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Com treze derrotas, Campinense enfrenta hoje o Paraná Clube. P. 12mais

"MAPA DE OPORTUNIDADE DO
ESTADO É LANÇADO PELA FIEP
Contemplando todos os 223 municípios, o mapa faz um
apanhado das potencialidades de todas as regiões locais
e busca com o resultado atrair mais indústrias, mais
empresas e microempresas para o Estado da Paraíba. P. 24

Investimentos de R$ 157 milhões vão contemplar os municípios de João Pessoa, Santa Rita, Mamanguape, Alhandra,
Pedras de Fogo, Bayeux e Esperança. Protocolos de intenções foram assinados ontem no Palácio da Redenção. P. 5

Novas indústrias vão gerar
1.616 empregos na Paraíba

"XXX Semana do
Advogado será
realizada em CG
Evento tem como patrono
este ano o ex-governador
Pedro Moreno Gondim e
vai movimentar Campina
Grande até sexta-feira. P.5

Estação Cabo Branco
anuncia seleção para
contratar estagiários.
Inscrições podem ser
feitas até sábado, no
bairro do Altiplano. P. 6

"

"Médico diz que
homens devem
se cuidar mais
Em palestra na abertura
da I Semana da Saúde
do Homem, o urologista
Ernesto Silveira defendeu
o exame preventivo. P. 8 e 9

"Receita Federal
liberou consulta ao
terceiro lote do
Imposto de Renda.
P.11

"Fundação Casa de
José Américo presta
homenagem hoje
aos portadores de
necessidades. P.24

DIVULGAÇÃO

Saúde recebe 500 kits de remédio contra a gripe suína P. 4 "
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Política cultural
governo estadual pretende esta-
belecer, de fato e de direito, a Se-
cretaria de Cultura. Com isso, a
política cultural da Paraíba ga-

nhará mais investimentos. É vontade do
governo formatar essa idéia, aperfeiçoá-la
com o Ministério da Cultura e o debate em
assembléia pública.

Essa vontade de ampliar a política cultu-
ral tem respaldo do governo federal, que ela-
borou, por meio de um grupo de trabalho,
proposta de estruturação do Sistema Nacio-
nal de Cultura. Assim, há uma articulação
para integrar as ações desenvolvidas nas es-
feras municipal, estadual e federal.

Em junho, ocorreu em Olinda encontro
entre secretários e dirigentes estaduais de
Cultura. Foi uma oportunidade para expo-
sição dos fundamentos da Política Nacio-
nal de Cultura. É uma política pela qual se
estrutura e valida o Sistema Nacional de
Cultura.

Consta, nesse sistema, conceito, princípi-
os, objetivos, estrutura, inter-relações entre
os elementos constitutivos, instrumentos de
gestão, recursos financeiros, política de for-
mação, estratégia de implementação e a ins-
titucionalização. A Cultura passa a ser siste-
matizada para cumprir objetivos.

A secretária de Articulação Institucional do
Ministério da Cultura (MinC), Silvana Mei-
reles, explica: "A organização de um siste-
ma de integração entre os entes federados,
com uma proposta nacional de política pú-

O
blica, torna-se o ponto de partida para que
novas diretrizes governamentais para o se-
tor cultural sejam efetivadas".

Então, a instalação da Secretaria Estadual
de Cultura tem urgência, para fazer parte
desse quadro cultural, unificado na sua pro-
posta, porém diversificado na cobertura das
manifestações artísticas em todo o país.

Essa necessidade é ratificada por Américo
Córdula, secretário da Identidade e da Diver-
sidade Cultural do Ministério da Cultura. Ele
alega que a Paraíba é o único Estado do Nor-
deste que mantém uma Subsecretaria de
Cultura nos moldes restritivos de antes.

O artista plástico Flávio Tavares, subsecre-
tário da Cultura, vê com entusiasmo a pro-
posta, porque acredita em mais projetos,
mais financiamentos na área cultural. "Va-
mos discutir em assembléia pública a trans-
formação da Subsecretaria em Secretaria
Estadual de Cultura".

Em recente seminário promovido em Sou-
sa, houve debate entre gestores culturais so-
bre vários projetos. O destaque é o Projeto
Mais Cultura, vinculado ao Ministério, que
vai beneficiar 170 municípios com recursos
iniciais de R$ 1,8 milhão. É um exemplo de
como se pode ir buscar as iniciativas.

É bom saber que a política cultural da Pa-
raíba se mostra em movimento crescente,
com os gestores sensíveis a iniciativas e apoi-
ando as manifestações culturais. Uma Se-
cretaria Estadual de Cultura vem contribuir
com a abrangência desses projetos.

“Paraíba democrática, terra amada”

Clara, de 39 anos, vive de bem com a vida. Solteira,
bom emprego, carro do ano, é disputadíssima nos
embalos da noite. Para cuidar melhor da aparência
frequenta com assiduidade a Academia de Ginásti-
ca.

Há algumas semanas, depois da hidroginástica, in-
gressou no vestiário calçando chinelos de borracha
e, após tomar banho, secou seu corpo. Ao se vestir,
atrapalhou-se ao introduzir uma das pernas na cal-
cinha e puxar a ponta dessa peça de roupa para cal-
çar a outra perna, não observando que essa (a calci-
nha) estava com uma parte sobre o pé que lhe dava
apoio, o que a fez perder o equilíbrio e cair, sofrendo
lesões no rosto, que implicaram em muitos gastos.

O tombo sofrido por Clara causou-lhe várias le-
sões. Reclamou da Academia, mas seu gerente não
quis pagar os gastos porque o Conselho Diretor ne-
gou autorização. Com isso, a vítima ingressou com
uma ação de indenização, sob o fundamento de que
"o local não oferece as mínimas condições de segu-
rança".

Na ação foram ouvidas duas testemunhas. A pri-
meira disse que "a autora estava vestindo a calcinha
e quando ela foi vestir a outra perna, aí foi o momen-
to que ela se desequilibrou e caiu". A segunda, lamen-
tando o infortúnio, garantiu que "a amiga estava, em
pé, vestindo a calcinha e colocou uma perna; quando
foi colocar a outra escorregou e caiu, escorregou mais
ainda na calcinha, então se desequilibrou, tombou e
se machucou bastante no rosto".

Após as primeiras audiências, a sentença deu pela
improcedência do pedido. Clara não se conformou.
Conversou com seu advogado e este apelou ao Tri-
bunal. A apelação sustentou que "se o chão fosse an-
tiderrapante, por certo, não teria a autora sofrido a
queda, ou no mínimo, a mesma seria amortizada".

A Academia ofereceu suas razões em contrário e a
Câmara Cível do TJ, através do Relator, discorreu de
forma erudita e sem economizar palavras: "pela teo-
ria da causalidade adequada, adotada na órbita ci-
vilista para auxiliar na solução dos problemas de-
correntes do nexo de causalidade, causa é o antece-
dente não só necessário, mas, também, adequado à
produção do resultado".

O acórdão é minucioso, ao confirmar a improce-
dência da ação: "de acordo com as regras de experi-
ência, observa-se que o desequilíbrio da autora no
momento em que tirou um pé do chão foi o fator de-
terminante para a queda. Some-se a isso o fato de
existirem bancos no vestiário, justamente para que
as frequentadoras pudessem sentar para se vestir
com maior segurança".

O curioso é que a sentença e o voto que negou o
provimento do recurso de apelação foram proferi-
dos por duas mulheres, uma juíza e uma desembar-
gadora. Elas - mais do que os dois desembargadores
homens que foram revisor e vogal no julgamento -
seguramente, têm efetivo conhecimento de causa
sobre qual a maneira mais segura de se vestir uma
calcinha.

Mas a raiva de Clara foi maior ainda quando, ao
sair do Tribunal com seu advogado, escutou do ge-
rente da Academia:

- Cuidado, doutora. Equilibrar-se de pé é perigoso,
principalmente se o piso não for antiderrapante!...

Tombo na academia

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado

Mais de quatro mil faltam
a concurso da Universidade
Um total de 4.034 candidatos faltaram às
provas do concurso público da UFPB
realizadas no último domingo, na Capital.
Foram 1.821 faltosos nas provas de nível
superior realizadas no turno da manhã e
2.213 no turno da tarde. De acordo com
a Coperve, o número de faltosos foi
considerado elevado. Inscreveram-se no
concurso 16.281 pessoas e foram
oferecidas 239 vagas. O resultado do
concurso está previsto para ser divulgado
no próximo dia 21.

Municípios têm até o dia
31 para renegociar dívidas
Os municípios paraibanos que devem à
Previdência Social terão até o próximo
dia 31, para renegociar os débitos. As
prefeituras também poderão esperar até
seis meses para pagar a primeira
parcela e serão isentas de multas.
As condições da renegociação foram
divulgadas pela Receita Federal e pela

Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Donos de postos voltam
a aumentar a gasolina

Os postos de
combustíveis de
João Pessoa
amanheceram o
dia de ontem

elevando o preço da gasolina que na
maioria deles já é encontrada a R$ 2,60,
em mais uma afronta ao consumidor. O
Procon de Capital  vai exercer o seu poder
de fiscalização e promete punir os
infratores por mais esse abuso. Os donos
de postos podem sofrer altas multas,
segundo a Procuradoria do Consumidor.

Médicos brasileiros vão
discutir código de ética
Os médicos brasileiros vão passar a limpo
seu código de ética, que completou 21
anos e precisa de uma revisão. Para isso
será realizada a IV Conferência Nacional de

Ética Médica, na sede do Clube Sírio
Libanês, em São Paulo. Durante três dias,
de 25 a 29 deste mês, estarão em debate
a autonomia, os conflitos de interesses e
aspectos ético-jurídicos da tecnociência. O
ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, estará presente.

UEPB realiza Congresso
de língua espanhola
Com o apoio da UEPB será realizado, no
período de 6 a 9 de outubro, em João
Pessoa, o 13º Congresso Brasileiro de
Professores de Espanhol, que neste ano
debaterá o tema "Integração de Culturas
como foco de reflexão para a comunidade
de língua espanhola". A abertura será às 20
horas do dia 6 de outubro, no auditório da
Estação Ciência do Cabo Branco.
A programação acontecerá no Espaço
Cultural. Palestras, minicursos, mesas-
redondas, comunicações e um amplo
debate em torno de temas que estão
associados ao ensino e à cultura da
língua espanhola serão desenvolvidos.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Dívida de gestão anterior
prejudica Empasa em JP

Centenas de comerciantes que deixaram de abrir suas lojas devido a esses débitos
vão regularizar a sua situação para a abertura de negócios, com a venda de hortifruti

SÃO PAULO - Em outubro de 1960, chegou a notícia a
Lisboa:

- Jânio Quadros, que acabava de se eleger Presidente, dona
Eloá e a filha Tutu estariam chegando, dentro de duas ho-
ras, ao aeroporto de Portela de Sacavém, disfarçado, na
lista de passageiros, sob o nome de José da Silva.

O embaixador Negrão de Lima estava no Rio, de férias. O
ministro conselheiro, Armando Frazão, nos Estados Uni-
dos, em um encontro sobre café. Outros diplomatas des-
pencaram para ao aeroporto e se postaram à beira da esca-
da, quando ele desceu do avião:

- O que os senhores estão fazendo aqui? Se quisesse que
me viessem receber, eu os teria avisado de minha chegada.
Estou viajando anonimamente, para descansar. E não que-
ro que a imprensa saiba que estou aqui em Lisboa.

- Mas já sabem.
- Vamos então para um lugar tranqüilo, onde possamos

conversar.
Foram para a casa do encarregado de negocios do Brasil.

José da Silva em Lisboa

*Sebastião Nery jornalista e escritor

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

Mércia Dantas
DA EMPASA

os próximos 10 dias,
centenas de comerci-
antes que foram impe-

didos há seis anos de abrir
suas lojas, dentro da segunda
maior Central de Abasteci-
mento da Paraíba em João Pes-
soa, vão poder iniciar a regu-
larização para abertura de
seus negócios com a venda de
hortifruti por atacado.

Foi o que garantiu o presi-
dente da Empresa Paraibana
de Abastecimento e Serviços
Agrícolas (Empasa), Germano
Targino, após negociações com
a Secretaria da Receita Munici-
pal da Prefeitura da Capital na
sexta-feira (7), que não libera-
va os alvarás por conta de dé-
bitos da gestão anterior.

Segundo Germano Targino, a
não liberação do documento é
devido às dívidas contraídas
desde 2003 junto à prefeitura,
geradas por impostos territo-
riais, taxa de lixo, imposto so-
bre serviço de terceiro e infra-
ções em decorrência de cons-
trução irregular. "Porém, pro-
curamos resolver o impasse
para que o nosso entreposto de
comercialização voltasse a cres-
cer, impulsionando a economia
do município", destacou.

Conforme a assessoria jurí-
dica da Empasa, as dívidas con-
traídas estavam sendo objetos
de cobrança judicial ou inscri-
tas na dívida ativa para co-
brança futura. Assim, a expe-
dição do alvará estava condi-
cionada a regularidade fiscal, o
que é comumente exigido pelos
gestores públicos, embora, tal
conduta seja passível de discus-
são judicial.

"Para evitar maiores prejuí-
zos e sem adentrar no mérito
das dívidas, foi requerida uma
certidão positiva com efeito
negativo, a fim de que novos
empreendimentos e convênios
possam ser concretizados",
lembrou o advogado, Herma-
no Gadelha de Sá.

Ele informou ainda que por
outro tanto, além da certidão
com a indicação dos débitos
existentes, será realizado um
levantamento minucioso para

saber da existência de débitos
ainda não inscritos, a fim de
conhecer o real tamanho da dí-
vida junto a prefeitura e a sua
legalidade.

Durante a reunião de negocia-
ção na última sexta-feira (7), a
assessoria jurídica da Empasa
também solicitou à Secretaria
da Receita Municipal que fosse
dado prosseguimento e priori-
dade ao processo de avaliação
sobre a utilização de uma área
pertencente a estatal pela pre-
feitura, a fim de que o valor de-
corrente da expropriação irre-
gular seja utilizada para a com-
pensação das dívidas.

Mais de 500 comerciantes
vendem por mês na Empasa de
João Pessoa (ex-Ceasa) uma
média de 8,5 mil toneladas de
hortifruti, gerando uma movi-
mentação financeira de R$ 9
milhões. "Atualmente, 120 co-
merciantes estão na fila de es-
pera para abrir novos postos
de trabalho no entreposto de
comercialização da Capital, e a
tendência é que a partir de ago-
ra outras pessoas nos procu-
rem para abrir ou ampliar o seu
comércio. Diante disso, procu-
ramos dar celeridade aos en-
tendimentos para resolver a
questão", argumentou Germa-
no Targino.

#
Mais de 500
comerciantes vendem
por mês na ex-Ceasa
uma média de 8,5 mil
toneladas de hortifruti

N

Jânio
Jânio perguntou se havia maneira de impedir que os

jornais a as estações de rádio revelassem que estava em
Lisboa.

- Há. Basta acionar a censura.
Telefonaram para um conhecido que trabalhava na cen-

sura. Ele disse que já sabia pela rádio da presença de Jânio
e garantiu que, a partir daquele momento, nenhuma notí-
cia mais seria divulgada. Jânio tinha reservado um hotel
ao lado do centro boêmio da cidade, o Parque Mayer.

Na manhã seguinte, a embaixada recebeu um telefone-
ma do diretor-adjunto do "Diário de Lisboa" dizendo que
Jânio havia dado uma entrevista exclusiva que ocupava
toda a primeira pagina e mais duas do jornal. A censura
havia cortado inteiramente e dizia que só a embaixada
podia liberar.

E mais. Com um cartão amável, o diretor-adjunto do
jornal mandava um editorial duro sobre os falsos demo-
cratas, que em voz alta falam em favor das liberdades,
mas na surdina recorrem à censura, quando esta lhes ser-
ve. E o editorial também tinha sido proibido.

Censura
De repente, Jânio apareceu na ante-sala da embaixada. No

gabinete do embaixador, Jânio perguntou se o "Diário de Lis-
boa" já havia saído. Havia.

- Curioso, dei uma longa entrevista a este jornal e não publi-
caram nada.

Contaram-lhe o que se passara. Jânio ficou irado:
- São uns estúpidos. Se dei a entrevista, isso significava que a

ordem à censura estava desfeita.
Explicaram-lhe que haviam pedido que sua presença não

fosse noticiada.
- Temos de dar a contra-ordem. Telefonem por favor e libe-

rem a noticia.
- Perdão, presidente. Mas o senhor deu uma exclusiva para o

"Diário de Lisboa", que é um jornal vespertino. Se liberarmos
agora a notícia, vamos favorecer os matutinos. Sugerimos que
a contra-ordem só seja dada amanhã de manhã e que se infor-
me "ao Diário", que continuará a ser o dono do furo.

A corista
À noite, Jânio, com dona Eloá e as mulheres dos diplomatas,

foram assistir ao show do cassino Estoril. Lá pelas tantas,
Jânio pediu licença, levantou-se e sumiu. As horas passavam
e ele não voltava. A sala foi-se esvaziando e não sabiam o que
dizer a dona Eloá. Jânio apareceu tranqüilo, como se tivesse
ido ao banheiro por alguns minutos. Por onde andara, nunca
se soube ao certo. Mas correu por Lisboa que havia saído
atrás de uma corista.

O embaixador Negrão, avisado, chegou no dia seguinte. E
convidou o casal para um almoço na embaixada. A conversa
com Jânio foi interessantíssima. E os vexames dos dois dias
anteriores começaram a parecer irrelevantes, diante do bri-
lho com que ele expunha suas idéias.
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“Paraíba democrática, terra amada”

João Pessoa tem
apoio para Copa

Ivan Y Plá Trevas
ivtrevas@hotmail.com

O Ministro do Turismo, Luiz Barreto, em audiência conce-
dida ao Vice-Governador do Estado, em Brasília no último
dia 06, prometeu apoiar o Governo do Estado no projeto que
está sendo feito por aquele ministério, para que João Pessoa
possa ser uma das sub-sedes da Copa do Mundo de 2014.
Com essa garantia, disse o Vice-Governador, se poderá dialo-
gar com todos os que fazem o trade turístico paraibano, além
da Federação Paraibana de Futebol e a Prefeitura da Capital
para alcançar esse objetivo. Com essa possibilidade concreta
a Paraíba poderá receber uma ou duas seleções e assim atrair
mais turistas que estarão acompanhando a Copa do Nordes-
te, enfatizou o Vice-Governador.

SANTUÁRIO DE APARECIDA
A Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, tem seu

dia comemorado oficialmente em todo o país a 12 de outubro.
Em sua homenagem e para acolher os milhares de romeiros e
devotos que a veneram foi construído o maior templo católico
do Brasil, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida que é tam-
bém a segunda maior do mundo católico, perdendo apenas
para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Localizada na cida-
de de Aparecida (SP), às margens da Via Dutra e a 188 quilô-
metros da capital paulista ela recebe permanentemente mi-
lhares de romeiros de todo o Brasil, chegando ao ápice no dia
a ela consagrado, que é feriado nacional. Majestosa e impo-
nente a Basílica é ao mesmo tempo despojada pois é toda cons-
truída em tijolo aparente. Lá se encontra a imagem original
da Santa Padroeira do Brasil, que foi encontrada por pescado-
res no rio Paraíba do Sul há mais de 200 anos e que é objeto de
veneração por parte dos fieis. A sua infra-estrutura é comple-
ta, sendo realmente um lugar inesquecível.

BRASÍLIA (1)
Uma bonita plaquete sobre Brasília foi distribuída na se-

mana passada pelo Governo  do Distrito Federal, da qual re-
cebi um exemplar, na qual se faz um relato objetivo sobre os
fatos mais importantes acerca da sua construção, realizada
no Governo JK. A plaquete sequencia uma série de eventos e
promoções que o governo do Distrito Federal realiza para co-
memorar os 50 anos de Brasília, que será em 21 de abril de
2010. Nela fica evidenciada a participação relevante do gran-
de paraibano, o Marechal José Pessoa Cavalcanti de Albu-
querque, idealizador da Academia Militar das Agulhas Ne-
gras e irmão do Presidente João Pessoa, para presidir a Co-
missão de Planejamento e Coordenação da Mudança da Ca-
pital Federal, no terceiro trimestre de 1954, por ato do então
Presidente Café Filho.

BRASÍLIA (2)
Com essa importante missão o Marechal José Pessoa, pro-

videnciou a imediata contratação da empresa Cruzeiro do
Sul Aerofotogrametria e já em fevereiro de 1955 toda a área
em vista e aprovada pelo Congresso Nacional já estava foto-
grafada. Esses estudos indicaram os cinco melhores sítios de
1.000 Km2, onde seria construída a nova capital. Para evitar
especulação imobiliária o Marechal José Pessoa atribuiu a cada
sítio uma cor: verde, castanho, azul, amarelo e vermelho, ten-
do sido escolhida a área do "sítio castanho". O trabalho sério
e criterioso do Marechal e da Comissão por ele presidida ala-
vancou o prosseguimento das ações que possibilitaram a cons-
trução de Brasília, hoje Patrimônio Cultural da Humanidade
e um dos pólos turísticos brasileiros.

