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da Paraíba para transformar a rede hospitalar oficial num
ambiente onde as pessoas possam receber atendimento
com mais carinho, maior agilidade e muito mais eficiência. P. 5

" CONSELHO DO IPHAEP
APROVA PROCESSO
DE TOMBAMENTO DE
IMÓVEL QUE SEDIA A
UEPB NA AVENIDA
EPITÁCIO PESSOA. P. 18

Campinense acusa
árbitro de atuar em
favor do Paraná no
jogo de terça-feira

"

"DIABETES ATINGE 8%
DA POPULAÇÃO DA
PARAÍBA. PROBLEMA
FOI DEBATIDO ONTEM
NO AUDITÓRIO DA
PBPREV, EM JP. P. 8

Os dirigentes rubro-negros
afirmam que o cearense
Wladyerisson Silva favoreceu
o adversário por não marcar
um pênalti que levaria a
equipe paraibana à vitória. P. 12

SECOM



2 OPINIÃOJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO

EDITORIAL #

ffUNinforme

SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA
Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de Álvaro Machado

BR-101 - Km 3 - CEP 58.082-010 - Distrito Industrial - João Pessoa  - Paraíba
PABX: (0xx83) 3218-6500 - FAX: 3218-6510 - Redação: 3218-6511/3218-6512
www.para iba .pb .gov .b r

Superintendente
NELSON COELHO DA SILVA

Diretor de Operações
MILTON FERREIRA DA NÓBREGA

Diretor Técnico
WELLINGTON H. VASCONCELOS DE AGUIAR

Diretor Administrativo
CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO

Editor Geral
JOÃO EVANGELISTA

CONSELHO EDITORIAL

Lena Guimarães, Genésio de Sousa,
Nelson Coelho, Wellington Aguiar,

Cristiano Machado, Marlene Alves (UEPB),
Milton Nóbrega, João Evangelista, Linaldo

Guedes, João Pinto (API), Land Seixas
(Sind. Jornalistas), Juarez Farias (APL),
Luiz Hugo Guimarães (IHGP), Rômulo

Polari (UFPB) e Thompsom Mariz (UFCG)

A UNIÃO

Efeito da credibilidade
contrato de empréstimo que o Gover-
no da Paraíba assina hoje com a dire-
ção do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) põe
fim a um longo período de espera mar-

cado por muitas discussões e muitos questiona-
mentos por parte da oposição que só não inviabi-
lizaram a contratação do crédito no valor de R$
191,5 milhões graças à credibilidade da equipe
administrativa da Paraíba junto às esferas ad-
ministrativas e econômicas do país.

O governador chega hoje a Brasília levando
na bagagem um plano de aplicação dos recursos
devidamente elaborado que envolve sete progra-
mas distribuídos em vários setores. São ações
nas áreas da saúde, segurança pública, educa-
ção, habitação e infraestrutura, com destaque
para a construção e reforma de hospitais e para
a aquisição de equipamentos que vão otimizar o
atendimento médico-hospitalar em todas as re-
giões do Estado. Somente nessa área de saúde
serão investidos R$ 79,5 milhões dos R$ 191,5
milhões contratados.

Após a assinatura do contrato, a Paraíba come-
ça a receber imediatamente os recursos e aplicá-
los em diversas obras, conforme calendário apre-
sentado à Assembleia Legislativa. Durante as dis-
cussões na Casa de Epitácio Pessoa, onde o proces-
so recebeu aval autorizatório depois de repetidas
reuniões, os parlamentares, governistas e de opo-
sição, entenderam que o empréstimo se constitui-
ria num suporte financeiro do governo federal para
compensar as perdas com a arrecadação, devido à
queda do Fundo de Participação dos Estados (FPE)
e à crise financeira mundial. Para se ter uma ideia
das perdas com a queda de receitas, somente no
período de janeiro a julho de 2009 a Paraíba dei-
xou de receber R$ 236 milhões.

O
Agora, com a liberação dos recursos, parte

desse prejuízo será reparada.
E o Governo poderá, enfim, tocar obras que

são imprescindíveis para a melhoria da quali-
dade de vida dos paraibanos, dentre elas doze
hospitais cujos projetos têm previsão de entre-
ga até o fim deste ano: o Clementino Fraga (João
Pessoa - R$ 4,5 milhões); o Hospital de Queima-
das (R$ 6 milhões); o Hospital Regional de Ita-
baiana (R$ 5,7 milhões); o Hospital Regional de
Taperoá (R$ 8,5 milhões); a Maternidade "Pere-
grino Filho", de Patos, (R$ 11 milhões); o Hospi-
tal de Pombal (R$ 9,4 milhões); o Hospital Regio-
nal de Monteiro (R$ 4,5 milhões); o Hospital de
Pedras de Fogo (R$ 5,5 milhões); o Hospital de
São Bento (R$ 2 milhões); o Hospital de Belém
do Brejo do Cruz (R$ 3,9 milhões); o Hospital de
Itapororoca (R$ 4,1 milhões), e o Hospital de
Trauma de Campina Grande (R$ 34 milhões).

Além desses, outros três hospitais serão colo-
cados à disposição da população. Financiados
com recursos de outras fontes, os projetos incluem
o Hospital Regional de Picuí (R$ 10,8 milhões), o
Hospital Geral de Sumé (R$ 9 milhões) e o Hospi-
tal Regional de Mamanguape, cujo orçamento
ainda depende da finalização dos projetos.

A ordem do Governo é trabalhar sério e com
celeridade, para que a Paraíba continue cres-
cendo cada vez mais, tanto econômico e social-
mente quanto em credibilidade. Afinal de con-
tas, foi exatamente a situação de adimplência
proporcionada pelo trabalho e pela eficiência
do Governo que credenciou a Paraíba a superar
todas as dificuldades de ordem política para
chegar à assinatura do contrato do emprésti-
mo junto ao BNDES, e contando, para isso, du-
rante todo o processo, com o apoio do próprio
governo federal.

“Paraíba democrática, terra amada”

É extremamente gratificante, sem dúvida, o hábito da
leitura, qualquer que seja a sua modalidade resultados
positivos trará, afaga o ego, aumenta a auto estima e
empresta mais racionalidade, bom gosto e sentidos agu-
çados para quem o cultiva. Aqui trazemos ao leitor ques-
tões legais da órbita do Direito do Consumidor que se
observadas representarão economia, valoração da ci-
dadania e até mesmo mais dignidade para os leitores.

Tratam-se de informações obtidas via internet, jornais,
revistas e outras publicações no âmbito do Direito.

São extremamente importantes, para todos, tomar
conhecimento de tarifas mínimas, alternativas, disponí-
veis na utilização de serviços largamente demandados
por todos nós como se segue:

"CORREIOS"
Se você tem por hábito utilizar os Correios, para envi-

ar correspondência, observe que se enviar algo de pes-
soa física para pessoa física, num envelope leve, ou seja,
que contenha duas folhas mais ou menos, para qualquer
lugar/Estado, e bem abaixo do local onde coloca o CEP
escrever a frase "Carta Social", você pagará somente
R$0,01 por ela. Isso está nas Normas afixadas nas agên-
cias dos correios, mas é claro que não está escrito em
letras graúdas e nem facilmente visível. O preço que se
paga pela mesma carta, caso não se escreva "Carta So-
cial", conforme explicado acima custará em torno de
R$0,27 (a grama). Agora imaginem no Brasil inteiro, quan-
tas pessoas desconhecem este fato e pagam valores
indevidos por uma carta pessoal diariamente?

"TELEFONE FÍXO PARA CELULAR"
Se você ligar de um telefone fixo da sua casa para um

telefone celular, será cobrada sempre uma taxa a mais
do que uma ligação normal, ou seja, de celular para celu-
lar. Mas se acrescentar um número a mais, durante a
discagem, lhe será cobrada apenas a tarifa local normal.

Resumindo: Ao ligar para um celular sempre repita o
último dígito do número.

Exemplos:
9XXX - 2522 + 2
9X7X - 1345 + 5

Atenção: o número a ser acrescido deverá ser sempre
o último número do telefone celular chamado!

 "LISTA TELEFÔNICA: INFORMAÇÕES"
Para informações da lista telefônica, use o nº 102030

que é gratuito, enquanto que o 102 e 144 são pagos e
caros.

"SERVIÇO 102"
Quando você precisar do serviço 102, que custa R$

2,05. Lembre-se que agora existe o concorrente que co-
bra apenas R$ 0,29 por informação:

Fone 0300-789-5900.
Você sabia disso?
O manto protetor do Código de Defesa do Consumi-

dor, de grandes proporções, infelizmente ainda é um
desconhecido pela população, entendemos ser funda-
mental saber-se da previsão legal segundo a qual quan-
do uma Empresa publica, por exemplo, que vende um
produto em vinte e quatro (24) meses, com juros zero (0)
e depois verifica-se que esta exige uma entrada incide
em propaganda enganosa e está obrigada pela Lei a
vender o produto em parcelas iguais, sem juros e sem
cobrar entrada.

Da mesma forma quando se comprova que uma mer-
cadoria à venda tem um preço na etiqueta e outro em
folder ou no sistema do caixa, ocorrendo qualquer tipo
de discrepância no preço do bem oferecido é assegura-
do ao Consumidor o direito de pagar o valor menor.

Outra ferramenta, consubstanciada no CDC, Art. 6º,
Inciso VIII, é a inversão do ônus da prova que socorre
as sabidas dificuldades que se tem em obter informa-
ções, elementos indispensáveis à defesa de direitos, ca-
bendo as Empresas fazer prova elucidativa quanto à
matéria em discussão.

Pouco se sabe também que o Consumidor tem o direi-
to a devolução de qualquer produto adquirido no prazo
de sete (7) dias desde que não tenha sido a ele apresen-
tado o teste necessário e subtraído-lhe a garantia de
visualizar e receber todas as informações de que preci-
sa quanto ao bem adquirido.

Estes são apenas fragmentos de opções e faculdades
legais concedidas por iniciativa do Legislador no Código
Consumerista a todos em consagrada política afirmati-
va da cidadania.

Consumidor
Tarifas reduzidas - opções

*Odilon Fernandes É advogado e professor

UFPB inicia inscrição para
Processo Seletivo Seriado
As inscrições para o Processo Seletivo
Seriado (PSS-2010) da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) começaram
ontem. Os estudantes interessados em
disputar as quase sete mil vagas na
instituição de nível superior têm até o
dia 28 deste mês, para realizar a
inscrição on-line no site
www.coperve.ufpb.edu.br. A Comissão
Permanente de Vestibular (Coperve)
disponibilizou oito locais de inscrição na
Capital e interior do Estado.

Esquizofrenia é tema de
Jornada em João Pessoa
A esquizofrenia passou a ser amplamente
discutida desde que o personagem Tarso
na novela ''Caminho das Índias'' -
interpretado pelo ator Bruno Gagliasso -
passou a retratar a realidade de uma
parcela de indivíduos, alvo de preconcei-
tos. Conhecida por delírios e alucinações, a
doença afeta mais de 1% da população

mundial . O tema será discutido na 9ª
Jornada Paraibana de, sexta e sábado, no
Hotel Verde Green, em Manaíra.

Universidade abre vagas
para alunos no Supletivo
O Núcleo de Educação de Jovens e
Adultos de Ensino Médio (Supletivo) do
Centro de Educação da UFPB continua
recebendo inscrições de alunos novatos
para o período de 2009.2 que desejam
fazer o Ensino Médio nos turnos da
tarde e noite. As inscrições podem ser
feitas até o próximo dia 21 e as aulas
começam no dia 8 de setembro.

UEPB inscreve alunos para
Restaurante Universitario
A Universidade Estadual da Paraíba
inscreve, de 17 a 31 deste mês, para
seleção de candidatos ao programa
Restaurante Universitário. Ao todo estão
sendo oferecidas 40 vagas para o Campus
I, em Campina Grande, e 25 vagas para o
Campus IV, em Catolé do Rocha. Os

candidatos do Campus I devem efetuar
inscrição na Prefeitura Universitária, na
Avenida das Baraúnas, 351, em
Bodocongó, das 8 horas às 11h30 e das
14 horas às 16h30. Já no Campus IV as
inscrições serão efetuadas na Secretaria do
Centro de Ciências Agrárias.

Serasa aponta queda na
inadimplência no semestre
A inadimplência do consumidor abriu o
segundo semestre deste ano em ritmo
de desaceleração, registrando em julho
uma queda em relação aos dois
primeiros trimestres do ano, segundo o
Indicador Serasa Experian de
Inadimplência do Consumidor. Em julho,
a inadimplência cresceu 6,9% na
comparação com o mesmo mês de
2008, índice menor que o do primeiro
trimestre deste ano, quando a alta foi de
11,4% em relação ao mesmo período do
ano passado, e que o do segundo
trimestre, quando houve alta de 9,4%,
na mesma comparação.

Odilon Fernandes
olf@veloxmail.com.br
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Governo vai investir
mais de 427 mil reais
n A Fapesq lançou edital que apoia atividades de pesquisa, mediante o aporte de

recursos a projetos que visem promover o desenvolvimento científico e tecnológico

PESQUISA EM SAÚDE

RIO - Nove e meia da noite, julho de 96. Abrem vio-
lentamente a porta da cabine do trem tcheco que havia
acabado de sair de Budapeste, na Hungria, para Praga,
República Tcheca. Quatro eslovacos brutamontes, for-
tes, brancos, fardas amarelo-esverdeadas, revolveres na
cintura, gritavam:

- Passaporte e visto da Eslováquia! Sem visto, malas
pela janela e descem!

Por que a brutalidade? O trem tinha saído há apenas
10 minutos. Não íamos para a Eslováquia. Tínhamos os
vistos da Hungria, de onde saímos, e da República Tche-
ca, para onde íamos. Por que visto da Eslováquia? Em
Brasília, na embaixada húngara como na tcheca, nos
haviam dito que não precisava visto da Eslováquia ape-
nas para atravessar de trem uma pontinha.

Mostramos os passaportes aos monstros. Disseram que
o trem passaria por um pedaço da Eslováquia. Entraria
em território eslovaco às 23 horas e sairia às 2 da manhã.
Tínhamos, os dois, eu e minha mulher, que pagar US$
120 dólares "pelo trânsito" de três horas (US$ 60 dólares
cada um).

HUNGRIA
Ainda estávamos em território húngaro. Faltava mais

de uma hora para a fronteira eslovaca. Era um trem ex-
presso ("Pannonia"), internacional, cruzando à noite um
pedacinho besta de um paizinho insignificante. Por que
a gritaria, a violência na cabine paga para dormir? Que-
riam cobrar, tudo bem.

Mas por que o terrorismo? Sou doutor em trem, o
"Aerolula" dos pobres. Viajei no "Expresso da Meia Noi-
te" (Paris a Istambul). Andei na "Transiberiana", atra-
vessei a Sibéria sem visto. Nunca tinha acontecido aqui-
lo. Chamei a chefe do vagão, tcheca simpática. Disse
que não podia fazer nada. Mas, pelas costas deles, fez
um gesto de que eram bandoleiros oficiais. Ficaram fu-
riosos porque falei com a tcheca. Um grandalhão ber-
rou em inglês:

- Os passaportes ficam comigo!

ESLOVÁQUIA
O que estava ao lado, ao ver minha cara de espanto,

disse em espanhol:
- Quem decide é o chefe! Outro falou em italiano: - É a

lei, é a lei!
Era uma quadrilha em várias línguas, como na velha

máfia. Levaram os passaportes, batendo as botas e assal-
tando as próximas cabines.

Uma hora depois, 22h30, abrem novamente, aos so-
lavancos, a porta da cabine. Eram outros dois, a mesma
grossura, os mesmos gritos, as mesmas fardas amarelo-
esverdeadas, os mesmos revólveres aparecendo na cin-
tura:

- Visto da Eslováquia! Passaporte e visto da Eslová-
quia!

Expliquei que tinha entregue os passaportes. Saíram
estourando as botas. Meia hora depois, 23 horas, o trem
pára. Era Sturóvo, afinal a fronteira, primeira cidade da
Eslováquia. Aparecem os quatro primeiros, abrindo a
porta, passaporte na mão, e me chamam. Fui. Mandam
descer do trem. Desci. Éramos muitos. Na plataforma
escura, suja, fedorenta, fui andando atrás deles e, maso-
quistamente, me lembrando da "Lista de Schindler".
Foi ali perto.

O turismo bandido (I)

*Sebastião Nery jornalista e escritor

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

Helda Suene
DA FAPESQ

m total de R$ 427,5 mil
está sendo destinado
para pesquisas na área

de saúde do Estado, sendo R$
300 mil do Ministério da Saú-
de, repassados ao CNPq, e R$
127,5 da Fundação de Apoio à
Pesquisa, provenientes do Te-
souro do Estado da Paraíba.
Os recursos estão relaciona-
dos ao Programa Pesquisa
para o SUS: Gestão Compar-
tilhada em Saúde (PPSUS),
cujo edital, elaborado através
de parceria entre a Secretaria
de Estado da Saúde,  Ministé-
rio da Saúde e Conselho Naci-
onal de Desenvolvimento Ci-
entífico e Tecnológico, está
sendo lançado pela Fapesq.

A iniciativa tem o propósito
de contribuir para o incremen-
to científico e tecnológico do
país e para a redução das desi-
gualdades regionais na área da
saúde. O pesquisador poderá
apresentar apenas um projeto
no valor total de até R$ 47,5 mil.
A Fapesq destinará ainda R$
22,5 para as despesas adminis-
trativas necessárias à imple-
mentação deste edital, comple-

tando assim R$ 150 mil relati-
vos a sua contrapartida.

O objetivo geral do Progra-
ma é apoiar financeiramente o
desenvolvimento de pesquisas
que visem contribuir para re-
solução dos problemas priori-
tários de saúde da população
brasileira e para o fortaleci-
mento da gestão do Sistema
Único de Saúde.

Este edital tem por objetivo
apoiar atividades de pesquisa,
mediante o aporte de recursos
financeiros a projetos que vi-
sem promover o desenvolvi-
mento científico, tecnológico ou
de inovação da área de saúde
em temas prioritários para o
Estado da Paraíba.

PROPOSTAS
As propostas devem ser apre-

sentadas e enviadas sob forma
de projetos de pesquisa e envia-
das por meio eletrônico e em
versão impressa. O envio das
propostas por meio eletrônico
deve ser feito por intermédio do
Formulário de Propostas onli-
ne, disponível na página do Mi-
nistério da Saúde, no endereço
http://www.saude.gov.br/sisct
(link �PPSUS - Programa Pes-

quisa para o SUS�/ �Edital 002/
2009 - PPSUS / Fapesq 2008 /
2009�).

Poderão apresentar propos-
tas pesquisadores doutores,
vinculados a instituição cien-
tífica ou tecnológica situada
no Estado da Paraíba: Institui-
ções de ensino superior, públi-
cas ou privadas, sem fins lu-
crativos; Instituições e centros
de pesquisa e desenvolvimen-
to, públicas ou privadas, sem
fins lucrativos; Empresas pú-
blicas, que executem ativida-
des de pesquisa em Ciência,
Tecnologia ou Inovação.

