiro,
torcem para que seja uma menina.

 tOs jornalistas Lena Guimarães e Ge-
nesinho Sousa, que dirigem a Se-
com,  esperam o dia 13 de agosto,
sem superstição.

 tÀ Mayra Amorim e filhos, a nossa so-
lidariedade. E que Luciano Brandão
esteja nos braços do Senhor.

tÀ Roberta Moreira o nosso pesar pela
prematura morte (acidente de car-
ro na BR) do marido Romualdo Fran-
ça, último final de semana.

t E bom fim de semana.

Buzuzu.... Buzuzu.... Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu.... Buzuzu.... Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu.... Buzuzu.... Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu.... Buzuzu.... Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu.... Buzuzu.... Buzuzu....Buzuzu....Buzuzu....
Beto Rabelo, leia-se A Semana,
com o novo presidente da
ABAP-PB, Lucas Salles
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Quando sozinho, vigiemos
nossos pensamentos; em
família, nosso gênio, e em
sociedade, nossa língua�
Madame de Stäel“

LINHA DIRETA COM A COLUNA: HERMANOJOSE@BOL.COM.BR

IEstella e Alessandra Donato, sempre refina-
das, ligando para agradecer as referências da
coluna sobre elas.

INa reunião da ACF tive o prazer de rever a em-
presária Sevy Silveira, exemplo de mulher
empreendedora.

IJá com uma vasta experiência de viagens in-
ternacionais, Luizete Pinheiro regressou de
giro por Grécia e Turquia.

IMorreu Sérgio Violti, um dos atores mais re-
quintados e elegantes da dramaturgia tele-
visiva brasileira.

IExalando apetitoso aroma, chegou-me uma
bacalhoada oriunda da cuisine de Stela Mi-
randa, tornando a noite mais saborosa.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Festividades
t Hoje é Dia Mundial da Ama-

mentação; Dia do Cerealis-
ta; e Dia do Selo Postal Bra-
sileiro.

t "O primeiro selo adesivo foi
criado no dia 6 de maio de
1840, na Inglaterra. Os an-
tigos e complicados siste-
mas tarifários, foram, en-
tão, substituídos por uma
tarifa única, em todo o
território da Grã-Breta-
nha, ou por uma tarifa es-
pecial, caso a carta tivesse
peso maior que o normal
ou se destinasse  ao exte-
rior. O pagamento anteci-
pado da tarifa mediante a
aplicação de um pequeno
recibo de papel gomado
sobre os objetos confiados
ao correio representou um
sistema tão simples e ino-
vador, que se manteve até
hoje."

2 ACF no Village
t A reunião festiva da Associ-

ação Cristã Feminina, que
normalmente se realiza na
última quarta-feira do mês,
aconteceu na segunda-feira,
27 de julho, no restaurante
do Hotel Village.

t Comandado pela presiden-
te Maria do Carmo Figuei-
redo, ainda sob a dor do
luto, pela recente morte do
seu pai, o ilustre advoga-
do Manuel Figueiredo, o
encontro teve uma interes-
santíssima palestra profe-
rida pela médica nutricio-
nista Carmem Bastos de
Moura sobre tema da sua
especialidade. A exposição
da jovem médica lhe valeu
enfáticos aplausos.

t Maria do Carmo homena-
geou a memória do seu pai
com um poema declama-
do com muito sentimento;
Ana Ligia Barbosa Araújo
homenageou o Dia dos
Avós, e Zefinha Gomes, o
Dia do Amigo, duas datas
recentemente transcorri-
das.

t Mais uma vez notado o im-
pecável serviço do Village e
o seu buffet de comida regi-
onal que agradou o todo
mundo.7cf8r97cf8r97fcr8

2 Crêpe
t Há quem reclame da falta de

variedade gastronômica em
nossa cidade. É gente desin-
formada. Aqui há restau-
rantes de cardápios à la car-
te, regionais, de cozinha ja-
ponesa, chinesa, e de mas-
sas, como o Lion, especi-
alizado em crêpe francês e
oferecendo, também, pizzas
feitas em forno a lenha.

t À frente, a "lady" que é Cleide
do O'Landim.

2 Desrespeito
Chega o retorno às aulas e com

ele, os engarrafamentos,
causados pelas eternas filas
duplas à frente dos colégios
do centro da cidade, com as
mamães e os papais desres-
peitando o trânsito.