PAÍSES QUE MAIS RECEBEM TURISTAS
Continuando com a relação divulgada em coluna anterior

dos países que mais recebem turistas durante o ano, no mundo
(já relacionamos os dez mais), informamos a seguir: 11° lugar,
Malásia, com 21 milhões; 12° lugar, Áustria, com 20 milhões;
13° lugar, Rússia, com 19 milhões; 14° lugar, Canadá, com 18
milhões; 15° lugar, Hong Kong, com 17 milhões; 16° lugar, Gré-
cia, com 16 milhões; 17° lugar, Polônia, com 15 milhões; 18°
lugar, Tailândia, com 14,5 milhões; 19° lugar, Macau, com 13
milhões e, 20° lugar, Portugal, com 12,5 milhões de turistas.

*Ivan Y Plá Trevas é jornalista e sociólogo e associado da Fenaj, API e Abrajet

SES recebe 500 kits
do remédio Tamiflu

Medicamento enviado pelo Ministério da Saúde é destinado ao tratamento de
pacientes portadores da influenza A-H1N1, mais conhecida como “gripe suína”

Secretaria de Estado da
Saúde (SES) recebeu do
Ministério da Saúde cin-

co mil cápsulas de oseltamivir
(Tamiflu) para o tratamento de
pacientes com influenza A-
H1N1, na Paraíba. A quantida-
de do medicamento é suficiente
para atender até 500 pessoas.
Desde o surgimento da nova gri-
pe, a SES notificou 46 casos sus-
peitos da doença no Estado, sen-
do que 10 foram confirmados, 21
descartados e 15 estão em inves-
tigação. Nessa segunda-feira
(10), durante entrevista coletiva
à imprensa, o secretário José Ma-
ria de França orientou que os pa-
raibanos procurem um médico
aos primeiros sintomas de gripe
e não tomem remédios sem pres-
crição. "A automedicação pode
mascarar a doença e retardar seu
diagnóstico", afirmou.

O secretário da Saúde ressal-
tou que o médico é quem vai
dizer se a pessoa deve tomar
ou não o Tamiflu e se necessi-
tará de isolamento hospitalar.
Ele disse que se a medicação
for administrada a toda pes-
soa gripada isso pode gerar
um problema maior de saúde
pública, que é tornar o vírus

resistente ao medicamento.
"Hoje, não há vacina contra a

Influenza A e o medicamento é a
arma que temos contra a doen-
ça. Usá-lo indiscriminadamen-
te pode causar a mutação do ví-
rus. É natural que as pessoas te-
nham medo, porque é uma do-
ença nova, cujo comportamen-
to está sendo conhecido. Mas,
pelo que se sabe até agora, a le-
talidade dessa nova gripe é se-
melhante a da gripe comum. Só
estamos garantindo à popula-
ção que temos a estrutura e o
medicamento para tratar os ca-
sos que surgirem", disse.

As 5 mil cápsulas de Tamiflu são suficientes para atender até 500 pessoas

A médica infectologista Joa-
na D'Arc Frade, que acompa-
nhou o paciente de 35 anos, con-
firmou que realmente suspei-
tou de pneumonia fúngica e
pediu os exames para diagnos-
ticar ou afastar a suspeita. "No
atestado de óbito dele consta a
única causa que estava confir-
mada até o momento: influen-
za A-H1N1. Devemos receber
o resultado desse outro exame
ainda esta semana. Se ele esta-
va com uma colonização de
fungos no organismo, isso com
certeza agravou o caso. Por en-
quanto, só podemos dizer que

SEGUNDA MORTE
Sobre a morte do professor de

inglês de 35 anos, morador do
município de Cabedelo, no sába-
do (8), o secretário lamentou o fato
e lembrou que talvez se tivesse
sido tratado no início dos sinto-
mas, o paciente não chegasse a óbi-
to. "Não há como saber se o óbito
teria sido evitado, mas o fato é que
o professor procurou o serviço de
saúde cinco dias após o apareci-
mento dos sintomas. Se fosse feito
um exame, uma ausculta, talvez o
médico tivesse visto sinais que o
paciente ou as pessoas comuns
não tenham percebido", ressaltou.

era uma pessoa aparentemen-
te saudável", disse.

EM INVESTIGAÇÃO
 A gerente de Resposta Rápi-

da, Diana Pinto, disse que a SES
e os municípios de Cabedelo e
João Pessoa estão investigando
se a vítima teve contato com
pessoas contaminadas. "Ele es-
teve em um curso com 40 pes-
soas, muitas de fora do Estado.
Não sabemos qual foi sua fonte
de infecção, mas é possível que
seja nosso primeiro caso autóc-
tone. Se for, não muda em nada
o protocolo que estamos se-

guindo, porque não estamos fa-
zendo vigilância do H1N1, mas
dos casos de síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG), para
poder diagnosticar os casos que
podem ter complicações e óbi-
to", afirmou a epidemiologista.

Além de José Maria de Fran-
ça, Diana Pinto e Joana D'Arc,
participaram da coletiva à im-
prensa a infectologista Helena
Germóglio, Cleane Toscano (ge-
rente de Vigilância em Saúde),
Nadja Rocha (gerente de Vigi-
lância Epidemiológica) e a se-
cretária-executiva da Saúde,
Lourdinha Aragão.

A

Suspeita sobre uma colonização de fungos

Treinamento para teste rápido de HIV
A Gerência Operacional das

DST/Aids da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) promove,
entre esta terça (11) e a quinta-
feira (13), no município de Pa-
tos, uma capacitação para o tes-
te rápido de diagnóstico do HIV
1/2. A vantagem do teste rápi-
do é que a pessoa fica sabendo
do resultado em uma única
consulta, pois a análise é reali-
zada em apenas 30 minutos. A
capacitação será ministrada
por profissionais da Gerência
das DST/Aids, mais bioquími-
cos do Hospital Clementino

Fraga e do Laboratório Central
do Estado (Lacen-PB).

O treinamento ocorrerá no
Hotel Water Play, situado na
BR-230. A parte prática será
realizada no Laboratório Mu-
nicipal de Saúde Pública, na
Rua Juvenal Ledo, no bairro
Belo Horizonte, e contará com
a participação de 25 profissio-
nais de nível superior que atu-
am na área de saúde (enfermei-
ros, psicólogos, bioquímicos,
assistente social), e com habili-
dade para executarem o acolhi-
mento, o aconselhamento e o

teste rápido nos serviços de
saúde de  Cajazeiras, Pombal,
Marizópolis, Sousa e  Patos.

"O objetivo do evento é pro-
mover alternativas para a am-
pliação do acesso ao diagnósti-
co da infecção pelo HIV, com
estratégia para os princípios da
equidade e integralidade da as-
sistência à população vivendo
com HIV e Aids", disse a geren-
te das DST/Aids, Marta Brasi-
leiro. Marta lembrou que o diag-
nóstico formal ou laboratorial
do HIV leva, aproximadamen-
te, de 15 a 30 dias.

  REPRODUÇÃO
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Mais 1.616 empregos e 17 indústrias
Os incentivos dados pelo Governo da Paraíba  vão trazer ao Estado mais R$ 157 milhões em novos investimentos com benefícios a sete cidades

José Nunes
DA SECOM-PB

A o assinar na manhã
dessa segunda-feira
(10) protocolos de in-

tenções para a instalação de no-
vas empresas e o apoio a ou-
tras já instaladas, em solenida-
de no Palácio da Redenção, o
governador do Estado anun-
ciou que no mês de setembro
outros empresários estarão fir-
mando parcerias para iniciar
empreendimentos na Paraíba,
numa demonstração de que
acreditam no Governo do Es-
tado.

Serão criados 1.616 empregos
com investimentos de R$ 157
milhões, contemplando os mu-
nicípios de João Pessoa, Santa
Rita, Mamanguape, Alhandra,
Pedras de Fogo, Bayeux e Espe-
rança. As novas indústrias vão
atuar nos ramos de bebidas,
móveis, produtos de higiene e
limpeza, alimentos, vestuário,
embarcações, beneficiamento
de granito e mármore, entre
outros.

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
O governador comentou que

agora a Paraíba tem uma polí-
tica de incentivos fiscais para
captar empreendimentos que
vão gerar mais empregos e
permitir a arrecadação de tri-
butos a serem revertidos em
favor da sociedade. "Em seis
meses, estamos criando 2.244
empregos com um investimen-

to de R$ 221 milhões. Num
momento de crise econômica,
a Paraíba tem uma reação po-
sitiva na recuperação de sua
economia", afirmou.

Ele lembrou que os incentivos
concedidos para atrair indús-
trias contribuem no fortaleci-
mento da economia da Paraí-
ba, garantindo a geração de
oportunidades de mais empre-
gos e de renda para as famílias.
"Este governo tem política in-
dustrial e que se encaixa no con-
texto econômico, com os inves-
timentos gerando uma respos-
ta nos campos econômico e so-
cial", acrescentou.

QUALIDADE DE VIDA
O governador destacou que

tem sido uma preocupação
desde sua administração an-
terior, a consolidação de uma
política de investimentos no
setor de infraestrutura, com
mais saneamento básico, esgo-
tamento sanitário, abasteci-
mento de água nas cidades e a
melhoria das estradas para
atrair investimentos do setor
privado. "Estamos investindo
mais de R$ 1 bilhão e 300 mi-
lhões na melhoria da qualida-
de de vida. Podemos dizer que
a crise não atingiu a Paraíba",
afirmou, acrescentando que
sua administração tem aten-
ção especial ao meio ambiente
e à inclusão social, por isso os
empresários estão optando
por se instalar na Paraíba. "O
governo e a iniciativa privada

estão juntos e preocupados
com o bem-estar da população
paraibana", disse.

INCENTIVOS
Em nome dos empresários

falou Flávio Rasia Filho, da
Pack Indústria e Comércio de
Embalagens, que explora o fa-
brico e comercialização de em-
balagens plásticas para o ramo
de hortifrutigranjeiro. Desta-
cou os incentivos concedidos
pelo governo. "O Estado para
crescer precisa de novas empre-
sas", disse.

Para falar em nome dos mu-
nicípios contemplados foi esco-
lhido o prefeito de Mamangua-
pe, Eduardo Carneiro de Brito.
"Os investimentos são impor-
tantes para fortalecer a econo-
mia dos municípios. Os empre-
sários estão acreditando nas
potencialidades de investimen-
tos na região", disse.

O empresário Roberto José
Busetti, também da Pack In-
dústria e Comércio de Embala-
gens, com sede em Caxias do Sul
(RS) e que está se expandindo,
disse que escolheu a Paraíba
para instalar sua primeira uni-
dade no Nordeste e, a partir do
Estado, atender ao mercado da
região. Os incentivos do Gover-
no e a localização territorial
paraibana, que garante facili-
dade no escoamento da produ-
ção industrial, foram os pon-
tos principais levados em con-
sideração pela direção da em-
presa.

Governador abre hoje em
CG Semana do Advogado

Começam as
as reuniões da
1ª conferência
ambiental

Governo investe mais de
20 mi em assistência rural

Convênios que deverão che-
gar a aproximadamente 20 mi-
lhões de reais firmados entre o
Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA/SAF/Dater) e
o Governo do Estado, por meio
da Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural da Para-
íba (Emater/PB), permitirão até
2011 o desenvolvimento das
ações de assistência técnica e
extensão rural nos 223 municí-
pios paraibanos e a duplicação
desses trabalhos nos seis terri-
tórios da cidadania em funcio-
namento no Estado.

A informação é do assessor
técnico da Secretaria de Agri-
cultura Familiar do MDA, Hec-
tor Carlos Barreto Leal, que se
encontra na Paraíba fazendo
monitoramento, fiscalização e
avaliação das ações de assis-
tência técnica e extensão rural
executadas pela Emater de 2003
a 2007, quando foram consumi-
dos recursos totais de R$
9.316.37,00, destinados a inves-
timentos e custeio necessários
à reestruturação da empresa.

Para 2009, segundo o assessor
do MDA, a extensão rural parai-
bana contará com recursos no
valor de R$ 8.572.224,00. O con-
vênio será assinado até o final
deste mês entre os governos fe-
deral e estadual.

Um pacto federativo em tor-

Assessoria de Imprensa
DA EMATER-PB

no de R$ 2,5 milhões, já firma-
do entre o governo federal (por
meio do MDA) e a gestão atual
do governador da Paraíba vai
garantir também a duplicação
dos serviços de assistência téc-
nica e extensão rural nos ter-
ritórios da cidadania da Bor-
borema, do Cariri Ocidental,
do Curimataú, do Médio e Ser-
tão, das zonas da Mata Sul e
Norte do Estado.

Caberá ao MDA, de acordo
com o convênio, custear as des-
pesas de investimento para a
assistência técnica nas áreas
dos territórios até 2011. A con-
trapartida do Governo do Es-
tado será a contratação de pes-
soal necessária à duplicação do
programa.

PROGRAMAÇÃO
Reunião na manhã desta se-

gunda-feira (10), na sede da
Emater/PB, na Estrada de Ca-
bedelo, com o técnico Hector
Carlos do MDA, a diretoria co-
legiada e os técnicos das áreas
financeira e técnica da empre-
sa, serviu para analisar os ter-
mos dos convênios firmados no
período de 2003 a 2007. O re-
sultado dessa reunião possibi-
litará a liberação da última
parcela do convênio de 2007, no
valor de R$ 850.000,00.

Funad começa hoje a
capacitação  em libras'Administração Pública' é o

tema da conferência que o go-
vernador do Estado vai profe-
rir nesta terça-feira (11), na
abertura da XXX Semana do
Advogado, durante sessão so-
lene no auditório da Federação
das Indústrias do Estado da
Paraíba (Fiep), em Campina
Grande. Ele será apresentado e
saudado pelo desembargador
Júlio Aurélio Moreira Couti-
nho. Antes da conferência, pre-
vista para as 20h30, o gover-
nador será homenageado com
a 'Comenda Argemiro de Fi-
gueiredo'.

A XXX Semana do Advoga-
do será aberta às 19h40 com
uma mensagem do advogado
Vital do Rego, seguida da ou-
torga da Comenda Argemiro
de Figueiredo ao governador e
à procuradora de Justiça Ota-
nilza Nunes de Lucena.

O evento, que conta com o

apoio do Governo do Estado,
tem como patrono o ex-gover-
nador Pedro Moreno Gondim
(in mermoriam) e se prolonga-
rá até a próxima sexta-feira
(14), com a realização de pales-
tras e conferências.

Na quarta-feira (12), às 20
horas, a desembargadora fede-
ral da 21ª Região, Maria do Per-
pétuo de Castro, vai proferir
conferência sobre A Dignida-
de da Pessoa Humana como
Centro do Direito do Trabalho.
Na quinta-feira (13), às 20 ho-
ras, o presidente do Conselho
Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, César Britto,
vai abordar o tema A Inviola-
bilidade do Direito de Defesa.
E na sexta-feira (14), O Advo-
gado e a Defesa das Liberda-
des Públicas: Conflitos entre a
Constituição Federal e as Nor-
mas Infraconstitucionais será
tema da conferência do conse-
lheiro federal da OAB, Nélio
Machado.

Cleane Costa
DA SECOM-PB

Assessoria de Imprensa
DA FUNAD

O Governo do Estado, por in-
termédio da Fundação Centro
Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad), ini-
cia nesta terça-feira (11), a par-
tir das 14 horas, o Curso de
Capacitação em Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) para
Professores da Rede Pública de
Ensino, numa parceria entre a
administração estadual e go-
verno federal. A abertura ocor-
re no Auditório Jimmy Queiro-
ga, na sede do órgão, em João
Pessoa.

De acordo com os reabilita-
dores da Coordenadoria de
Atendimento ao Portador de
Deficiência Auditiva (Codapa)

da Funad, o objetivo do curso é
capacitar gratuitamente mais
de 300 profissionais paraiba-
nos para atuarem na inclusão
dos estudantes com deficiência
auditiva na escola regular,
principalmente professores li-
cenciados e estudantes de Li-
cenciatura em Pedagogia, Ma-
gistério e outros cursos relaci-
onados.

O curso será ministrado por
instrutores do Centro de Estu-
dos e Apoio à Educação do Sur-
do (CAS), que faz parte da Secre-
taria de Educação Especial do
Ministério da Educação (SEESP/
MEC), tendo duração de dois
anos e carga de 240 horas/aula,
sendo dividido em três módulos
(básico, intermediário e avança-
do).

A comissão organizadora da
1ª Conferência Estadual de Saú-
de Ambiental, que acontecerá
entre 21 e 23 de outubro próxi-
mo, em João Pessoa, está inici-
ando o ciclo de reuniões prepa-
ratórias envolvendo os seus 12
polos regionais. Os primeiros
eventos ocorrerão simultanea-
mente, nessa terça-feira (11), na
Capital, em Campina Grande,
Patos e Catolé do Rocha. A con-
ferência está sendo organizada
pela Secretaria de Estado da
Saúde.

A gerente de Vigilância em
Saúde da SES, Cleane Toscano,
explicou que até o dia 13 deste
mês quatro grupos estarão em
todas as 12 regionais de saúde
para realizar as reuniões pre-
paratórias com vistas as qua-
tro conferências macrorregio-
nais, entre os dias 25 deste mês
e 10 de setembro.
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Estação Cabo Branco fará a
contratação de estagiários

Os alunos aprovados no processo de seleção, que inscreve até o dia 15 deste mês, receberão bolsa de R$ 300,00

Estação Cabo Branco,
Ciência, Cultura e Artes
abriu edital do proces-

so de seleção para contratação
de estagiários. As inscrições, fei-
tas através de currículo lattes e
carta de intenções, vão até o dia
15 deste mês no setor de gestão
educacional ou de monitoria da
Estação Cabo Branco, localiza-
da na Avenida João Cirillo Sil-
va, no Altiplano Cabo Branco,
de hoje até sexta-feira, no horá-
rio de 9 horas às 17 horas.

Um  convênio de cooperação
foi firmado com a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) .
O diretor da Estação Cabo
Branco, professor Fernando
Abath, disse que o objetivo é
identificar perfis adequados
para o desenvolvimento de es-
tágio junto à monitoria da vi-
sitação pública e aula de cam-
po do local, envolvendo várias
modalidades de arte, cultura e
ciência.

Para concorrer à seleção, o
estudante precisa ser matricu-
lado na Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), ter cursado
no mínimo 30% dos créditos do
curso e no máximo 70%, ter dis-
ponibilidade de 20 horas sema-
nais para o desenvolvimento
das atividades de estágio e
apresentar o Coeficiente de

Rendimento Escolar (CRE) aci-
ma ou igual a 7,0. Os currículos
devem estar cadastrados na
plataforma Lattes do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq),
disponível para cadastro no
endereço eletrônico http://
lattes.cnpq.br

A coordenadora dos estagiá-
rios da Estação Cabo Branco,
Cecília Avelino, explicou que
para integrar a equipe, o estu-
dante deverá ter facilidade de
se relacionar com o público, in-
teragir e conviver em grupos,
ser assíduo e pontual no exer-
cício profissional, e ter uma boa
percepção dos diferentes públi-

cos, usando os melhores artifí-
cios para levar o conhecimento
das ciências ao público que nos
visita. A seleção será realizada
em duas etapas. A primeira,
classificatória, que consiste no
envio de currículo – de prefe-
rência no modelo

Lattes resumido – e histórico
escolar atualizado, além de car-
ta de intenções explicando su-
cintamente como a Estação
Cabo Branco pode contribuir
para a sua formação profissio-
nal. A segunda etapa, elimina-
tória, consta de entrevista em
que serão abordados aspectos
de vivência acadêmica, interes-
ses pessoais, profissionais e

acadêmicos em relação ao es-
tágio. A coordenadora do setor
de Gestão Educacional da Esta-
ção Cabo Branco, Cássia Frei-
tas, ressaltou a importância do
fortalecimento das atividades
de estágio no sentido de reite-
rar os vínculos com a acade-
mia, com a ciência e a cultura.
“Estamos transformando a
monitoria em uma atividade
de estágio, em que o aluno pas-
sa a ser também produtor de
ciência e conhecimento”, com-
pletou

O estágio será válido por um
ano, podendo ser renovado por
vontade das partes envolvidas.
Neste período o estagiário tem
direito a bolsa correspondente
a R$ 300,00 (trezentos reais),
além do custeio do transporte.
O estágio poderá ser interrom-
pido caso o estagiário não cor-
responda às necessidades da
Casa e ao que foi acordado em
contrato celebrado com a Pre-
feitura Municipal.

O estagiário pode interrom-
per o estágio por necessidades
diversas, desde que comunique
com antecedência à Direção da
Estação ou à Coordenação de
Monitoria. As entrevistas serão
realizadas em data e horário
pré-determinado pela Comis-
são de Avaliação.

Representante do papa prestigia festa

Centenas de católicos da re-
gião polarizada pelo município
de Patos foram à Catedral Nos-
sa Senhora da Guia, no final da
tarde de sábado, dia 8, partici-
par da acolhida ao Núncio
Apostólico do Brasil, Dom Lo-
renzo Baldisseri. Recepcionado
pelo governador do Estado, o
representante do Papa no Bra-
sil participou das comemora-
ções pelos 50 anos da Diocese
de Patos.

Dentro das comemorações, a
mais alta autoridade eclesiás-
tica da igreja católica do país
ministrou uma palestra no
Congresso Eucarístico. No do-
mingo, dia 9, ele encerrou o ano
jubilar com a Celebração Euca-
rística realizada às 16 horas no
Estádio José Cavalcanti.

O Núncio Apostólico do Bra-

sil, Dom Lorenzo Baldisseri, foi
nomeado pelo Papa João Paulo
II, em 2002.