Os pesquisadores têm até o
dia 24 de setembro para reali-
zar a submissão das propostas
eletronicamente e até às 17 ho-
ras do dia 25 de setembro para
entregar a documentação com-
plementar na Fapesq.

O resultado será divulgado até o
dia 4 de dezembro de 2009 e a con-
tratação das propostas aprovadas
deverá ocorrer até o dia 7 de de-
zembro de 2009. Mais informações
pelo telefone (83) 3333 2600. O edi-
tal está disponível na página da
FAPESQ (www.fapesq.rpp.br) em
Editais.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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“Paraíba democrática, terra amada”

Como se deu a formação do Universo e como come-
çou a vida na Terra?

À medida que o ser humano vai evoluindo, irá desco-
brindo e entendendo melhor as leis e princípios da Na-
tureza, conseguindo formular teorias mais próximas da
verdade a respeito da formação do Universo e do surgi-
mento dos seres.

O que a Ciência diz? A Ciência humana não cogita de
um Deus Criador e, portanto não considera o Universo
uma Criação Divina. Seu ponto de vista é materialista
agnóstico, mas procura entender o princípio das coisas,
através de diferentes estudos, tais como: Astronomia:
estudo da constituição e movimentos dos astros; Geolo-
gia: estudo da constituição física da Terra; Antropologia:
estudo do homem e dos grupos humanos; Paleontolo-
gia: estudo dos fósseis, tanto de animais como de vege-
tais. Neste estudo, recorre a métodos de pesquisa que
permitem calcular, com relativa precisão, o tempo de
existência de coisas e seres. Ex: radioatividade, magne-
tismo, micro-química, raios X, ultravioletas, infraverme-
lhos, testes de carbono 14 e de flúor.

Eis algumas das principais conclusões da Ciência so-
bre a formação do Universo e a vida existente na Terra:
o Universo teria resultado de uma grande explosão (é a
teoria do Big-Bang, uma das mais aceitas atualmente); a
formação da Terra se iniciou a bilhões de anos, em pro-
cessos que se estenderam por largos períodos e eras; a
vida se manifestou na Terra em formas primárias e em
épocas muito remotas, evoluindo, depois, para seres
mais organizados; a espécie humana foi à última a sur-
gir, o que teria ocorrido há pelo menos 1.750.000 anos.
Como? Um ramo da linhagem dos antropomorfos apre-
sentou evolução diferente, dando origem ao "homo sa-
piens". Por quê? A Ciência não tem explicação para isso.
Haveria um "elo perdido" na escala da evolução dos se-
res. Onde? Em vários pontos do globo e em épocas di-
ferentes, mas constituindo sempre uma mesma espé-
cie, embora a diversidade das raças.

O que diz a Doutrina Espírita? Dois são os elementos
gerais do Universo, criados por Deus: o Princípio Inteli-
gente - é dele que se originam, por processo evolutivo,
todos os seres espirituais; - o Fluido Cósmico Universal:
é a matéria primitiva, em seu estado mais elementar;
em suas modificações e transformações, dá origem à
inumerável variedade dos corpos da Natureza.

O espaço universal é infinito e nele não existe o vazio,
pois está todo preenchido pelo fluido cósmico universal
em seus diferentes estados. O espírito atua sobre o flui-
do cósmico universal em seus diferentes estados, pro-
duzindo com isso, variados efeitos, os mundos e os se-
res vivos: Os mundos são formados pela condensação
da matéria disseminada no espaço universal. Não sabe-
mos quanto tempo os mundos levam para se forma-
rem nem quando desaparecerão. Mas é certo que Deus
os renova como renova os seres vivos.

Os elementos orgânicos já existem em estado de flui-
do, na substância que preenche o espaço universal. Es-
tão ali em estado latente, de inércia. Quando, num mun-
do, as condições se tornam propícias ao seu desenvolvi-
mento, surgem, então, os seres vivos, que evoluem das
formas mais simples para as mais complexas.

Deus, Nosso, Pai, nos abençoe.

A criação

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Governo vai prevenir
gripe A nos presídios
nSecretaria da Saúde reunirá diretores de cadeias paraibanas para discutir a ocorrência

de gripes e resfriados dentro das unidades, repassando orientações sobre prevenções

Cleane Costa
REPÓRTE

N

Ministério determinou que visita a presos só com máscara descartável

 FOTO: DIVULGAÇÃO

o próximo dia 18, téc-
nicos da Secretaria de
Estado da Saúde se

reúnem com diretores de ca-
deias e presídios paraibanos,
com o objetivo de discutir a
ocorrência de gripes e resfria-
dos dentro das unidades pri-
sionais e repassar orientações
sobre as prevenções contra a
gripe A, tendo em vista que
esses locais possuem grande
aglomeração de pessoas, o que
pode contribuir para a trans-
missão do vírus.

A gerente executiva de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria
de Saúde do Estado, Cleane Tos-
cano, informou que todas as Re-
gionais de Saúde estão manten-
do contatos com as Secretarias
de Saúde Municipais orientan-
do sobre o procedimento de vi-
sitas a escolas, repartições, en-
tre outros que possuem aglo-
meração de pessoas para repas-
sar as medidas preventivas.

O assessor da Secretaria de
Administração Penitenciária,
Wagner Holanda, informou que
todos os presídios dispõem de
um Departamento de Saúde,
que é responsável pela assis-
tência aos detentos e que, jun-
tamente com as cadeias públi-
cas, mantêm parceria com as
Secretarias de Saúde dos res-
pectivos municípios.

Durante o dia de ontem,
uma equipe médica, acompa-

nhada de enfermeiras, visitou
a cadeia pública de Cajazeiras
depois de um alerta do dire-
tor, Francisco Moisés Rolim, de
que cerca 50 detentos - de um
total de 148 - apresentavam
sintomas de uma gripe forte.
O fato foi comunicado à Secre-
taria de Saúde do município,
que determinou a visita da
equipe médica, temendo o
agravamento do caso em de-
corrência da disseminação da
gripe A no Estado.

O dirigente da unidade pri-
sional adiantou que a equipe
médica encaminhada pela Se-
cretaria de Saúde do município

de Cajazeiras consultou e recei-
tou os detentos que apresenta-
vam sintomas de febre alta, dor
de cabeça, dores no corpo e na
garganta, mas, em princípio,
não detectou nenhum caso da
gripe H1N1.

A cadeia pública de Cajazei-
ras abriga atualmente 148 ape-
nados. Em menos de uma se-
mana cerca de 50 detentos pas-
saram a apresentar uma gripe
forte, deixando a direção apre-
ensiva e com receio da ocorrên-
cia de um surto de gripe A. "É
melhor prevenir do que deixar
que algo pior aconteça", comen-
tou Francisco Moisés.

SES vai divulgar
só dois boletins
por semana
sobre a doença

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) informa que os dados so-
bre a influenza A-H1N1 serão re-
passados à imprensa todas as se-
gundas e quintas-feiras, a partir
desta data. A Gerência de Vigi-
lância em Saúde esclarece que -
em virtude do aumento do nú-
mero de notificações de casos sus-
peitos, houve uma necessidade de
organizar a divulgação dos da-
dos, para que eles sejam repassa-
dos à população com mais exati-
dão e de maneira unificada.

A medida já havia sido adota-
da pelo Ministério da Saúde e por
outros Estados, a partir do mo-
mento em que foi reconhecida a
transmissão sustentada do novo
vírus no país e os registros foram
aumentando.

Visita a presos só será liberada
com as máscaras descartáveis
Christina Machado
DA AGÊNCIA BRASIL

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

Brasília - O Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen) do
Ministério da Justiça determi-
nou que a visita a presos só
será permitida com o uso de
máscara descartável. A Porta-
ria nº 157, publicada na edição
de ontem (12) do Diário Oficial
da União, faz parte do conjun-
to de medidas para conter o
avanço da influenza A (H1N1)
- gripe suína.

A máscara será obrigatória
também para os servidores que
mantenham contato direto
com presos e visitantes. A me-
dida entra em vigor hoje e vale
até que as autoridades sanitá-
rias declarem que não há mais
risco de contágio.

Antes de entrar na área de
segurança da unidade prisio-
nal, o visitante terá que lavar

as mãos com água e sabão e, em
seguida, usar solução de álcool
70%. Antes do contato com o
preso, o visitante ou o advoga-
do que apresentar sintomas da
doença será avaliado por pro-
fissional de saúde da peniten-
ciária, que deverá manter ca-
dastro dos atendimentos pres-
tados.

De acordo com a portaria,
deverá procurar o serviço de
saúde imediatamente o servi-
dor ou o colaborador do presí-
dio que apresentar febre igual
ou maior a 38 graus Celsius e
tosse ou dor de garganta asso-
ciada a pelo menos dois dos se-
guintes sintomas: dispneia (di-
ficuldade para respirar), ciano-
se (coloração azulada da pele),
dor torácica, calafrios, mialgia
(dor nos músculos), artralgia
(dor nas articulações), diarreia,
vômitos, náuseas, prostração,
inapetência, cefaleia e coriza.
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Governo visita criança no Arlinda e
anuncia recuperação de 30 hospitais
nDurante visita à criança que sofria de cardiopatia, governador afirma que vai deixar em pleno funcionamento 30 unidades hospitalares em todo o Estado

ma série de ações está
sendo empreendida pelo
Governo do Estado para

transformar a rede hospitalar
oficial num ambiente onde as
pessoas possam ser atendidas
com mais carinho, maior agili-
dade e eficiência, acabando as-
sim com a chamada 'fila da
morte' em unidades de saúde.
Foi o que revelou na tarde dessa
segunda-feira (12), o governa-
dor do Estado ao visitar o Hos-
pital Infantil Arlinda Marques,
em João Pessoa, onde está em
fase de recuperação a menor Jor-
dânia da Silva Félix, de 4 anos,
que foi submetida a uma cirur-
gia cardíaca.

Segundo ele, a meta do Gover-
no é deixar em pleno funciona-
mento 30 hospitais em todo o
Estado, que se encontram em si-
tuação precária, de modo que
possam oferecer um melhor e
mais eficiente atendimento à so-
ciedade. Citou o exemplo do
Arlinda Marques, que continua
prestando atendimento hospi-
talar e, ao mesmo tempo, reali-
za obras necessárias à melho-
ria de sua infraestrutura.

Com essas ações em execução,
o governador disse que preten-
de acabar com a 'fila da morte'
que estavam sendo submetidos
alguns paraibanos. "É isso o que
pretendemos, mas não pode-
mos fazer tudo tão rapidamen-
te porque são erros acumulados
por tantos anos. Assim, na me-
dida do possível, estamos tra-
balhando para no futuro acabar
com situações como essa, em
que as pessoas ficavam muito
tempo esperando uma oportu-
nidade de atendimento e, devi-
do a tanta demora, terminavam
morrendo a míngua", comentou.

Sobre a realização da cirurgia
cardíaca pele equipe médica do
Arlinda Marques, o governador
disse que estava satisfeito e feliz
com o seu êxito, parabenizando
os médicos pelo trabalho. Ele de-
monstrou confiança de que a
criança ficará totalmente cura-
da, destacando ser esse o pri-
meiro atendimento cirúrgico
na especialidade realizado
pela equipe médica do Hospi-
tal Infantil. A menor Jordânia,
de 4 anos, sofria de uma car-
diopatia congênita conhecida
como persistência do canal ar-
terial (PCA) e se recupera bem
na UTI do hospital.

O governador lembrou que o
setor onde a criança se subme-
teu ao procedimento cirúrgico
foi equipado ainda durante sua
administração, mas passou seis
anos sem funcionar. Também
destacou o esforço do Governo

U

para fazer funcionar outros hos-
pitais existentes no interior da
Paraíba, que hoje atendem pre-
cariamente ou estão com obras
paralisadas.

PRIORIDADE
Ele disse que a menina Jordâ-

nia passou três anos esperando
para ser atendida, o que somen-
te aconteceu agora depois que o
Governo tomou conhecimento
de sua situação. "Somente ago-
ra, na nossa administração, ela
teve essa oportunidade porque
nós tratamos a questão hospi-
talar com seriedade. Além dis-
so, executamos oito cirurgias
neurológicas e essas são marcas
de uma gestão realmente preo-
cupada em dar à saúde a priori-
dade que merece", disse.

O Governo, segundo comen-
tou o governador, está traba-

lhando em duas frentes: uma é
prestar a assistência médica aos
pacientes e a outra é prosseguir
com as obras de recuperação
dos prédios e reaparelhar os
hospitais, de modo e melhorar
a prestação de serviços.

A equipe de cardiologia do
Hospital Arlinda Marques con-
ta com 50 profissionais, incluin-
do cirurgiões, clínicos, paramé-
dicos, enfermeiros e outros es-
pecialistas, chefiada pelo médi-
co Maurílio Onofre. A primeira
cirurgia, que durou cerca de
uma hora, foi realizada pelos
cirurgiões Maurílio Onofre, An-
tonio Pedrosa, Daniel Maga-
lhães, Orlando Gomes, mais os
anestesistas Bernardo Nóbrega
e Ruy César Evangelista.

Durante este ano, 55 crianças
cardiopatas foram encaminha-
das pela Central Estadual de
Regulação de Alta Complexida-
de de outros estados para se
submeterem a procedimentos
cirúrgicos. Dessas, 54 foram fei-
tos durante a administração do
atual governador.

O Arlinda Marques também
iniciou as cirurgias neurológi-
cas e ortopédicas de crianças, já
que na rede pública não havia
um hospital infantil especializa-
do nessas demandas. Em menos
de dois meses, já foram realiza-
das oito neurocirurgias e três ci-
rurgias ortopédicas.

José Nunes
DA SECOM-PB

#
Unidade também
iniciou os
procedimentos
cirúrgicos neurológicos
e ortopédicos de
crianças

Jordânia, 4 anos, esperou três anos para ser submetida a cirurgia do coração

 SECOM

Recursos do BNDES serão
aplicados em áreas prioritárias

nO Governo do Estado já tem
pronto um plano de aplicação
dos R$ 191,5 milhões provenien-
tes de contrato de empréstimo
junto ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), a ser assinado hoje
(quinta-feira, 13) pelo governa-
dor da Paraíba e a diretoria do
órgão oficial de crédito, às 12 ho-
ras, em Brasília. O plano será exe-
cutado até abril de 2010

As áreas da saúde, seguran-
ça, educação, habitação e infra-
estrutura serão diretamente
beneficiadas com o empréstimo
e o governo estadual terá um
plano especial de nove anos
para liquidar a dívida, sendo
um de carência e oito de amor-
tização do principal.

O programa de investimento
na área da saúde é o que vai rece-
ber maior aporte de recursos: R$
79,5 milhões, dividido em dois
grupos, e que serão utilizados na
construção e reforma de hospi-

tais e na aquisição de equipa-
mentos. Com o dinheiro do BN-
DES, 11 hospitais e uma mater-
nidade serão colocados em fun-
cionamento.

Na segurança pública, o di-
nheiro vai para convênios desti-
nados à reforma e recuperação
de delegacias, além da aquisição
de equipamentos para a Acade-
mia de Ensino da Polícia, inves-
timento que trará benefícios para
a população dos 223 municípios
do Estado.

Na área da habitação os inves-
timentos serão no valor de R$ 27
milhões, aplicados na conclusão
da construção de 7.587 moradias,
beneficiando famílias de 133 ci-
dades.  Já os recursos para a edu-
cação servirão para a constru-
ção, recuperação e reforma de
escolas e quadras esportivas, in-
clusive seus equipamentos.

O setor de saneamento recebe-
rá R$ 39 milhões e esses recursos
serão aplicados em obras de
abastecimento de água e rede de
esgotos, beneficiando a popula-
ção de 33 municípios.

Semana do Advogado
termina amanhã em CG

nProfissionais da carreira jurídi-
ca, autoridades e pessoas ligadas
à área estiveram reunidos, na
noite da última terça-feira (11),
no auditório da Federação das In-
dústrias do Estado da Paraíba
(Fiep), em Campina Grande, na
abertura oficial da XXX Semana
do Advogado  - realizada pela As-
sociação dos Advogados de Cam-
pina Grande com apoio do Go-
verno do Estado. Na ocasião, o go-
vernador do Estado foi apresen-
tado e saudado pelo desembar-
gador Júlio Aurélio Moreira Cou-
tinho e em seguida homenagea-
do ao receber, do prefeito de Cam-
pina Grande, Veneziano Vital do
Rego, a outorga da comenda Ar-
gemiro de Figueiredo.

A mesma comenda foi entregue
também à procuradora de Justi-
ça Otanilza Nunes de Lucena.
Encerrando a solenidade, o gover-
nador proferiu conferência sobre
Administração Pública. Ele ini-
ciou a palestra a partir da Cons-
tituição Federal de 1988, onde,

segundo enfatizou, o Brasil pas-
sou a consolidar um conjunto
muito forte de normas, conside-
rado por especialistas um dos
mais modernos do mundo oci-
dental em matéria de definição de
limites e instrumentos de defesa
da boa prática de gestão pública.
Para o governador, o avanço cons-
titucional possibilitou a criação
da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, Lei de Licitações e Contratos
Administrativos e o Regime Jurí-
dico Único.

O governador encerrou lem-
brando a experiência que teve
na Comissão Mista de Orça-
mento do Congresso Nacional,
oportunidade na qual pôde de-
senvolver e conhecer com mais
detalhes todos os critérios para
a composição das receitas e gas-
tos públicos. A XXX Semana do
Advogado se prolongará até
amanhã (14), com a realização
de palestras e conferências. O
evento teve como patrono o ad-
vogado e ex-governador (in me-
moriam) Pedro Gondim, avô do
prefeito de Campina Grande,
Veneziano Vital do Rego.

Mônica Nóbrega
DA SECOM

Marina Almeida
DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SEFIN
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Projeto profissionaliza jovens na PB
nUm total de 150 jovens em situação vulnerável de João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo e Conde pariticipam de programa de capacitação

ovens paraibanos conside-
rados em situação de vul-
nerabilidade social estão

tendo oportunidade de ter uma
profissão e, assim, poder con-
correr em pé de igualdade a
uma vaga no mercado de tra-
balho, possibilitando a melho-
ria da renda familiar.

 São 150 jovens, na faixa etá-
ria entre 16 e 26 anos � com en-
sino fundamental � dos muni-
cípios de João Pessoa, Santa
Rita, Bayeux, Cabedelo e Con-
de que estão fazendo parte do
Projeto Inclusão Social com
Capacitação Profissional e, des-
de o início da semana, recebem
qualificação em cursos na área
de turismo.

Trata-se de uma ação de-
senvolvida pelo programa
Turismo Sustentável e Infân-
cia - TSI do Ministério do Tu-
rismo, em parceria com a As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis � ABIH. A Pa-
raíba é o segundo Estado do
Nordeste escolhido para de-
senvolvimento desta ação em
razão da sua potencialidade
turística e a demanda de pes-
soal qualificado para o mer-
cado de trabalho nessa área,
conforme levantamento da
ABIH-PB. O programa já qua-
lificou 460 jovens nos Estados
de São Paulo e Ceará.