E em se falando de desrespeito,
um atentado à cidadania é
o lixo que se joga dos car-
rões de luxo, conduzidos por
pessoas da chamada classe
A, o que prova que a falta de
educação não é exclusiva da
faixa da população econo-
micamente desfavorecida.

2 Neurologia
O comunicador e neurologista

Fábio Dantas, especializado
em distúrbios do sono da
Clínica Santa Maria, aqui na
Camp, vai proferir palestra
sobre a "Qualidade do sono
da mulher na menopausa".
Será hoje, no XIX Congresso
de Neurologia do Norte/
Nordeste no Recife-PE que
se realiza desde o dia 28 de
julho e finda amanhã.

2 Novo Lançamento
 Complementando as suas li-

nhas Classic e Volpi de su-
cesso comprovado em todo
o Brasil, a Vinicola Salton
lança no próximo mês sua
nova linha batizada de Ser-
ra Nevada composta de dois
brancos e dois tintos que o
Clube do Vinho possivel-
mente lançará em seu jan-
tar-reunião de outubro vin-
douro, já estando no aguar-
do das fichas de Adega e dos
Folders dos novos vinhos.

2 Ciclismo
t Regressou recentemente

dos Estados Unidos da
América, o empresário
campinense Wagner
Medeiros, proprietário
da loja Wagner Bicicle-
tas. Na terra de Obama,
ele esteve participando
de um curso na Univer-
sidade de Componentes
Ciclísticos Specialized
(SBCU).

t A Specialized, que promo-
veu o curso, é uma das
mais importantes mar-
cas de bicicleta do mun-
do e reuniu alguns dos
nomes mais importantes
do ciclismo mundial,
para discutir as mais
modernas inovações tec-
nológicas na área.

t Agora de volta, Wagner
promete divulgar o co-
nhecimento adquirido
em nosso meio, reforçan-
do a idéia de um ciclis-
mo cada vez mais pro-
fissional na Paraíba.

O empresário Wagner Medeiros recém vindo dos EUA,
trazendo novidades para o ciclismo paraibano

As professoras Josefa Gomes e Luizete Pinheiro, esta, recém vinda de tour
pela Grécia e pela Turquia

O comunicador e neurologista Fábio Dantas
profere palestra hoje em congresso no
Recife-PE

Na reunião da ACF Laudicéia Aguiar homenageia a nutricionista Carmem Bastos de Moura em nome da entidade
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Agenda

22222  CINEMA
A ERA DO GELO 3 (125
minutos) -  Censura Li-
v re .  An imação .  Box  1
(Dub lado)  -
14:20,16:30, 18:40 e
20:50. Box 3 (Dublado)
- 13:20 e 15:30.

IN IMIGOS PÚBLICOS
(180 minutos) -  Drama.
Box 2. Censura 16 anos
- 15:15, 18:15 e 21:15..
.
HALLOWEEN - O INÍCIO
(120 minutos) - Censura
14 anos. Terror. Box 4 -
15 :10 ,  17 :20 ,  19 :20  e
21:30..

A PROPOSTA (140 minu-
tos )  -  Cens .  12  anos .
Comédia. Box 8 - 14:10,
16:25, 18:45 e 21:05.

HARRY POTTER E  O
ENIGMA DO PRÍNCIPE
(153 minutos) - Censura
14 anos. Aventura. Box
5 (Legendado) - 14:50,
18 :00  e  21 :10 .  Box  7
Dub lado)  -  14 :00  e
17:10.  Box 7 (Legenda-
do) - 20:20.

CORAÇÃO VAGABUNDO -
(71 minutos) - Censura
10 anos. Documentário
sobre turnê de Caetano
Veloso. Box 3  - 17:40,
19:30 e 21:20.

TINHA QUE SER VOCÊ -
(93 minutos) - Censura
12 anos. Romance - Box
6 - 14:30 16:40
18:50 21:00.
22222  PALESTRAS

SONHOS E  PREMONI-
ÇÕES -  Terça-feira, dia
4, às 19h30, na Ageac,
em João Pessoa. Maio-
res  in formações  pe los
te l e fones :  (83)  3042-
3327 ou (83) 8610-4111
ou  a inda  por :
joaopessoa@ageac.com
Acesse  o  s i t e
www.ageac.org.

ENIGMAS DA REENCAR-
NAÇÃO  -  Quinta-feira,
dia 6, às 19h30, na Age-
ac, em João Pessoa.