Nascido em 29 de setembro
de 1940, na cidade de Burga/Itá-
lia, teve sua ordenação sacer-
dotal promovida em 29 de ju-
nho de 1963. Como bispo ele foi

ordenado em 7 de março de
1992.  Laureado em direito ca-
nônico, Dom Lorenzo Baldisse-
ri começou sua carreira diplo-
mática como secretário da
Nunciatura Apostólica da Gua-
temala, Japão, Brasil, Paraguai,
França e Zimbabwe. 

UEPB realiza
seleção para
professor
em Patos

A Universidade Estadual da
Paraíba inscreve até hoje, para
uma vaga no Centro de Ciên-
cia Exatas e Aplicadas (CCEA)
do Campus VII, em Patos. O
concurso é para contratação de
professor substituto, em regi-
me de trabalho T-40.

Está sendo oferecida uma
vaga para a disciplina Inglês,
sendo exigida graduação aca-
dêmica em Letras, com habili-
tação em Língua Estrangeira.
As inscrições estão sendo rea-
lizadas na secretaria do CCEA,
localizado na Rua Pedro Firmi-
no, S/N, Salgadinho, em Patos,
no horário das 8 às 21 horas.

Para se inscrever são neces-
sários os seguintes documen-
tos: cópias de RG, CPF, Diplo-
ma de Graduação e Pós-gra-
duação, e Curriculum Vitae
com documentação compro-
batória.

A seleção constará de prova
didática e exame de títulos. As
inscrições homologadas serão
disponibilizadas no próximo
dia 12, na secretaria do CCEA.
O sorteio para o tema da pro-
va acontecerá no dia 13, pela
manhã. A prova didática será
realizada no dia 14, a partir
das 9 horas. O resultado final
será divulgado no dia 17 des-
te mês.

Gledjane Maciel
DA SECOM

  MANO DE CARVALHO

Codata faz treinamento
para analistas de sistema

Os analistas de sistema da Co-
data receberão treinamento na
quinta-feira (13), a partir das 9
horas, no Hotel Tambaú. O curso
será ministrado pelo diretor de
vendas do setor público da Sof-
tware AG, Valério Regente.

 Na programação serão apre-
sentadas as inovações dos sis-
temas Adabas e Natural, bem
como a modernização de apli-
cações, dentre outras apresen-
tações tecnológicas.

Segundo o presidente da Co-
data, Hipólito Machado de
Lima, trata-se da primeira
oportunidade de uma série de
eventos em prol da valorização
profissional dos servidores que
sua gestão implementará, em
caráter contínuo. Recentemen-
te, a Codata legalizou contrato

com a empresa alemã Softwa-
re AG, detentora de linguagem
e banco de dados Natural/Ada-
bas, possibilitando ampliação
da capacidade de banco de da-
dos, além de renovação e mo-
dernização tecnológica.

A iniciativa se constituiu em
mais um esforço do Governo do
Estado, que investiu no órgão
com a finalidade de conquistar
o posto de maior Datacenter da
Paraíba, através de um termo
de cessão entre a Secretaria de
Administração e a Companhia
de Processamento de Dados. O
evento desta quinta-feira con-
solidará, junto aos analistas,
mais informações técnicas e es-
clarecimentos sobre a operaci-
onalização do sistema.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A estação firmou convênio com UFPB para realizar o processo seletivo

A

Em Patos, Dom Lorenzo Baldisseri participou do cinquentenário da Diocese

  MARCOS RUSSO
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Luto

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Em respeito à dor de um amigo, a coluna desta terça-
feira está de luto. O amigo é Oswaldo Trigueiro do Vale,
que perdeu anteontem a sua querida Lia Trindade do
Vale, também pessoa da minha maior estima. Estive
no velório dela e disse a ele apenas o seguinte: "Já passei
por esta mesma perda, amigo. Seja forte!".  Mando um
beijo de saudades para Dona Lia e outro no coração de
Oswaldo e  de todos os seus.

DOIS POEMAS
Abro espaço para dois poemas do meu amigo Sebas-

tião Ayres de Queiroz, que andou sumido deste canti-
nho desde que mudei de endereço, mas que volta a ocu-
par seu lugar cativo nos arquivos do meu apreço.

1 - VOCAÇÃO DE PAI

Esta missão sagrada de ser pai
Transcende o curso da terrena vida,
Pois não se encerra, não está concluída,
Quando o espírito para Deus se vai.

A alma de um genitor jamais se abstrai,
No último transe de sua partida,
Da vivência de amor usufruída
No seio da família como pai.

Mas esse amor paterno-filial
Não pode ser somente emocional,
Sem gestos de solidariedade.

Terá que ser concreto e permanente,
Desprendido, efetivo e transcendente,
Para ter dimensão de eternidade

2 - AO GRANDE JOSÉ ALECAR

Quanta emoção suscita o Zé Alencar
Pela coragem, brio e fortaleza
Com que enfrenta momentos de incerta
Que terá que sofrer e amargurar.

Se na face revela uma tristeza
Que não logra esconder, dissimular,
Sua alma não se deixa fraquejar
Num exemplo de arrojo e de grandeza.

Nessa luta renhida e dolorosa,
Comove-se com a acolhida carinhosa
Da boa gente do imenso Brasil.

Que Deus proteja o Vice-Presidente,
Político digno, honrado e descente,
Numa classe em que há tanta gente vil.

Vacinação contra pólio é
aberta em João Pessoa

Na Capital, foram colocados 192 postos fixos para atender a população infantil e a
meta é a imunização de 95% das crianças menores de cinco anos contra a paralisia

SEGUNDA ETAPA

segunda etapa da Cam-
panha contra a Polio-
mielite (paralisia infan-

til) começou ontem em192 pos-
tos fixos de vacinação em João
Pessoa. Com o slogan “Não dá
pra vacilar. Mais uma vez, tem
que vacinar”, o Ministério da
Saúde pretende manter a erra-
dicação da paralisia infantil no
país. Na Capital,  a meta é vaci-
nar 95% das crianças menores
de cinco anos.

O dia ‘D’ da campanha,  será
22 deste mês e o lançamento
acontecerá, às 8 horas, na Praça
da Amizade, no Rangel. Na pri-
meira etapa, João Pessoa conse-
guiu alcançar a meta pactuada
com o Ministério da Saúde e va-
cinou 95,64% das crianças com
até cinco anos de idade.

No dia 22 deste mês, pais e
responsáveis devem levar as
crianças nesta faixa etária para
se vacinarem, independente de
elas terem recebido a dose do
medicamento na primeira fase
da campanha.

Além dos 192 postos fixos de
vacinação, que são as Unidades
de Saúde da Família (USF), uni-

TC e Receita adiam encontro para
a interligação de bancos de dados

O Tribunal de Contas do Es-
tado e a Receita Federal adia-
ram para a próxima segunda-
feira (17), às 15 horas, o encon-
tro antes programado para a
manhã de ontem e destinado
ao detalhamento técnico do
plano de interligação dos seus
bancos de dados. O presidente
do TCE, conselheiro Nominan-
do Diniz, recebeu o pedido de
adiamento do encontro com
equipe capitaneada pela supe-
rintendente da Receita em Per-
nambuco, Conceição Jacob, im-
pedida de se ausentar do Recife
por compromissos de última
hora.

A reunião – da qual também
participará o superintendente
do órgão na Paraíba, Marconi
Frazão – fora agendada pelo
secretário nacional da Receita
Otacílio Cartaxo que substitui,
interinamente, a ex-secretária

Lina Maria Vieira, afastada do
cargo em meados de julho. Foi
Marconi Frazão, com quem fo-
ram conduzidos os primeiros
entendimentos, que propôs ao
TCE o contato direto com a sede
do órgão, em Brasília.

A parceria entre os dois or-
ganismos permitirá a troca de
informações de grande impor-
tância para o acompanhamen-

to da gestão do dinheiro públi-
co, conforme esclarece Nomi-
nando. Quando tudo estiver
concluído, ambas as fiscaliza-
ções terão acesso, por exemplo,
aos dados de que cada uma dis-
põe acerca de pessoas e empre-
sas remuneradas pelo Poder
Público e suas contribuições ao
sistema previdenciário.

Explica o presidente do TCE
que nem sempre as folhas de
pessoal, guias de recolhimen-
tos à Previdência e despesas de
entes públicos com empresas e
prestadores de serviços são in-
formados de um mesmo modo
ao Tribunal e à Receita. “A par-
ceria que estamos firmando
detectará os desencontros de
informação e evitará futuros
prejuízos para os cofres públi-
cos e o Sistema Previdenciá-
rio”, comentou.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

dades básicas de saúde e hos-
pitais, no Dia D da campanha
haverá 29 postos volantes, que
estão assim distribuídos: Bom-
preço Jaguaribe, Carrefour,
Praça do Coqueiral, Shopping
Sul, Policlínica do Ipep, Parque
Arruda Câmara (Bica), Super-
mercado Extra, Bompreço da
Epitácio, Hiper Bom Preço La-
goa, Shopping Sebrae, Shop-
ping Tambiá, Terminal de Inte-

gração, Terminal Rodoviário,
Sesc, Faculdade de Ciências
Médicas, Shopping Cidade,
Praça Pedro Gondim, Igreja São
José, Carrefour BR, Centro Tu-
rístico Tambaú, Pão de Açúcar
Miramar, Espaço Cultural, Hi-
per Bompreço, Hospital de
Guarnição, McDonald's, Iate
Clube, Pão de Açúcar Retão,
Shopping Manaíra e Unidade
Móvel São José.

#
A parceria entre os dois
organismos permitirá a
troca de informações
para acompanhamento
da gestão do dinheiro
público

Os pais são convocados para levar as crianças aos postos de vacinação

A
REPRODUÇÃO
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Evento discute saúde
do homem na Capital

1ª Semana da Saúde do Homem, aberta ontem no auditório da PBPrev, prossegue
com palestras sobre principais causas da mortalidade masculina e qualidade de vida

*Sergio Botelho Jornalista

Paraíba tem uma ação
permanente voltada
para a saúde masculi-

na. Foi aberta nessa segunda-
feira (10), no auditório da Pa-
raíba Previdência (PBPrev), a
I Semana Estadual da Saúde
do Homem que, a partir de
agora, será realizada anual-
mente sempre na segunda se-
mana do mês de agosto, enfo-
cando as principais causas da
mortalidade do homem parai-
bano, como cardiopatias, hi-
pertensão, alcoolismo, cânce-
res de próstata e de pênis, bem
como as causas externas como
violência no trânsito, aciden-
tes de trabalho e assassinatos.
A medida decorre de lei esta-
dual de autoria da deputada
Olenka Maranhão e sanciona-
da em abril deste ano pelo go-
vernador José Maranhão.

Na abertura, o presidente
da PBPrev, João Bosco Teixei-
ra, ressaltou a importância da
saúde preventiva para a me-
lhoria da qualidade de vida e
a redução dos gastos públicos
com problemas que podem
ser evitados. Ele falou sobre a
conscientização do homem
em relação à própria saúde,
adotando cuidados pessoais,
e observou que o envelheci-
mento começa a partir dos 25
anos, daí que os cuidados de-
vem ser iniciados cedo. Cha-
mou ainda a atenção dos pre-
sentes para a adoção de hábi-
tos saudáveis, como comba-
ter o stress e o sedentarismo.

O médico Ernesto Silveira,
diretor do Depra/IPEP, lem-
brou que a atual administra-
ção realizou recentemente a
'Campanha de Prevenção do
Câncer de Pênis' e, em relação
à saúde do homem a Paraíba,
está tendo uma posição pio-
neira, porque o Estado de São
Paulo pretende realizar um
simpósio, mas que vai durar
apenas dois dias.

REDUÇÃO DA MORTALIDADE
A secretária executiva da

Saúde, Lourdinha Aragão,
lembrou que são cerca de
1.750.000 homens que com-
põem parte da população pa-
raibana e a semana servirá
para contribuir com a redu-
ção da incidência da mortali-
dade masculina por causas
evitáveis.

Ela lembrou que através das
Superintendências Regionais
de Saúde e de parcerias com
municípios, a iniciativa está
sendo levada a todo o Estado
da Paraíba. Na plateia, o fun-
cionário público José Pereira

A
Naná Garcez
DA SECOM-PB

da Costa, de 77 anos, disse que
considera muito importante a
realização da Semana da Saú-
de do Homem. Ele mesmo tem
como hábito fazer, a cada seis
meses, todos os exames que são
necessários, desde os do cora-
ção até o de próstata.

PROBLEMAS MAIS COMUNS
De acordo com a Secretaria

de Saúde, o homem paraiba-
no é mais acometido de pro-
blemas como obesidade, dia-
betes, alcoolismo, tabagismo,
câncer, hipertensão arterial,
sedentarismo, doenças sexu-
almente transmissíveis, im-
potência, distúrbio androgê-
nico do envelhecimento mas-
culino e o glaucoma.

Para evitá-los, é importan-
te a visita regular ao médico,
principalmente a partir dos
40 anos, com a realização de
exames como o PSA (para de-
tecção de câncer de próstata),
hemograma (identifica a dis-
lipidemia), avaliação prostá-
tica (toque retal), aferição da
pressão arterial, glicemia
(para diagnóstico do diabetes)
e dosagem de colesterol e tri-
glicerídeos.

Para manter um estilo de
vida saudável é importante
ter uma alimentação balanceada
e rica em verduras; reduzir a
quantidade de gordura na di-
eta (principalmente a gordu-
ra animal); manter o peso na
medida certa; fazer pelo me-
nos 30 minutos de atividade
física diariamente, não fumar
e evitar o consumo de bebi-
das alcoólicas.

PROGRAMAÇÃO
'Alerta! Homem cuide-se' é

o lema da I Semana Estadual
da Saúde do Homem, que vai
até a próxima sexta-feira (14).
Serão 15 palestras e ativida-
des de lazer, como uma cami-
nhada ecológica pelo Jardim
Botânico Benjamim Mara-
nhão.

O alcoolismo foi o tema
abordado na abertura pelo
médico Pedro Cardoso. Ele
lembrou que esse é um assun-
to polêmico e difícil. A carac-
terística principal do alcoóla-
tra é a falta de controle sobre
o consumo da bebida, que
causa doenças como cirrose
hepática, hepatite alcoólica,
gastrite e miocardiopatias.
Segundo o médico, em média,
10% da população são identi-
ficados como alcoólatras, sen-
do o álcool a droga psicoativa
mais consumida no mundo. O
alcoolismo provoca alucina-
ções, delírios de ciúme, para-
nóia, lesões cerebrais e é apon-
tado como causa de 62% dos
casos de separação.

No auditório da PBPrev fo-
ram feitas ainda palestras so-
bre envelhecimento e trato
geniturinário masculino, lon-
gevidade com saúde,  preven-
ção e diagnóstico precoce do
câncer de próstata.

Simultaneamente, foram
realizadas na área do Parque
Solon de Lucena (Lagoa), ati-
vidades como aferição da pres-
são arterial, distribuição de
preservativos, realização de
coleta de medula, distribuição
de material informativo.

João Teixeira ressaltou a prevenção para melhoria da qualidade de vida

  ORTILO ANTÔNIO
Quando se pensava que a crise do Senado teria atin-

gido o seu grau mais agudo na última quinta-feira,
06, e, que, por causa, a tendência desse conflito an-
tropofágico, agora, seria a da regressão, contrariamen-
te a isto, ela agravou-se. A publicação na imprensa,
nesta segunda-feira, 10, do ato de concessão de diárias,
pelo Senado, à filha do senador Sérgio Guerra, presi-
dente nacional do PSDB, em viagem aos Estados Uni-
dos com o pai - embora a moça não fosse servidora
da Casa - esquentou ainda mais os tambores da guer-
ra. A oposição promete que não apenas vai recorrer
do arquivamento das representações contra Sarney,
ao plenário do Conselho de Ética do Senado, como,
também, ao plenário da Casa, onde a balança entre
bancada pró e bancada contra Sarney é muito equili-
brada. E, ainda, que vai representar contra o líder do
PMDB, senador Renan Calheiros pelos impropérios
contra Tasso Jereissati, do PSDB. Diante da inclina-
ção oposicionista tornou-se mais forte a tendência do
presidente do Conselho, senador Paulo Duque, em
acatar a representação contra o líder tucano no Sena-
do, Arthur Virgílio, jogando a crise para mais fundo
do poço, ainda. Na seqüência outros nomes serão re-
presentados no Conselho de Ética até sobrar bem
poucos, quase ninguém mesmo, para fechar portas e
janelas do Senado. É que há muita gente convencida,
pelo Brasil afora, assim como disse o equilibrado e
insuspeito jurista brasileiro, Dalmo Dallari, neste fi-
nal de semana, de que o Senado seria uma instituição
parlamentar desnecessária.

Sim, para que serve mesmo?

MARGARIDA
Comissão de Direitos

Humanos da OEA pode
fazer com que o caso Mar-
garida Alves seja reaberto,
no Brasil. A morte da sin-
dicalista virou caso da Or-
ganização, este ano, com
desgaste para nós outros.

H1N1
Dado a importância do

tema, a Câmara dos Depu-
tados reúne autoridades da
Saúde, no Brasil, aí incluí-
do o ministro José Gomes
Temporão, hoje, no pró-
prio plenário da Casa. A
partir das 10 horas.

MOBILIZAÇÃO
A PEC 300, que iguala os salários de policiais militares

e bombeiros de todo o país aos salários pagos no Distrito
Federal, novamente está fora da pauta da semana na
Câmara. Falta mobilização.

VAGAS
Também na Câmara

começa a tramitar Pro-
jeto de Lei apresentado
pelo Tribunal Superior
do Trabalho, criando
duas novas vagas para
juízes no Tribunal Regi-
onal do Trabalho da Pa-
raíba.

VEREADORES
Somente hoje será ins-

talada, na Câmara dos
Deputados, com eleição
de sua Mesa Diretora, a
Comissão Especial para
a Recomposição das Câ-
maras Municipais, a
chamada PEC dos Vere-
adores.

ÁLCOOL
Em 20 estados brasileiros é vantagem para os car-

ros flex usarem álcool ao invés da gasolina. Na Para-
íba, assim como no Piauí, é indiferente, pelos pre-
ços de ambos, usar um ou outro combustível.
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Exame é a melhor
defesa do homem

A prevenção evita problemas de saúde no decorrer do processo de envelhecimento Trauma de Obama

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

O índice de popularidade de Barack Obama tem caído
muito. Não adianta ele dizer que a marola está passando.
Parece que ele aprendeu com Lula, pois está tentando mi-
nimizar os efeitos do crack nos Estados Unidos e seus sa-
télites, isto é, o resto do mundo. Apesar das declarações
otimistas de Obama, o desemprego nos EE.UU continua
campeando, ao nível do crack de 1929. E haja mais falênci-
as, gerando calotes e desemprego.

Para piorar o quadro do desemprego, existe o pesadelo
da crise imobiliária, com milhões de famílias desabrigadas
pelo terremoto do despejo coletivo por inadimplência. Quer
dizer: além de desempregado, o cidadão norte americano
está desabrigado. Ele perdeu o emprego e a casa onde
morava, comprada através do BNH de lá. Só que o BNH
deles era composto por um sistema de bancos privados, e
foi neles que teve início a quebradeira - pois foram financi-
ar imóveis irresponsavelmente, facilitando o crédito a quem
não podia pagar.

Em cima dessa crise de desemprego e desabrigo, anun-
cia-se que vai estourar outra bolha financeira: a bolha do
crédito geral e da moeda de plástico, ou seja, dos emprésti-
mos tomados para fins diversos, como o financiamento de
veículos, e dos cartões de crédito -- o bilhete premiado com
que os americanos financiam seu consumismo, pagando
com ele o necessário e o desnecessário. Pois vai chegar a
hora de conferir a conta, e se prevê uma tremenda inadim-
plência e a conseqüente quebradeira de mais bancos, o que
resultará em mais desemprego e na bola de neve que se
segue: pois o desempregado não compra o que precisa nem
paga o que deve, dando prosseguimento ao efeito dominó
que o desempregou. É o calote em cadeia e cascata, que-
brando mais empresas e bancos e desempregando mais
gente e dando continuidade à corrente maluca.

Para completar, o sistema social de saúde dos EE.UU,
que sempre foi ruim, piora cada vez mais. O sistema públi-
co de saúde do Tio Sam é tão ruim que Lula ofereceu o
know how do SUS para que os gringos copiassem o ma-
tadouro que é o nosso Sistema Único de Saúde. Donde
emerge que a saúde pública dos EE.UU é simplesmente
caótica, pior, muito pior, que o sistema de saúde brasilei-
ro. Obama devia pedir socorro a Raul Castro, pois Cuba
tem o melhor sistema de saúde pública das Américas e quiçá
do mundo. O próprio SUS tentou imitar alguma coisa do
sistema cubano, como o resgate da figura do médico da
família. Mas ainda falta muita coisa para chegar aos méto-
dos e aos resultados do sistema de saúde cubano, detentor
de um índice de mortalidade infantil menor que o da terra
de Marlboro e um índice de longevidade maior.

A situação do desemprego nos EE.UU é tão desespera-
dora que Obama tem de dar continuidade às guerras no
Oriente para oferecer emprego através do recrutamento
nas forças armadas, contrariando suas promessas de cam-
panha de acabar com as guerras assim que assumisse o
governo. Mas, o que ele fez foi convidar o ministro da
Defesa do governo anterior para continuar no cargo e dar
prosseguir com a mesma política belicista.