Cleane Costa
REPÓRTER

A administradora do Projeto
Inclusão Social com Capacita-
ção Profissional na Paraíba,
Maria Natália Souto Carneiro,
informou que os cursos de Gar-
çom Básico, Camareira, Auxi-
liar de Cozinha e Mensageiro
estão sendo realizados pelo
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial - Senac. As
aulas práticas serão ministra-
das em hotéis conveniados da
ABIH-PB e restaurantes indi-
cados pela Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes, sec-
ção Paraíba.

Natália Carneiro adiantou
que, mesmo sem garantir o in-
gresso no mercado de traba-
lho, os cursos possibilitam  que
esses jovens venham a ser con-
tratados logo após a sua con-

Delegado da
Polícia Civil é
homenageado
em Minas

nO delegado geral de Polícia
Civil da Paraíba, Camrobert
Rodrigues de Oliveira, foi con-
decorado, em Belo Horizonte,
com a �Medalha do Mérito Po-
licial Civil Delegado Luiz Soa-
res de Souza Rocha�, pelos rele-
vantes serviços prestados à Po-
lícia Civil do Estado de Minas
Gerais. A solenidade, que con-
tou com a presença do presi-
dente do Supremo Tribunal Fe-
deral, ministro Marco Aurélio,
do governador Aécio Neves e
autoridades de segurança de
todo Brasil, entre eles, o secretá-
rio da Seds-PB, Gustavo Gomi-
nho.

De acordo com o chefe de Po-
lícia de Minas Gerais, a comen-
da é uma das mais altas honra-
rias da instituição, conferida de
conformidade com a Lei nº
7.920, de 8 de janeiro de 1981, e
do Decreto nº 43.614, de 25 de
setembro de 2003, e proposta
do Egrégio Conselho Superior
de Polícia Civil.

O delegado Camrobert Rodri-
gues representou a Paraíba em
encontro que reuniu nos dias 4
e 5  deste mês, o colegiado de se-
cretários de Segurança de todo
Brasil, comandantes de Polícia
Militar, secretários de Adminis-
tração Penitenciária e chefes de
Polícia Civil. Os representantes
da área de segurança em todo
Brasil discutiram formas de pre-
venção e combate à criminali-
dade, com atenção especial para
o sistema prisional.

A medalha e o diploma de
mérito policial, segundo Ca-
mrobert, são extensivos a to-
dos os policiais da Paraíba ab-
negados e que não medem es-
forços para realizar a sua ati-
vidade com retidão. É em cada
um, segundo ele, que está o mé-
rito, �porque a troca de infor-
mações e a prestação de servi-
ços para ajudar na elucidação
de crimes em outros Estados
tem sido uma ação da delega-
cia geral, e de todos os colegas
que sabem da importância da
ajuda mútua entre as institui-
ções policiais, em favor da or-
dem, da ética, da moral e dos
bons costumes�, concluiu.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

clusão, dependendo do desem-
penho de cada um durante as
aulas práticas nas redes de ho-
telaria e de restaurantes. A
previsão do término dos cur-
sos é para o mês de novembro,
período em que se inicia a alta
estação e, portanto, há um au-
mento natural na procura por
profissionais para suprir as
vagas temporárias que sur-
gem no setor.

Ela comentou que na Paraíba
existe uma demanda apontada
pelo trade turístico e não há
pessoal qualificado para suprir
esse mercado de trabalho que
cada vez mais cresce no Esta-
do, especialmente na região li-
torânea. Com esse projeto, o Mi-
nistério do Turismo atinge dois
objetivos: a inclusão social e o

desenvolvimento do turismo
como atividade econômica sus-
tentável.

Além dos cursos, serão reali-
zadas palestras sobre o enfre-
tamento da exploração sexual
no turismo. O objetivo é que os
jovens possam aconselhar, de-
nunciar e evitar esse mal que
atinge a região Nordeste.

O piloto do Projeto Inclusão
Social com Capacitação Pro-
fissional foi lançado em 2007,
em Fortaleza (CE). Na ocasião,
340 jovens entre 16 a 26 anos
concluíram a capacitação pro-
fissional. Neste ano, outros 120
jovens do Guarujá (SP), San-
tos (SP) e São Vicente (SP) fo-
ram beneficiados pelo proje-
to. Hoje, dos 460 jovens quali-
ficados no Ceará e São Paulo,
45% estão empregados for-
malmente.

Além da Paraíba, 240 jovens
das cidades pernambucanas
de Recife, Olinda, Ipojuca e
Cabo de Santo Agostinho es-
tão sendo capacitados em cur-
sos na área de turismo. O pro-
jeto conta ainda com 300 jo-
vens de Fortaleza (CE) em for-
mação para atividades cultu-
rais e de desenvolvimento do
turismo. Outros 100 jovens
com necessidades especiais de
Limeira (SP) estão sendo sele-
cionados para os cursos na
área do turismo.  O investi-
mento do Ministério do Turis-
mo na ação é de R$ 535,162 mil.

ProJovem Trabalhador
inscreve até o dia 16

nAs inscrições para seis mil
vagas do ProJovem Trabalha-
dor, modalidade Juventude Ci-
dadã, continuam abertas até o
dia 16 deste mês, informa a Se-
cretaria do Estado do Desen-
volvimento Humano (SEDH).
Os jovens de 18 a 29 anos ins-
critos receberão uma bolsa
auxílio de R$ 120,00 durante
cinco meses, mediante com-
provação de 75% de frequên-
cia nas aulas dos cursos de ca-
pacitação oferecidos.

Os selecionados terão opor-
tunidade de participar de uma
das 200 turmas de capacitação
para atuar em áreas como te-
lemática, administração, ali-
mentação, construção e repa-
ro, metalmecânica, vestuário,
turismo e hospitalidade, grá-
fica, arte e cultura, esporte e
lazer e agroextrativismo.

O ProJovem Trabalhador
tem o objetivo de preparar o
jovem para o mercado de tra-
balho em ocupações alternati-
vas geradoras de renda, atra-
vés de cursos de capacitação
que serão realizadas 68 cidades
paraibanas.

As aulas começam ainda
este mês e as inscrições só po-
dem ser feitas pela internet, no
portal do Governo do Estado
(www.paraiba.pb.gov.br).
Após a seleção on-line, os ins-
critos deverão preencher for-
mulário de inscrição e apre-
sentar documentos nas sedes
das cidades onde ocorrerão os
cursos.

Terão prioridade jovens ca-
dastrados no programa Bolsa
Família, com idade entre 18 a
29 anos, que estejam em situa-
ção de desemprego e membros
de famílias com renda mensal
per capita de até um salário
mínimo.

Estado debate programação
sobre conferência ambiental

nRepresentantes de cerca de
100 municípios paraibanos
participaram, na terça-feira
(11), das primeiras reuniões
preparatórias da I Conferência
Estadual de Saúde Ambiental,
que será realizada de 21 a 23 de
outubro próximo. Os encontros,
promovidos pela Secretaria de
Estado da Saúde (SES), aconte-
ceram em João Pessoa, Campi-
na Grande, Patos e Catolé do
Rocha. Ontem as reuniões acon-
teceram em Guarabira, Cuité,
Piancó e Cajazeiras, e reuniram
representantes de 70 municípi-
os.

As reuniões prosseguem até
hoje (quinta-feira, 13), em Ita-
baiana (para os municípios
que formam a 12ª Gerência Re-
gional de Saúde), Monteiro (5ª
GRS), Princesa Isabel (11ª GRS)
e Sousa (10ª GRS), que juntas
somam 52 municípios. Nas

Janaína Araújo
DA SEDH

J

O projeto de inclusão social oferece curso de Garçom Básico aos jovens

Inise Machado
DA SEDS

três primeiras cidades, os en-
contros vão ocorrer nas sedes
das gerências. Em Sousa, a reu-
nião acontecerá no Centro de
Treinamento de Professores.
Todas as reuniões começam às
9 horas.

Os eventos contam com a par-
ticipação dos secretários muni-
cipais de Saúde e Meio Ambien-
te ou órgãos relacionados. Nos
encontros, os técnicos da SES fa-
zem uma explanação sobre a
Conferência Nacional de Saúde
Ambiental, que acontecerá de 15
a 18 de dezembro, em Brasília
(DF), e convocam os municípios
a se organizarem para a realiza-
ção das conferências macrorre-
gionais, que começam no próxi-
mo dia 25, e servirão de suporte
para a conferência estadual.  

Durante a Conferência Estadual
de Saúde Ambiental, serão discu-
tidos os principais problemas re-
sultantes dos efeitos que o ambi-
ente exerce sobre o bem-estar fí-
sico e mental do ser humano.

Assessoria de Imprensa
DA SES

REPRODUÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Profissão: repórter

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Fiquei indignado diante da escolha, ontem, do
nome de Biu Ramos como homenageado do Prê-
mio AETC de Jornalismo deste ano. Como é que
Mário Tourinho pôde aprontar uma destas?! Han?!
Quer dizer, então, que Biu não tinha sido homena-
geado ainda?! Meu Deus do céu, como é que Mário
deixou passar tanto tempo - o prêmio já está na oi-
tava versão - para lembrar do nome de Biu?! Eu
mesmo pensei que a homenagem já tivesse sido
prestada. Juro.

Bem, deixando a indignação de lado, muito te-
ria a dizer sobre Biu Ramos, bem mais do que o
noticiário de hoje registra sobre o currículo dele. É
um baita currículo, como recapitulado nesta quin-
ta-feira nos jornais e portais da cidade. Biu, na
verdade, é um daqueles jornalistas que já fez de
tudo na profissão - e fez bem feito. Aqui e lá fora.
Lá fora, não apenas como correspondente do Jor-
nal do Brasil (durante 10 anos!), da Folha de S.
Paulo e da Veja, mas também como integrante da
equipe de Fatos & Fotos, na redação do Rio de Ja-
neiro, quando a revista era um dos ícones da im-
prensa brasileiro. Aqui, nem se fala! Ou melhor, o
currículo fala por si só.

No meu caso pessoal, a admiração que tenho por
Biu Ramos traz um componente de reconhecimen-
to e de gratidão. É que, instado por Antônio Barre-
to Neto, que me lançou como crítico de cinema no
Correio da Paraíba, foi Biu quem me introduziu
como redator, na antiga redação do CP, na Rua Ba-
rão de Triunfo. E me ensinou muita coisa. Deu-me
lições que forjou para sempre o meu aprendizado e
a minha formação profissional. Ele, Barretinho, Oti-
naldo Lourenço (no tempo em que fiz rádio) e, cla-
ro, Gonzaga Rodrigues, meu guru, meu querido,
meu velho, meu irmão. E se guardei mágoa de Biu
por algum tempo, a nossa amizade se encarregou
de superá-la. E sepultá-la.

Não vêm ao caso, evidentemente, o reconhecimen-
to, a gratidão e a amizade que devo a Biu Ramos.
Vem, sim, o fato de Biu ser um dos maiores, senão
o maior dos jornalistas que a Paraíba já teve (e con-
tinua a ter) em todos os tempos. Jornalista, mesmo!
Sobretudo, repórter. E aí, sim, o maior de todos. In-
superável.  Sem diploma, mas formado na univer-
sidade das redações e das ruas. Tornou-se redator,
articulista, colunista, secretário, diretor, percorren-
do toda a escala de uma redação de jornal, sem
nunca perder, porém, o faro e o espírito de repórter.
Jamais. E eu estou convencido de que é ao repórter
Biu Ramos que a AETC confere este ano a homena-
gem do prêmio de jornalismo da entidade. Com oito
anos de atraso, insisto. Mas com toda a justiça - que,
como todos sabem, tarda, mas não falha. Neste
caso, valorizada por um certo toque, digamos as-
sim, de preciosismo dado por Mário Tourinho. Ou
o que era bom (com todo o respeito pelos demais
laureados) não estava guardado?

Secretaria retoma debate
sobre plano para a PB
n A cidade de Catolé do Rocha, no Alto Sertão, sedia amanhã mais uma audiência

pública, para discutir os Planos de Reconstrução e Desenvolvimento Estratégico

Paulo Dantas
DA SEPLAG

Secretaria de Planeja-
mento e Gestão (Seplag)
retoma amanhã as au-

diências públicas para discus-
são do Plano de Reconstrução
da Paraíba 2009/2010 e do Pla-
no Estratégico de Desenvolvi-
mento 2011/2025. As reuniões
recomeçam pela cidade de Ca-
tolé do Rocha.

A cidade do Alto Sertão pa-
raibano sedia o evento, congre-
gando dirigentes de 10 municí-
pios da região. No sábado (15),

Experiências profissionais
são discutidas em colégio

nEngenheiros, jornalistas, pro-
fessores, médicos. Na verdade,
eles ainda são jovens estudan-
tes, mas que têm bem definidas
as carreiras que desejam seguir
pelos próximos anos. �Quero ser
engenheiro, porque gosto mui-
to de química, matemática e fí-
sica. São matérias que as outras
pessoas não gostam muito, mas
que me atraem pelo desafio que
representam�, diz Caio Cesar, 16
anos.

A convicção de Caio não é à
toa. Ele é estudante do Colégio
Intensivo, situado no Costa e
Silva, em João Pessoa, e partici-
pou do I Encontro das Profis-
sões, realizado pela escola. O
evento reuniu profissionais de
várias áreas do mercado de tra-
balho.

O objetivo foi apresentar aos
alunos as peculiaridades de

cada profissão. �Convidamos
profissionais de vinte áreas di-
ferentes para contar aos alunos
como é o mercado de trabalho,
as atividades de cada função, as
curiosidades, os desafios. Nos-
sa intenção é preparar nosso
alunado para chegar bem à fa-
culdade, tendo a certeza sobre
a profissão que devem seguir�,
explica a diretora do Colégio
Kátia Cilene Carneiro.

Durante o encontro, os estu-
dantes assistiram várias pales-
tras e souberam como se com-
porta cada segmento do merca-
do de trabalho. O estudante do
3º ano do Ensino Médio, Lucas
Correio, 17 anos, está prestes a
fazer a inscrição para o Proces-
so Seletivo Seriado (PSS) da Uni-
versidade Federal da Paraíba.
Ele diz que está seguro do cami-
nho que irá traçar para sua vida
profissional, fazendo o curso
Ciências da Camputação.

Secretário
destaca curso
promovido
pela PRF
Sérgio Veloso
DA SEDS

nO secretário da Segurança e da
Defesa Social, Gustavo Ferraz
Gominho, participou na manhã
de terça-feira (11), no auditório do
Centro de Educação da Polícia
Militar (antigo Centro de Ensino),
no bairro de Mangabeira, em João
Pessoa, da solenidade de abertu-
ra do 4º Curso Básico de Procedi-
mentos de Inteligência, promovi-
do pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), em parceria com a Polí-
cia Militar do Estado, elogiou a
inciativa.

Durante a solenidade, o supe-
rintendente da PRF na Paraíba,
inspetor Valcir Correia, agrade-
ceu a Polícia Militar da Paraíba
pela parceria e ressaltou a impor-
tância do curso para capacitação
dos policiais.

Gominho parabenizou a PRF
pela iniciativa e falou sobre a im-
portância da Inteligência no com-
bate a criminalidade. "Hoje, não
se pode pensar segurança sem o
trabalho de Inteligência", frisou.

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

O Colégio Kátia Cilene Carneiro prepara os alunos para escolher a profissão

será a vez de Sousa receber a
audiência pública. A região re-
úne 15 municípios.

A expectativa é que haja uma
participação massiça dos pre-
feitos e entidades civis para
discutir quais as obras priori-
tárias em que o Governo do
Estado deve investir durante
o período.

O calendário estipula via-
gens todas as sextas e sábados
até finalizar no dia 18 de se-
tembro, em João Pessoa. Já fo-
ram realizadas audiências pú-
blicas em Cajazeiras e em Ma-
manguape.

UEPB fará
seleção para
programa de
restaurante
nA Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação da Universidade
Estadual da Paraíba inscreve,
de 17 a 31 de agosto, para sele-
ção de candidatos ao progra-
ma Restaurante Universitário
da Instituição .Ao todo, estão
sendo oferecidas 40 vagas para
o Campus I, em Campina Gran-
de, e 25 vagas para o Campus
IV, em Catolé do Rocha.
Os candidatos do Campus I de-
vem efetuar inscrição na Prefei-
tura Universitária, localizada na
Avenida das Baraúnas, 351,
Campus Universitário, Bodo-
congó, das 8h às 11h30 e das 14
horas às 16h30. Já no Campus
IV as inscrições serão efetuadas
na Secretaria do Centro de Ciên-
cias Agrárias.

ORTILO ANTÔNIO

A
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D
Guilherme Cabral
REPÓRTER Reunidos ontem com o ministro do Planejamento,

Paulo Bernardo, deputados nordestinos, organizados
na chamada Bancada do Nordeste, pediram a realização
de encontro regional para deliberar sobre um plano de
desenvolvimento a ser implementado na região. Segun-
do Bernardo, o plano, idealizado pelo ex-secretário de
Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, envolve atu-
almente 15 ministérios e deve resultar em documento
até o final do ano.

No debate de ontem, os parlamentares nordestinos aca-
baram se dividindo em algumas questões, como, por exem-
plo, a diferença de visão sobre a importância do desen-
volvimento medido pelo PIB ou pelo IDH, ou, ainda,
sobre o grau de prioridade a ser dada ao Interior, em
detrimento das grandes metrópoles. Por conta dessas di-
ferenças é que o ministro Paulo Bernardo acabou pro-
pondo outro encontro, na própria região, para um de-
bate final sobre os temas.

Coordenada pelo deputado baiano, Zezéu Ribeiro, a Ban-
cada do Nordeste deve apresentar até o final deste mês de
agosto uma proposta de local para a realização desse en-
contro regional que terá a participação, ainda, da ministra
Dilma Roussef, da Casa Civil, para debate do tal plano de
desenvolvimento. Que, se posto em prática, assim, com a
participação dos parlamentares nordestinos, em seus con-
tornos finais, terminará acrescentando novos pontos a
favor do atual governo federal que, sem qualquer dúvida,
tem sido o que mais contribuiu para o crescimento do
Nordeste, em toda a história do país.a

Nordeste em pauta

JOÃO PESSOA
Presentes à reunião de

ontem, o deputado federal
Wilson Santiago, do PMDB
paraibano, e o novo secre-
tário da Articulação Gover-
namental do Governo da
Paraíba, em Brasília, Ansel-
mo Castilho, propuserem a
cidade de João Pessoa como
local para a reunião nordes-
tina. Ninguém contestou.

EMENDAS
Apesar de o tema regional haver predominado nos debates

de ontem, que aconteceu no 10º andar do Anexo IV da Câ-
mara dos Deputados, apelos em favor da liberação de emen-
das individuais terminaram sendo endereçados ao ministro
Paulo Bernardo. Que prometeu solução para "breve".