MEDITAÇÃO INDIANA  -
Sábado, dia 8, às 16 ho-
ras, na Ageac, em João
Pessoa.

Áries (21/03 a 20/04)  -  A
necessidade de mudança que você
sente já está virando obsessão. Seus
pensamentos estão tão fortes e
poderosos que, certamente nada se
manterá como está. Algumas
questões familiares passam
novamente pelo seu crivo.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Os
últimos dias de vênus em seu signo
traz à tona a necessidade de mudar
profundamente sua forma de se
relacionar. Questões materiais e
afetivas entram nessa dança e
certamente tudo se transformará
rapidamente.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Você já
começa a sentir a necessidade de sair
da clausura emocional auto imposta.
Sua energia continua em baixa. Agora
que você entrou em contato com
suas verdadeiras necessidades
emocionais é hora de agir em direção
à sua felicidade.

Libra (21/09 a 20/10) - Depois de
passar por uma fase de
questionamentos relacionados à sua
religiosidade e filosofia de vida você
começa uma nova fase, mais voltado
para a concretização de uma nova e mais
simpática imagem, especialmente em sua
vida profissional. São possíveis novos
acordos e parcerias nesse período.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Esta será uma fase de mais alegrias
nos relacionamentos. A princípio você
deve levar um chacoalhão do Universo
para olhar definitivamente para suas
reais necessidades emocionais. Em
seguida poderá olhar com mais clareza
e mudar o que deve ser mudado. Amor
em fase de melhora.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Aproveite
os últimos dias de vênus em gêmeos
para aparar algumas arestas de
projetos que tiveram andamento no
inicio do mês. Daqui em diante você
vai preferir o trabalho em equipe, que,
certamente terá um resultado muito
melhor.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Questões materiais passam a ser o
mote de seus objetivos e foco de suas
energias nas próximas semanas. É
possível que você venha a ser
convidado a participar de novas
parcerias ou feche novos contratos.
Financeiramente será uma fase mais
produtiva que a passada.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Você está
entrando em uma ótima fase onde o
amor será o principal motivo de suas
alegrias e prazer. É possível que um
antigo amor volte a bater em sua porta,
mas você deve avaliar muito bem os
prós e os contras dessa possível volta.
Trabalho também em ótima fase pede
mais organização.

Touro (21/04 a 20/05)  - Questões
materiais e afetivas que estão
passando por seu crivo e sendo
avaliadas detalhadamente terão
momentos decisivos de definição
durante estes dias. Você não está
disposto a deixar nenhum detalhe de
lado.

Leão (21/07 a 20/08)  - Vida
financeira em fase de
reorganização ainda pede
comedimento de sua parte. Apesar
de sua energia estar bem
equilibrada, este setor de sua vida
ainda preocupa. Mas não se deixe
abalar por possíveis atrasos.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Depois de uma fase mais voltada para
si, com necessidade de intimidade,
você começa a sentir que o mundo lá
fora espera por você. Há grande
chance de você fazer uma longa e
gostosa viagem com a pessoa amada.
Caso seja casado, este é um ótimo
momento para reatar laços perdidos.

Aquário (21/01 a 19/02)  - O
trabalho ganhará mais espaço e você
necessariamente deve se dedicar mais
ao seu dia a dia. Com a saúde em alta
você precisa colocar mais vida e beleza
em seu trabalho. Aproveite a boa fase
para estabelecer um sério programa de
saúde que envolva exercícios físicos e
boa alimentação.

Ainda dá tempo assistir à comédia romântica ‘A Proposta’, em cartaz nos cinemas da PB



 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

JOÃO PESSOA,
SÁBADO, 1 DE AGOSTO DE 2009 23

A sutileza cômica de

A

n Filme que marca a estreia do
canadense Jean-François
Pouliot será exibido, hoje, no
Zarinha Centro Cultural, em
João Pessoa

A GRANDE SEDUÇÃO

Grande Sedução� é a opção de
hoje, no Zarinha Centro Cultu-
ral, em João Pessoa. Começa às

17 horas. Os ingressos custam R$ 10 e
R$ 5. O filme encerrou o Festival de Can-
nes em 2003 anunciando a estreia do
canadense Jean-François Pouliot. No
Festival Sundance do ano seguinte foi
eleito o melhor filme pelo público. Difí-
cil classificar o gênero de �A Grande Se-
dução�. Por obrigação, dá para taxá-lo
como comédia. Pouliot  tenta retratar a
rotina dos moradores da pequena ci-
dade de Santa Marie. Com humor deli-
cado, o filme abre mostrando a seme-
lhança no modo de viver desses habi-
tantes, semelhança que certamente não
existe numa cidade grande. A afinida-
de entre os moradores é tanta que até a
hora da intimidade na cama se coinci-
de. A rotina de Santa Marie é quase um
ritual.