Esta semana o Ibope de Obama caiu tanto que parece
que ele foi parar no Hospital do Trauma, onde um inter-
no está dizendo que é o presidente dos Estados Unidos. E
se for mesmo Obama que veio pedir arreglo ao sistema de
saúde brasileiro? Mas, até agora, nenhuma autoridade foi
averiguar a situação, apesar do Hospital do Trauma ter
um heliporto bem à porta, onde pode pousar o helicópte-
ro de Lula.

realização de exames
preventivos é o prin-
cipal mecanismo de

defesa que o homem dispõe
para evitar problemas de saú-
de no trato genito-urinário, a
exemplo do câncer de prósta-
ta, segundo garantiu o doutor
Ernesto Silveira, que é presi-
dente da Comissão Organiza-
dora da I Semana Estadual da
Saúde do Homem. Segundo
ele, de acordo com os estudio-
sos, inclusive internacionais,
os homens podem começar a
se cuidar de forma preventi-
va para evitar esse tipo de en-

A
Guilherme Cabral
REPÓRTER

fermidade realizando, a par-
tir dos 40 anos de idade, o PSA
e o toque retal.

O doutor Ernesto Silveira
ainda garantiu que é possível,
para o homem, adotar medi-
das preventivas para enve-
lhecer com mais saúde, já que,
com o passar do tempo, o or-
ganismo pode padecer de en-
fermidades, como redução da
quantidade de espermatozói-
des, problemas renais, etc. Se-
gundo ele, combater o surgi-
mento do diabetes e evitar a
ingestão de muitas calorias
são iniciativas que contribu-
em para manter um bom es-
tado de saúde no processo de
envelhecimento.

Ernesto Silveira propõe exame
de próstata a partir dos 40 anos

Cuidado para atingir longevidade com saúde
Uma boa alimentação, a rea-

lização de atividades físicas e
a dedicação de um tempo para
o lazer são iniciativas que o
homem precisa tomar para ter
longevidade com saúde. A re-
comendação é do doutor João
Bosco Teixeira. Ele alertou que,
como o organismo para de se
desenvolver a partir dos 20
anos, como atitude preventi-
va, disse que a pessoa pode co-
meçar a tomar precauções nes-
sa faixa etária, até os 25 anos.

"Se o homem não se cuidar
desde cedo, com certeza vai ter
sérios problemas com a saú-
de", disse o doutor João Bosco
Teixeira, que preside a PBPrev.
Segundo ele, evitar o fumo
também é outra atitude que se
deve tomar para garantir um

envelhecimento saudável, o
que evitaria preocupações
com a própria pessoa e seus
familiares.

ALCOOLISMO
"O alcoolismo é uma doença

conflitante: conflita com ele
mesmo, com a família e com a
sociedade". Afirmou o doutor
Pedro Cardoso, que participou,
como palestrante, da I Sema-
na Estadual da Saúde do Ho-
mem. Ele disse que o alcoolis-
mo é uma doença considerada
incurável - com o passar do
tempo, causa problemas como
doenças cardiovasculares e
câncer - mas que pode ser con-
trolada.

Na opinião do médico - que
bebeu até os 45 anos de idade e

escreveu quatro livros, dos
quais o primeiro intitula-se
"Alcoolismo: Definição de uma
doença" - é difícil separar quem
bebe socialmente de quem não
faz assim. Ele confessou que só
parou de beber quando foi cons-
cientizado de que o alcoolismo
é uma doença.

No entanto, o doutor Pedro
Cardoso admitiu que outras
drogas também preocupam.
Exemplificou o tolueno, co-
nhecida como cola de sapatei-
ro, que inibe o apetite e é utili-
zada por crianças de rua, co-
nhecidas popularmente como
cheira cola. "Mas não é nada
disso. São crianças que não
vão à escola, não recebem
educação e nem a visita de
Papai Noel", disse.

  ORTILO ANTÔNIO

A I Semana Estadual da Saúde do Homem prossegue nesta terça-feira (11) com as seguintes palestras: "Saúde bucal:
principais patologias bucais e sua relação com a saúde sistêmica", proferida pelo doutor Carlos de Castro Rivas; "Pre-
venção bucal", apresentada pela doutora Maruska Belmont; "Demências no Mal de Alzheimer e outras patologias", tema
abordado pelo doutor Marcos Smith, e "Distúrbio Androgênico do envelhecimento masculino", tema apresentado pelo
doutor Ernesto Silveira.

Amanhã (quarta-feira, dia 12), o doutor Marcos Tadeu Pereira falará, às 8 horas, sobre "Diabetes". Na sequência, o doutor
João Modesto abordará o tema "Síndromes metabólicas". Depois, às 9h30, o doutor Lupicínio Farias discorrerá sobre "Le-
sões degenerativas osteo articulares", seguido pelo doutor Valter Azevedo, que falará a respeito de "Atividades físicas".

Na quinta-feira (13) o doutor Ricardo Rosado Maia falará sobre "Hipertensão arterial" e "Ateroesclerose". Na sequência, a douto-
ra Silvana Petrucci abordará o tema "Coronariopatias". E, às 9h45 será apresentada uma peça teatral intitulada "Ciclo da Vida".

Na sexta-feira (14), a I Semana Estadual da Saúde do Homem será encerrada a partir das 7 horas, com uma caminha-
da ecológica cuja concentração será no Jardim Botânico Benjamin Maranhão. Depois, às 8 horas, será servido um café
da manhã.

A programação do evento ainda será desenvolvida no Centro Formador de Recursos Humanos, no Centro Estadual de
Referência do Trabalhador, no Came de Jaguaribe, na secretaria de Estado da segurança e da Defesa Social e na empresa
GM Engenharia. Haverá também distribuição de preservativos, coleta externa de sangue, aferição de pressão arterial e enca-
minhamentos para exames da PSA (que diagnosticam o câncer de próstata) para o Laboratório Central do Estado (Lacen).

A gerente Operacional do Ciclo da Vida da Secretaria de Estado da Saúde, Katya Torres, informou que o evento faz parte do
"Projeto Alerta Homem", desenvolvido pelo próprio órgão, cujo objetivo é implementar a política nacional de atenção integral à
saúde do homem, na Paraíba. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, de 2004 a 2008, 10.171 homens
morrem, em média, por ano, na Paraíba, acometidos de várias doenças, sendo as do aparelho circulatório as que lideram,
superando, inclusive, causas externas (homicídios, acidentes e suicídios). As doenças e males incluídosnos18 principais
grupos de causas de óbitos matam mais de 27 homens por dia.

! PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
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Responsavel: ADRIANO CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 009662558/0001-07
Titulo: CHEQUER$180,00
Cedente: AGENALDO OLIVEIRA
Apresentante: AGENALDO OLIVEIRA
Protocolo: 2009 - 048298
Responsavel.: AUDIO PROJETOS ACUSTI-
CO LTDA
CPF/CNPJ: 009366128/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Cedente: WILSON AUGUSTO DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 045879
Responsavel.: CAZANOVA MATERIAIS DE
CONSTR E DIST
CPF/CNPJ: 005507986/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$866,14
Cedente: PERSIFILM IMPORTACAO E EX-
PORTACAO L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 045423
Responsavel.: DIOGO CAVALCANTI DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ: 009093124/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$331,58
Cedente: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048067
Responsavel: DENER QUININO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 836639676-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.040,40
Cedente: EDITORA DCL - DIFUSAO CULTU-
RAL DO L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046599
Responsavel.: ELIOMAR ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 094334814-53
Titulo: C DE CREDITOR$5.840,54
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO
MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BANCO MULTIPLO
Protocolo: 2009 - 047660
Responsavel.: FERREIRA LIMA IND COM
LTDA
CPF/CNPJ: 035644665/0002-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$380,80
Cedente: SOLARIS DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046501
Responsavel.: FERREIRA LIMA IND COM
LTDA
CPF/CNPJ: 035644665/0002-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$588,80
Cedente: SOLARIS DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046502
Responsavel: GERLANIA CARLOS DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ: 004553505/0001-34

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua C‚ndido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

1∫ O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Titulo: DUP VEN MER IND  R$476,97
Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO SANTA
THEREZA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047452
Responsavel.: HCA COM. DE MATS. ELE-
TRICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 005797878/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$692,42
Cedente: PETER BOLTE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048435
Responsavel.: HUMBERTO NASCIMENTO
DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 009272018/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$227,05
Cedente: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048339
Responsavel.: JOSE CARLOS SERGIO DE
AQUINO
CPF/CNPJ: 113148181-04
Titulo: NT PROMISSORIA  R$500,00
Cedente: EUCLENICE BATISTA DE PONTES
Apresentante: EUCLENICE BATISTA DE
PONTES
Protocolo: 2009 - 045918
Responsavel.: LEO MARCOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 246418198-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$553,39
Cedente: LIDER COM DE ALIMENTOS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048730
Responsavel.: MARCIO RANIERY CRUZ DE
MEIRELES
CPF/CNPJ: 002104946/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$396,00
Cedente: BRITA IND E COM PEDRAS B E S
LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048697
Responsavel: ROBERIO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 929140714-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$191,54
Cedente: VISAO GERAL SEGURANCA E
VIGILANCIA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 045999
Responsavel: ROBERIO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 929140714-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$191,54
Cedente: VISAO GERAL SEGURANCA E
VIGILANCIA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046000

Em razao de que os supracitados deve-
dores nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  acima citadas a virem pagar, ou da-
rem 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,  11/08/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO

DE BRITO
- Titular -

     Souto
ServiÁo notarial e registral

2∫ OFÕCIO DE PROTESTO - 5∫ OFÕCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel: CHAVES REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 009102134/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$356,64
Cedente: FRIGELAR COMERCIO E DISTRI-
BUICAO S.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046576
Responsavel: EDNETE RITA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 010456951/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,55
Cedente: CALCADOS SEA COAST LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047536
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$959,04
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049049
Responsavel.: RIATTO E MIRANDA COM DE
PERF E
CPF/CNPJ: 009112396/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.013,04
Cedente: META FACTORING FOMEN MER-
CANTIL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO

PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047825
Responsavel.: REDE DIGITAL SISTEMAS
ELET LTDA
CPF/CNPJ: 005548077/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.403,24
Cedente: NITRIX TECNOLOGIA LTDA EPP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046769
Responsavel: REGINALDO ANDRADE MA-
CHADO
CPF/CNPJ: 009667009/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$887,54
Cedente: ATACADAO DOS ELETRODOMES-
TICOS DO NE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046470
Responsavel: REGINALDO ANDRADE MA-
CHADO
CPF/CNPJ: 009667009/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.721,82
Cedente: AMERICANFLEX INDUSTRIAS
REUNIDAS LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046384

Em razao de que os supracitados deve-
dores nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  acima citadas a virem pagar, ou da-
rem 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,  11/08/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO

CANTALICE
- Titular -

COMPANHIA PARAIBANA DE G¡S - PBG¡S
RETIFICA«√O DO AVISO PUBLICADO NO DOE DE 21 DE JULHO DE 2009
INEXIGIBILIDADE N∫. 004/09
Registro CGE N∫. 0960203-8
ONDE L -SE:
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
LEIA-SE:
pelo prazo de 12 (doze) meses.

Jo„o Pessoa, 10 de agosto de 2009.
ANTONIO CARLOS FERNANDES R…GIS

Diretor Presidente

COMPLEXO DE SA⁄DE CRUZ DAS ARMAS
PREG√O PRESENCIAL

TERMO DE ADJUDICA«√O
PREG√O PRESENCIAL N∞01/09
PROCESSO N∫25.000010.2009
REGISTRO CGE N∫09-00196-5
OBJETO: AquisiÁ„o de Material de Consumo (GÍneros AlimentÌcios)
ADJUDICO, os itens para a empresa:
-BJ-ComÈrcio de Alimentos Ltda, item 01 valor unit·rio R$1,49 valor total R$4.470,00,

item 02 valor unit·rio R$1,76 valor total R$61,60, item 04 valor unit·rio R$5,30 valor total
R$795,00, item 05 valor unit·rio R$2,06 valor total R$6.180,00, item 06 valor unit·rio R$2,80
valor total R$560,00, item 07 valor unit·rio R$6,80 valor total R$1.360,00, item 08 valor
unit·rio R$1,59 valor total R$3.180,00, item 09 valor unit·rio R$1,59 valor total R$3.180,00,
item 10 valor unit·rio R$2,30 valor total R$4.600,00, item 11 valor unit·rio R$5,40 valor total
R$2.160,00, item 12 valor unit·rio R$5,40 valor total R$2.160,00, item 13 valor unit·rio
R$4,20 valor total R$126,00, item 14 valor unit·rio R$0,25 valor total R$337,50, item 15 valor
unit·rio R$2,20 valor total R$880,00 item 16 valor unit·rio R$2,18 valor total R$545,00, item
17 valor unit·rio R$2,18 valor total R$545,00, item 18 valor unit·rio R$1,82 valor total
R$1.001,00, item 19 valor unit·rio R$1,05 valor total R$420,00, item 20 valor unit·rio R$1,94
valor total R$776,00, item 21 valor unit·rio R$1,45 valor total R$1.015,00, item 22 valor
unit·rio R$2,15 valor total R$322,50, item 23 valor unit·rio R$5,32 valor total R$2.128,00,
item 24 valor unit·rio R$78,00 valor total R$5.226,00, item 25 valor unit·rio R$2,50 valor total
R$1.750,00, item 26 valor unit·rio R$3,15 valor total R$2.205,00, item 27 valor unit·rio
R$5,30 valor total R$795,00, item 28 valor unit·rio R$0,75 valor total R$525,00, item 29 valor
unit·rio R$0,80 valor total R$136,00, item 30 valor unit·rio R$0,80 valor total R$136,00, item
31 valor unit·rio R$0,80 valor total R$136,00, item 32 valor unit·rio R$1,98 valor total R$396,00,
item 33 valor unit·rio R$1,86 valor total R$744,00, item 34 valor unit·rio R$2,18 valor total
R$5.450,00, item 35 valor unit·rio R$1,34 valor total R$1.876,00, item 36 valor unit·rio
R$1,94 valor total R$1.455,00, item 37 valor unit·rio R$4,20 valor total R$294,00, item 38
valor unit·rio R$1,95 valor total R$780,00, item 39 valor unit·rio R$0,88 valor total R$352,00,
item 40 valor unit·rio R$1,28 valor total R$512,00, item 41 valor unit·rio R$1,10 valor total
R$82,50, item 42 valor unit·rio R$2,90 valor total R$2.175,00, item 43 valor unit·rio R$1,20
valor total R$180,00, item 44 valor unit·rio R$3,60 valor total R$234,00, item 45 valor unit·rio
R$0,40 valor total R$200,00, item 46 valor unit·rio R$1,50 valor total R$262,50 e o item 47
valor unit·rio R$0,68 valor total R$272,00 perfazendo um valor total geral da licitaÁ„o atÈ o
exercÌcio financeira de R$62.976,60. Quanto ao item 03 n„o ser· adquirido, por ter sido
cotado acima da pesquisa de preÁos do processo.

Jo„o Pessoa, 04 de agosto de 2009.
Eliane Gomes de Figueiredo

Pregoeira do CSCA

TERMO DE HOMOLOGA«√O
Com base nas informaÁıes contidas no processo e adjudicaÁ„o do Pregoeiro, Ho-

mologo a presente licitaÁ„o.
Jo„o Pessoa, 06 de agosto de 2009.

Paulo Roberto Muniz Dantas
Diretor Geral do CS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
 CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  165/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  24/08/2009 ‡s 15:30
horas para:

AquisiÁ„o de equipamento de inform·tica, destinado ao Instituto do PatrimÙnio His-
tÛrico e ArtÌstico do Estado da ParaÌba - IPHAEP ,  conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00284-6
Jo„o Pessoa, 10 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  069/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  27/08/2009 ‡s 14:00
horas para:

ServiÁo de manutenÁ„o e limpeza de fossa, atravÈs do registro de preÁos, destinado
a Secretaria de Estado da Cidadania e AdministraÁ„o Penitenci·ria ,  conforme anexo I do
Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00227-6
Jo„o Pessoa, 10 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  136/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  25/08/2009 ‡s 14:00
horas para:

AquisiÁ„o de carnes, atravÈs do registro de preÁos, destinado a Secretaria de Es-
tado da Cidadania e AdministraÁ„o Penitenci·ria ,  conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00278-0
Jo„o Pessoa, 10 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  128/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  26/08/2009 ‡s 14:00
horas para:

AquisiÁ„o de pneus, c‚maras e protetores, destinado ao Departamento de Estradas
de Rodagem da Paraiba , conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br

 Reg. CGE N∫ - 09-00208-6
Jo„o Pessoa, 10 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO«O DANTAS
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00021/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - PoÁo Dantas - PB, ‡s 15:00
horas do dia 21 de Agosto de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor
preÁo, para: AquisiÁ„o de 01 (um) veÌculo destinado a secretaria de Sa˙de, no municÌpio de
PoÁo Dantas ñ PB. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral n∫ 10.520/02 . InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no
endereÁo supracitado.

Telefone: (083) 35621023. Email: prefeiturapocodantas@yahoo.com.br
PoÁo Dantas - PB, 10 de Agosto de 2009

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO«O DANTAS
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00022/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - PoÁo Dantas - PB, ‡s 15:40
horas do dia 21 de Agosto de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor
preÁo, para: ContrataÁ„o de profissional especializado em engenharia consultiva, destina-
do a secretaria de obras do municÌpio. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos
dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

Telefone: (083) 35621023. Email: prefeiturapocodantas@yahoo.com.br
PoÁo Dantas - PB, 10 de Agosto de 2009

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00011/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, ‡s 13:00 horas do dia 22
de Julho de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o de medicamentos padronizados diversos - medicaÁ„o b·sica, com solicitaÁ„o
periÛdica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 009/2006. InformaÁıes: no hor·rio
das 09:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado. Telefone: (83) 3396-1020.
Email: licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 10 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00012/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, ‡s 15:00 horas do dia 22
de Julho de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o de medicamentos diversos - asma, renite, diabetes e hipertens„o, com solicita-
Á„o periÛdica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 009/2006. InformaÁıes: no hor·rio
das 09:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado. Telefone: (83) 3396-1020.
Email: licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 10 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX†
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00021/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Liberdade, 1973 - S„o Bento - Bayeux - PB, ‡s 14:00 horas do dia 24 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o parcelada de hortifrutigranjeiros, p„es e milho para munguzar. Recursos: pre-
vistos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal n∫ 071/2004. InformaÁıes: no hor·rio das 12:00 as 18:00 horas dos dias ̇ teis, no
endereÁo supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 10 de Agosto de 2009
JOS… LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ”POLIS
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

AVISO DE LICITA«√O
TOMADA DE PRE«OS N∫ 012/2009
OBJETO:  Conclus„o de uma unidade escolar no assentamento juazeiro, neste

MunicÌpio de MarizÛpolis/PB, conforme especificaÁıes do Anexo I.
Data de Abertura: 24 de Agosto de 2009, ‡s 14:30
Edital e InformaÁıes: Centro Administrativo Municipal de MarizÛpolis, situado ‡ Rua

Jo„o Vicente de Almeida, S/N∫, Centro, MarizÛpolis ñ ParaÌba.
MarizÛpolis (PB)., 07 de Agosto de 2009

ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE DA CPL

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZ”POLIS
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

AVISO DE LICITA«√O
TOMADA DE PRE«OS N∫ 013/2009

OBJETO:  AquisiÁ„o de medicamentos diversos, conforme especificaÁıes do
Anexo I.

Data de Abertura: 25 de Agosto de 2009, ‡s 14:30
Edital e InformaÁıes: Centro Administrativo Municipal de MarizÛpolis, situado ‡ Rua

Jo„o Vicente de Almeida, S/N∫, Centro, MarizÛpolis ñ ParaÌba.
MarizÛpolis (PB)., 07 de Agosto de 2009

ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE DA CPL

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫. 020/2009
A Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o da Prefeitura Municipal de Monteiro, atravÈs

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do MunicÌpio,
TORNA P⁄BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a licitaÁ„o na
modalidade Preg„o Presencial n∫. 020/2009, a realizada no dia 24/08/2009 ‡s 14h30min
(hor·rio local), que tem por objeto a contrataÁ„o de empresa prestadora de serviÁos mÛvel
pessoal (SMP), para prestaÁ„o de serviÁos de telefonia mÛvel local com cobertura de rede
no municÌpio de Monteiro-PB.

Monteiro-PB, 10 de Agosto de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISS√O DE PREG√O

AVISO DE LICITA«√O
PREG√O PRESENCIAL N∫ 014/2009

OBJETO: ContrataÁ„o de empresa especializada para realizaÁ„o de exames de
ultrasonografia, destinados a atender ao usu·rios do SUS na sede do municÌpio, conforme
edital. LOCAL E DATA REUNI√O: na sala da CPL, ·s 10:30 do dia 21 de agosto de 2009.
INFORMA«’ES: PrÈdio da Prefeitura de Teixeira, localizada ‡ PraÁa Cassiano Rodri-
gues, n∫ 05-Centro, Teixeirañ PB. Em todos os dias ̇ teis, da 08:00 · 12:00 horas.

Teixeira,PB, 10 de agosto de 2009
JO√O BATISTA FARIAS ALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUR…IA
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 06/2009
O municÌpio de MaturÈia, atravÈs de seu pregoeiro, torna p˙blico, que est· aberta

licitaÁ„o para contrataÁ„o empresa para realizaÁ„o de exames de ultrassonografia, desti-
nado a atender a populaÁ„o do municÌpio, conforme especificaÁıes do edital e seus anexos.
A reuni„o ser· no dia 21 de agosto de 2009, ·s 08:30, na sala da CPL, no endereÁo Rua JosÈ
JerÙnimo,S/N, centro. InformaÁıes pelo fone: (83) 3474-1000.