DIVULGAÇÃO
O turismo integrado, que procura reunir mais de um

destino em um único roteiro de maior atração, tem, pouco
a pouco, conquistado espaço no Nordeste. Um desses ro-
teiros, que vem conquistando generosos espaços na mídia
regional, é conhecido pelo nome de "Rota do Açucar", e
reúne Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

EM BRASÍLIA
Desde ontem à noite o governador José Maranhão

se encontra em Brasília. Até amanhã, haverá a as-
sinatura oficial do convênio entre o governo da Pa-
raíba e o BNDES. Com o aval do governo federal.

Diabetes acomete 8%
da população da PB
nDoença é de alta incidência e 30 mil pessoas no Estado sofrem do mal, segundo

informa médico que proferiu palestra no I Semana Estadual da Saúde do Homem
 FOTO: MARCOS RUSSO

oença de alta incidên-
cia, o diabetes é uma
das que mais acome-

tem os homens. Na Paraíba, se-
gundo informou o doutor Mar-
cos Tadeu Pereira, coordenador
da Unidade de Diabetes do Ipep,
8% da população, ou cerca de 30
mil pessoas - incluindo aí tam-
bém as mulheres - sofrem desse
mal, causado pela deficiência na
produção de insulina. No entan-
to, esse médico - que, na manhã
de ontem, falou sobre essa en-
fermidade durante a programa-
ção da I Semana Estadual da
Saúde do Homem, no auditório
da PBPrev, em João Pessoa, res-
saltou que a descoberta precoce
e a educação, que considerou
como "fator primordial", são as
melhores formas de se lidar
com esse problema, acrescen-
tando que atividades físicas,
mudanças na alimentação e
visitas periódicas ao médico
podem evitá-la, ou auxiliar no
tratamento.

"A aplicação diária da insuli-
na assusta as pessoas. Mas a in-
sulina não é o fim do mundo, mas
o começo, em relação ao trata-
mento do diabetes", disse o dou-
tor Marcos Tadeu, durante sua
palestra, aos participantes da I
Semana Estadual da Saúde do

Marcos Pereira disse que descoberta precoce ajuda no combate a diabetes

Homem, que é promovida pela
Secretaria de Estado da Saúde,
PBPrev e Ipep, cujo objetivo é
conscientizar a população mas-
culina sobre a importância da
prevenção de doenças.

O diabetes - que acomete mais
de 10 milhões de brasileiros - é
causada pela deficiência na pro-
dução de insulina, que é um hor-
mônio elaborado no pâncreas,
cuja função é aumentar a perme-
abilidade da membrana plasmá-
tica à glicose. Nesse sentido, com
relação, ainda, à insulina, o médi-
co esclareceu aos participantes do
evento que a do tipo regular, en-
contrada no Sistema Único de
Saúde (Sus), age mais rapida-
mente no organismo do paciente,
passando a fazer efeito até 30 mi-
nutos depois de ingerida.

Durante a palestra, que abriu
a programação de ontem do
evento, o coordenador da Uni-
dade de Diabetes do Ipep dis-
correu sobre a necessidade de
se ter cuidados com algumas
situações. Uma delas é a hipo-
glicemia, isto é, a queda do açú-
car, provocada, por exemplo,
pelo hábito de uma alimentação
errônea.

Nesse caso, tremores, sudore-
se intensa, palidez, palpitações,
fome intensa e vista borrada são
alguns dos sintomas sentidos
pelo indivíduo portador dessa
enfermidade. Outra é o quadro
inverso: a hiperglicemia, ou seja,
aumento da taxa de açúcar no
sangue, causadora de desidra-
tação, sonolência e urinar de for-
ma excessiva, etc.

"As síndromes metabólicas
são doenças da civilização mo-
derna, porque a população ad-
quiriu hábitos danosos à saúde,
como a obesidade, inclusive ago-
ra atingindo as crianças, pois
passaram a consumir alimentos
que não fazem bem à saúde". Foi
o que afirmou o doutor João Mo-
desto, ao falar, na manhã de on-
tem, sobre esse tipo de proble-
ma, durante a I Semana da Saú-
de do Homem. Ele informou que
tais enfermidades começaram a
surgir a partir dos anos de 1980,
com o aumento da ingestão de
doces e refrigerantes, enquanto
houve a diminuição da ingestão

de frutas e hortaliças, substituí-
das pelo fast food, que é consu-
mido em até três minutos.

Esse médico especialista aler-
tou que, a partir das últimas
décadas, com a ingestão de uma
má alimentação, as pessoas fo-
ram começando a apresentar
depósitos de gordura, princi-
palmente a que se localiza en-
tre as vísceras, o que não é re-
comendável para a saúde do ser
humano. Segundo ele, isso pode
causar excesso de insulina no
organismo, com o risco de pro-
piciar a elevação da pressão e
ao depósito de gorduras nas
artérias, resultando em proble-

Males surgem com os hábitos danosos
mas como derrames e infartos.

O doutor João Modesto tam-
bém destacou que outro proble-
ma para a saúde é a obesidade
central, ou seja, aquela em que a
gordura se localiza na barriga,
entre as vísceras. Aliado ao se-
dentarismo, tal quadro pode se
agravar, havendo descuido nos
cuidados preventivos. Segundo
ele, se um homem apresentar
cintura abdominal medindo
acima de 94 centímetros de cir-
cunferência poderá correr o ris-
co de ter cinco vezes mais chan-
ces de sofrer de diabetes e duas
vezes e meia de sofrer proble-
mas coronários.

Ameaça da ostroartrose e da osteoporose
Os participantes da I Sema-

na da Saúde do Homem ainda
foram conscientizados sobre as
alterações degenerativas arti-
culares, em palestra proferida
pelo professor Lupicínio Farias.
"São problemas que acontecem
com todos, no processo de en-
velhecimento, que leva à dor e
à restrição da mobilidade", dis-
se ele, salientando que os pro-
blemas mais comuns são a os-

troartrose e a osteoporose, que,
neste segundo caso, leva à des-
calcificação e ao enfraquecimen-
to dos ossos.

Com relação ao problema da
ostroartrose, o professor Lupi-
cínio Farias, se utilizando da
projeção de fotografias e dese-
nhos de casos desse mal, mos-
trou que o problema pode, por
exemplo, atingir o joelho, des-
truindo a cartilagem entre os

ossos. "Na fase mais avançada,
o osso fica 'careca", deslizando
com dificuldade�, diz.

A solução é a colocação de
prótese de metal de elevado cus-
to. Ela também pode ser insta-
lada em outras situações, como
a artrose no quadril. Outra de-
generação que costuma apare-
cer a partir dos 50 aos 60 anos,
na coluna vertebral, causando
o chamado "bico de papagaio".

INCLUSÃO
Deputados nordestinos

presentes ao debate de on-
tem com o ministro do Pla-
nejamento insistiram na
tese de que o programa de
biodiesel defendido pelo
governo federal deve aten-
tar para a inclusão social.
Uma visão que prioriza o
fortalecimento da agricul-
tura familiar.
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O jovem Cláudio José Lopes
Rodrigues está lançando seu séti-
mo livro, Agridoce Vida - Diário
não diário.3, amanhã, na Funda-
ção Casa de José Américo, às sete
horas da noite. Digo "jovem" por
que, apesar de ele ser professor, doutor em Sociologia, e
bacharel em Direito, é meu contemporâneo. Assim, posso
chamá-lo de "jovem" com muita propriedade. E liberdade,
pois fomos vizinhos de rua, colegas de turma e de mesas
de bar. Éramos quatro bêbados: Cláudio, o depois psiqui-
atra Marcos Wanderley, o mais tarde economista Luiz
Carlos Cavalcanti de Albuquerque, e este locutor que vos
fala, que queria ser bombeiro -- soldado do fogo -- quan-
do crescesse e que inda não cresceu; portanto, o corpo de
bombeiros vai ter de esperar um pouco mais. Esse grupo é
chamado, nas memórias de Cláudio, de G - 4, em remissão
aos G - 11, grupos de resistência à ditadura militar-nazi-
fascista-entreguista que prendeu, torturou e matou o Brasil
entre 1964-84. Éramos do PCdoBar e atuávamos em faixa
própria, realizando alguns atentados.

Como dei a entender, Cláudio já publicou seis livros:
Profissão: Professor Secundário; A Universidade e a Soci-
edade; O Filtro da Memória; A Universidade em Negativo
e Positivo; Alienados e Subversivos; Diário não Diário.1 -
- o amor e o ódio; Revelações de um Escritor de Província
- diário não diário.2; e, agora, o sétimo: A Agridoce Vida -
diário não diário. 3. Podem contar descontando os subtí-
tulos que a conta está certa. Faço questão de citar suas
obras uma a uma porque Cláudio, quando se refere a mim
nos seus livros, não cita os livros que escrevi - só faz con-
tar as histórias de nossas farras, às vezes truncadas e au-
mentadas, algumas vezes como testemunha ocular, ou-
tras por ouvir dizer.

Além dos títulos acadêmicos e dos títulos dos livros,
Cláudio Caçapa também foi cartola de dois times de volei-
bol - o Sacy e o Tabajaras. Este último conquistou o título
de Campeão Paraibano Feminino, em 1900 e etc. Fez polí-
tica estudantil, alcançando o cargo de presidente do Dire-
tório do Pio X, onde estudávamos e de onde fui expulso.
Cláudio Chocolate também foi ator de teatro, membro do
Coral Pio X, e andou estudando teclados. Do Coral e dos
teclados, conserva a pretensão de ser cantor amador, com
alguns discos produzidos para consumo doméstico. Hoje,
é professor universitário aposentado, assim como sua es-
posa, a escritora Inês Caminha, de quem é bom marido.
Inês também é doutora e é autora dos livros A Revolta de
Princesa, sobre a guerra de minha terra e de minha raça, A
Gangorra do Poder, e outro em elaboração.

Cláudio escreve basicamente sobre dois temas: educação
e memórias. Dessa vez, seu livro é uma memória familiar,
ou seja, a biografia de sua família, que tive o prazer e a
felicidade de conhecer: o clã dos Chocolates, filho do sim-
pático e bom Severino Lopes Chocolate, ex-gerente do jor-
nal A Imprensa, da Arquidiocese, e mais tarde despachan-
te aduaneiro, cargo hoje absorvido pela carreira de audi-
tor fiscal. Todos gostavam de Chocolate, sem trocadilho.
Bonachão e justo, ganhou esta alcunha pela cor herdada
de avoengos índios, bem visíveis nos seus traços e nos
cabelos pretos e lisos. As filhas, bonitas, herdaram-lhe mais
sua agridoce alcunha que os irmãos.

Mais não vou contar para deixar Cláudio dizer, ama-
nhã, às sete da noite, ao pé da barreira do Cabo Branco.

Todos gostavam

de Chocolate,

sem trocadilho....

´Contas Públicas´exibe
orçamento à sociedade
nDe forma pioneira, o Governo do Estado disponibiliza no meio eletrônico, em

tempo real, as informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira

Angélica Nunes
DA CGE

m maio deste  ano, o pre-
sidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou a Lei

de Transparência (Lei Comple-
mentar nº. 131/09), dando aos
governos federal, estaduais e
municipais o prazo de um ano
para a criação de meios eletrô-
nicos de acesso público, em tem-
po real, às informações porme-
norizadas sobre a execução or-
çamentária e financeira dessas
esferas de poder. Cumprindo o
que determina a Lei, o Governo
do Estado disponibiliza, pionei-
ramente, o 'Contas Públicas'.

O Portal de Transparência do
Governo do Estado - 'Contas
Públicas' - pode ser acessado
diretamente no Portal do Gover-
no, na seção de Serviços (http://
www.paraiba.pb.gov.br/), ou
através da página da Contro-
ladoria Geral do Estado http://
www.siaf.cge.pb.gov.br/Por-
talsiaf/Portal#.

A CONSULTA
Clicando no link 'Acesso livre

ao SIAF', o visitante pode con-
sultar as despesas do Governo
do Estado com todos os órgãos
públicos que utilizam o Siste-
ma Integrado de Administra-

EE

CONVITE Nº. 012/09
Nº. do Registro da CGE - 09.60239-9

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DE ACORDO COM O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL

DE LICITAÇÃO, HOMOLOGO O PROCEDIMENTO DO CONVITE Nº. 012/
09, PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO
DA CACHOEIRA LISA, NA LOCALIDADE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO
DE TAVARES, NESTE ESTADO, E ADJUDICO SEU OBJETO EM FAVOR DA
A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, COM PROPOSTA DE R$
87.346,43 (OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
E QUARENTA E TRES CENTAVOS), CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO
CERTAME LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE.

JOÃO PESSOA, 06 DE AGOSTO DE 2009.
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA

SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONVITE Nº. 010/09
Nº. do Registro da CGE - 09.60220-8

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DE ACORDO COM O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL

DE LICITAÇÃO, HOMOLOGO O PROCEDIMENTO DO CONVITE Nº. 010/
09, PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO
DO JORDÃO, NA LOCALIDADE MALHADA DA AREIA NO MUNICÍPIO DE
NAZAREZINHO, NESTE ESTADO, E ADJUDICO SEU OBJETO EM FAVOR
DA LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA, COM
PROPOSTA DE R$ 25.563,60 (VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SES-
SENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CLASSIFICADA EM 1º
LUGR NO CERTAME LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE.

JOÃO PESSOA, 23 DE JULHO DE 2009.
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA

SECRETÁRIO EXECUTIVO

ção Financeira (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário) e ter aces-
so a todos os atos praticados
pelas unidades gestoras no de-
correr da execução da despesa,
no momento de sua realização,
com a disponibilização míni-
ma dos dados referentes ao
número do processo corres-
pondente, ao bem fornecido ou
ao serviço prestado, à pessoa
física ou jurídica beneficiária
do pagamento e, quando for o
caso, ao procedimento licitató-
rio realizado. Informando os
parâmetros mínimos para exe-
cutar a consulta, como o nome,
CPF ou CNPJ do beneficiário, o
visitante recebe informações
em PDF de todos os gastos do
Governo desde 2002.

DADOS GERAIS
Recentemente, o Portal da

Transparência 'Contas Públi-
cas' passou a disponibilizar in-
formações, em PDF, sobre a re-
ceita recebida e prevista, de
acordo com o exercício finan-
ceiro atual ou do ano passado.
Há ainda a opção de filtrar a
busca mês a mês e por meio da
unidade gestora.

No 'Contas Públicas' também
é possível consultar tabelas in-
formativas sobre orçamento
(unidade orçamentária, função,

subfunção, programa, projeto,
atividade, natureza e fonte), fi-
nanças e tabelas diversas dos
órgãos, dispositivos legais, lici-
tações, empenho (anulação par-
cial, total ou suplementar), tipo
de crédito (especial, ordinário e
extraordinário) e municípios.

Outro serviço oferecido é a
'Consulta On-line ao Credor'.
Com o número do CNPJ, CPF ou
o Código do Credor no SIAF, pode-
se ter acesso à situação do Credor
junto ao SIAF, verificando se o
mesmo contém pendência (s) na
Controladoria Geral do Estado,
bem como pendências com ICMS
na Receita.

O 'Contas Públicas' vem sen-
do desenvolvido desde 2003 pela
equipe de analistas da Gerência
do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira (SIAF). Se-
gundo a secretária executiva da
Controladoria, Girlene Melo, que
acompanhou o processo, "a CGE
tem desenvolvido nos últimos
anos sistemas eletrônicos e ações
administrativas que fortalecem
o princípio da transparência, da
agilidade e modernidade do ser-
viço público, bem como do aces-
so do cidadão ao controle dos
gastos públicos. O Contas Públi-
cas é o meio de alcançarmos esse
compromisso com a sociedade",
observou.

Dia de Campo mostra potencial do girassol
nO primeiro dia de campo so-
bre a cultura do girassol imple-
mentada na Paraíba, a partir
do Programa Nacional da Pro-
dução e uso do Biodiesel (PNPB)
do governo federal, acontecerá
nesta quinta-feira (13) no sítio
Canto Alegre II, no município
de Salgado de São Félix, região
administrativa de Itabaiana. O
evento é uma promoção do
Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da
Pesca (Sedap), em parceria com

a Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural da Para-
íba (Emater/PB), prefeitura e
associação local de apicultores.

A expectativa dos extensionis-
tas organizadores do dia de cam-
po, que começa às 8 horas, é reu-
nir cerca de 200 agricultores fa-
miliares da região do Baixo Para-
íba interessados em conhecer
todo o processo de cultivo do gi-
rassol, desde o plantio à comerci-
alização. Dividido em três esta-
ções, o evento vai orientar os par-
ticipantes sobre preparo do solo,

plantio, tratos culturais, pragas e
doenças, tratamento, colheita, ar-
mazenamento, beneficiamento,
comercialização, receita e lucro.