A vida na cidade, no entanto, está ame-
açada pela própria situação econômica,
já que a atividade pesqueira já tinha aca-
bado há 15 anos. A única saída seria a
instalação de uma fábrica, que daria em-
prego a todos e faria com que a cidade
voltasse a crescer. Para isso, a empresa

exige um médico na cidade, o que Santa
Marie não tem. Depois que o antigo pre-
feito se torna guarda de trânsito, acaba
enviando o médico Christopher Lewis
para a cidade em troca da anulação da
multa. A partir daí se estabelece o grande
desafio dos 100 habitantes de Santa Ma-
rie e seu novo prefeito: oferecer a melhor
estadia ao médico para que o mesmo aca-
be assinando o contrato de cinco anos
como médico da pequena cidade.

Os planos e os truques que os mora-
dores põe em prática nos oferecem ce-
nas hilariantes. O humor de �A Grande

Sedução� consiste justamente na tenta-
tiva deles quererem mostrar uma cida-
de que não existe. A sustentação das
mentiras tanto para o médico como para
a empresa geram piadas de todos os ti-
pos, das finas às mais clichês. A tentati-
va do diretor de querer segurar o espec-
tador apenas pelo riso provoca uma ten-
tativa desenfreada de contar uma piada
atrás da outra, o que acaba preenchen-
do o filme de lugares comuns. Até mes-
mo quando se envereda na linha dra-
mática, como no paradeiro do pai do mé-
dico, o filme perde a originalidade dan-

do um desfecho bem previsível ao caso.
No entanto, a guerra entre originali-

dade x clichês que se estabelece em �A
Grande Sedução� pode terminar com o
veredicto de quem o assistiu. Numa
época em que as peripécias de Jim Car-
rey e a franquia satírica �Todo Mundo
Em Pânico� não convencem mais como
comédia, o filme canadense em questão
é uma alternativa. Sua originalidade
está na ingenuidade de seu humor e na
manipulação sábia do imaginário cole-
tivo da cidadezinha Santa Marie.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

A originalidade do filme está na ingenuidade de seu humor e na manipulação sábia do imaginário coletivo

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Mais um suspeito de gripe A é notificado
nDona de casa foi internada no Hospital Universitário e 31 casos já foram notificados no Estado. Cinco hospitais serão credenciados para tratar a doença

A
Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

Secretaria de Estado da
Saúde (SES) notificou
mais um caso suspeito

de influenza A-H1N1 no Estado.
A paciente, uma dona-de-casa de
74 anos, mora em Santa Rita e foi
internada no Hospital Universi-
tário Lauro Wanderley, em João
Pessoa. Desde o surgimento do
novo vírus, 31 casos de gripe A
foram notificados na Paraíba,
sendo oito confirmados (com um
óbito), 18 descartados e cinco es-
tão em investigação. O secretá-
rio da Saúde, José Maria de Fran-
ça, afirmou que a SES poderá re-
ferenciar mais cinco hospitais
(hoje são dois) para avaliar e tra-
tar a doença no Estado.

Diana Pinto, gerente de Res-
posta Rápida da SES, informou
que a dona de casa apresentou
os primeiros sintomas no dia 25
de julho, com um quadro de fe-
bre, tosse, dispneia (falta de ar) e
mialgia (dor muscular). "Ela é
cardiopata e está com pneumo-
nia. Por isso, teve que ser inter-
nada, mas o estado de saúde dela
é estável", disse.  Além dessa pa-
ciente, a SES aguarda os resulta-
dos dos exames de uma estudan-
te de 18 anos, uma dona de casa
de 39 anos, uma professora uni-
versitária de 31 e um estivador
de 49 anos.