MaturÈia,PB, 07 de agosto de 2009
Denis Maia Silvino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR”POLIS
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00021/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, ‡s 14:00 horas do dia
21 de Agosto de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
ContrataÁ„o de serviÁos de consultas, exames e procedimentos mÈdicos, conforme termo
de referÍncia do edital. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 079/2007. InformaÁıes: no hor·rio das 13:30
as 17:30 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

Vieiropolis - PB, 10 de Agosto de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACH√O DO BACAMARTE
AVISO DE LICITA«√O

TOMADA DE PRE«O N∫ 00006/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o, se-

diada na Rua Senador Cabral, 295 - Centro - Riach„o do Bacamarte - PB, ‡s 14:00 horas
do dia 26 de Agosto de 2009, licitaÁ„o modalidade Tomada de PreÁo, do tipo menor preÁo,
para: ContrataÁ„o dos serviÁos tÈcnicos especializados - Clinica, para realizaÁ„o de exa-
mes mÈdicos. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫
8.666/93 e suas alteraÁıes posteriores. InformaÁıes: no hor·rio das 09:00 as 12:00 horas
dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

Telefone: (83) 3316-1070. Email: licitacao.rbacamarte@ymail.com.
Riach„o do Bacamarte - PB, 10 de Agosto de 2009

GILVAN BARBOSA TITO
Presidente da Comiss„o

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00017/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, ‡s 10:00 horas do dia 21
de Agosto de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
ContrataÁ„o dos serviÁos tÈcnicos especializados - ClÌnica, para realizaÁ„o de exames
ultra-sonogr·ficos. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 009/2006. InformaÁıes: no hor·rio das 09:00 as
12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado. Telefone: (83) 3396-1020. Email:
licitacao.aroeiras@ymail.com.

Aroeiras - PB, 10 de Agosto de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP…
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00016/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Orcine Fernandes, Ed. Mel Shoping, Piso Superior, SALA 213 - Centro - SapÈ - PB,
‡s 10:00 horas do dia 24 de Agosto de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo
menor preÁo, para: ExecuÁ„o dos servivos de transporte diversos, em veÌculo tipo Ùnibus
conforme itiner·rio correspondente. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 2051. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00
as 17:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado. Telefone: (83) 3283-6586.

SapÈ - PB, 10 de Agosto de 2009
JO√O SEVERINO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CITA«√O C/PRAZO DE TRINTA DIAS:
O DR. IN¡CIO J¡RIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, MM. Juiz de
Direito da 2™ Vara CÌvel da Comarca de Jo„o Pessoa, no uso de suas
atribuiÁıes e de acordo com a lei...

FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele noticia tiverem e a quem inte-
ressar possa, que tramita perante este JuÌzo, os autos da AÁ„o MonitÛria ( Processo n∞
20020060082522), ajuizada pela CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, contra FRAN-
CINEIDE ALVES DELGADO, brasileira, casada, servidor publico Federal, portador do C/
C n∞ 282.987.564-87, residente em local incerto e n„o sabido. Fica o rÈu, devidamente citado
pelo presente edital, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da divida, que
importa em R$ 5.358,04 (cinco mil, trezentos e cinq¸enta e oito reais e quatro centavos),
hipÛtese em que, ficar· isento do pagamento de custas processuais e honor·rios advoca-
tÌcios. Fica a parte advertida de que sendo embargada a aÁ„o ou rejeitados os embargos,
constituir-se-· de pleno direito o titulo executivo judicial, convertendo-se este em mandado
executivo. Para que n„o se alegue ignor‚ncia, È expedido o presente edital, indo publicado
na forma de lei. Cumpra-se. Jo„o Pessoa, 13 de julho de 2009. Eu, JosÈ Alberto de Melo,
o digitei.

IN¡CIO J¡RIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
Juiz de Direito

M E A COM…RCIO DE COMBUSTÕVEIS LTDA - CNPJ/CPF N∞ 41.145.020/0001-38.
Torna publico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞ 1347/2009 em Jo„o Pessoa, 30 de julho de 2009 - Prazo:
610 dias. Para atividade de: Comercio de combustÌveis (gasolina, ·lcool e diesel), lubrifi-
cante Na(o) Avenida Santa Catarina - N. 1000 MunicÌpio: Jo„o Pessoa - UF: PB. Processo:
2009-000568/TEC/LO-0111.

MARIA ILZETE MENDES LUIZ - CNPJ/CPF N∞ 918.353.214-53. Torna publico que
a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a Autori-
zaÁ„o Ambiental n∞ 1348/2009 em Jo„o Pessoa, 31 de julho de 2009 - Prazo: 365 dias.
Para a atividade de: Transporte de cargas perigosas - (gasolina, ·lcool e Ûleo die-
sel). Na(o) - Em todo Estado da ParaÌba MunicÌpio: Jo„o Pessoa - UF: PB. Processo:
2008-007735/TEC/AA-0948.

ATACAD√O DISTRIBUI«√O COM…RCIO E IND⁄STRIA LTDA - CNPJ/CPF N∞
75.315.333/0074-64. Torna publico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o
do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞ 1414/2009 em Jo„o Pessoa, 6 de agosto
de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio Varejista de Mercadorias em Geral
- Supermercado. Na(o) - Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, S/N MunicÌpio: Jo„o Pessoa
- UF: PB. Processo: 2009-003142/TEC/LO-0739.

MEDEIROS E JUNIOR COM…RCIO DE COMBUSTÕVEIS LTDA - CNPJ/CPF N∞
02.861.106/0001-05. Tona publico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do
Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de AlteraÁ„o n∞ 1035/2009 em Jo„o Pessoa, 15 de junho
de 2009 - Prazo: 210 dias. Para a atividade de: ImplantaÁ„o do piso da ilha de abastecimento
em concreto com drenagem pluvial direcionada para caixa separadora de ·gua e Ûleo e
desativaÁ„o dos tanques subterr‚neo de armazenamento de combustÌveis Na(o) - Rua:
JosÈ Luiz Neto N∞ 02 Centro. MunicÌpio: Barra de Santa Rosa - UF: PB. Processo: 2008-
006647/TEC/LA-0158.

IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - CNPJ/CPF N∞  01.446.719/
0001-13 torna p˙blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio
Ambiente, emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞ 1350/2009 em Jo„o Pessoa, 31 de julho de 2009
- Prazo: 730 dias, para a atividade de: FabricaÁ„o de salgadinhos de milho, salgadinhos de
trigo, batata frita e biscoito wafer, na Av. Chesf, s/n QD 01 LT 68, MunicÌpio: Jo„o Pessoa
- UF:PB. Processo: 2008-005570/TEC/LO-1334.

PREFEITURA MUNICIPPAL DE PIANC” - CNPJ/CPF N∞ 09.148.727/0001-95 tor-
na p˙blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n∞ 1110/2009 em Jo„o Pessoa, 30 de junho de 2009 -
Prazo: 180 dias, para a atividade de: ConstruÁ„o de uma usina de beneficiamento de
leite e derivados, na Av. Jo„o Agripina, n∞ 100 - Centro , MunicÌpio: UF:PB. Processo:
2009-000164/TEC/LI-0015.

ANNA FABIOLA POLARI DE BARROS XIMENES (POSTO FX) - CNPJ/CPF N∞
07.409.732/0001-89 torna p˙blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de Administra-
Á„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞ 1339/2009 em Jo„o Pessoa,
30 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias, para a atividade de: ComÈrcio varejista de
combustÌveis (gasolina, ·lcool e diesel), lubrificante e troca de Ûleo, na Rua Francis-
co Leocadio Ribeiro Coutinho, n∞ 209 - Sala 104 - Bessa, MunicÌpio: Jo„o Pessoa -
UF:PB. Processo: 2009-001009/TEC/LO-0218.

C O M U N I C A D O
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PAPA-L…GUAS LTDA - CNPJ N∞ 41.204.199/0001-57
e Insc. Estadual n∞ 16.101.537-9 com endereÁo na Rua Sidney Clemente Dore, 100 - Tam-
ba˙, nesta Capital, comunica que a referida, encontra-se sem funcionamento desde 1994,
e que toda documentaÁ„o Fiscal (Inclusive Talıes de Notas Fiscais) foram extraviadas, n„o
sabendo informar a numeraÁ„o de tal documentaÁ„o.
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 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

Receita Federal libera consulta ao 3º lote
de restituição do Imposto de Renda

 Para saber se tem direito ao benefício, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o 146. Declarações são referentes a 2008 e 2009

A

Receita vai liberar dinheiro de contribuinte só a partir do dia 17 deste mês

Receita Federal liberou
para consulta ontem o
terceiro lote de restitui-

ções multiexercício, que inclui
declarações do Imposto de Ren-
da Pessoa Física dos exercícios
2009 (ano-base 2008) e 2008
(ano-base 2007). Para saber se
tem direito à restituição, o con-
tribuinte deve acessar a pági-
na da Receita na internet ou li-
gar para o 146, bastando infor-
mar o número do CPF (Cadas-
tro de Pessoa Física).  Nesse
lote, estão incluídos 626.118
contribuintes, totalizando R$
650 milhões. O dinheiro será li-
berado no dia 17 deste mês.

EXERCÍCIOS
Para o exercício de 2009, se-

rão creditados R$ 636,4 milhões

a 620.792 contribuintes. O di-
nheiro será acrescido da taxa
Selic de 3,32% (maio a agosto de
2009). Do total de pessoas com
saldo a receber, 15.396 são ido-
sos com mais de 60 anos, que têm
prioridade no recebimento, que
totalizará R$ 35,4 milhões.

Em relação ao lote residual de
2008, serão creditadas restitui-

  ORTILO ANTÔNIO

ções no valor total de R$ 13,5
milhões, para 5.326 contribu-
intes. Haverá atualização de
15,39%, referente ao período de
maio de 2008 a agosto de 2009.

Os pagamentos dos demais
contribuintes serão feitos de
acordo com a data de entrega
da declaração do respectivo
exercício.

PELO CELULAR
Neste ano, a RF ainda dispo-

nibiliza a informação de resti-
tuição via mensagem em celu-
lar. Desde a criação do serviço,
em junho deste ano, 120 mil
aparelhos já foram cadastra-
dos para receber o comunica-
do. Para esse lote, serão envia-
dos 17 mil torpedos.

O contribuinte que desejar
ativar o recurso deverá fazer
um cadastro no site da Recei-
ta, informando o número do
telefone. Após a habilitação,
será enviado ao celular um
código de ativação. Depois
disso, o contribuinte deve
acessar a página eletrônica
da Receita e informar o códi-
go, confirmando o celular ha-
bilitado.

REGRAS GERAIS
Quem não informou o núme-

ro da conta para crédito da res-
tituição deverá se dirigir a uma
das agências do Banco do Brasil,
ligar para qualquer agência do
banco ou para o "BB responde" -
4004-0001 (capitais) ou 0800-
729-0001 (demais localidades) -,
sendo que a ligação é gratuita.

A restituição ficará disponível
no banco por um ano. Se o contri-
buinte não fizer o resgate nesse
prazo, deverá requerê-la median-
te o Formulário Eletrônico (Pedi-
do de Pagamento de Restituição),
disponível na internet. Caso o
contribuinte não concorde com o
valor da restituição, poderá rece-
ber a importância disponível no
banco e reclamar a diferença na
unidade local da Receita.
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 A UNIÃO

A eliminação precoce do Santa
Cruz na Série D não deixa apenas o
sentimento de tristeza no futebol
pernambucano. A incerteza em
relação ao futuro do clube também
foi destacada ontem nos principais
veículos de comunicação do Estado.

"Futuro do Santa
   é questionado
   em Pernambuco

Treze já pensa na Copa Paraíba
Torcida volta a protestar pela eliminação na Série D, mesmo com a vitória sobre o Flamengo, resultado insuficiente para seguir na disputa

“Paraíba democrática, terra amada”

Treze é um número de azar
para o Campinense Clube. Tre-
ze também é o time mais rival
do Rubro-Negro no Campeona-
to Paraibano, no entanto, o nú-
mero 13 mais uma vez esteve
presente no caminho da Rapo-
sa. No último sábado, em São
Januário, no Rio de Janeiro, o re-
presentante paraibano conhe-
ceu sua 13ª derrota no Brasilei-
ro da Série B ao ser goleado por
3x0 pelo Vasco-RJ.  Foi a quinta
derrota sob o comando do trei-
nador Freitas Nascimento.

Com apenas 9 pontos em 16
jogos, o representante estadu-
al na Segunda Divisão volta
hoje na tentativa de melhorar
a desastrosa participação na
competição. A equipe enfrenta
o Paraná Clube às 21h50, no es-
tádio Amigão, em Campina
Grande.

Nas hostes Rubro-Negra,
ninguém fala em dispensas,
apesar da fraca campanha do
time. Os dirigentes continuam
acreditando na reabilitação da
equipe e garantem que o Cam-
pinense não será rebaixado

de. O Paraná Clube realizou
treino físico no hotel onde está
hospedado, sob o comando do
preparador Stélio Metzcker. O
treinamento teve duração de
aproximadamente 40 minutos.

Campinense x Paraná Clube
terá arbitragem do cearense
Wladyerisson Silva Oliveira. O
juiz será auxiliado pelos tam-
bém cearenses Arnaldo Rodri-
gues de Souza e Marcos Antô-
nio da Silva Brigido. Todos os
10 jogos da 17ª rodada da Série
B serão realizados hoje. Depois
do compromisso contra o Pa-
raná Clube, a Raposa voltará a
campo no sábado (15) para en-
frentar o ABC-RN. A partida
será no estádio Frasqueirão, em
Natal-RN.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Marcos Lima
REPÓRTER

itavo lugar na Série C de
2006 quando, por mui-
to pouco, não conseguiu

subir para a Segunda Divisão do
Campeonato Brasileiro, o Treze
Futebol Clube frustrou sua tor-
cida este ano ao ser eliminado
ainda na primeira fase na Série
D do Brasileirão (Quarta Divi-
são). Agora só resta pensar na
Copa Paraíba que começa no dia
13 de setembro próximo e vale
vaga na Copa do Brasil de 2010.

Apesar da vitória de 2x1 so-
bre o Flamengo-PI, o Galo da
Borborema deixou escapar a
vaga por apenas dois pontos
para o Ferroviário-CE, que der-
rotou o líder Alecrim-RN e se-
gue na competição ao lado da
equipe potiguar.

A eliminação precoce do Tre-
ze foi motivo de muito protesto
por parte da sua torcida. A par-
tida realizada no último domin-
go (9), no estádio do Presidente
Vargas, em Campina Grande
irritou os galistas que promo-
veram muita agitação e bastan-
te reclamação. Em alguns mo-
mentos foi necessária a presen-
ça da Polícia Militar para acal-
mar os ânimos dos torcedores.

O time encerrou sua partici-
pação na Série D de 2009 com
duas vitórias e dois empates (6
pontos), nos seis jogos realizados.
Ficou em terceiro lugar na fase
de classificação, na frente apenas
do Flamengo-PI, que somou cin-
co pontos. O jogo contra o Fla-
mengo-PI aconteceu debaixo de
chuva e mais pareceu um amis-
toso, principalmente depois que
os jogadores tomaram conheci-
mento de que o Ferroviário esta-
va vencendo o líder Alecrim-RN.
Os dois jogos aconteceram no
mesmo horário (16 horas).

O pequeno público presente
ao estádio Presidente Vargas foi
suficiente para demonstrar sua
irritação com o time e comis-
são técnica dentro do estádio.
Revoltados com a pífia campa-
nha na Série D, os torcedores

realizaram novo protesto após
o jogo. Um grupo de torcedores
se reuniu em frente ao portão
de entrada para protestar.

O alvo das críticas foi o ge-
rente de futebol Gil Baiano. Fo-
ram gritos de protesto que ecoa-
ram por todo estádio. O fato é
que o ex-jogador que hoje res-
ponde pela função de gerente,
não ouviu as reclamações da
torcida, já que estava em Na-
tal-RN, acompanhando o jogo
entre Alecrim 1x2 Ferroviário.

A fase "braba" do Treze vem
desde o ano de 2007. São exatos
dois anos sem título estadual. A
última vez que levantou a taça
foi em 2006. Este ano, o Galo da
Borborema perdeu o título pa-
raibano para o Sousa Esporte
Clube, ficando assim foram de
competições nacionais. Sua par-
ticipação na Série D foi devido a
desistência do Sousa.

A rápida participação na Quar-
ta Divisão do Brasileiro trouxe
apenas prejuízo para o time.
Além da contratação de jogado-
res considerados experientes no
cenário esportivo nacional, o clu-
be teve também que contratar
duas comissões técnicas. A pri-
meira, comandada por Reginal-
do Sousa, campeão estadual 2009
pelo Sousa foi dispensada depois
da terceira rodada quando o time
se encontrava em segundo lugar
na tabela de classificação.

O sucessor de Reginaldo Sou-
sa, o treinador Marcelo Vila (que
comandou o time no Campeo-
nato Paraibano deste ano) não
conseguiu levar o clube à classi-
ficação. Foram duas derrotas e
uma vitória sob o seu comando.

ELIMINAÇÃO PRECOCE
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Campinense
joga contra o
Paraná hoje
no Amigão

para a Série C. "Restam ainda
22 rodadas. Muita água ainda
vai rolar na competição", afir-
mou Marcone Rocha, um dos
dirigentes.

O técnico Freitas Nascimen-
to comandou ontem de manhã
coletivo apronto quando rela-
cionou os jogadores para a par-
tida contra o Paraná Clube hoje.
Ele faz mistério na escalação do
time que sairá jogando. O co-
mandante alvinegro pretende
surpreender o adversário que
também não faz uma boa cam-
panha no campeonato, apesar
de ocupar a 14ª posição na ta-
bela de classificação com 20
pontos assegurados.

Desde o último domingo que
o adversário do Campinense
Clube está em Campina Gran-

Debaixo de muita chuva, o Treze venceu o Flamengo-PI por 2 a 1, mas não conseguiu a classificação na Série D

No sábado, a Raposa perdeu de 3 a 0 para o Vasco, a 13ª no Brasileiro

#
Na classificação geral
do Grupo 3, o Treze
terminou na terceira
posição com oito
pontos ganhos
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Surfistas mirins são
destaque em torneio

Na abertura da temporada paraibana de 2009, Anderson José e Elivelton Santos
brilham no Mar do Macaco, onde se notabilizou também o veterano Brayner Brito

A presidente Rosilene Gomes
viaja hoje pela manhã ao Rio de
Janeiro onde vai manter audiência
com o presidente Ricardo Teixeira,
juntamente com o prefeito da
Capital. Na pauta, João Pessoa
como sub sede da Copa 2014.

"Rosilene vai
   discutir Copa
   2014 no Rio

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O que foi mais terrível: a desclassificação do Treze ou
a do Santa Cruz, ambas em seus domínios? A dos per-
nambucanos tem contornos mais tenebrosos porque o
tricolor pagou R$ 100 mil para o Central derrotar o Ser-
gipe, em Aracaju - e aconteceu por 1 a 0 - mas foi inca-
paz de vencer o CSA no estádio do Arruda - empate de
2 a 2 -, diante de mais de 40 mil pagantes. Que papelão!
O nosso representante, o Treze, não fez diferente, pisou
na bola também. Não sei se ofereceram alguma coisa ao
Alecrim para despachar o Ferroviário - o gerente de fu-
tebol Gil Baiano estava presente no jogo lá do Rio Gran-
de do Norte -. Estive no estádio Presidente Vargas e pre-
senciei a derrocada do time galista, muito ruim para o
futebol paraibano. Como se já não bastasse as tantas der-
rotas do Campinense na Série B que caminha a passos
largos para a Série C.

Que papelão!

Planejamento
Se a gente olhar direitinho, o fracasso de Campinense -

pelo menos até agora - e de Treze tem muito a ver com a falta
de planejamento. O Galo, por exemplo, veio saber que iria
disputar a competição com poucos mais de um mês quando
já tinha desfeito o elenco que atuou no Campeonato Parai-
bano e ficou na segunda posição. O Sousa fez jogo de cena na
ânsia de tirar proveito financeiro e só desistiu na última
hora. Isso prejudicou sensivelmente o planejamento. Mon-
tar uma equipe às vésperas da competição é complicado.

Raposa do mesmo jeito
O Campinense também está sofrendo desse mal. Não deu a

mínima importância ao Campeonato Paraibano quando po-
deria ter montado uma base e até brigado pelo título, afinal era
o grande favorito. Os dirigentes se empolgaram bastante e acre-
ditavam que a contratação de um time inteiro iria resolver o
problema. Vieram a sequência de derrotas e de dispensas com
novas contratações. Nada até agora deu certo. A campanha é
desastrosa e o risco de rebaixamento é eminente, a não ser que
consiga uma sequência de vitórias até fora de casa.

Baderneiros
Não concordo com o van-

dalismo. Sou terrivelmente
contra esses baderneiros tra-
vestidos de torcedores como
ocorreu na semana passada
no Presidente Vargas duran-
te treinamentos do Galo. O
Estatuto do Torcedor preci-
sa ser aplicado por mais ri-
gor pelo Ministério Público
e essas pessoas ou bandidos
precisam ser identificados e
banidos do futebol. Protes-
tar através de xingamentos
ainda se admite, mas partir
para agressão com depreda-
ção do patrimônico público
é inadmissível.