Uma das atrações do dia de
campo é o consórcio do girassol
com apicultura que, segundo o
coordenador regional da Emater
de Itabaiana, Antônio Jocemar, se
constitui em mais uma fonte de
renda para os agricultores que
aderirem a essa prática. Ele expli-
cou que em um hectare de giras-
sol é possível produzir 30 litros
de mel de abelha.
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Responsavel.: ADRIANA KARLA TEIXEIRA
NUNES
CPF/CNPJ: 025416824-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Cedente: DLMM - DLOOK MODELS MANAG-
MENT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047627
Responsavel.: CASA DO PORTO LTDA
CPF/CNPJ: 009608596/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$690,21
Cedente: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTE-
GRADA L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046924
Responsavel.: DULCE KELLY RODRIGUES
DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 031558534-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$141,00
Cedente: FRANCISCO PER DA SILVA COS-
METICOS M
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046829
Responsavel.: FRANCISCO FERREIRA DA
SILVA
CPF/CNPJ: 070094354/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$432,61
Cedente: ISERO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 045344

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Responsavel.: JOSE ANDREA MAGLIANO
FILHO
CPF/CNPJ: 010946770/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$604,80
Cedente: CIA TROPICAL HOTE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047318
Responsavel.: MARIA LUCIA MADRUGA BAR-
BOSA
CPF/CNPJ: 423844604-63
Titulo: C DE CREDITOR$  16.675,89
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO
MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BANCO MULTIPLO
Protocolo: 2009 - 047803
Responsavel: MEIRA MELO REPR INFOR LTDA
CPF/CNPJ: 008710986/0006-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.003,43
Cedente: BANCO SAFRA SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047639
Responsavel.: OMEGA SISTEMAS ESTRU-
TURAIS LTDA
CPF/CNPJ: 002088833/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Cedente: BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047691

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

Joao Pessoa,  13/08/2009
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência 091 Cajazeiras - CNPJ: 07.237.373/0091-86

Rua Padre Rolim, Nº 653, Bairro Centro / Cajazeiras – Paraíba / CEP 58900-000
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

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

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

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.
CPF NOME DO DEVEDOR NÚMERO DO TÍTULO
062.688.454-39 AMAURI SALVIANO DA SILVA 091.A400111401/001
033.068.384-54 ANA VILMA GOMES 091.A700233801/001
086.784.224-59 ANDRE BATISTA LUCAS 091.A700214201/001
076.626.634-69 ANDREIA BENEDITO PEREIRA 091.A700195301/001
603.521.834-20 ANTONIA ALVES NONATO 091.A300013401/001
020.500.434-22 ANTONIA MARIA LIMA DA SILVA 091.A600237101/001
349.324.248-41 ANTONIA MORAIS DE LIMA 091.A700342101/001
065.221.804-05 ANTONIO CABOCLO BEZERRA 091.A700342001/001
028.132.024-10 ANTONIO DA SILVA 091.A700378001/001
982.769.644-00 ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA 091.A200037901/001
033.069.004-35 ANTONIO FELIX 091.A300078201/001
327.693.504-04 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 091.A600339101/001
183.626.188-84 ANTONIO FERREIRA GUEDES 091.A300083601/001
161.471.968-39 ANTONIO GOMES DA SILVA 091.A400091801/001
945.564.666-87 ANTONIO LOPES PEREIRA 091.A300086301/001
090.016.824-21 ANTONIO LOPES SOBRINHO 091.A700267201/001
157.303.378-25 ANTONIO MATIAS DE ABRANTES 091.A600237001/001
035.108.354-50 AUCY MARCOS DA SILVA 091.A400112601/001
070.439.414-66 BETILANIA ALECRIM DA SILVA 091.A700217001/001
043.691.724-62 CICERA HERCILIA DOS SANTOS 091.A400112501/001
083.918.454-94 CICERA NUNES DA SILVA 091.A700231601/001
028.301.644-23 CICERO GALDINO DA SILVA 091.A200040601/001
049.551.404-75 CICERO LEITE DOURADO 091.A400112401/001
044.740.884-41 CICERO RODRIGUES DE ARRUDA 091.A700121101/001
789.438.334-15 CILSON NOGUEIRA BELO 091.A700300101/001
032.856.524-54 CLEIDES TOMAZ DOS SANTOS SILVA 091.A400121901/001
047.786.814-28 COSMA GALDINO DE SOUSA 091.A700120901/001
951.853.724-00 CREMILDES RODRIGUES DA COSTA 091.A400110701/001
085.777.164-73 CRISTIANA NUNES DA SILVA 091.A700121901/001
840.790.884-34 DALVINA GOMES RAMALHO 091.A300125301/001
992.688.334-68 DAMIANA DOS SANTOS FURTADO 091.A700348401/001
083.196.444-88 DAMIAO LUIZ DA SILVA 091.A700358301/001
044.562.414-03 DELMIRA SERAFIM DOS SANTOS 091.A700160401/001
087.649.654-06 DIEGO EMANUEL MARTINS 091.A700300901/001
041.229.044-80 EDILANY SOARES DE BRITO 091.A600252701/001
043.554.994-48 EDINEIDE LISBOA SILVA 091.A700195201/001
088.744.444-00 ELIENE LIBANIO GUIMARAES 091.A700339301/001
911.200.044-20 ELSON PINTO ALVES 091.A500063801/001
023.280.854-66 ESPEDITO SILVA DE QUEIROZ 091.A400110901/001
219.649.648-06 EUDES TAVARES IZIDRO 091.A400054101/001
051.363.024-45 EXPEDITO CAVALCANTE DE SOUSA 091.A400023301/001
056.661.194-51 FRANCIELMA MARIA DE LIMA 091.A600266801/001
085.042.974-97 FRANCIEUDO FIRMINO DE SOUSA 091.A700206901/001
048.354.794-83 FRANCINETE MARIA RODRIGUES 091.A400111801/001
043.407.384-92 FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA 091.A600242901/001
046.234.154-22 FRANCISCA CIPRIANO DO NASCIMENTO 091.A300125601/001
042.290.314-08 FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA 091.A700377801/001
075.897.904-51 FRANCISCA JARDELANDIA DOS SANTOS 091.A700327101/001
872.904.054-04 FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES 091.A300110201/001
050.471.924-66 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS 091.A700231901/001
044.043.574-94 FRANCISCA MIRIAN NUNES 091.A700231701/001
050.912.404-62 FRANCISCA RITA DA SILVA 091.A700123101/001
061.828.744-22 FRANCISCA VERA DIAS PINHEIRO 091.A600242201/001
086.021.398-61 FRANCISCO AGUIAR DINIZ 091.A700300801/001
676.295.634-34 FRANCISCO ALECRIM FERREIRA 091.A700334301/001
045.785.674-27 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES DE SOUSA 091.A400122301/001
450.050.014-68 FRANCISCO ALVES GONCALVES 091.A400046901/001
044.861.464-25 FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA 091.A400060801/001
047.248.474-50 FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA 091.A400060901/001
061.327.178-54 FRANCISCO COSMO BATISTA 091.A400079801/001
048.672.844-75 FRANCISCO DA SILVA GOMES 091.A400114801/001
089.173.694-80 FRANCISCO DEYLE SOARES 091.A700300701/001
033.074.604-98 FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO 091.A700350501/001
350.578.744-20 FRANCISCO ELIAS DA CRUZ 091.A600339201/001
091.705.678-75 FRANCISCO ELIAS DINIZ 091.A200029201/001
819.073.973-53 FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA 091.A700195401/001
911.206.594-34 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 091.A700161501/001
033.074.654-57 FRANCISCO FRANCA DOS SANTOS 091.A200095301/001
028.478.664-00 FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA 091.A700121601/001
035.139.584-98 FRANCISCO HIGINO MARTINS 091.A400115101/001
112.624.498-80 FRANCISCO JULIAO BRASIL SOBRINHO 091.A400081101/001
080.624.054-78 FRANCISCO NUNES 091.A700327301/001
063.546.524-81 FRANCISCO NUNES DE AZEVEDO 091.A700122901/001
918.657.864-20 FRANCISCO PEREIRA GONZAGA 091.A400110501/001
013.315.104-22 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 091.A700178801/001
075.671.918-65 FRANCISCO SIMPLICIO DA SILVA 091.A600241201/001
282.376.808-47 FRANCISCO VICENTE DE ALMEIDA 091.A400062101/001
092.918.678-88 FRANCUALDO ALVES AMORIM 091.A400089901/001
312.613.884-53 GENIVAL JORGE DA SILVA 091.A300128101/001
046.100.174-82 GERALDO BATISTA FERNANDES 091.A300075001/001
236.397.334-87 GERALDO DIAS DA SILVA 091.A400079301/001
020.967.114-95 GERALDO FIRMINO DA SILVA 091.A500110901/001
058.730.784-67 GERALDO JOSÉ DA SILVA 091.A700177601/001
043.332.234-90 GERALDO LEITE DE SOUSA 091.A600252601/001
388.600.311-68 GERALDO PEREIRA DE MORAIS 091.A400066301/001

050.251.464-70 GISELDA FERREIRA DA SILVA 091.A400081701/001
044.740.944-17 IRACI TRAJANO LEITE 091.A700122401/001
081.850.904-08 IRINEU FERREIRA DE LIMA 091.A700326901/001
025.127.144-70 IVANEIDE LISBOA MANGABEIRA 091.A600242001/001
046.390.554-71 IVONETE FERREIRA DA SILVA 091.A400123101/001
045.170.514-98 IZIS LUIZ DA SILVA 091.A200040401/001
041.259.194-45 JOANA DARCK MORAIS DA SILVA 091.A700267701/001
255.800.998-27 JOAO EVANGELISTA NETO 091.A700208601/001
045.602.064-06 JOAO LUIS DA SILVA 091.A200046701/001
085.638.924-28 JOAO PAULO VIEIRA BARROS FEITOSA 091.A700300601/001
789.418.224-91 JOSE ADEMIR MOREIRA DOS SANTOS 091.A700123201/001
074.712.314-40 JOSE ALEXANDRE DAS NEVES 091.A700327401/001
104.829.358-04 JOSE ALVES DE SOUSA 091.A400024801/001
024.892.684-57 JOSE ANTONIO DA SILVA 091.A400061101/001
245.568.418-01 JOSE ANTONIO MONTEIRO 091.A700178401/001
048.462.128-90 JOSE BATISTA SOBRINHO 091.A300080701/001
013.901.094-70 JOSE CARLOS DOS SANTOS 091.A300108301/001
024.883.083-07 JOSE CARLOS FERREIRA 091.A700299701/001
292.266.434-15 JOSE DIOCESANO DIAS 091.A400113301/001
038.255.224-58 JOSE DIOCLECIO MARIANO DA SILVA 091.A400123301/001
037.329.184-16 JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO 091.A400110201/001
992.683.374-87 JOSE GALDINO DE SOUSA 091.A700120601/001
057.603.294-80 JOSE GERALDO FERRAZ SOUSA 091.A400120001/001
069.832.504-43 JOSE IVAN SILVA DE OLIVEIRA 091.A700377301/001
713.227.794-49 JOSE JUVINO DA SILVA 091.A400121701/001
184.180.818-05 JOSE LACERDA LEITE 091.A700353301/001
014.574.374-81 JOSE LEITE DOURADO 091.A400109901/001
180.355.148-81 JOSE MARTINS RODRIGUES 091.A400155301/001
043.680.508-19 JOSE MORENO 091.A600023001/001
264.497.224-87 JOSE NILTON DE SOUSA 091.A400113701/001
760.419.134-72 JOSE PANTA 091.A200090501/001
283.145.128-00 JOSE PAULINO DA SILVA FILHO 091.A700097801/001
045.958.114-70 JOSE PEREIRA DA SILVA 091.A700161301/001
451.020.074-91 JOSE ROBERTO 091.A700216301/001
045.173.094-10 JOSE RONELITON SOUSA SILVA 091.A200042801/001
045.035.594-27 JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA 091.A400054301/001
028.167.314-48 JOSE SINVAL ALEXANDRE DANTAS 091.A600241301/001
283.556.188-90 JOSE VALCIR CARVALHO BEZERRA 091.A400032701/001
033.079.374-80 JOSE WILLYS BATISTA PEREIRA 091.A400110301/001
031.215.144-66 JOSEFA ALEXANDRE SOMBRA 091.A200097301/001
033.079.504-01 JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA 091.A400120601/001
034.832.644-00 JOSEFA VIEIRA SOMBRA 091.A300125701/001
052.119.404-07 JOSELI SEGUNDO DUARTE DA SILVA 091.A700302001/001
049.575.464-10 JUBENICIO MATEUS DE OLIVEIRA 091.A700377201/001
073.676.814-94 LIRIA FERREIRA DE SOUZA 091.A700161001/001
052.524.644-48 LUCIANA RIBEIRO CAMPOS 091.A700302401/001
586.032.984-91 LUIS JOSE DA SILVA 091.A200040701/001
071.654.514-47 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FURTADO 091.A700377001/001
324.222.884-72 LUIZ PEREIRA DE ARAUJO 091.A400111201/001
025.358.444-27 LUZENIRA OLIVEIRA SILVA 091.A500103101/001
062.553.134-50 LUZIA ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA SOARES 091.A400108901/001
317.392.881-49 MANOEL AURELIANO DOS SANTOS 091.A400093301/001
314.141.504-82 MANOEL BERNARDINO SOARES 091.A700334901/001
738.138.184-20 MANOEL VICENTE DUARTE 091.A400126601/001
082.351.054-97 MANUEL MARAVILHA FILHO 091.A700122501/001
466.157.763-91 MANUEL TORQUATO FILHO 091.A700195701/001
051.305.794-37 MARCIO GLEIDE DE AZEVEDO ALVES 091.A400119101/001
047.788.354-09 MARCONDES INOCENCIO DE QUEIROS 091.A700377101/001
633.855.973-15 MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES 091.A700161201/001
048.405.434-10 MARIA DAS DORES DANTAS ROBERTO 091.A700218101/001
045.880.654-40 MARIA DAS DORES GOMES SANTANA 091.A400072301/001
931.285.924-20 MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS 091.A400061901/001
056.790.564-02 MARIA DAS GRACAS PEREIRA 091.A300126901/001
044.182.034-43 MARIA DE FATIMA CESARIO DA SILVA 091.A700209301/001
043.163.544-77 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NOBREGA 091.A700179301/001
981.211.624-91 MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA 091.A700121401/001
041.885.824-13 MARIA DO ROZARIO DE SOUSA 091.A500099701/001
992.690.074-72 MARIA FELIX DE SOUSA 091.A700348801/001
019.373.394-32 MARIA GONZAGA DE SALES 091.A500111001/001
071.940.274-37 MARIA IULANE CARDOSO DOS SANTOS 091.A700122301/001
084.965.924-80 MARIA JULIA RAMALHO DA SILVA 091.A700121301/001
046.234.164-02 MARIA LUCIENE SULA DE OLIVEIRA 091.A600022701/001
055.647.794-44 MARIA NAESIA DA SILVA 091.A700209201/001
075.200.404-29 MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS 091.A700350201/001
039.676.004-08 MARIA ROSIERICA DA SILVA 091.A700209101/001
002.904.611-46 MARILENE FERREIRA PEREIRA 091.A400110801/001
050.912.834-39 MARLUCI SOUSA FIRMINO 091.A400092101/001
840.789.284-04 MIGUEL DIAS CORDEIRO 091.A700326301/001
054.129.144-03 NICODEMOS GOMES DA SILVA 091.A700209001/001
760.337.324-72 PEDRO SILVA DE QUEIROS 091.A400121001/001
066.588.324-20 RAIMUNDA MARIA FERREIRA PEREIRA 091.A400121501/001
046.246.764-32 RAIMUNDO NONATO MORAIS DE LIMA 091.A700285001/001
088.809.324-11 ROBERTO DANTAS 091.A700267601/001
032.405.734-23 ROSA AMELIA ALMEIDA DOS SANTOS 091.A400091701/001
043.711.064-80 ROSILEIDE LEITE DA SILVA 091.A100062101/001
045.523.444-20 SABINO PEREIRA DE MOURA 091.A700121201/001
981.211.464-53 SABINO SEBASTIAO DOS SANTOS 091.A700353101/001
043.557.524-45 SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA 091.A400131701/001
028.505.304-33 SEBASTIANA MARINHEIRO ROLIM 091.A400077601/001
023.513.634-42 SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA 091.A700122001/001
395.137.424-15 SEVERINA IZETE DE LIMA MACENA 091.A700326401/001
071.820.704-13 SEVERINO GOMES NETO 091.A700353001/001
067.095.984-70 SIMONICA CIPRIANO DO NASCIMENTO 091.A700161401/001
128.049.858-73 VALDECI LOPES DA SILVA 091.A800141101/001
355.259.958-40 VALDERIZA PAIVA DA SILVA 091.A400124501/001
040.789.514-06 VALTER PEREIRA DE SOUSA 091.A200095601/001
074.378.684-07 VANDA LUCIA ALENCAR DANTAS 091.A700302301/001
079.595.194-98 VANESCIA BEZERRA DE SOUSA 091.A700137001/001
082.297.344-88 VERONICA MORAIS DA SILVA 091.A700267401/001
468.230.504-20 VITAL JOSE DE SOUSA 091.A400118301/001
033.093.064-88 ZILDAMIR FERREIRA DANTAS 091.A800121101/001

Alexandre Ramari Vilas Boas B. da Silva
Gerente Geral da Agência de Cajazeiras do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS  - CNPJ/CPF Nº 376.580.504-15  Torna público que
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 1440/2009 em João Pessoa, 10  de agosto de 2009 - Prazo: 150 dias. Para a
atividade de: Habitação Multifamiliar, com respectivo  Sistema de tratamento dotado de
tanque  séptico e valas de infiltração, no Loteamento LD  Jericó,  II PARTE, QD 04 Lt. 06 -
CAMBOINHA Município:  CABEDELO - UF: PB. Processo: 2009-003590/TEC/LI-0332

CL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  - CNPJ/CPF N°  08.919.942/0001-80
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 1452/2009 em João Pessoa, 11 de agosto de 2009 - Prazo:
730 dias, para a atividade de: Condomínio de Campo - Residencial Quintas do Lago, no
Município de Areia, na Fazenda São Pedro, s/n, Município: Areia - UF:PB. Processo: 2009-
004184/TEC/LI-0385.

PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT  - CPF N°  008.013.684-21, torna público que reque-
reu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a
Licença Prévia para implantação de Centro de Artes situado à Avenida Ministro José Amé-
rico de Almeida, s/n, Tambauzinho - CEP: 58.040.320 Setor 11, Quadra 86, com Registro
imobiliário no Livro 2B, fls 205 e Livro 2B, fls.345

CARVALHO & FILHOS LTDA (TOYOTA)  - CNPJ/CPF Nº 08.568.255/0003-29, torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 1435/2009 em João Pessoa, 10 de agosto de 2009 - Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Comércio varejista de automóveis, camionetas, utilitários novos e usa-
dos e serviços e troca de óleo, na Rua: Januncio Ferreira - Nº 648 - Município: CAMPINA
GRANDE - UF: PB. Processo: 2008-007674/TEC/LO-2224.

FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO - CNPJ/CPF Nº 442.039.854-04, torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 1446/2009 em João Pessoa, 10 de agosto de 2009 - Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Loteamento para fins residenciais, na Rua: José Américo, Antiga Granja
São Luiz Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2009-004029/TEC/LI-0368.

SAMANDA SILVA XA VIER - CNPJ/CPF Nº 08.017.325/0001-99, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 1455/2009 em João Pessoa, 11 de agosto de 2009 - Prazo: 95 dias. Para a atividade
de: Explotação e Envasamento de Água Mineral na área referente ao processo DNPM
846.085/1999, no Sítio Pé-de-Serra Branca - Zona Rural. Município: SANTANA DOS
GARROTES - UF: PB. Processo: 2009-004235/TEC/LI-0386.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  - CNPJ/CPF Nº 08.806.721/0001-03,
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação nº 1465/2009 em João Pessoa, 11 de agosto de 2009 - Prazo:
365 dias. Para a atividade de: Implantação do Teatro Municipal e o Anexo da Estação Ciência,
Cultura e Artes, na Rua: Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria. Município: JOÃO PESSOA
- UF: PB. Processo: 2009-004170/TEC/LI-0382.

TERRA VIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA   -  CNPJ/CPF  Nº 08.542.811/
0001-26  torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio
Ambiente,  emitiu a Licença de Instalação nº 1451/2009 em                 João  Pessoa, 11 de agosto
de 2009 - Prazo: 365 dias,  Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE CLUBE RECREATIVO
Na (o) - BR 101, KM 109 MATA REDONDA  Município: ALHANDRA - UF: PB. Processo:
2009-003508/TEC/LI-0325

Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias do Cimento Cal e Gesso do Estado
da Paraíba, situado à Rua da República, 730 - Centro de João Pessoa / PB

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária. Pelo presente ficam convocados todos os asso-

ciados desta entidade que estejam quites com suas obrigações sócias Para tomarem
parte de uma Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia, 18 de Agosto
de 2009, às 16:00 horas, em sua sede social no endereço a cima citado com 2/3 dos
associados presentes em primeira convocação, e não havendo quorum a mesma será
realizada uma hora após com qualquer número de associados presentes, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: (a leitura do edital de convocação; b) autorizar a
Diretoria do Sindicato, a vender 3 terrenos no loteamento Nossa Senhora das Neves no
Município do Conde nesse Estado.