REDE HOSPITALAR
O secretário de Estado da Saú-

de, José Maria de França, se reu-
niu nesta sexta-feira (31), em João
Pessoa, com os diretores técni-
cos dos hospitais regionais do
Estado para tratar de medidas

de prevenção e controle da gripe
no Estado e sobre a reestrutura-
ção da rede hospitalar para tra-
tar pacientes com a doença. Atu-
almente, os pacientes com indi-
cação de isolamento hospitalar
são tratados nos hospitais uni-
versitários Lauro Wanderley
(HULW), em João Pessoa, e Alci-
des Carneiro (HUAC), em Cam-
pina Grande.

O secretário revelou que pode-
rão ser referenciados para rece-
ber pacientes os hospitais regio-
nais de Sousa, Guarabira, Mon-
teiro, Patos e Cajazeiras. "Na pró-
xima semana, equipes da SES vão
se deslocar até essas cidades para
se reunir com os secretários de
saúde e médicos da rede hospi-
talar e das unidades básicas de
saúde e discutir esse assunto",
disse o secretário.

ATENDIMENTO
José Maria de França aprovei-

tou a reunião para reforçar a ori-
entação do Ministério da Saúde
de enviar aos hospitais referen-
ciados somente os pacientes com
doença respiratória aguda gra-
ve (DRAG) e os que apresentam
fatores de risco para complica-
ção (a exemplo de doentes crôni-
cos, imunodeprimidos, grávidas,
crianças menores de 2 anos e
idosos com mais de 60).

"Os pacientes com sintomas de
gripe leve devem continuar sen-
do tratados nas unidades do Pro-
grama Saúde da Família (PSF).
Não há motivo para pânico, por-
que temos medicamentos e lei-
tos suficientes para tratar os ca-
sos graves, além de pessoas ca-
pacitadas para lidar com a do-
ença", disse.

Funad promove ações educativas
sobre a prevenção da gripe suína

Servidores da Funad realizam exames e prestam esclarecimentos sobre a doença

 FOTO: MARCOS RUSSO
nA Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador de De-
ficiência - Funad, em parceria
com a Fundação Espaço Cultu-
ral, realizou ontem na Funda-
ção Espaço Cultural José Lins
do Rego, em João Pessoa, Ação
Educativa sobre a prevenção da
Gripe A-H1N1. Equipes da Fu-
nad atuaram em frente à agên-
cia do Banco Real, esclarecen-
do dúvidas da população sobre
a nova gripe, suas formas de
transmissão e onde procurar
ajuda, em casos de suspeita.

De acordo com Petronila Ma-
ria Queiroga de Oliveira, coorde-
nadora da Comissão de Preven-
ção das Deficiências e Interioriza-
ção, um dos cuidados mais im-
portantes relacionados à preven-
ção contra a gripe A é a higieniza-
ção das mãos. Precisam ser lava-
das ao menos dez vezes ao dia.
Outra medida é usar álcool gel nas
maçanetas de portas, nos corri-
mãos de escadarias. A Funad
orienta ainda que as pessoas de-
vem evitar aglomerações, mas a
higienização é a melhor medida.

Os profissionais da Funad
também verificaram a pressão
arterial e os índices de glicose
em centenas de pessoas. A equi-
pe disponibilizou ainda preser-
vativos masculinos.

A Fundação Centro Integra-

do de Apoio ao Portador de De-
ficiência, também vai realizar
no período de 10 a 14 deste mês
de agosto um evento sobre a
Atenção à Saúde do Homem,
objetivando passar informa-
ções sobre câncer de próstata e
de pênis. A campanha vai con-
tribuir com a população mas-
culina paraibana no sentido de
passar mais informações a res-
peito dos dois tipos de câncer.

A gripe A matou uma pessoa
no Estado este ano, enquanto
que a gripe comum já fez 127
vítimas no mesmo período.
Durante uma reunião no Palá-
cio da Redenção, na quarta-fei-

TRTs concluem encontro
sobre processo eletrônico
José Alves
REPÓRTER

nApós dois dias de encontro na
sede do Regional Paraibano, se
encerrou ontem o encontro de
presidentes e diretores gerais de
todos os Tribunais Regionais do
Trabalho do Brasil que se encon-
travam, na Capital, assimilan-
do o programa de processo ele-
trônico implantado na Paraí-
ba. Na oportunidade, eles conhe-
ceram todo o projeto que foi im-
plantado, pioneiramente, nas
Varas do Trabalho de Santa Rita
e João Pessoa. De acordo com o
presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da Paraíba, Edvaldo
de Andrade, "agora os presiden-
tes dos TRTs que estiveram na
Paraíba vão, dentro de suas pos-
sibilidades, instalarem o mesmo
processo existente em seus tribu-
nais", observou.