Botafogo
Está marcada para às 15

horas desta terça-feira na
Maravilha do Contrno,
no bairro do Cristo, a
apresentação dos novos
jogadores do Botafogo que
vão representar o clube
nas disputas da Copa Pa-
raíba, competição que dá
direito ao campeão de
participar da Copa do Bra-
sil de 2010. Hoje a torcida
do “Belo” vai poder ver de
perto as novas atrações do
alvinegro. Com eles chega
também o técnico An-
thony Santoro
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Duas horas e meia após a vitória
sobre a China em Macau, a Seleção
Brasileira feminina de vôlei já
estava a caminho da Coréia do Sul,
onde irá jogar a próxima etapa do
Grand Prix. O Brasil volta à quadra
agora na próxima sexta-feira,

"Vôlei feminino
   do Brasil avança

no Gran Prix

quando encara o Japão. No dia
seguinte, a adversária será a
Alemanha, enquanto as sul-
coreanas estão escaladas para o
duelo de domingo. "É importante
enfrentar duas escolas asiáticas e
uma europeia, principalmente,
pensando já na fase final", afirmou
Zé Roberto (foto). As brasileiras
são as maiores vencedoras da
história do Grand Prix e
buscam o oitavo título.

o dia dos pais, o vetera-
no surfista paraibano
Brayner Brito foi o cam-

peão na Master e Grand Mas-
ter do “Rotator Surf Show”,
competição que abriu o Cam-
peonato Paraibano Mix FM de
Surf, disputado no fim de se-
mana no Mar do Macaco, In-
termares, em Cabedelo.

Dois garotos foram os gran-
des destaques paraibanos na
disputa, Anderson José, o Jan-
jão, que ficou com o título Sub-
16 (Mirim), e Elivelton Santos
ao levar para a Baia da Trai-
ção a vitória entre os abaixo
de quatorze anos da Inician-
tes, com direito a torcida do
pai, Eloi Silva.

Já nos pranchões do Long-
board, o líder Master do Brasi-
leiro dessa categoria, Johnson
Jacques, de João Pessoa, foi
quem somou 1000 pontos no
ranking do Paraibano Mix de
Surf.

A sexta vitória paraibana
veio com Geilson Costa, surfis-
ta da praia de Campina, em Rio
Tinto, que entre os menos ex-
perientes superou garotos um
pouco mais novos, a exemplo
de Guilherme Carvalho, líder
da Infantil estadual.

Outras três vitórias foram
para visitantes. O potiguar
Carlos Rodrigues foi barrado
na Mirim, mas na divisão logo
acima, a Júnior, foi o melhor
entre os de até dezoito anos,
enquanto o campeão entre os
acima de vinte e oito anos foi
o sênior potiguar Emanoel de
Sousa, que voltou a vencer na
Open, disputa entre surfistas
amadores de qualquer idade.

 O alto nível das finais ficou
evidente nas estátisticas do
Rotator, que nelas registrou
oito das dez maiores notas.

 O Rotator Surf Show, aber-

! RESULTADOS FINAIS

1º Emanoel de Sousa RN
2º Régis Nascimento PE
3º Wagner França PB

Open

1º Yorrana Borges PB
2º Janaina Cléa PB
3º Thayara Torres PB

Open Feminino

1º Carlos Fenning RN
2º José Francisco PB
3º Maronilton Jr PB

Júnior

1º Anderson Janjão PB
2º Fábio Gomes PB
3º Nailson Ferreira PB

 Mirim

1º Elivelton Santos PB
2º Fábio Gomes PB
3º Joanderson Pereira PB

Iniciante

1º Emanoel de Sousa RN
2º Paulo Germano PB
3º Wagner França PB

Senior

1º Brainer Brito PB
2º André Luis PB
3º Tony Vaz PB

Master

1º Brayner Brito PB
2º Mauro Sérgio PB
3º Junior Coquinho PB

Grand Master

1º Geison Costa PB
2º Lucas de Souza PB
3º Moisés Soares PB

Estreantes

1º Johnson Jacques PB 12,50
2º Nilton Santos PB
3º Junior Manteiga PB

Longboard

tura do Paraibano de Surf Ama-
dor, foi realização da Federação
Paraibana de Surf PBSurf, pa-
trocínio Prefeitura Municipal de
Cabedelo/ Secretaria de Esporte

e Turismo, Pranchas Cutback e
Sargaço, e apoio do Governo do
Estado.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Na categoria estreantes surgiram novos talentos no Mar do Macaco

N
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“Paraíba democrática, terra amada”

Imprensa destaca Adriano
Jornal italiano elogia a nova fase do atacante do Flamengo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, depois de marcar contra o Corinthians no Maracanã

driano teve altos e bai-
xos na Itália, quando fi-
cou conhecido como Im-

perador pela sua passagem pela
Inter de Milão. Após muitas
polêmicas e problemas em sua
saída, os italianos começam a re-
tomar o gosto pelo jogador. O
jornal La Gazzetta dello Sport
destacou o décimo gol do ata-
cante no Brasileiro, pelo Fla-
mengo, e sua volta à artilharia.

"Adriano, gol número 10. No
Brasil, é o líder", escreveu o jor-
nal em seu site oficial. A Gazzet-
ta lembrou ainda que o momen-
to de alta do brasileiro acontece
justamente no momento em que
era aguardado o seu encontro em
campo contra Ronaldo. No en-
tanto, o Corinthians teve o des-
falque da estrela e o Flamengo
venceu por 1 a 0 no Maracanã.

"O ex-interista liderou o Fla-
mengo à vitória sobre um Co-
rinthians sem Ronaldo: decidiu
com um grande gol", elogiou o
diário. Apesar disso, o jornal
destacou que a forma física de
Adriano ainda não é a mesma. O
atacante teve cinco chances de gol
claras e aproveitou apenas uma.

Mesmo sem Ronaldo, os co-
rintianos tiveram de aguentar
as provocações dos cerca de 50
mil torcedores flamenguistas
que compareceram ao Maraca-
nã. O atacante sofreu uma fra-
tura na mão e ainda está em
recuperação de cirurgia.

Com a vitória sobre o Corin-
thians, o Flamengo passou para
a oitava colocação no campeo-
nato, subindo quatro posições.

EMERSON
Os gritos da torcida do Fla-

mengo podem fazer o atacante
Emerson repensar a sua saída do
clube carioca. Substituído ao fi-
nal da partida, os torcedores pe-
diram para que o jogador fique
no Rubro-Negro. Diante desse
fato, os dirigentes rubro-negros
preferiram demonstrar cautela
ao comentar o assunto após a
partida, já na sala de imprensa.

No último domingo, dia 9,
depois da vitória por 1 a 0 sobre
o Corinthians, o vice-presiden-
te de futebol do Flamengo, Mar-
cos Braz, avisou que, por en-
quanto, não comentará nada a
respeito de uma possível trans-
ferência de Emerson para os
Emirados Árabes. "Só vamos
falar sobre isso quando chegar
uma proposta oficial pelo joga-
dor. Por enquanto, não vou fa-
lar nada", disse o dirigente após
a coletiva de imprensa.

A uma rodada do fim do pri-
meiro turno no Campeonato
Brasileiro, o São Paulo alcançou
sua quinta vitória consecutiva
no confronto direto com o Goiás
e, de quebra, está temporaria-
mente entre os quatro primei-
ros. Após 18 jornadas da Série
A, o cenário é exatamente igual
ao ano do tricampeonato.

Na mesma altura do campeo-
nato, em 2008, o São Paulo tam-
bém tinha os 30 pontos de ago-
ra na classificação e ocupava o
quarto lugar no campeonato -
a distância para o então líder
Grêmio era de oito pontos. E se
o Palmeiras vencer o Atlético-
MG na quarta-feira, no Minei-
rão, fechando a 18ª rodada, atin-
girá os mesmos 38 pontos dos
gremistas há um ano.

Os números que mostram um
tetracampeonato palpável para
os são-paulinos, por outro lado,
são inferiores em relação às tem-
poradas dos dois primeiros tí-
tulos da sequência. Em 2006, o
São Paulo liderava com 34 pon-
tos após as mesmas 18 rodadas.
Já no ano seguinte, ocupava a
ponta com uma campanha ain-
da mais imponente: 37 pontos.

Com cinco vitórias consecu-
tivas (Barueri, Grêmio, Vitória,
Botafogo e Goiás), o São Paulo
também começa a se aproximar
da maior sequência de triunfos
na sua história do Brasileiro: 10
em 2002. Os próximos adversá-
rios na Série A são: Sport (fora),
Fluminense (casa), Atlético-PR
(fora), Palmeiras (casa), Cruzei-
ro (fora) e Avaí (casa).
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

NO EXTERIOR

São Paulo entra
no G-4 e já mira
o quarto título
consecutivo

Adriano marcou o gol da vitória do Flamengo e se constituiu no principal jogador diante do Corinthians

São Paulo na zona da Libertadores

Mano pede mais paciência ao torcedor
São cinco jogos sem a base da

equipe que conquistou dois tí-
tulos no primeiro semestre. São
cinco rodadas sem uma vitória
sequer. Mano Menezes tratou de
assumir a culpa pelo fraco mo-
mento do Corinthians no Cam-
peonato Brasileiro. Logo após a
derrota para o Flamengo por 1
a 0, no Rio, o treinador admitiu
existir um pouco de lentidão na
remontagem da equipe.

"Talvez a gente esteja um
pouco lento na remontagem.
Temos que mostrar para o tor-
cedor e para o grupo que esta-
mos trabalhando. Isso certa-
mente vai reanimá-los e irá
devolver a confiança para bri-
garmos por resultados melho-
res. O que peço é que o torce-

A

dor confie na gente porque sa-
bemos como fazer bem feito
para estar bem preparado para
2010", disse.

Aliás, o Corinthians foi um
dos times que mais sofreu
com a saída de jogadores para
o exterior. Perdeu André San-
tos e Cristian para o futebol
turco, enquanto Douglas foi
negociado para os Emirados
Árabes. Além disso, Ronaldo
fraturou a mão e também está
desfalcando o time. Nitida-
mente, isso mexeu com o ren-
dimento da equipe.

Até o momento, Mano não
encontrou um responsável
pela transição do meio-campo
para o ataque. Na lateral es-
querda, improvisou Marcinho

e apostou no jovem Bruno Ber-
tucci. Ninguém foi bem. No
ataque, Bill e Henrique, substi-
tutos naturais de Ronaldo, não
funcionaram. De acordo com o
Datafolha, a dupla não deu uma
finalização certa durante o re-
vés diante dos flamenguistas.

Muito mais do que o jejum
de cinco partidas sem resul-
tado positivo, o Corinthians
parou de fazer gols. Antes do
"desmanche", o time do Par-
que São Jorge havia marcado
20 tentos. Nas cinco últimas
rodadas, balançou a rede em
apenas uma oportunidade -
Chicão (contra o Santo An-
dré). Diante disso, Mano Me-
nezes pede jogadores experien-
tes. E paciência ao torcedor.

FOTOS: VIPCOMM/DIVULGAÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

A mão
e a luva

Realismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/Naturalismo

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

A primeira coisa que Estevão pôde descobrir é que a
vizinha era moça. Via-lhe o perfil, em cada aberta que
deixavam as árvores, um perfil correto e puro, como de
escultura antiga. Via-lhe a face cor de leite, sobre a qual
se destacava a cor escura dos cabelos, não penteados de
vez, mas frouxamente atados no alto da cabeça, com
aquele desleixo matinal que faz mais belas as mulheres
belas. O roupão, - de musselina branca, - finamente
bordado, não deixava ver toda a graça do talhe, que
devia ser e era elegante, dessa elegância que nasce com
a criatura ou se apura com a educação, sem nada pedir,
ou pedindo pouco à tesoura da costureira. Todo o colo
ia coberto até o pescoço, onde o roupão era preso por
um pequeno broche de safira. Um botão, do mesmo
mineral, fechava em cada pulso as mangas estreitas e
lisas, que rematavam em folhos de renda.

Estevão, da distância e na posição em que se achava,
não podia ver todas estas minúcias que aqui lhes apon-
to, em desempenho deste meu dever de contador de
histórias. O que ele viu, além do perfil, dos cabelos, e da
tez branca, foi a estatura da moça, que era alta, talvez
um pouco menos do que parecia com o vestido roça-
gante que levava. Pôde ver-lhe também um livrinho,
aberto nas mãos, sobre o qual pousava os olhos, levan-
tando-os de espaço a espaço, quando lhe era mister
voltar a folha, e deixando-os cair outra vez para embe-
ber-se na leitura.

Ia assim andando, sem cuidar que a visse alguém, tão
serena e grave, como se atravessara um salão. Estevão,
que não tirava os olhos dela, mentalmente pedia ao Céu
a fortuna de a ter mais próxima, e ansiava por vê-la
chegar à rua que lhe ficava diante. Contudo, era difícil
que lhe parecesse mais formosa do que era, vista assim
de perfil, a escapar por entre as árvores.

[...] A chácara não era em demasia grande; e por
mais lento que fosse o passo da madrugadora, não
gastaria ela imenso tempo em percorrer até o fim
aquela porção da rua em que entrara. Mas ali, ao pé
daquele coração juvenil e impaciente, cada minuto
parecia, não direi um século, - seria abusar dos direi-
tos do estilo, - mas uma hora, uma hora lhe parecia,
com certeza.

A moça entretanto, chegando ao fim, parou alguns
instantes, pousou a mão nas costas de um banco rústi-
co que ali havia e enfrentava com outro, colocado na ex-
tremidade oposta. A outra mão descaíra-lhe, e os olhos
também, o que magoou o seu curioso observador. Seriam
saudades de alguém? Estevão sentiu uma coisa, a que
chamarei ciúme antecipado, mas que na realidade eram
invejas da alheia fortuna. A inveja é um sentimento
mau; mas nele, que nascera para amar, e que, além dis-
so, tinha em si o contraste do nascimento com o instin-
to, um berço obscuro e umas aspirações à vida elegan-
te, - nele a inveja era quase um sentimento desculpável.

A moça voltou e veio pela rua adiante. Enfim, disse
consigo Estevão, vou contemplá-la de mais perto. Ao
mesmo tempo, receoso de que, descobrindo ali um
estranho, guiasse os passos para casa, Estevão afas-
tou-se do lugar em que ficara, resoluto a aparecer,
quando ela estivesse próxima à cerca do jardim. A
moça vinha andando com o livro fechado, e os olhos
ora no chão, ora nas andorinhas e camaxilras que es-
voaçavam na chácara. Se trazia saudades, não se lhe
podiam ler no rosto, que era quieto e pensativo, sim,

REPRODUÇÃO

MACHADO DE ASSIS

mas sem a menor sombra de pena ou de tris-
teza.

Estevão do lugar onde estava podia
examinar-lhe as feições, sem ser vis-
to por ela; mas foi justamente do
que não cuidou, desde que lhas
pôde distinguir. Valia a pena,
entretanto, contemplar aque-
les grandes olhos castanhos,
meio velados pelas longas, fi-
nas e bastas pestanas, não
maviosos nem quebrados,
como ele os cuidara ver, mas
de uma beleza severa, casta
e fria. Valia a pena admirar
como eles comunicavam a
todo o rosto e a toda a figura
um ar de majestade tranqüi-
la e senhora de si. Não era ela
uma dessas belezas que, ao mes-
mo tempo que subjugam o cora-
ção, acendem os sentidos; falava à
inteligência primeiro do que ao coração,
tanto a arte parecia haver colaborado com
a natureza naquela criatura, meia estátua
e meia mulher.

O que li

Com fortes características do Roman-
tismo, "A Mão e a Luva" se insere na
fase realista e madura de Machado de
Assis pela presença de análise psicológi-
ca dos personagens, monólogos interio-
res e cortes na narrativa.

A história gira em torno de Guiomar
(moça simples que ficou órfã logo cedo
e que foi criada por uma rica baronesa),
Estevão (rapaz sentimental, leviano, in-
gênuo, superficial, inseguro, porém sin-
cero), Jorge (homem fraco de caráter,
egoísta e orgulhoso de si mesmo) e Luís
Alves (personagem frio e fechado que
não contado seus sentimentos e vonta-
des a ninguém, mas que acaba levando
vantagem sobre os outros pretendentes
e se casando com Guiomar).

O nome do livro baseia-se exatamente
no casamento de Guiomar e Luís Alves,
que, feitos um para o outro, se encaixam
como uma mão dentro de uma luva.

Considerado o maior escritor do sécu-
lo XIX, Machado de Assis escreveu ro-
mances e contos, destacando-se também
na poesia, no teatro, na crônica e na críti-
ca literária. Como romancista escreveu,
além de "A mão e a luva", "Ressurreição",
"Helena" e "Iaiá Garcia", "Memórias Pós-
tumas da Brás Cubas" (considerado o
divisor de águas na obra machadiana).
"Quincas Borba", "Dom Casmurro",
"Esaú e Jacó" e "Memorial de Aires".

Incentivado pela esposa Carolina Xa-
vier, entregou-se de corpo e alma à car-
reira literária, tornando-se inclusive o pri-
meiro presidente da Academia Brasilei-
ra de Letras, que hoje leva o seu nome
(Casa de Machado de Assis).

Machado de Assis nasceu no Rio de
Janeiro em 1839 e morreu em 1908. VINÍCIUS DE MORAES

Café pequenoCafé pequeno
Ausência
Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos
que são doces
Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eter-
namente exausto.
No entanto a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida
E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz
a tua voz.
Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado.
Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados
Para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amal-
diçoada
Que ficou sobre a minha carne como nódoa do passado.
Eu deixarei... tu irás e encostarás a tua face em outra face.
Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a
madrugada.
Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o
grande íntimo da noite.
Porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi a tua fala
amorosa.
Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos
no espaço.
E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono
desordenado.
Eu ficarei só como os veleiros nos pontos silenciosos.
Mas eu te possuirei como ninguém porque poderei partir.
E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das
estrelas.
Serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz sereni-
zada.

..............................
Incentivado pela esposa Carolina

Xavier, entregou-se de corpo e alma
à carreira literária, tornando-se

inclusive o primeiro presidente da
Academia Brasileira de Letras, que

hoje leva o seu nome (Casa de
Machado de Assis)...............................



Orquestra Sinfônica faz
concerto com Elena Herrera
A Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB) segue o
cronograma de apresentações 2009, com concerto
oficial de abertura do segundo semestre, na próxima
quinta-feira, dia 13. O concerto esta semana, que faz
parte do Projeto Quintas Musicais da Funesc, terá como
regente convidada à maestrina cubana Elena Herrera,
que volta à Paraíba depois de cinco anos que esteve à
frente do comando da Sinfônica.
A apresentação da OSPB contará com a participação do
Coro Sinfônico da OSPB e do Coral Universitário Coro em
Canto da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG);
e também de três solistas líricos: Ana Gouveia (soprano),
Sara Martins da Costa (mezzo-soprano) e Vladimir Silva
(tenor); e do flautista Vítor Diniz. O concerto, que tem
apoio do Governo do Estado, acontecerá no Cine Banguê,
às 20h30, com entrada franca.
O repertório será dividido em dois momentos. No primeiro
será executado o “Concerto para flauta e cordas”, do
compositor C.P.E. Bach (1714 – 1788); e no segundo
momento, após o intervalo, teremos, “Sinfonia nº 2, op.
52, em si maior” e “Lobgesang”, de autorias do músico F.
Mendelssohn (1809 - 1847).
Elena Herrera detalha as peças que serão executadas neste
concerto. “A obra que a gente vai fazer é uma obra difícil,
complexa, mas, se eu volto à Paraíba, depois de cinco anos, e
estamos no ano que completa 200 anos de aniversário do
nascimento de Félix Mendelssohn, grande compositor
romântico, e ele tem uma obra muito especial, que é uma
sinfonia que se faz pouco. Sobre piano está se fazendo muito,
por causa dos 200 anos do aniversário do compositor”.

Um cão é a
única coisa na
terra que o ama
mais do que ama
a sí mesmo.

Josh Billings,
ESCRITOR
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‘Nada, Nenhum e Ninguém’
é encenado hoje em JP
Apresentação faz parte da programação do Teatro À

Boca da Noite, no Teatro Santa Roza, às 19h30. 18
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Patrícia Braz
REPÓRTER

Unhadeijara Lisboa mostra
gravuras no Sesc-Centro
Projeto Agenda de Exposição começa hoje e trabalhos

podem ser vistos até o próximo dia 24, na Capital. 19

om a exposição "Quintal" Daniele
Calaço abre hoje, dia 11, a terceira
temporada do Programa Jovens

Talentos, promovido pela Aliança France-
sa - PB com apoio do Núcleo de Arte Con-
temporânea - NAC da UFPB. A exposição
fica em cartaz até o final do mês. A cidade
de João Pessoa responde hoje por uma gran-
de parcela da produção de arte contempo-
rânea no Nordeste. Jovens artistas como
Américo, Verdee, Íris Helena, Roncalli Dan-
tas, Cristina Carvalho, entre outros, vêm
ocupando as ruas, espaços públicos, pri-
vados e galerias da cidade com produções
que colocam questionamentos sobre a am-
pliação daquilo que, no senso comum, en-
tendemos como arte: obras perenes que ser-
vem à contemplação, objetos únicos cria-
dos pela mão do artista, cujo nome assina-
do em baixo garante o selo de originalida-
de.