João Pessoa, 12 de Agosto de 2009.
Antonio Rocha de Oliveira

Presidente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA P ARAÍBA
FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª Vara - Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, CEP 58.031-220

EDITAL DE CITAÇÃO Nº. EDT. 0002.000030-2/2009/2/SC
PRAZO: 30 (trinta) dias

AÇÃO ODINÁRIA Nº. 2007.82.00.006685-4                   CLASSE: 29
AUTOR(A)(ES):          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
RÉU(S):   ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA
CITAÇÃO DE ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA, ora em lugar incerto e

não sabido.
FINALIDADE: Responder(em), no prazo de 15 (quinze) dias, a ação pro

posta acima mencionada.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo

réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art.
285, segunda parte, do Código de Processo Civil).

PUBLICAÇÃO: O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15
(quinze) dias, 01 (uma) vez no órgão oficial e 02 (duas)
vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro
desta Seção Judiciária, cientificados os interessados de
que a sede deste Juízo fica situada no Fórum Juiz Federal
Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Conj.
Pedro Gondim, nesta Capital.

EXPEDI este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2.ª Vara, Eu,
__________, Wamberto Rodrigues da Silva, Técnico Judi
ciário, o digitei e o imprimi. Eu_________, Ricardo Correia
de Miranda Henriques, o Conferi.

João Pessoa, 17 de julho de 2009.
ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU

Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA P ARAÍBA
FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª Vara - Rua João Teixeira de Carvalho, n°. 480, 3° andar, Brisamar, CEP 58031-220

EDITAL DE CITAÇÃO Nº. EDT. 0002.000029-0/2009/2/SC
Prazo: 30 (trinta) dias

AÇÕES DIVERSAS (MONITÓRIA) N°. 2004.82.00.007969-0     Classe 28
AUTOR(A)(ES):          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
RÉU(S): DAL. MED. COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, MARIA

DE FATIMA LIMA BARROS, MARIA DAS GRAÇAS LIMA
BARROS.

CITAÇÃO DE: MARIA DE FATIMA LIMA BARROS, ora em lugar incerto
e não sabido.

FINALIDADE: Efetuar(em) o pagamento da dívida no montante de R$
32.679,31 (tinta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais
e trinta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias (art.
1.102b, do CPC) ou ofertar, querendo,, embargos, em idên
tico prazo (art. 1.102c, do CPC). Cumprindo o mandado,
ficara(ão) isento(s) de custas e honorários advocatícios
(art. 1.102c, § 1°, do CPC).

ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos embargos no prazo de 15 (quinze)
dias, converter-se-á o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se o título exe-
cutivo judicial (art. 1.102c, do CPC)

PUBLICAÇÃO: O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15
(quinze) dias, 01 (uma) vez no órgão oficial e 02 (duas)
vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro
desta Seção Judiciária, cientificados os interessados de
que a sede deste Juízo fica situada no Fórum Juiz Federal
Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, n°. 480, 3°
andar, Brisamar, nesta Capital.

EXPEDI este edital, por ordem do MM. Juiz Federal da 2ª Vara, Eu,
____________, Wamberto Rodrigues da Silva, Técnico
Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu, ____________, Ricardo
Correia de Miranda Henriques, o conferi.

João Pessoa, 14 de julho de 2009.
ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU

Juiz Federal Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA Nº 00002/2009

OBJETO: Seleção de concessionário para explorar, a título de Concessão de uso,
equipamento público neste munícipio.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00002/2009.
PATAMUTÉ TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA. CNPJ: 07.815.948/0001-44

Objeto 
Capital 

Inicial do 
Investimento 

Absorção 
inicial de 

mão de 
obra e sua 

projeção 
futura 

Aproveitamento 
de matéria 

prima e mão-
de-obra 

existente no 
município 

Viabilidade 
de 

funcionamento 
regular 

Produção 
Inicial 

estimada 

Seleção de concessionário para 
explorar, a título de Concessão 

de uso, equipam ento público 
neste  

2.000.000,00 

120 
empregados 
imediatos 

e 200 a 
longo 
prazo 

Retalhos de 
confecções e 
mão de obra 

100% do 
município 

03 meses 
300 

toneladas 
mês 

 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 2.10 - Secretaria de
Infra-estrutura 04.122.1002.2044 - Manter as atividades da secretaria de infra-estrutura
44.90.52.01 - Equipamentos e materiais permanente 11.01.00.00 - Recursos PrópriosVI-
GÊNCIA: 10 (dez) anosPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
e: PATAMUTÉ TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA. CNPJ: 07.815.948/0001-44.

Cajazeiras - PB, 13 de Agosto de 2009
WESLEY SÁVIO GONÇALVES DAMASCENO

Presidente da Comissão



Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 72/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB , por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas
alterações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial nº. 72/09  cujo objeto é o Fornecimento de Medicamentos
para Distribuição Gratuita destinados a Secretaria de Saúde.   A reunião acontecerá no
dia 25 de agosto de 2009 às 8:30 horas , na sala da Comissão de Licitação situada a Rua
João Pires de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão
ser adquiridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço
eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE CANCELAMENTO  - PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2009
Comunica aos interessados que o pregão presencial n° 00026/2009 foi cancelado,

tendo em vista o interesse público.
São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Agosto de 2009

EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB,
às 09:30 horas do dia 26 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Contratação de serviço de locação de máquinas para recuperação de
estradas vicinais do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Agosto de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, às 09:00 horas do
dia 25 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de serviços de pintura, funilaria e tapeçaria, destinado a manutenção e
conservação dos veículos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 233. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Aparecida - PB, 12 de Agosto de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do
dia 25 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição de material médico e hospitalar, mediante solicitação periódica e entrega
parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0028/2005. Informações: no horário das 09:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3294-1014. Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 12 de Agosto de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 11:00 horas do
dia 25 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição de material para laboratório bioquímico, mediante solicitação periódica e
entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0028/2005. Informações: no horário das 09:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3294-1014. Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 12 de Agosto de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 14:00 horas do
dia 25 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição de medicamentos padronizados diversos, mediante solicitação periódica e
entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0028/2005. Informações: no horário das 09:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3294-1014. Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 12 de Agosto de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009
OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de engenharia para a

construção de escola de Ensino Infantil - Projeto Padrão FNDE/MEC no município de
Cabedelo.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - Valor: R$ 1.089.128,53.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do

Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Pires de Figueiredo, S/N -
Centro - Cabedelo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias
úteis.Telefone: (083) 3250-3121.

 Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 71/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB , por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas
alterações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial nº. 71/09  cujo objeto é a Contratação de Empresa para
Realização de Exames Especializados de Média e Alta Complexidade.   A reunião acon-
tecerá no dia 27 de agosto de 2009 às 8:30 horas , na sala da Comissão de Licitação
situada a Rua João Pires de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores infor-
mações poderão ser adquiridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e
no endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00004/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada à Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do
dia 13 de Setembro de 2009, licitação modalidade Concorrência, do tipo melhor preço, para:
Seleção de Instituição Financeira para ocupar e explorar, a título precatório, através de
concessão onerosa de uso, a exclusividade da gestão da folha de pagamento dos servidores,
da folha de fornecedores, da arrecadação secundária, centralizada de tributos e preços
públicos municipais e também empréstimos consignados à servidores.. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (83) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 10 de Agosto de 2009
WESLEY SÁVIO GONÇALVES DAMASCENO

Presidente da Comissão
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“Paraíba, terra amada”

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS – CNPJ Nº 08.739.351/0001-20.  Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente , emitiu
a Licença Prévia nº 1360/2009 em João Pessoa, 31 de julho de 2009 – Prazo: 180 dias. Para
a atividade de: Implantação de centro de eventos Na(o) RUA JOSÉ VERÍSSIMO DE SOU-
ZA – Nº 106. Município: MONTADAS – UF PB. Processo: 2009-003407/TEC/LP-0034.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/09
Registro CGE Nº. 09.60063-9
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da Comissão

Especial de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que será realizado às 10:00
horas do dia 21 de agosto de 2009, em sessão pública, a abertura dos envelopes Proposta
de Preços da Licitação acima descrita.

João Pessoa, 11 de agosto de 2009.
VINICIUS LONDRES DA NÓBREGA FILHO

Presidente da CEL

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº23/09

Registro CGE Nº09-00260-6
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 27/08/2009 às 15:00 horas para: Aquisição de Material
Permanente (Grupo Gerador).  Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão
ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site
www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 12 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 022/2009

REGISTRO CGE Nº. 09.60255-1
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEIE, através da Comis-

são Especial de Licitação criada através da Portaria N°. 018/2009, publicada no D.O.E. em
01/05/2009, comunica que será realizada às 14:00 horas do dia 31 de agosto de 2009, na
Sala de Reuniões da Comissão Especial de Licitação, situada a Rua João da Mata, S/N,
Bloco III, 1º andar, Centro Administrativo, Jaguaribe, João Pessoa - PB, a Tomada de Preços
Nº. 022/2009, do tipo Menor Preço, em Regime de Empreitada por Preço Global, para a
Recuperação de 03 (três) Passagens Molhadas nas localidades Juá, Tapera e Bilica, no
município de TRIUNFO, Estado da Paraíba. Os interessados poderão adquirir o Edital,
mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de 50,00 (cinqüenta reais)
e obter mais informações no endereço supramencionado, no horário comercial. Telefone:
3218-4675.

João Pessoa, 11 de agosto de 2009.
Vinicius Londres da Nóbrega Filho

Presidente da CEL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/2009

REGISTRO CGE Nº. 09.60254-2
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEIE, através da Comis-

são Especial de Licitação criada através da Portaria N°. 018/2009, publicada no D.O.E. em
01/05/2009, comunica que será realizada às 16:00 horas do dia 31 de agosto de 2009, na
Sala de Reuniões da Comissão Especial de Licitação, situada a Rua João da Mata, S/N,
Bloco III, 1º andar, Centro Administrativo, Jaguaribe, João Pessoa - PB, a Tomada de Preços
Nº. 023/2009, do tipo Menor Preço, em Regime de Empreitada por Preço Global, para a
Recuperação de 02 (duas) Passagens Molhadas nas localidades Lagoa I e Novo II, no
município de SANTO ANDRÉ, Estado da Paraíba. Os interessados poderão adquirir o
Edital, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de 50,00 (cinqüenta
reais) e obter mais informações no endereço supramencionado, no horário comercial. Te-
lefone: 3218-4675.

João Pessoa, 11 de agosto de 2009.
Vinicius Londres da Nóbrega Filho

Presidente da CEL

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº24/09

Registro CGE Nº09-00301-6
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 25/08/2009 às 15:00 horas para: Aquisição de Equipamentos
para Fisioterapia.  Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adqui-
ridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site
www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 12 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº26/09

Registro CGE Nº09-00296-2
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 26/08/2009 às 14:00 horas para: Aquisição de Material de
Consumo(Copo descartável e outros).  Maiores informações e cópia completa de EDITAL
poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no
site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 12 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº27/09

Registro CGE Nº09-00302-5
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna público
para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações,
pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste
órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou telefax (083) 3218-
7478, no dia 28/08/2009 às 15:00 horas para: Aquisição de Material de
Permanente(Condicionador de ar e bebedouro elétrico).  Maiores informações e cópia comple-
ta de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço
acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 12 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 006/2009
Registro CGE Nº 09-00249-1

Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira Oficial, referente ao Pregão nº
006/2009, cujo objeto é aquisição de medidores de vazão tipo turbina G-250, G-650 e G-
1000, para serem utilizados nos CRMs da PBGÁS. HOMOLOGO o resultado: Pregão
FRACASSADO.

João Pessoa, 12 de agosto de 2009.

ANTONIO CARLOS FERNANDES RÉGIS
Diretor Presidente

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 006/09
Registro CGE Nº. 09-00249-1
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da Pregoeira e da Equipe

de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para conhe-
cimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial 006/2009 realizado no dia 12/
08/2009, às 09h00min, cujo objeto é aquisição de medidores de vazão tipo turbina G-250, G-
650 e G-1000, para serem utilizados nos CRMs da PBGÁS. Resultado: FRACASSADO.

João Pessoa, 12 de agosto de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 014/09
Registro CGE Nº. 09-00253-1
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da Pregoeira e da Equipe

de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para conhe-
cimento dos interessados, o adiamento da licitação na modalidade PREGÃO Nº 014/2009,
regida pela Lei Federal Nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Nova data de
Abertura das Propostas: 26/08/2009, às 09h00min, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no fornecimento de vale alimentação e refeição/lanche. O Edital e anexos
poderão ser consultados ou adquiridos pelos interessados, na sede da PBGÁS situada à Av.
Epitácio Pessoa, 4756 - Cabo Branco - João Pessoa/PB, a partir da data de sua publicação
em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou adquirido pelo
site: www.pbgas.pb.gov.br.

João Pessoa, 12 de agosto de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 006/09
Registro CGE Nº. 09-00249-1
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da Pregoeira e da Equipe

de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para conhe-
cimento dos interessados, a realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 006/2009,
regida pela Lei Federal Nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Data de Abertura
das Propostas: 26/08/2009, às 14h30min, cujo objeto é aquisição de medidores de vazão tipo
turbina G-250, G-650 e G-1000, para serem utilizados nos CRMs da PBGÁS. O Edital e
anexos poderão ser consultados ou adquiridos pelos interessados, na sede da PBGÁS
situada à Av. Epitácio Pessoa, 4756 - Cabo Branco - João Pessoa/PB, a partir da data de sua
publicação, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou
adquirido pelo site: www.pbgas.pb.gov.br.

João Pessoa, 27 de julho de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, a licença Prévia, para Construção
da Associação dos Produtores de Avicultura Alternativa do Agreste da Borborema – A.P.A.B.
Situado no sitio Camucá, zona rural deste Município.

São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 12 de agosto de 2009.
Lúcio Flávio Bezerra de Brito

Prefeito

INTRAFRUT INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A
CNPJ: 08.972.622/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para se reunirem em

AGO/AGE que se realizará ás 09:00 hs do dia 31 de agosto de 2009, na sede social da
companhia, na Rua B 3, nº 800, Distrito Industrial, João Pessoa/PB, a fim de discutirem e
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)Aprovação das contas do exercício social
encerrado em 31.12.2008; b)Deliberarem sobre a destinação do Lucro Líquido; c) Fixar
honorários para a administração; d) Outros assuntos correlatos e de interesse social. João
Pessoa (PB) 13 de agosto de 2009 .JOSÉ LEOVIGILDO DE MELO COELHO(Presidente
do Conselho de Administração).

INTRAFRUT INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A
CNPJ: 08.972.622/0001-93

AVISO AOS ACIONISTAS - DIREITO DE PREFERÊNCIA
Aos acionistas da companhia, é dado o prazo de 30 dias para o exercício do direito

de preferência no aumento de capital social no valor de até R$ 5.200.000,00 que será
deliberado em reunião do Conselho de Administração, no dia 21.09.2009, às 9:00 hs,  na sede
social, na Rua B 3, nº 800, Distrito Industrial, João Pessoa/PB. João Pessoa (PB) 13 de
agosto de 2009. JOSÉ LEOVIGILDO DE MELO COELHO (Presidente do Conselho de
Administração).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2009

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00006/2009,
que objetiva: Contratação de empresa para a execução da Pavimentação Asfáltica em diver-
sas Ruas na cidade de Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório e ADJUDICO o seu objeto a: A.G.C. CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS
LTDA - R$ 1.035.551,30.

Guarabira - PB, 11 de Agosto de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita
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O zagueiro Fabiano Eller, um
reforço do Internacional, afirmou,
ontem, que tinha certeza que
voltaria a jogar no clube gaúcho.
"Saí daqui (do Inter) e graças a
Deus deixei as portas abertas
para voltar um dia”, disse.

"Fabiano Eller
   valoriza o seu

retorno ao Inter

Árbitro prejudica a Raposa
n Clube vai entregar as imagens do jogo contra o Paraná, no empate de 2 a 2, à FPF para que providências sejam tomadas junto à Comissão Nacional

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

presidente da Federação
Paraibana de Futebol,
Rosilene de Araújo Go-

mes informou ontem, direto do
Rio de Janeiro, que vai solicitar
à diretoria do Campinense Clu-
be fita do jogo contra o Paraná
Clube, ocorrido na noite da úl-
tima terça-feira (11), no senti-
do de saber se o juiz da parti-
da, o cearense Wladyerisson
Silva Oliveira prejudicou o clu-
be paraibano.

Os dirigentes rubro-negros
acusam o árbitro de não ter
marcado um pênalti em cima
do atacante Washington, o que
levaria a Raposa à vitória.
Campinense x Paraná Clube
empataram em 2x2.

Assim que estiver com cópia
da fita da partida em suas
mãos, a presidente Rosilene
Gomes disse que encaminhará
a mesma ao presidente da Con-
federação Brasileira de Futebol,
Ricardo Teixeira e a Sérgio Cor-
reia, presidente da Comissão de
Arbitragem da CBF para as
providências cabíveis.

�Na hora que estiver em mi-
nhas mãos o CD com as ima-
gens irei fazer a denúncia a
CBF�, disse a dirigente.

A ida de Rosilene Gomes ao
Rio de Janeiro foi para discutir
a inclusão da Paraíba e da ci-
dade de João Pessoa como sub-
sede da Copa do Mundo de 2014.

A estadia da dirigente da FPF
no Rio de Janeiro serviu tam-
bém para que ela entregasse
documento assinado pelo pre-
sidente da Comissão de Arbi-
tragem da Paraíba, Marcílio
Bráz reclamando da falta de
respeito da Comissão Nacional
de Arbitragem com os árbitros
paraibanos no quadro da CBF.
O documento foi protocolado
na Secretaria da Comissão.

Os àrbitros paraibanos recla-
mam que, apesar da Paraíba ter
um clube na Segunda Divisão
do futebol brasileiro, no caso do
Campinense Clube, nenhum
deles foi escalado para qualquer
partida das 17 rodadas já reali-
zadas sem, no entanto, sequer
ter entrado em sorteio. A insa-

Depois do empate de 2x2 con-
tra o Paraná Clube, na noite de
terça-feira (11), o time do Cam-
pinense Clube voltou aos tra-
balhos na tarde de ontem com
o treinador Freitas Nascimen-
to bastante revoltado com a
arbitragem. Embora tenha re-
clamado muito a meta agora é
o jogo diante o ABC-RN, no
próximo domingo, no estádio
Frasqueirão, em Natal.

Com 10 pontos e cada vez
mais isolado na lanterna da
Série B do Campeonato Brasi-
leiro, o representante parai-
bano vai enfrentar o vice-lan-
terna. A equipe potiguar está
na 19ª posição na tabela de
classificação com 15 pontos
em 17 jogos. A diferença entre
o Campinense Clube e o For-
taleza-CE, 17º colocado e o
primeiro da zona do rebaixa-
mento é de 9 pontos.