 Ontem foi assinado um acor-

ra (29), entre o governador José
Maranhão e os secretários de
Saúde, José Maria de França; da
Educação, Sales Gaudêncio, e de
Comunicação, Lena Guimarães,
ficou definido que a Paraíba,
embora não tendo casos autóc-
tones e evidência de circulação
do novo vírus, intensificaria as
ações de prevenção e controle
da doença. Dentro dessa pers-
pectiva, nesta sexta-feira (31),
a SES deve reunir dirigentes dos
hospitais regionais do Estado.
Na próxima semana, tanto a
SES quando a Secretaria da
Educação querem reunir repre-
sentantes das regionais.

do de cooperação visando a tro-
ca de experiência entre o TRT
da 6ª Região e o TRT da 13ª. "A
Paraíba está de parabéns por-
que despontou como vanguar-
dista na implantação do proces-
so eletrônico, graças ao desem-
penho dos servidores, dos juí-
zes da comissão de informática
e dos servidores da secretaria
de informática do próprio tri-
bunal", disse.

O presidente do TRTPB disse
que com a implantação do siste-
ma de informática os ganhos
foram significativos para a so-
ciedade. Houve redução de cus-
tos e as mudanças também
trouxeram mais comodidade
para os paraibanos que não pre-
cisavam mais comparecer aos
tribunais ou fóruns, e o meio
ambiente saiu como o grande
vencedor porque se eliminou o
papel, evitando a derrubada de
árvores.

Rotary inscreve para intercâmbio

nUma boa notícia está che-
gando para os jovens que so-
nham estudar fora do país. Es-
tão abertas as inscrições para
o Programa de Intercâmbio do
Rotary International, uma or-
ganização não governamen-
tal, presente em 82 países, in-
clusive, Brasil. Para partici-
par os interessados devem
apresentar um bom rendi-
mento escolar; ter entre 15 e
17 anos; iniciativa para se en-
volver em diversas ativida-
des e facilidade de se adaptar
a novas situações.

As inscrições se encerram em 20
de agosto. O processo de seleção
(entrevista com os jovens e famili-
ares) acontecerá no próximo dia
22 em local e horário a ser divul-
gado. O resultado será divulgado
até o final do mês. Outras infor-
mações estão disponíveis no site:
ww.rotaryintercambio4500.com.br.
O programa de intercâmbio é

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

mantido pelo Rotary. A entidade é
composta por quase 1,2 milhão de
empresários, profissionais e líde-
res comunitários no mundo todo.
Os sócios dos Rotary Clubs, co-
nhecidos como rotarianos, pres-
tam serviços humanitários e aju-
dam a promover a boa vontade e
a paz mundial.

Através do suporte de um
Rotary Clube, o jovem interes-
sado em tornar-se um inter-
cambista tem a oportunidade
de estudar durante um ano em
outro país. Neste período, ele
convive com três famílias dife-
rentes que o recepcionam e que
o recebem como membro da
família. Enquanto permanece
longe de casa, o estudante é
acompanhado e apoiado por
um conselheiro indicado pelo
Rotary Internacional. Esta pes-
soa ajuda até nos casos impre-
vistos durante a estadia no país
estrangeiro.Antes de embarcar,
o Rotary promove diversos
encontros e eventos visando a
preparação do intercambista

para a viagem assim como os seus
pais e familiares, até porque estes
também estarão recebendo um
'novo filho' em sua casa.

CURTA DURAÇÃO
Quem desejar, pode fazer

um intercâmbio de curta du-
ração, de um ou dois meses.
Para participar, o estudante
deve ter entre 15 e 20 anos,
estar no Ensino Médio ou na
Faculdade, aceitar receber um
intercambista em casa duran-
te quatro ou oito semanas.
Nesse período, o estudante
tem a oportunidade de explo-
rar outro país em um inter-
câmbio cultural e de aperfei-
çoamento de idioma.

De acordo com o responsável
pelos trabalhos na Paraíba,
João Bosco Ferraz,  os estudan-
tes interessados precisam se
informar sobre o intercâmbio
pela internet. E, em seguida,
devem procurar pelo clube lo-
cal para receber e preencher a
ficha de inscrição.