Em "Quintal" Daniele Calaço nos con-
fronta com uma das questões mais deli-
cadas da arte desde a invenção da foto-

ARTE DE
‘QUINTAL’

Daniele Calaço abre, hoje,
a terceira temporada do
Programa Jovens Talentos,
promovido pela Aliança
Francesa-PB com apoio do
Núcleo de Arte
Contemporânea da UFPB

grafia em meados do século XIX, qual seja,
a fotografia como arte. "Não queremos,
entretanto discorrer sobre este assunto
com afirmações e argumentos definitivos,
apenas colocar alguns pensamentos que
nos levam a aprofundar um pouco  mais
nosso conhecimento sobre artistas que se
utilizam da fotografia como arte", afirma
a curadora da exposição e professora de
Artes da UFPB Marta Penner.

Neste contexto Daniele ocupa uma posi-
ção privilegiada. A artista é uma fotógrafa
profissional, ganha a vida com trabalhos
de fotografia que não necessariamente são
arte. No entanto poderia não ser assim,
como tantos outros artistas que não se con-
sideram fotógrafos, mas se utilizam da fo-
tografia como eixo central dos seus traba-
lhos de arte. Podemos citar inclusive, al-
guns que nem mesmo fotografam, se apro-
priam de fotos de arquivos públicos e pri-
vados como no caso da artista mineira Ro-
sângela Rennó.

“

RESPONSÁVEL PELO CADERNO DE CULTURA: JÃMARRÍ NOGUEIRA
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Se encaminharmos este texto pelos bifur-
cados caminhos da Fotoarte entraremos no
incerto terreno entre as linguagens audio-
visuais no âmbito da arte contemporânea.
"Quintal" é, segundo Marta Penner, "uma
proposta de trabalho híbrida e complemen-
tar, não podemos prescindir de nenhuma
das estratégias utilizadas pela artista tais
como a performance, a intervenção urba-
na, o vídeo e a fotografia documental  se
quisermos explorar os meandros da pro-
dução artística contemporânea presente no
trabalho de Daniele Calaço".

O que veremos a partir desta semana na
galeria da Aliança Francesa são fotografias
que vão além do exercício de luz/composi-
ção/enquadramento ou da pura documen-
tação das performances de Talita Paz e Shei-
lla Fadja.

Este trabalho consiste em agrupamentos
narrativos de imagens que se organizam
no espaço e nos inserem na relação obra -
espaço- tempo - público. Estaremos em uma
foto-instalação que também é documenta-
ção daquilo que foram performances e in-
tervenções urbanas.

"Neste trabalho, é aberto um espaço para
a criação e colaboração entre artistas, bem
como a interação espontânea do público.
Uma proposta artística que como estraté-
gia pode ser retomada e re-significada re-
definindo assim tempo, espaço e materiali-
dade.

Quintais sem cercas ou muros. Podemos
entrar e participar das brincadeiras, pode-
mos até mesmo recombinar e fazermos do
"Quintal" de Daniele a extensão de nossos
próprios quintais",  conclui Penner.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O QUE: Exposição fotográfica "Quintais",

de Daniele Calaço

ONDE: Hall da Aliança Francesa,

Av. Bento da Gama, 396 Torre

QUANDO: A partir do próxmo dia 11

HORA: Abertura às 20 horas

CONTATOS: AF: 3222-6565

SERVIÇO#

Trabalhos da artista Daniele
Calaço ficam em exposição

até o fim deste mês

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O gingado da
música popular
brasileira

Interpretar música popular no
Brasil é cada vez mais um ato
de sofisticação...

Teatro

A

Espetáculo ‘Nada,
Nenhum e Ninguém’
terá encenação, hoje,
no Teatro Santa Roza, a
partir das 19h30 À BOCA DA NOITE

manhã, a programação do
Teatro À Boca da Noite traz
o espetáculo fruto da união

da Trupe Arlequin de Circo Teatro e
o Grupo Experimental Cena Aberta
(GECA), "Nada, Nenhum e Nin-
guém", com encenação e adaptação de
Marcos Pinto. O espetáculo será apre-
sentado no Teatro Santa Roza, às
19h30.

A ideia da união de dois grupos vem
de uma vontade de estreitamento de
laços, através de propostas do teatro
popular e circense. Os atores Diocé-
lio Barbosa, Ana Valentim, Márcio de
Paula e Walter Olivério encenam um
espetáculo que mostra as possibili-
dades de um teatro de celebração,
onde ator e espectador unem-se para
uma viagem irreal, no memorial do
universo da nossa cultura. Quatro
mambembes vivem situações de con-
flitos por mais de quatrocentos anos,
colocando em evidência seus medos,
sonhos, inseguranças e as memórias
do humano.

O Teatro a Boca da Noite é um pro-
jeto mensal do Sesc-Centro, que bus-
ca levar ao comerciário e público em
geral acesso a espetáculos teatrais a
preços populares. Em 2009 já foram
encenados os espetáculos "Zezé no
País das Maravilhas", do Novo Gru-
po de Comédia, com direção de
Eduardo Guedes, "A Farsa do Poder",
do grupo Osfodidário e direção de
Cristina Streva, "A cantora Careca",
da Cia. Caravana e direção de Gui-
lherme Schulze, "Judas no Sábado de
Aleluia", do grupo Tenda e direção de
Geraldo Jorge, além do "Rico Avaren-

to", da Cia. Cara Dupla de Teatro, com
direção de Romilson Rodrigues.

 "Nada, Nenhum e Ninguém" con-
ta com maquiagem de William Mu-
niz, trilha sonora original de Marcos
Pinto, iluminação de Eloy Pessoa,
preparação corporal e figurino de
Maurício Mermano, confecção do fi-
gurino por Maria Bezerra, cenário e
adereços por Marcos Pinto, progra-

mação visual de Diocélio Barbosa,
fotografia de Altair Castro e divul-
gação e produção da Wproduções.

A entrada para comerciários com
carteirinha atualizada do Sesc é gra-
tuita. Para não conveniados o ingres-
so custará R$ 10, sendo R$ 5 o preço
antecipado e a meia entrada. Mais in-
formações pelo telefone (83) 3208-3158.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Cantar como se falasse: isto já é tra-
dição em nossa música  popular. Uma
tradição elegante e sedutora que ex-
plora as entonações da fala tirando
dali a musicalidade que cai bem na
música popular. Uma inovação que
cresce dia-a-dia.

O gingado do malandro de morro, a

embolada do nordestino sertanejo, a
manemolência dos sulistas fronteiri-
ços, o som retroflexo dos caipiras de
São Paulo, Minas Gerais e Paraná, etc.,
pipocam aqui e ali em nossas músicas,
sem constrangimentos. Seja no funk,
no rap, no partido alto, no samba de
breque, no rock de garagem, no coco de
roda, no hard rock, no mangue beat,
no punk rock, no bolero, no brega ser-
tanejo, no abolerado blues, no axé mu-
sic, no forró, no pagode, na embolada,
etc. e tal. Em tudo a fala está presente.
Em  forma de música.

Em outras palavras: interpretar mú-
sica popular no Brasil é cada vez mais
um ato de sofisticação. Periga até de o
ouvinte não estar se dando conta dis-
to. Mas a verdade é que  o canto popu-
lar está atingindo altos índices de qua-
lidade interpretativa. Pena Branca e

Xavantinho estavam levando a ferro e
fogo a lição que aprenderam com a tra-
dição musical brasileira (terças e oita-
vas num acordo estranho e bem suce-
dido), somada às conquistas dos gru-
pos paulistas que fizeram uma música
nos anos 80. Geração que ficou conhe-
cida como Lira Paulistana: referência
tanto ao teatro, em Pinheiros, onde es-
tes grupos se apresentavam, como ao
livro de Mário de Andrade, que, por
sua vez, motivara o nome do teatro.
São deste tempo, por exemplo, o tra-

balho com o canto-falado do Grupo
Rumo (com a experiência de composi-
tor e intérprete de Luiz Tatit e de Ná
Ozetti), o genial Itamar Assumpção, o
vocalista-radialista Arrigo "Dodecafô-
nico" Barnabé, os irreverentes grupos
Língua de Trapo e Premeditando o Bre-
que, entre tantos outros.

Um ouvido mais atento percebe que
desde Donga (com a gravação do nos-
so primeiro samba, Pelo telefone, em
1917) até o mais recente disco de seu
Jorge ("América", 2008) a interpreta-
ção canto-falada & malandra é uma
das marcas mais fortes de nossa músi-
ca popular.

Aliás, o canto misturado com a fala é
marca de qualidade interpretativa de
nossa música popular -  uma das mú-
sicas populares mais criativas do mun-
do. Tom Jobim já disse isto.

Cena de ‘Nada, Nenhum e Ninguém’, espetáculo que pode ser visto hoje, no Teatro Santa Roza

Festival de
Dança de Rua
abre inscrições
em João Pessoa

Grupos de dança de rua e acade-
mias da Paraíba podem fazer ins-
crições no II Festival de Dança de Rua
do Sesc-Serviço Social do Comércio,
evento que tem realização confirma-
da para acontecer na área de lazer
do Sesc Centro João Pessoa, nos dias
20 e 21 deste mês, sempre a partir
das 20 horas.

De acordo com a organização, 20
grupos serão selecionados para atuar
nas duas noites de festival, sendo que
as seis melhores apresentações artís-
ticas serão premiadas com a partici-
pação em outro importante evento
cultural promovido pelo Sesc na Ca-
pital paraibana: o festival Aldeia Sesc,
que correrá de 19 a 23 de outubro des-
te ano, também na área de lazer, mo-
bilizando não somente o movimento
de artes cênicas enchendo aquele es-
paço cultural coletivo  através de ci-
nema, vídeo, artes plásticas, literatu-
ra e cultura popular.

A melhor apresentação artística re-
ceberá R$ 500 e as inscrições para o
festival de Dança de Rua pode ser fei-
to até o dia 18 deste mês, no setor de
Cultura do Sesc-Centro, que fica loca-
lizado na Rua Desembargador Souto
Maior 281, Centro. Fone 3208-3158.

DIVULGAÇÃO

Amador
Ribeiro Neto
amador.ribeiro@uol.com.br

PROFESSOR DA UFPB, ESCRITOR E
ESCREVE ÀS TERÇAS-FEIRAS NESTA
COLUNA
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Livardo vai
ser bronze (*)

 Agora, com a imagem em
bronze, um pouco dessa dívida
começa a ser resgatada...

CLUBE

Aquilo me pareceu uma contagem re-
gressiva. Quinze dias antes do fatídico
anúncio da morte de Livardo Alves, em
16 de março de 2002, tivemos uma breve
conversa na Rua Duque de Caxias, na la-
teral da Casa de Epitácio Pessoa. O com-
positor e poeta, um dos mais profícuos
que destas terras brotaram, não me pa-
recia com um aspecto muito satisfatório.
Tinha a voz um tanto "arrastada", de-
monstrava um certo cansaço e caminha-
va (embora isso já fosse uma caracterís-
tica dele) com certa lentidão.  Comentei
com um amigo que Livardo deveria es-
tar vivendo algum problema, mas que
eu não o havia inquirido sobre o assunto.

Dias depois daquele encontro recebi a
triste notícia do falecimento de Livardo
Alves. Naquele tempo eu editava o ca-
derno de cultura do extinto jornal O Mo-
mento (adquirido à época por Djacy
Lima) e fiz um artigo no qual relatei uma
conversa que eu havia tido com um ami-
go que fora visitar um parente no Hos-
pital Samaritano (se não me falha a me-
mória) e percebera um corre-corre na
enfermaria vizinha. O paciente não es-
tava bem. Quando procurou se inteirar
de quem se tratava, recebeu a informa-
ção de que era Livardo Alves. Pelo depo-
imento da testemunha o compositor,
cantor e poeta paraibano parecia não
estar recebendo os cuidados necessári-
os - ou ideais. Com base nesse relato fiz o
artigo e critiquei o tratamento que esta-
va sendo dado a um dos mais impor-
tantes ícones da cultura paraibana. O
que escrevi não agradara a familiares de
Livardo. Fora dada uma outra conota-
ção ao texto e por pouco não tive de en-
frentar uma ação na justiça. Mas graças
à intervenção do irmão do compositor,
o cartunista Luzardo, isso não aconte-

ceu. Como ele esclareceu a história toda
e a quem realmente se dirigia o artigo,
embora ninguém em especial houvesse
sido citado, a insatisfação foi esmaecida
e tudo voltou ao normal.

Agora recebi a notícia de que a Prefei-
tura de João Pessoa já mandou confecci-
onar a estátua em bronze que vai perpe-
tuar a figura de Livardo numa das mais
importantes praças de João Pessoa: a
Vidal de Negreiros. Nada mais justo.
Talvez induzido pelo fato de haver tan-
tos panegíricos à desonestidade neste
país é que sempre fui contrário a essa
história de dar nomes de pessoas a ruas,
cidades, praças etc. Sempre interpretei
isso como escambo de gentilezas. Mas
Livardo se constitui numa exceção à re-
gra. Nada ofereceu ao Brasil além de cul-
tura, arte e genialidade. Mesmo sendo

prolífico numa das profissões mais difí-
ceis do mundo, manteve a serenidade, a
simplicidade e a honestidade de propó-
sitos que sempre o caracterizaram. Não
golfava a arrogância típica dos medío-
cres. Inundava, sim, com sua arte, a at-
mosfera cultural da Paraíba e do Brasil.
Era respeitado do outro lado do Atlânti-
co. "Quer saber quem foi Livardo vá a
Portugal", costuma dizer o irmão, Lu-
zardo, um fã de carteirinha do cantor e
compositor. Luzardo reclama que a Pa-
raíba tem uma dívida cultural com o
autor de "Meu país" e da famosa "Mar-
cha da Cueca". E ninguém, em sã consci-
ência, há de discordar disso.  Agora, com
a imagem em bronze, um pouco dessa
dívida começa a ser resgatada.

E assim foi Livardo Alves, um gênio
que nasceu, viveu e morreu na simplici-
dade daqueles que veem num simples
céu azul razão mais do que suficiente
para amar a vida como ela é.

Livardo Alves-(1936 - 2002)

(*) Republicado a pedido do autor que
inseriu novas informações ao texto

or definição gravura é uma
imagem representando algo,
como pintura, desenhos, ou re-

levos, e a xilografia é a técnica mais
antiga para reproduzir a gravura, e
seus princípios são muito simples. Na
Paraíba existe o Clube da Gravura, que
está completando 25 anos de existên-
cia, e para comemorar a data, o Proje-
to Agenda de Exposição do Sesc-PB
promove de hoje, dia 11, até 24 deste
mês uma exposição com obras do ar-
tista e presidente do clube, Unhandei-
jara Lisboa.

Unhandeijara é o presidente do Clu-
be da Gravura da Paraíba, que foi fun-
dado em outubro de 1984, como uma
entidade cultural sem fins lucrativos

DA GRAVURA

Unhadeijara Lisboa é o destaque do Projeto
Agenda de Exposição, que começa hoje, no
Sesc-Centro, em João Pessoa

que tem por finalidade a prática, expe-
rimentação, pesquisa, preservação, di-
vulgação e ensino da gravura em to-
das as suas técnicas, através de cur-
sos, oficinas, ateliês coletivos, exposi-
ções, realização de seminários e pales-
tras junto a artistas, estudantes e in-
teressados nesta modalidade de arte,
sempre participando de eventos no
Estado. O artista ministra cursos e ofi-
cinas de iniciação à gravura, gravura
popular nordestina, serigrafia, xilogra-
vura, litografia, linóleo, xerox arte e de-
senho gráfico para adultos, artistas
plásticos e estudantes em geral.

GRAVURAS
Existem dois tipos comuns de gra-

vura: em superfície ou em relevo. Ho-
rizontalmente o sulco vai receber a tin-
ta e aparece como positivo no traba-
lho final. Em relevo a superfície não ho-
rizonte é que recebe a tinta e o sulco
aparece em negativo (sem tinta). A Xi-
lografia é a técnica mais antiga para
produzir gravuras, e seus princípios
são muito simples. O artista retira de
uma superfície plana (matriz, geral-
mente é madeira) as partes que ele não
quer que tenham cor na gravura. Após
aplicar tinta na superfície, coloca um
papel sobre a mesma. Ao aplicar pres-
são (com uma prensa) sobre essa folha
a imagem é transferida para o papel.

A técnica da gravura em metal come-
çou a ser utilizada na Europa no século

XV. As matrizes podem ser feitas a par-
tir de placas de cobre, zinco ou latão.
Estas são gravadas com incisão direta
ou pelo uso de banhos de ácido. Água-
forte, água-tinta, ponta seca são as téc-
nicas mais usuais. A matriz é entinta-
da e utiliza-se uma prensa para trans-
ferir a imagem para o papel.

A exposição é aberta ao público no ho-
rário das 7 horas às 19 horas, na área de
lazer do Sesc Centro João Pessoa, e o agen-
damento para grupos - estudantes ou
grupos de comunidades - deve ser feito
com antecedência para ter acompanha-
mento monitorado. O Sesc Centro fica
na Rua Desembargador Souto Maior,
281, e mais informações podem ser obti-
das pelo telefone 3208-3158.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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  Vem aí, dias 15 e 16 deste mês, no Teatro Paulo Pontes, a apre-
sentação do espetáculo “Pássaros da Noite”, com direção de
Marcus Alivisi e participação da atriz Luana Piovani, que re-
torna a cidade inclusive para rever os amigos. Os Ingressos já
estão à venda na loja Kasa Arte & Decoração, em Manaíra.
Informações: (83) 3268 4031

  A coluna se solidariza com a família do vice-reitor do Unipê e
coordenador do curso de Direito, professor Oswaldo Trigueiro do
Valle, pelo falecimento na manhã do último domingo (9), no Hos-
pital da Unimed, de sua esposa, Lia Trindade do Valle. Lia Trindade é
mãe do professor do Unipê Oswaldo Trigueiro Filho, eleito recen-
temente procurador geral de Justiça do Estado e da professora
Ana Margarida, do curso de Fisioterapia da Instituição.

  Será no próximo dia 28 (última sexta-feira do mês) o assustado,
promovido pela jornalista Ruth Avelino, que fará uma grande ho-
menagem a Michael Jackson. A grande festa da dance music mun-
dial acontecerá a partir das 21 horas no Esporte Clube Cabo Bran-
co, em Miramar, Informações: (83) 8701-1015 ou 9979-2989.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Lançamentos Vips
Será hoje à noite o coquetel oficial de lançamento do novo lay-out

do portal RCVips, que vai ressurgir ainda mais bonito e dinâ-
mico, com assinatura da empresa BC10, de Beto Chaves. O even-
to é resultado de uma parceria do colunista Ricardo Castro com
a empresária Jeannete Brito, proprietária da loja Enjoy, que tam-
bém estará lançando a sua coleção verão 2010.

Só para convidados
 Os lançamentos do RCVips e da Enjoy terão início a partir das

18 horas, na própria Enjoy do Manaíra Shopping e contará
com músicas estilo lounge do DJ Sonny e estrutura de som e
imagem da empresa Apoio, de Glícia e Sandro Max. Detalhe:
o evento será restrito somente para um determinado núme-
ro de convidados, devido ao espaço da loja, mas em breve
uma nova sessão estará sendo agendada para um segundo
lançamento do novo RCVips. Aguarde.

2 Vulcão do rock
Vai ser no próximo dia 15, a partir das 21 horas, no “O Bosque”, um

bar no Bessa que virou espaço constante para shows e festas, o
lançamento do CD da Banda Osorno (nome do famoso vulcão
chileno), formada por adultos, jovens e adolescentes, num mix
de idades que resultou num grande potencial artístico, com
muita irreverência e talento voltado exclusivamente para o rock
and roll. Informações: (83) 9909 9295/ 8843 2764.

2 Produção
A nova edição da revista Acrópolis Magazine, que será lançada na

próxima quinta-feira (13), a partir das 21 horas, em meio a ba-
dalado coquetel  na Usina Cultural Energisa, terá entre suas
belas matérias, além do aniversário do colunista Ricardo Cas-
tro, uma produção de foto para a griffe de noivas Alessandra
Sobreira, feita por Pantera Costa com a modelo Sofia Gaioso e
fotografada por Cacio Murilo. Deve estar o máximo.

2 Festa dos Arruda
A família da cantora Renata Ar-
ruda está em festa!  O patriarca
Ivanildo Arruda aniversariou
sábado passado e ganhou de
presente uma super comemora-
ção na sua bela fazenda, datada
do séculoXX e localizada entre
os municípios de Mari e Sapé. E
para que todos da família pu-
dessem estar reunidos, a pró-
pria Renata Arruda desmarcou
os compromissos de sua agen-
da no Rio de Janeiro e seu irmão
Ivanildo Arruda Filho, cirur-
gião plástico renomado em Mi-
lão, também veio prestigiar o
pai. Em clima de São João fora
de época, com comidas típicas
e muito churrasco, a festa du-
rou o dia todo, se estendendo
pela noite, com  direito “can-
ja” da própria Renata Arruda
e até apresentação de uma
quadrilha, que dançou para os
convidados - a maioria famili-
ares e amigos mais próximos.
A coluna RCVips, com exclu-
sividade, mostra para você os
detalhes. Confira! Ivanildo Arruda comemorou sua nova idade com festa preparada pela esposa Marisa

2 Título
A socialite Rita de Cássia Andrade, figura que sempre abrilhanta

os eventos sociais da cidade e que vem se destacando há anos na sua
função de juíza de Direito, será homenageada pela Assembleia Le-
gislativa da Paraíba com o Título de Cidadã Paraibana. Ela, que é
natural de São Luís-MA, vai receber o título no próximo dia 20, no
plenário José Marques Mariz da ALPB. Parabéns.