 Para deixar a incômoda si-
tuação de lanterna, a Raposa
precisa vencer o ABC-RN em
Natal e ganhar da Portuguesa
em Campina Grande, além de
torcer para que o time potiguar
não derrote o Bragantino, em
São Paulo, pela 19ª rodada.

O Campinense Clube é um

time que não faz o dever de casa
nesta Série B do Campeonato
Brasileiro. Foram 17 pontos
perdidos dentro dos seus do-
mínios, ou sejam, dos 9 jogos
realizados no estádio Amigão,
venceu apenas três e empatou
um. Longe de Campina Gran-
de, a Raposa não marcou se-
quer um ponto.

Os dados, no entanto pare-
cem que não estão desaniman-
do alguns diretores do Rubro-
Negro paraibano. Na "Toca da
Raposa", no caso o Renatão, os
cartolas acreditam que esta in-

tisfação com Sérgio Correia é
evidente por parte de Rosilene
Gomes e de Marcílio Bráz.

Enquanto o desejo dos árbi-
tros paraibanos em apitar jogos
da Série B não é concretizado, a
CBF sorteou na quarta-feira
(11), o paraibano José Renato Al-
buquerque Soares para coman-
dar o jogo entre Sergipe x Ferro-
viário-CE pela Série D (Quarta
Divisão) do Campeonato Brasi-
leiro. Ele será auxiliado também
pelos paraibanos Griselildo de
Souza Dantas e Broney Macha-
do. A partida será no próximo
domingo (16), a partir das 16
horas, no estádio Lourival Ba-
tista, em Aracaju-SE.

Equipe volta aos treinos e pensa no ABC

A

Na hora em que
estiver em minhas
mãos o CD contendo
as imagens do jogo
irei fazer a denúncia
à CBF”

Rosilene Gomes
PRESIDENTE DA FPF

“

cômoda situação será resolvi-
da. Todos são unânimes em
não acreditar no rebaixamen-
to do time para a Série C em
2010. Segundo eles, o time dará
a volta por cima nas 21 roda-
das ainda restantes para o en-
cerramento da competição.

Se a competição terminasse
hoje, além do Campinense Clu-
bes estariam rebaixados ABC-
RN, Juventude-RS e Fortaleza-
CE. Atlético-GO, Vasco-RJ, Gua-
rani-SP e Ceará estariam na Sé-
ria A do Campeonato Brasileiro.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Com o empate, o Campinense segue na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B a dois jogos do encerramento da primeira fase

Freitas criticou
bastante a

arbitragem no
empate de 2 a 2
contra o Paraná

RE
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OD
UÇ

ÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO



Kitesurfistas da PB em
busca do título mundial
nDisputas na praia de Barra de Cunhaú, Litoral Sul do Rio Grande do Norte,

começaram ontem e quatro atletas do Estado seguem na competição
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Os jogadores do Botafogo-PB
apresentados na tarde de terça-
feira (11), trabalharam forte na
manhã de ontem. Sob o comando
do treinador Anthony Santoro,
eles participaram de treino físico
na Maravilha do Contorno. À tarde
foram submetidos a avaliação

"Botafogo com
mais reforços

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Acompanho futebol há mais de 30 anos e não é dificil
perceber quando um árbitro está mal-intencionado
numa partida. Dias atrás, nesta coluna, questionei o por-
que do Tribunal Desportivo da CBF não usar do mesmo
rigor com os árbitros como faz com os jogadores. A pro-
curadoria do STJD capta as imagens da partida e depois
denuncia o jogador que cometeu uma infração não vis-
ta pelo árbitro. É uma excelente medida, digna de aplau-
sos. E porque isto não acontece com os árbitros? Não
estou falando de lances polêmicos que necessitam de
interpretação, mas sim alguns na frente do árbitro que
ele simplesmente ignora como aconteceu com Héber
Roberto Lopes na vitória do Goiás sobre o Flamengo
por 3 a 2 em que o segundo gol goiano foi marcado de
forma irregular, depois reconhecido pelo próprio árbi-
tro. E quem paga a conta do prejuízo na tabela?

Quem paga o prejuízo?

A regra de número 18
Sei que os árbitros não são pessoas infalíveis e podem

cometer falhas num jogo de futebol, porém nunca deixar
de aplicar as 17 regras. Alguns aqui e acolá aplicam a regra
18 que é muito pessoal e não tem em livro algum. O cearen-
se Wladyrisson Silva Oliveira não viu o pênalti em Washing-
ton no jogo contra o Paraná quando estava 1 a 0 para o Cam-
pinense e nem o assistente Arnaldo Rodrigues de Souza
que estava de frente para o lance. Um flagrante desrespeito
as regras do jogo.

Os mesmos erros de Armando
A Comissão de Arbitragem Nacional fez a maior propagan-

da na reformulação do quadro, mas segue cometendo os mes-
mos erros dos tempos de Armando Marques, ou seja, privile-
giando alguns árbitros que mesmo tendo errado e feio em jogo
seguem sendo escalados normalmente como se nada tivesse
acontecido. Cadê a punição? Como os outros terão oportuni-
dade? Vejam o caso dos árbitros paraibanos que seguem dis-
criminados sem ter chances de apitar um jogo da Série B.

Discriminação
Vejam que árbitros do

Acre, Piauí, Alagoas e Sergi-
pe que não tem clubes na Sé-
rie B aqui e acolá são chama-
dos para mostrar suas qua-
lidades e os paraibanos
nada. Isso não significa di-
zer que eles não estão capa-
citados, porém porque nós
que temos o Campinense na
Série B ficamos relegados a
escalas somente no Campeo-
nato Brasileiro da Série D. Não
existe explicação, porque os
medalhões seguem errando
constantemente e nada de
�geladeira�. Isso é uma ver-
gonha.

Corporativismo
O que está acontecendo

com os relatórios dos ob-
servadores? Eles não es-
tão enxergando nada? São
perguntas que seguem
sem respostas e ignora-
das pela Comissão de Ar-
bitragem, a não ser que o
corperativismo esteja fa-
lando mais alto, afinal
muitos árbitros se julgam
donos de razão e de longe
reconhecem suas falhas. E
será que a comissão tem
levado em consideração
as observações? Pergun-
tar não ofende.

Marcos Lima
REPÓRTER

s paraibanos George
Feitosa, Wilson Bode-
te, Pedro Carvalho

Montenegro e Nayara Licarião
iniciaram ontem, na praia de
Barra de Cunhaú, Litoral Sul do
Rio Grande do Norte, as dispu-
tas pelo título mundial de kite-
surf. A etapa do Mundial da
PKRA (terceira e última do
tour) conta pontos para o
ranking da IKA (International
Kiteboarding Association).

Além da briga pelo título da
modalidade, os melhores atle-
tas brasileiros participarão da
primeira etapa do Brasil Open
de Kitesurf, que terá disputas
de Freestyle, amador e profis-
sional, além da regata, que será
realizada paralela ao mundial
do PKRA. Nesta, o melhor bra-
sileiro na prova internacional
levará o título. O evento termi-
na no próximo domingo, dia 16
e reúne atletas.

Atletas renomados da moda-
lidade como Charles Deleau,
campeão de 2008, o francês
Bruno Sroka, campeão de
2007, o também francês Bruno
Sroka e o mexicano Sean Far-
ley participam da competição.
Entre os brasileiros, os desta-
ques ficam por conta dos pa-
raibanos Pedro Montenegro,
sexto lugar no ranking da
PKRA, e Nayrara Licarião, se-
gunda colocada entre as mu-
lheres. Antes da etapa brasi-
leira, os atletas paraibanos
competiram em Portugal, Es-
panha e Alemanha.

Além da prova de Barra do
Cunhaú-RN, o Open Brasil de
Kitesurf conta com mais três
etapas: São Sebastião-SP - re-
gata; em Barra Grande-PI - re-

gata e Freestyle e Taíba-CE-
Wave e Freestyle. O Kite Ra-
cing Brasil 2009 distribuirá U$
10.000 em premiação. Já o
Open Brasil de Kitesurfe ofe-
rece R$ 7.500 nesta etapa.

Por telefone, ontem, George
Feitosa disse ser um grande
desafio a competição que está
participando. "Será um enor-
me desafio, porque em condi-
ções perfeitas como é, a estra-
tégia junto com o treinamento
farão a diferença, pois acredi-
to que os rider´s estarão bem
junto na disputa", disse o kite-
surfista. "Os adversários estão
muito bem treinados e prepa-
rados tendo em vista que na
Europa e EUA eles estarem no
meio pro final do tuor, já o nos-
so está para iniciar e isso faz
muita diferença. Mas pelo que
vimos (no Mundial em Portu-

gal) estamos otimista que po-
demos (o time Brasil) brigar
pela etapa", completou.

De acordo com George Feito-
sa, os paraibanos vivem um
dos melhores momentos na
prática deste esporte em âm-
bito nacional e internacional.
"Aqui na Paraíba hoje estamos
com as melhores condições de
desenvolvimento de equipa-
mento e nosso como atleta, es-
tamos juntos treinando e aper-
feiçoando sempre, daí temos
uma enorme expectativa ten-
do em vista a nossa experiên-
cia recente no Mundial onde
conseguimos enxergar onde
estamos e o que precisamos fa-
zer para representar da me-
lhor forma possível o Brasil
nesta etapa do Mundial", con-
cluiu.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O

O kitesurf proporciona um espetáculo exuberante durante as disputas

médica feita por Fábio Farias e
pelo fisioterapeuta Wellington
Almeida. Também ontem, novos
jogadores foram incorporados ao
elenco, que passou a ser formado
por 21 atletas. Desembarcaram
na Maravilha do Contorno,
oriundos do Rio de Janeiro, os
jogadores Rerysson, Taércio,
Juninho Tenente e Maciel. Do Rio
Grande do Norte chegaram os
atletas Kel e Patamé. Do Clube

Náutico Capiparibe-PE também já
estão no grupo os jogadores
Leonardo, Jairo, Altemar e
Tiaguinho. Outra novidade foi a
contratação de Cláudio Cabedelo
como treinador de goleiros. Ele
substitui Adailton Pereira que há
anos estava no time. Os novos
contratados são para a Copa
Paraíba Sub-21. O Botafogo
estreia no dia 13 de setembro
contra a Queimadense.

DIVULGAÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Torneio gera mais de R$ 1 bilhão
n Anunciantes têm retorno de mídia histórico com o tempo de exposição na TV na competição em que o Corinthians se sagrou campeão

edição 2009 da Copa
Kia do Brasil atingiu
uma marca histórica

de retorno de mídia para anun-
ciantes. Somado, o tempo de ex-
posição das marcas na TV aber-
ta durante os 262 jogos trans-
mitidos gerou o equivalente a
R$ 1.132.837.000,00, segundo
levantamento feito pelo insti-
tuto de pesquisas Informídia.

O levantamento cronometra
o tempo de aparição de cada
marca, pondera a posição que
o logotipo ocupou no vídeo e
avalia o custo desse espaço de
acordo com as tabelas de mí-
dia das emissoras de TV para o
horário - não são considerados
os descontos.

Impulsionada pelo bom de-
sempenho do campeão Corin-
thians e pela presença de Ro-
naldo, a Copa Kia do Brasil teve
464 horas de transmissão em
2009. No total, a competição foi
vista por 39.144.000 pessoas.

Os dados foram aferidos em
levantamento encomendado
pela Traffic, empresa de marke-
ting esportivo que comercializa
cotas de publicidade da Copa
Kia do Brasil - o naming right,
por exemplo, é uma proprieda-
de da cota de title sponsor. A
agência ainda fez um filtro de
10 jogos, definidos por critéri-
os dela, para mostrar aos pa-

trocinadores um relatório de
resultados dos aportes.

Os 10 jogos escolhidos foram,
na visão da Traffic, os oito me-
lhores e os dois piores entre os
que foram veiculados pela TV
aberta. Nesse grupo (a lista
completa não foi revelada, mas
há seis partidas do Corinthians),
a audiência média para São Pau-
lo chegou a 40 pontos (33 da
Globo e 7 da Band).

"A campanha do Corinthians,
que é um time popular, e a par-
ticipação do Ronaldo tiveram
grande influência nisso. No jogo
contra o Itumbiara, por exem-
plo, mesmo as pessoas que tor-
cem para outros times queriam
ver a estreia dele. Foi um evento
que potencializou muito a com-
petição", avaliou Eduardo Bar-
rieu, diretor de marketing e co-
mercial da Traffic.

A pesquisa que a empresa
apresentou aos patrocinadores
da Copa Kia do Brasil apontou
um retorno de 12 vezes sobre o
valor investido por publicida-
de estática na competição. Para
o diretor da Traffic, esse núme-
ro confirma a importância que
a mídia exerce sobre o aporte
de capital no segmento: "Essa
percepção já existia, mas a cri-
se acentuou o cenário. Hoje em
dia, é fundamental pensar na
exposição da marca".

COPA DO BRASIL

nO atacante Fernandinho, do
Barueri, está em evidência. Um
dos destaques do Campeonato
Brasileiro, o jogador já avisou
que deseja jogar num clube de
maior expressão para chegar à
Seleção Brasileira (de preferên-
cia antes da Copa do Mundo) e
jogar ao lado de Ronaldo, ca-
misa 9 do Corinthians.

- Um jogador com quem eu
sempre sonhei fazer dupla de
ataque, de fazer grandes joga-
das, como as que eu faço pela
esquerda no Barueri é o Ronal-
do - disse Fernandinho em en-
trevista à ESPN Brasil

Fernandinho reagiu com

uma risada "envergonhada"
quando perguntado se ele iria
para o Corinthians.

 - Não tem nada certo, não tem
nada definido, mas é um sonho
jogar com ele, independente-
mente de onde for, no clube ou
na seleção - disse o jogador, que
tem em sua casa uma camisa do
atacante do Corinthians.

O sonho de Fernandinho pro-
vavelmente só deverá ser reali-
zado no ano que vem. Com 15
jogos disputados ele não pode
defender outro clube neste Cam-
peonato Brasileiro. Aliás, ele cor-
re o risco de não jogar mais o cam-
peonato já que seu contrato com

o Barueri se encerrou na terça-
feira. Apesar de o Barueri ter di-
reito sobre uma futura venda,
seu contrato é com o Iraty.

- Meu principal objetivo é jo-
gar no Brasil em um clube gran-
de, mas se a proposta (do exteri-
or) for irrecusável fica difícil. Meu
objetivo é dar continuação para
no ano que vem fazer um Paulis-
ta ou Brasileiro em um clube
grande. Meu sonho é chegar na
seleção o mais rapidamente pos-
sível, antes da Copa do Mundo
porque é um sonho jogá-la. To-
mara que Dunga esteja me olhan-
do - desejou o atacante.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Dividida em seis fases, a Copa
do Brasil reúne 64 equipes que
representam todos os Estados
do Brasil. Portanto, o torneio
consegue concatenar a audiên-
cia e a repercussão dos gran-
des jogos com a participação de
clubes regionalizados. "Isso
cria possibilidades diferentes
para os patrocínios. Você pode
trabalhar a marca em um sen-
tido global, mas também che-
ga a lugares mais distantes",
lembrou Barrieu.

Ao mesmo tempo em que
impulsionou os números de
2009, porém, o desempenho es-
portivo pode ser um inimigo na
próxima temporada. O Corin-
thians, por ter ficado com o tí-
tulo, disputará a Copa Liber-
tadores e não participará da
competição nacional. Atual-
mente, a classificação do Cam-
peonato Brasileiro também ti-

raria Palmeiras, Goiás, Atléti-
co-MG e Internacional do tor-
neio brasileiro.

O cenário é ainda mais preo-
cupante devido aos números
deste ano. A TV Globo, por
exemplo, priorizou a Copa do
Brasil e a presença de Ronaldo
no Corinthians em detrimento
de partidas da Libertadores. O
último jogo que a emissora ca-
rioca mostrou do São Paulo no
torneio continental era válido
ainda pela primeira fase.

Em 2010, com o Corinthians
e Ronaldo na Libertadores, es-
pera-se um movimento contrá-
rio. "É claro que a presença de
clubes mais populares sempre
ajuda, mas não temos como fa-
zer esse desenho agora. Vamos
aguardar o fim do Campeona-
to Brasileiro e ver como as coi-
sas vão ficar", finalizou o dire-
tor da Traffic.

A

Atacante do Barueri sonha com a seleção

Competição reuniu 64 clubes
de todos os Estados do país

A Copa, cuja decisão foi Inter e Corinthians, teve 464 horas de transmissão e vista por mais de 39 milhões de pessoas.

Fernandinho pode
ser reforço do

Corinthians após o
Campeonato

Brasileiro

FOTOS: REPRODUÇÃO



‘Veludo Azul’ é destaque
do Cine Sesc, hoje, em JP
“Veludo Azul” é um clássico a altura dos mistérios de
Alfred Hitchcock. Esse suspense de David Lynch será
exibido, hoje, no Cine sesc, em João Pessoa. Começa
às 18 horas. O filme narra a vida de Jeffrey, um rapaz
simplório que retorna para sua cidade depois de estar
fora algum tempo e descobre uma orelha humana sobre
o chão do jardim, em meio ao mato.
Não satisfeito com a passividade da polícia em relação
ao caso, ele e a filha de um detetive da polícia resolvem
fazer sua própria investigação. Eles acabam entrando
em um submundo bizarro, envolvendo um homem
diabólico e uma linda, porém misteriosa, mulher.

Não sou eu. São
as músicas. Eu
sou só o carteiro.
Eu entrego as
músicas.

Bob Dylan,
CANTOR E COMPOSITOR
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MinC libera R$ 1,8 mi para
projetos culturais na PB
Verbas vão beneficiar jovens em 170 municípios do

Semiárido; inscrições terminam em setembro. 19

"
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nMaestrina cubana retorna à
Paraíba para comandar um
concerto da Orquestra
Sinfônica, hoje, no Cine
Banguê, em João Pessoa

A

A BATUTA
de Herrera
rege a OSPB

José Bezerra Cavalcante
lança hoje ‘Baú de Lavras’
Um dos grandes nomes da Geração 59, poeta paraibano

retorna ao Estado para lançamento de seu livro. 23

Magda Rego
ESPECIAL PARA A UNIÃO

Orquestra Sinfônica da Paraíba segue
o cronograma de apresentações 2009,
com concerto oficial de abertura do

segundo semestre, hoje, dia 13. O concerto, que
faz parte do projeto Quintas Musicais da Fu-
nesc, terá como regente convidada à maestri-
na cubana Elena Herrera, que volta à Paraíba
depois de cinco anos que esteve à frente do co-
mando da Sinfônica.

A apresentação da OSPB contará com a par-
ticipação do Coro Sinfônico da OSPB e do Coral
Universitário Coro em Canto da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG); e tam-
bém de três solistas líricos: Ana Gouveia (so-
prano), Sara Martins da Costa (mezzo-sopra-
no) 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 momen-
tos. No primeiro será executado o �Concerto
para flauta e cordas�, do compositor C. P. E.
Bach ; e no segundo momento, após o interva-
lo, teremos, �Sinfonia nº 2, Op. 52, em si maior�
e �Lobgesang�, de autorias do músico F. Men-
delssohn.