 Em família - Ivanildo e Marisa com os filhos Renata e Ivanildo Geno Costa, Renata, a produtora carioca Paula e Ivanildo Filho

Detalhe da apresentação de Renata Arruda com seu pai tocando
tamborim

Humberto Arruda, Renata, Ricardo Castro e Ivanildo Arruda Filho

Presenças de Rosane Mariz, Fernandinha Albuquerque e Aglaê
Fernandes no evento dos Arruda

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje: Ana Paula Borges, Ana Virgínia de
Moura Bezerra Cavalcanti, Arlan Rodrigues, Betina Fabel Sá,
Carlete Lessa, Francisco Eriberto Santos da Silva, Francisco Mon-
teiro da Franca, Maria Iziz Holanda, Paulo Guedes Pereira, Ri-
vandro Bezerra Cavalcante, Seldinha Maia, Stefanete Patrício
Guedes e Tereza Raquel Cavalcanti Vieira.
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"Sê justo para com os teus
súditos, sem nunca te
desviares da linha reta da
justiça, nem para a direita
nem para a esquerda”
São Luiz de Françaì
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2 Festividades
Hoje é Dia do Estudante / Dia do Garçom / Dia da Televisão / Dia

da Consciência Nacional/ Dia do Advogado.
“O primeiro advogado foi o primeiro homem que, com a influên-

cia da razão e da palavra, defendeu os seus semelhantes contra a
injustiça, a violência e a fraude”.

“A frase acima, de Rui Barbosa, reflete com romantismo, a essên-
cia do ofício do advogado. Do latim advocatu (ad= para junto, e
vocatus= chamado), aquele que é chamado para ajudar. Trata-se do
profissional legalmente habilitado a atuar na justiça em defesa de
outras pessoas”.

2 Patriarca
Com o almoço que agregou a maio-

ria dos membros da família, foi come-
morado o Dia dos Pais em casa do pa-
triarca Francisco Dantas, no Jardim
Paulistano.

Presentes, os filhos e filhas: Aristi-
des, Aluísio, Armando, Nelcy, Elizabe-
th, Fátima, Valdete, noras, genros e ne-
tos, além de amigos.

Foi, realmente, uma comemoração
das mais calorosas, como merece o pa-
paizão.

2 Turista
Aproveitando o que ela classifica

como a melhor fase da sua vida, Jura-
cy Gusmão, ou Babi, como a chamam
os íntimos, tem viajado constantemen-
te. Além de Salvador-BA, aonde ela vai
com mais frequência, Recife-PE, Natal-
RN, São Paulo-SP e a nossa João Pes-
soa.

2 Capital  do
    Vinho no Nordeste

Já está definido que um repórter com
cinegrafista da TV Grande Rio de Pe-
trolina, afiliada a Rede Globo acom-
panharão a  visita do Clube do Vinho
- PB às instalações da Embrapa, do Vi-
nhovasf, dando cobertura também ao
almoço-reunião mensal que acontece
no sábado 5 de setembro na Vinibra-
sil, onde estarão presentes os homens-
do-vinho João Santos, José Gualberto
e Jorge Garziera, além da prefeita Rose
Garziera do município de Lagoa Gran-
de-PE, considerado a capital do vinho
do Vale do São Francisco.

Socorro Tavares e Madalena Oliveira em recepção no Hotel Village

O cronista social Rogério Freire em noite de festaA médica Santana Florindo em ocasião festiva

2 Couro
No final da tarde de 7 de agosto, o restaurante da Federação das Indústri-

as do Estado da Paraíba, situado no sétimo andar da sua sede, ficou reple-
to, para o lançamento do livro “Os Homens do Couro - memórias poéti-
cas de um oficio”, de Angelo Rafael Bezerra de Farias.

Prefaciador da obra, o presidente da Fiep Francisco de Assis Be-
nevides Gadelha foi o apresentador, comparando o autor a Chico
Buarque, “uma referência nacional no setor calçadista”, que “vai
dimensionar para o futuro o que nós éramos hoje”, enfim uma fala
das mais elogiosas, que dita por quem foi, não deixa dúvidas quan-
to no grande valor do livro.

Outro momento de destaque da tarde/noite, foi a apresentação dos
atores Sérgio Simplício (cujo primeiro trabalho realizou-se sob a
minha direção, na peça “Cadeia dos Ventos”) e Luciano Edgley.

Sem poder permanecer até o final da solenidade, que seria segui-
da por um coquetel, ainda pude registrar presenças como os mem-
bros da diretoria da casa, Fernando Marques de Almeida e Maurí-
cio Almeida, da diretora de Operações do Senai, Maria Berenice de
Figueiredo Lopes, o poeta Manoel Monteiro com as filhas Valentina
e Kátia, cartunista Fred Ozanam, Ranilda Saraiva e Odimar Olívio
Bonfim, além da mãe de Ângelo Rafael, dona Terezinha, e outros e
outros.

Viajantes
Enquanto o cronista social Celino Neto chegava de Bento
Gonçalves-RS, no sábado passado, no mesmo dia, sua mãe,
a advogada Tamar Araújo Celino, que também se encontra-
va no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Ale-
gre, em visita à filha Isabella, ao netinho Pedro e ao genro
Ricardo Guimarães, viajou para curtir Nova York-EUA.
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Agenda

22222 CINEMA
A ERA DO GELO 3 (99 mi-
nutos) - Censura Livre.
Animação. Box 1 (Dubla-
do) - 14:20, 16:35,
18:40 e 20:50.

A PROPOSTA (109 minutos)
- Cens. 12 anos. Comédia.
Box 2 - 14:10,16:25,18:50
e 21:05.

HARRY POTTER E O ENIG-
MA DO PRÍNCIPE (153 mi-
nutos) - Censura 14 anos.
Aventura. Box 3 (Dublado) -
15:10. Box 3 (Legendado) -
18:10 e 21:10.

TINHA QUE SER VOCÊ -
(93 minutos) - Censura 12
anos. Romance - Box 7 -
14:30, 16:40, 18:45 e
21:00.

INIMIGOS PÚBLICOS  (140
minutos) -  Drama. Box 8.
Censura 16 anos - 15:15
(menos sábado e domin-
go) 18:15 21:15

G.I.JOE - A ORIGEM DE
COBRA -  (118 minutos) -
Censura 12 anos. Ação.
Box 4  - 14:00, 16:30,
19:00 e 21:30. Box 5 -
13:00, 15:30, 18:00 e

20:30.

MARIDO POR ACASO -  (96
minutos) -  Censura 12
anos. Comédia romântica.
Box 6  - 14:50, 17:00,
19:10 e 21:20.

ROMEU - UM VIRA-LATA
AT R A PA L H A D O  -   ( 8 6
minutos) -  Censura Li-
v re .  An imação  (dub la -
do).  Box 8 -  13:20 (só
aos  sábados  e  domin-
gos) e 15:15 (só aos
sábados e domingos).

Áries (21/03 a 20/04)  - Semana
menos tensa, com clareza da
necessidade de alguns rompimentos
que certamente serão feitos. Seu
regente pressionado por planetas
poderosos aumentam sua energia e
passado e futuro lutam pela
supremacia.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Injeção a
mais de energia faz com que você saia
atrás da solução de todos os problemas
e dificuldades que enfrentou na ultima
semana. O momento pede rompimentos
com o que já não faz mais sentido e
abertura para que o novo possa entrar
definitivamente.

Câncer (21/06 a 20/07)  -

Semana mais tranqüila com a
energia chegando a patamares
razoáveis traz novas possibilidades
em parcerias e relacionamentos.
Finanças em fase de expansão
pedem discernimento nos
investimentos – não arrisque muito.

Libra (21/09 a 20/10) - Semana menos
tensa com possibilidade de notícias que
trarão a você possibilidade de fazer as
tão esperadas mudanças. Amor e
romance continuam em ótima fase. No
dia de hoje você estará mais voltado para
as questões de relacionamento e deverá
começar a se dedicar a algum trabalho de
equipe. Os resultados serão rápidos.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Controle seus impulsos e a necessidade
de romper com algumas amarras em seu
dia a dia. trabalho passa por fase tensa,
mas não instável. Podem haver
discussões e alguns rompimentos com
pessoas que há muito tempo incomoda
você. Procure fazer tudo da maneira
mais diplomática possível.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Vida
profissional pode sofrer algumas
mudanças radicais, mas você deve
estar aberto a elas. É possível que
você receba uma ótima proposta de
trabalho onde haja risco e
necessidade de deixar algumas coisas
para trás.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Vida
emocional e afetiva passam por
momentos de tranqüilidade e paz. O
amor definitivamente está em alta,
bem como sua necessidade de
intimidade, troca e aprofundamento
emocional. Procure apenas controlar
sua agressividade e necessidade de
romper com o peso das instituições.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Amor e
romance em alta faz com que
dificilmente você fique só nesta
fase. Aproveite para sair, se divertir,
mostrar-se presente. Sua
capacidade de sedução está mais
forte do que nunca e você não
passará despercebido. Criatividade à
flor da pele.

Touro (21/04 a 20/05)  - Controle
seus gastos e reflita antes de entrar
em qualquer novo empreendimento.
Finanças em fase de cuidado pedem
observação e comedimento.
Conversas mais sérias podem
esclarecer algumas questões que
ficaram confusas no setor amoroso.

Leão (21/07 a 20/08)  - Abertura de
caminhos, expansão em seus
relacionamentos e parcerias e energia
equilibrada trazem ao seu dia um
pouco de paz e tranqüilidade. Vida
financeira começa a retomar certo
equilíbrio com possibilidade de venda
de imóveis ou bens em geral.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Nesta fase será interessante você
buscar seu equilíbrio tentando
compreender a vida através de
alguma filosofia que faça sentido a
você. Procure visitar algum templo,
de qualquer linha religiosa. Caso
enfrente alguma instabilidade no
trabalho, respire e deixe passar.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Energia
e criatividade em alta nesta ótima fase
traz a possibilidade de novos
empreendimentos e parcerias, depois
de semanas de estagnação e alguma
confusão. O dia a dia segue tranqüilo e
certamente você fará algumas
mudanças positivas em seu trabalho.
Possibilidade de promoção.

‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’ permanece em cartaz nos cinemas paraibanos
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Alumbramentos

“C

Artista paraibano mostra
exuberância de suas telas no
Hall da Energisa, em João
Pessoa, até o fim deste mês

DE ELPÍDIO
ercada de uma exuberância
floral, pousam as cores do
artista com a leveza de um

colibri. Nada mais. É tudo quanto lhe
cabe na tela. O mais acontece por conta
da obra em si mesma e graça dos deuses
que apreciam o jeito de pintar do rapaz."
As palavras do saudoso jornalista e es-
critor paraibano Luiz Augusto Crispim
são suficientes para definir, de forma
simples e pungente, a arte de Elpídio
Dantas, cujos trabalhos podem ser con-
feridos sob o título de "Alumbramentos",
no Hall de Exposições Energisa durante
todo este mês, até o dia 31.

 Paraibano nascido no sítio Logradou-
ro, município de São Bento, Elpídio Dan-
tas é um expoente das artes plásticas,
graças ao primeiro contato com o uni-
verso da pintura através de uma pro-
fessora em Brejo do Cruz, a dona Maria
Olívia Maia. Antes de direcionar sua vo-
cação, ainda em criança, Elpídio fez os
seus primeiros desenhos utilizando car-
vão a lenha sobre as paredes de sua casa
e com um bastão de madeira nos bancos
de areia do Riacho Trovão. Ainda antes
do mergulho definitivo nas artes plásti-

"Alumbramentos", de Elpídio Dantas

LOCAL: Hall de Exposições Energisa

ENDEREÇO: BR-230, Km 25 - Cristo Redentor  - João Pessoa-PB

FONE: (83) 2106-7000

DATA: 3 a 31 de agosto de 2009

DIAS: De segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30

SERVIÇO#

cas, o artista trabalhou na agricultura
com os irmãos e fabricou esculturas de
ex-votos para fiéis. Em João Pessoa, tra-
balhou como desenhista publicitário e
chargista político, na redação do jornal
O Norte.

 Desde a sua primeira exposição em
1977, na galeria Pedro Américo (PB), El-
pídio Dantas já viajou por todo o Brasil
e mais meio mundo, entre mostras cole-
tivas e individuais, além das inúmeras
premiações. Passeando pelo figurativo
e o abstrato, o artista exala sensibilida-
de e garra: "A verdadeira Arte é uma
vocação. Eu mesmo esqueço até de co-
mer ou de fazer qualquer outra coisa
para me entregar às minhas telas", ex-
plica Elpídio. O resultado desta entrega
e sensibilidade é visível em todas as con-
cepções do artista. Onde quer que este-
jam seus trabalhos, Elpídio Dantas é re-
verenciado pela delicadeza e sintonia de
suas telas e esculturas, que incursionam
ousadamente pelas vibrantes cores e for-
mas, tons marcantes e linhas definidas,
causando no espectador momentos sin-
gulares, impregnados de algo maravi-
lhoso que, de repente, toca e encanta.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Fiep lança mapa que mostra as
oportunidades de negócios na PB

Catálogo aponta para investidor potencialidade econômica de cada região e integra as comemorações dos 60 anos da Federação das Indústrias do Estado

E
José Alves
REPÓRTER

nvolvendo todos os
municípios paraiba-
nos, o Mapa de Opor-

tunidades do Estado da Para-
íba, lançado durante os  60
anos da Federação das Indús-
trias do Estado, faz um apa-
nhado das potencialidades de
todas as regiões e busca com
o resultado atrair mais indús-
trias, mais empresas e micro-
empresas para o Estado. De
acordo com o presidente da
Federação das Indústrias da
Paraíba(Fiep), Francisco Bene-
vides Gadelha (Buega), o
mapa é pioneiro no país e ofe-
rece aos investidores um le-
vantamento completo sobre a
geografia, geologia, oportunida-
des de negócios e dados sociais de
cada região de forma inusitada.

O mapa com mais de 300 pá-
ginas foi desenvolvido através
de pesquisas realizadas duran-
te os últimos dois anos trazen-
do todas as áreas potenciais de
investimento sustentável. Em
nível de Estado existem 12 re-
giões geo-administrativas que
engloba desde a primeira região
(João Pessoa), com 25 municí-
pios. O mapa mostra as poten-
cialidades de cada município,
bem como a infraestrutura,
mostrando como cada um

pode ser trabalhado para inves-
timento na implantação de no-
vas indústrias.

O mapa foi lançado duran-
te a comemoração dos 60 anos
da Federação das Indústrias
do Estado, ocorrida em Cam-
pina Grande no dia 17 de ju-
lho. E desde então, vem sendo
distribuído para todas as Em-
baixadas, Consulados, Minis-
térios de Relações Exteriores,
da Indústria, Comércio e Ex-
terior. O novo atlas da Paraí-
ba também foi distribuído
para todos os governos mu-
nicipais, estaduais e todas as
instituições que desenvolvem
trabalho de pesquisa na área

de desenvolvimento industri-
al ou empresarial.

Para o governador do Esta-
do, o mapeamento das oportu-
nidades de negócios é certa-
mente o primeiro passo numa
caminhada que historicamen-
te tem levado economias de di-
versas regiões do planeta a se
inserirem na economia de mer-
cado, consubstanciando-se em
verdadeiros instrumentos de
transformação e paisagem eco-
nômica, social e humana.

O governador disse, ainda,
que nesse contexto o atlas es-
tratégico para promoção do
investimento sustentável no
Estado da Paraíba desponta

como um marco referencial
promissor para todos aqueles
que pretendem incluir a Paraí-
ba no seu roteiro de negócios e
que podem estar certos. "Aqui
todos encontrarão um ambien-
te de estabilidade e segurança
como marcos regulatórios cla-
ros de uma relação de transpa-
rência com o Governo do Esta-
do, sempre pautada pelo res-
peito e pela reciprocidade. Em
suma, um clima propício ao flo-
rescimento dos negócios e a di-
namização da economia. Um
lugar onde ao lado da exube-
rante e generosa conformação
dos recursos naturais habita
um povo honesto, criativo, em-
preendedor e trabalhador", dis-
se o governador.

PRIMEIRO DE CINCO VOLUMES
Segundo Buega Gadelha, a

ideia do mapa faz parte do 'Pro-
jeto Paraíba' que a Federação
das Indústrias, sempre com o
intuito de trabalhar a forma-
tação de políticas públicas,
idealizou em fazer um levan-
tamento completo do Estado.
Ele revelou que o mapa lança-
do foi apenas o primeiro de ou-
tros cinco volumes que serão
lançados ainda este ano com
um detalhamento muito mai-
or sobre as regiões de Patos,
Cajazeiras, Guarabira, Campi-
na Grande e João Pessoa.

Cruz da Menina, em Patos, se insere como um potencial no setor turístico

Portador de
necessidade
especial será
homenageado

A Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de João Pessoa - CDL/JP
comemorou o crescimento das
vendas no comércio varejista
de João Pessoa, durante o Dia
dos Pais. De acordo com o pre-
sidente do órgão, Jurandir Gue-
des de Vasconcelos, a estimati-
va de aumento que era de 4% a
mais que o mesmo período do
ano passado, foi atingida com
tranquilidade. Também como
já era esperado, os setores de
vestuário e calçados lideraram
os negócios. A venda de apare-
lhos celulares também foi um
dos que mais cresceram.

"O resultado foi muito bom,
dentro do esperado", comemo-
rou Jurandir Guedes. "O resul-
tado de 4%, apesar de parecer
pequeno em números, repre-
senta muita coisa, principal-
mente diante da crise econômi-

Poesia e inclusão social.
É com essa mistura que a
diretoria da Fundação
Casa José Américo, insta-
da em Cabo Branco, em
João Pessoa, pretende ho-
menagear os portadores
de necessidades especiais
e intelectuais a partir das
15 horas desta quarta-fei-
ra (12).

Na ocasião, será reali-
zada mais uma nova edi-
ção da "tarde poética",
uma atividade que será
dedicada à inclusão social
de portadores de necessi-
dades especiais. Na opor-
tunidade, o dançarino
Marcos Paulo, portador de
paralisia cerebral, fará a
apresentação de um nú-
mero de dança. Os traba-
lhos dele terão como tema:
"Reabilitação em Cadei-
ras de Roda".

CDL-JP comemora bom desempenho
de venda do comércio no Dia dos Pais
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

ca que ainda assola o país", fri-
sou. Durante todo o período, a
CDL/JP orientou os empresários
a realizarem promoções e in-
vestir na publicidade para des-
lanchar os negócios durante o
período.

Do social ao casual, do clássi-
co ao esportivo, não faltarão
opções para os mais variados
estilos de pais. Ainda segundo
Jurandir Guedes, os setores de
vestuário e calçados foram os
grandes campeões de vendas
no período, ficando cada um
com cerca de 30% em média de
aumento, em relação ao ano
passado.

Já na categoria de produtos
eletroeletrônicos, a grande ex-
pectativa de crescimento para
este Dia dos Pais, era para os
eletrodomésticos da chamada
linha branca (geladeiras, má-
quinas de lavar, fogões e tan-
quinhos), mas os aparelhos ce-
lulares novamente foi o respon-

sável pelo maior volume de
negociações no setor.

Dentre os demais produtos
que mais foram comercializa-
dos no período, de acordo com
a CDL-JP, o setor esportivo cha-
mou a atenção pela variedade
e combinação de custo e bene-
fícios, proporcionando boa
qualidade de vida, através da
prática desportiva com baixos
custos dos produtos. Os filhos
ainda aproveitaram para pre-
sentear os pais com livros de
diferentes títulos, CDs e DVDs
para todos os gostos.

Houve também crescimento
no setor de tecnologia. Os filhos
puderam aproveitar as muitas
opções disponíveis hoje no se-
tor de informática, e aprovei-
taram para presentear os pais
com computadores convencio-
nais, notebooks; aparelhos ce-
lulares com TV embutida e ca-
pacidade para duas operado-
ras ao mesmo tempo.

Equipe do Gate
evita suicídio
de corretor em
bairro de JP

Uma família viveu momen-
tos de tensão na tarde de on-
tem no bairro do Cristo Reden-
tor. O corretor de imóveis, Ag-
naldo Almeida Costa, 45 anos,
tomou posse de duas facas e
passou mais de três horas ame-
açando tirar a própria vida. Fa-
miliares informaram que o cor-
retor é portador de distúrbios
mentais.

Equipes do Grupo de Ações
Táticas Especiais (Gate) e do
Samu passaram horas tentan-
do convencer Agnaldo a aban-
donar o suicídio. Por volta das
15 horas, os policiais lançaram
duas bombas de gás lacrimo-
gênio e de pimenta e invadiram
a casa.  Eles conseguiram ren-
der o corretor e desarmá-lo.

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

Agentes fazem
protestos em
frente à sede
da Prefeitura
Cleane Costa
REPÓRTER

Um protesto para chamar
a atenção da população foi rea-
lizado na manhã desta segun-
da-feira (10) por agentes comu-
nitários de saúde que vivem a
ameaça de perderem seus em-
pregos  em frente ao Centro Ad-
ministrativo da Prefeitura de
João Pessoa, e a categoria mar-
cou novo protesto para hoje
(11), a partir das 9 horas, em
frente ao Palácio da Redenção.

A ex-presidente do Sindicato
da categoria na Paraíba, Célia
Marques, comentou que o ato
visa chamar a atenção da soci-
edade para a "situação de de-
sespero em que se encontram
cerca de 1.200 pais de família,
que podem ser demitidos a
qualquer momento".
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