Elena Herrera detalha as peças que serão exe-

cutadas 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 esta-
mos no ano que completa duzentos anos de ani-
versário 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 duzentos anos do aniversário
do compositor. É uma sinfonia cantata, com
trechos e salmos, trechos do novo testamento,
do antigo testamento, e uma combinação de
uma primeira parte, que se associa com pala-
vras que falam a Deus também e uma segunda
parte com coros, solistas, dois sopranos e um
tenor, cuja sinfonia se chama �Lobgesang�, que
significa canção de louvor, hino de louvor�.

Herrera explica da emoção de reger nova-
mente a Sinfônica. �... então, eu pensei: Se eu
volto à Paraíba, porque a gente também tem
muito a ver com a criação do coro sinfônico,
junto com Tom K, Ana Gouveia e,  nesta apre-
sentação,  juntou com o Coral de Campina
Grande, com Emanuel Guerra, então,  toda
essa  loucura  a gente fez. E se eu volto à Paraí-
ba, depois de cinco anos, tem que ser nesse tom
de loucura também, para que a Orquestra
seja feliz, com um coral lindo. É muito emoti-
vo. E o povo voltar  a recordar a gente com
carinho�.

“
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A senhora regeu a orquestra sinfônica da
Paraíba (OSPB) de 2001 a 2004. Como se
sente voltando a comandar a sinfônica, como
convidada, neste concerto?

ER- Depois de cinco anos, é uma dá-
diva, é um presente. É muito impor-
tante pra mim, voltar a João Pessoa,
voltar a reger uma orquestra que eu
amo tanto.

Da época que a senhora foi maestrina titu-
lar da OSPB, para hoje, como a senhora ava-
lia o nível dos músicos paraibanos. Mudou
alguma coisa?

EH - Naquele período que a gente
trabalhou, nos três anos que eu tra-
balhei..., a Orquestra Sinfônica da Pa-
raíba, para mim, eu considero, uma
melhor do Brasil. A gente conseguiu
fazer um programa de nível altíssi-
mo. Tinha uma orquestra com todas
as alas, a planta completa, com 80
músicos, professores da Universida-
de. Hoje, ainda não comecei a ensaiar
com a Orquestra, estou só ensaiando
com o coro.

Como será o concerto desta semana? O
que o público pode esperar?

ER - 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 dos duzentos
anos de aniversário do nascimento
de Félix Mendelssohn Barthody, gran-
de compositor romântico, e ele tem
uma obra muito especial, que é uma
sinfonia que se faz pouco, sob piano
está se fazendo muito por causa dos
duzentos anos do aniversário e é uma
obra que foi escrita pelo quatricente-
nário da imprensa de Gutemberg.
Quando Johannes Gutenberg criou a
imprensa, quatrocentos anos depois,
foi pedido ao Mendelssohn fazer uma
obra que louvasse a importância da
criação da imprensa.

Sobre o primeiro livro que se im-
primiu foi a Bíblia. Então ele fez uma
sinfonia cantata, com trechos e sal-
mos, trechos do novo testamento,
trechos do antigo testamento; fez
uma combinação de uma primeira
parte, que se associa sem palavras
que fala a Deus também e uma se-
gunda parte onde coros, solistas,
dois sopranos e um tenor, que lou-
vam aqueles trechos e a sinfonia se
chama "Lobgesang", que significa,
canção de louvor, hino de louvor. Ele
deixou bem claro que  ele queria  de-
corar uma canção de louvor. Dentro
desta parte existe também um hino
luterano de 1637, nº 8, coral, lindís-
sima. Então, eu pensei: Se eu volto à
Paraíba, porque a gente tem muito a
ver também  com a criação do coro
sinfônico, junto com Tom K, Ana
Gouveia e a junção do Coral  de
Campina Grande, de Emanuel Guer-
ra e o de João Pessoa, neste concerto,
toda essa loucura a gente fez. E se eu
volto à Paraíba, depois de cinco
anos, tem que ser nesse tom de lou-
cura também, para que a Orquestra
seja feliz, com um coral lindo. É muito
emotivo e o povo volte a recordar a
gente com carinho.

Como foi que a senhora começou a sua
trajetória artística/ musical, como musicista,
maestrina?

EH- Tudo foi muito como consequên-
cia. Eu não me propus nunca. Comecei
a estudar música com quatro anos.
Minha mãe me levou para estudar e
a música me pegou cedo. Comecei to-
cando piano e toda minha vida com-
pleta tem sido guiada pela música. A
gente vive pra música. A gente não
vive da música. Eu me sinto uma
profissional da música, mas, por
cima da profissional da música, eu
me sinto devedora da música, por-
que a música é um privilégio muito
grande que a gente tem, que sugere
obrigações também. Então eu come-
cei cedo e fui largando tudo o que tava
sobrando e me dedicando absoluta-
mente a música.

Fiz meus estudos normais, segun-
do grau, entrei na universidade para
estudar filosofia, letras, e línguas gre-
co-latinas e segui estudando a músi-
ca, até que larguei a universidade e
me dediquei à música. Terminei o
curso completo com as melhores no-
tas e a reitora da universidade me
falou: larga isso e vai estudar músi-
ca. Parece que tudo passou mais rá-
pido, tudo foi muito rápido, muito
rápido, foi como uma consequência.
Na regência orquestral também cai
de casualidade, de pára-quedas.
Nunca me propus ser regente.

Eu amo forró. Fui muito amiga do Sivuca,
tive muito apreço pelo Sivuca.
Extraordinário como um grande músico
clássico, além de um grande músico
popular, um músico inteiro. ”

Elena Herrera
MAESTRINA

“

Quantas mulheres regentes de orquestras
têm no brasil?

EH - No Brasil têm umas quantas mu-
lheres regentes. Não sei quantas tem.  No
mundo têm algumas. Eu acho que so-
mos poucas, o nome que se fala, mas na
realidade, eu acho que o fato é não é ser
mulher, ou ser homem regendo, simples-
mente ser um músico que rege. E nós as
mulheres somos muito inteligentes.

Onde a senhora está atuando e quais os
trabalhos que está desenvolvendo?

EH- Em Brasília.  Estou trabalhan-
do com uma orquestra em Londrina,
Paraná. Faço alguns trabalhos com a
escola de música, trabalho também
pra Rádio Cultura FM, e assessoro o
grupo de música de Câmara.

A senhora faz algum trabalho com crianças
carentes?

EH- Fiz um trabalho durante três
anos, mas o trabalho parou. Eu estou
aguardando a três anos que este tra-
balho volte. Tem promessas de que vai
voltar, mas a falta de dinheiro é uma
coisa impressionante. Estou aguardan-
do, porque amo fazer este trabalho.

Em sua opinião, a música clássica está atin-
gindo outras camadas sociais, ou seja, está
mais acessível ao público, saindo daquela
posição de elitista?

EH- Eu sempre falei aqui, porque todo
concerto que a gente fez, foi com a casa

lotada. Fizemos também concertos po-
pulares, nos colégios, na Praça do Povo,
em Cabedelo. Olha, eu acho que a coi-
sa não é que a orquestra seja recepto-
ra, música elitista. Nós temos uma boa
parte de culpa, mas, também, acho que
as autoridades... fica muito preconcei-
tuoso, eu acho. Quando a gente vai a
um colégio, a um concerto na rua, o
povo não tem preconceito. O nível, o
status social, da cidade, às vezes, é pior,
a incompreensão, que nas camadas so-
ciais aparentemente é reconhecedoras.
Essa pessoa que reconhece tudo assi-
mila, a música clássica como outra
menos, depende como eu projete a
música clássica com ela. Essa pessoa,
se eu faço agora um grupo popular, de
rock, ela gosta também.

Eu amo forró. Fui muito amiga do
Sivuca, tive muito apreço pelo Sivuca.
Extraordinário como um grande mú-
sico clássico, além de um grande mú-
sico popular, um músico inteiro. A
gente fez concertos com ele, clássicos.
A sala cheia. Eu acho que... eu fico às
vezes muito triste. A pessoa de um ní-
vel determinado que tenha a respon-
sabilidade de dirigir o caminho, da
sociedade, por um período de quatro
anos, não gosta da gente. E aí é onde
está o problema. Não é o povo que não
gosta da gente. É um determinado pes-
soal, com um nível de até universida-
de, que por uma razão  xis considera
inexpressivo o que a gente faz.

Eu fui embora porque, simples-
mente eu fiquei sem poder fazer mais
nada. Antes que, eu fique com um
status de ter vindo de passeio aqui,
sem poder conseguir nada na or-
questra, eu vou renunciar. Eu renun-
ciei por isso. Tava muito feliz aqui.
Fui com o coração partido. Fui com
dor na alma. Falei com as autorida-
des, mas eles não me prometiam
nada, com segurança.

Passei esse último ano meu aqui,
que foi com o outro governador, ten-
tando lutar pelas reivindicações dos
músicos, mas não consegui nada.
Apenas nunca fui recebida.

Agora simplesmente eu chego e
fico sabendo que foi feito um plano
de carreiras, aprovado neste passa-
do governo, onde o piso salarial se
reduz. Eu encontro com quê?  Músi-
cos de um alto gabarito foram em-
bora da orquestra.

Paraíba vai perder sua orquestra.
Melhor orquestra, que tem existido
no Nordeste. E a melhor do Brasil,
capaz de competir com a estadual
de São Paulo. Cem por cento da Pa-
raíba são paraibanos, brasileiros. A
estadual de São Paulo, metade dos
músicos, são estrangeiros.

Tenho uma grande confiança em Ma-
ranhão, tenho uma grande confiança em
Maurício Burity, filho de um grande
amigo, amante da música, Tarcísio Bu-
rity, a quem eu conheci pessoalmente;
tenho uma grande confiança em Ana
Gouveia, a equipe da orquestra toda; te-
nho uma grande confiança em Plutar-
co, que está agora como diretor executi-
vo da orquestra.

A cubana Elena Herrera estará no comando da Orquestra Sinfônica, hoje à noite

EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Encontro de
Matemática será
mesmo em outubro

Termina esta semana, em João
Pessoa, o Escola Norte Nordeste
de Partículas e Campos...

Iphaep aprova

E

n Situada na Avenida
Epitácio Pessoa, casa
arquitetada por Acácio
Gil Boisoi e com jardins
planejados por Roberto
Burle Marx recebe título
de patrimônio histórico TOMBAMENTO

a cidade correu em direção ao mar...
Esse era o cenário que começava a
se desenhar em João Pessoa, no fi-

nal dos anos de 1950, e mais intensamen-
te na década de 60. Até então, a Capital
paraibana tinha uma paisagem urbanís-
tica concentrada no Varadouro e seu en-
torno, onde os portugueses desembarca-
ram, no século XVI, e onde edificaram as
construções iniciais. Foi então que surgiu
a Avenida Epitácio Pessoa, ligando o cen-
tro às praias, e a rua larga passou a ser
ocupada pelas famílias mais ricas, que ali
começaram a construir suas casas. Uma
delas, em particular, chamava atenção
pelos traços modernistas da arquitetura
de Acácio Gil Boisoi e os jardins projeta-
dos pelo paisagista Roberto Burle Marx.
Diante do palacete, os carros diminuíam
a velocidade e os transeuntes se detinham
para apreciar a "Residência Cassiano Ri-
beiro Coutinho".

Mais de 40 anos depois, a edificação faz
parte da história da Paraíba e está prote-
gida pelo patrimônio estadual. O Conpec
- Conselho de Proteção dos Bens Históri-
cos Culturais do Iphaep aprovou, por
unanimidade, o tombamento do imóvel
situado na Avenida Epitácio Pessoa, nº
1.090. Ainda este mês, o Decreto Homolo-
gatório de Tombamento será assinado e
publicado no Diário Oficial do Estado.

O diretor do Iphaep, Damião Ramos
Cavalcanti, ressalta a importância do
tombamento. "Todos que íamos à praia,
parávamos para admirar a construção
que embelezava o caminho da cidade
para o Litoral", lembra. "Esse imóvel faz
parte da história da cidade, do início da
arquitetura modernista no Nordeste.
Referência aos estudiosos desta arte".

O parecer de tombamento foi escrito
pelo arquiteto Raglan Gondim, coorde-
nador de Arquitetura e Ecologia do Iphaep
e também conselheiro do Conpec. Ele deta-
lha todos os elementos do processo: des-
de o pedido de tombamento, encaminha-
do ao Instituto através de um documen-
to assinado por André Cabral Honor e
outros 100 signatários, até os trâmites
de apreciação e visita ao imóvel, para
comprovar, in loco, os resquícios moder-
nistas da edificação.

O texto também traça um breve

O IX Encontro Regional de Matemáti-
ca Aplicada e Computacional será reali-
zado nos dias 21, 22 e 23 de outubro, em
João Pessoa. Trata-se de uma promoção
do Departamento de Estatística do Cen-
tro de Ciências Exatas e da Natureza �
CCEN, da UFPB, em parceria com a So-
ciedade Brasileira de Matemática Apli-
cada e Computacional � Sbmac.

Constam da programação, conferên-
cias com os professores Alberto Culmi-

nato, da Sociedade Brasileira de Mate-
mática Aplicada e Computacional, João
Marcos do Ó, do Departamento de Ma-
temática do CCEN, e Nelson Maculan da
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
entre outros. Além das palestras e con-
ferências, o evento terá minicursos, se-
ções temáticas e painéis, incluídas nas
seguintes áreas: Análise Numérica, Bio-
logia, Física, Matemática Aplicada, Ma-
temática da Computação, Modelagem
Computacional e Tecnologia do Ensino
da Matemática.

NORTE-NORDESTE
Termina esta semana, em João Pessoa,

o Ennepc � Escola Norte Nordeste de
Partículas e Campos. O encontro tem a
participação de representantes de um
grande número de universidades brasi-
leiras, para discutir temas importantes
relacionados com Introdução à Teoria
das Cordas, Teoria de Campos, Física de
Partículas, Gravitacional e Cosmológi-
ca, entre outros assuntos.

Estão sendo expositores os professo-
res especialistas Sílvio Sorella, da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro,
Arthur Maciel do CBPF, Victor Rivelles
da Universidade de São Paulo, e Nathan
Berkovits, da UNESP. O Ennepc tem a
coordenação dos professores Dionísio
Bazeia, José Roberto Nascimento e La-
ércio Losano, do CCEN, da UFPB, além
do professor Luís Crispino da UFPA

DIA DO BIÓLOGO
Termina nesta semana o prazo para a

submissão de trabalhos destinados ao
Congresso Nordestino de Biólogos, que
será aberto no próximo dia 2, em João
Pessoa. Profissionais e estudantes de to-

dos o país discutirão as repercussões e a
importância do profissional biólogo na
sociedade atual. A atividade faz parte das
homenagens ao Dia Biólogo, que será sen-
do comemorado no dia 3 de setembro.

O evento terá como sede a Superin-
tendência Regional do Trabalho e Em-
prego na Paraíba, do Ministério do Tra-
balho e Emprego, em João Pessoa-PB, e
recebe o apoio da Universidade Federal
da Paraíba, através do Departamento de
Biologia do CCEN, Universidade Esta-
dual, Universidade Federal de Campina
Grande e outros parceiros.

Os principais eixos temáticos são os
seguintes: Áreas de Atuação do Biólogo,
Formação Profissional do Biólogo, His-
tória e Filosofia da Biologia, Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Ciências
Biológicas, Relações entre Educação, Ci-
ência e Cultura, Processos de Ensino-
Aprendizagem em Biologia, Desenvolvi-
mento de Estratégias Didáticas para o
Ensino de Biologia, Educação não-for-
mal, bem como Biologia aplicada.

‘Residência Cassiano Ribeiro Coutinho’
tornou-se sede da Reitoria da UEPB

panorama do mundo, do Brasil e da Pa-
raíba naqueles anos de 1950/1960, quan-
do a arquitetura era fortemente influen-
ciada pela arte modernista. "Torna-se
claro, então, a ampla e inquestionável
integridade da obra com os princípios
norteadores do modernismo, sendo seus
autores ativos participantes da consoli-
dação e divulgação desse momento da
arquitetura brasileira em todo o mun-
do. Este fato facilmente poderá ser ob-
servado quando críticos da arquitetura,
como Hugo Segawa e José Wolf, não he-

sitam em citar essa obra como exemplo
da arquitetura modernista".

Segundo ele, a edificação passou, ao lon-
go dos últimos sete anos, por diversas
modificações para se adaptar às mais
variadas funções que assumiu: escola de
informática, loja de telefonia móvel, co-
mitê de campanha política e, mais recen-
temente, sede da reitoria da UEPB. "Tais
modificações se resumiram ao fechamen-
to de alguns vãos, a substituição de algu-
mas esquadrias, o revestimento de alguns
elementos compositivos com componen-
tes móveis metalizados, amadeirados ou
cerâmicos e a eliminação de algumas pa-
redes de vedação interna e da escada de
concreto", ressalta.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Casa na Avenida
Epitácio Pessoa é

um marco da
arquitetura
modernista

paraibana e no
Nordeste
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O bom convênio

Amanhã tem Preta Gil no Centro
de Convenções do Hotel Tambaú.
Vai ser uma l-o-u-c-u-ra......

Cultura da PB recebe

J

n Verbas do MinC beneficiarão
jovens de 170 municípios do
Semiárido paraibano, para
produção de microprojetos
avaliados em R$ 10 mil cada

R$ 1,8 MILHÃO

ovens dos 170 municípios paraibanos
localizados na região do semiárido es-
tão contemplados com o Programa de
Apoio a Microprojetos Culturais. O Di-

ário Oficial da Paraíba publicou na edição
de sexta-feira (7), o Edital Microprojetos Mais
Cultura � Região do Semiárido Brasileiro. O
objetivo é o financiamento não reembolsá-
vel de microprojetos culturais, visando fo-
mentar e incentivar artistas, grupos artísti-
cos independentes e pequenos produtores
culturais. Para promover a diversidade cul-
tural , os projetos financiados deverão ter,
como protagonistas ou beneficiários, jovens
de 17 a 29 anos de idade.

A premiação envolve recursos totais da
ordem de R$ 13,5 milhões, contemplando
cerca de 1.200 projetos, distribuídos entre
os municípios do Semiárido brasileiro. De
acordo como subsecretário de Cultura da
Paraíba, Flávio Tavares, caberá ao Estado
para a premiação R$ 1,85 milhão, contem-
plando 170 projetos, com valor médio de
R$ 10,8 mil. Os valores destinados aos pro-
jetos poderão variar de 1 a 30 salários mí-
nimos (valores de maio de 2009), deduzi-
dos os tributos previstos na legislação em
vigor na data do pagamento da premia-
ção.  O pagamento será efetuado em uma

única parcela, depositado em conta bancá-
ria ou mediante cheque administrativo.

As inscrições são gratuitas e estão aber-
tas desde o último dia 3 deste mês, com
encerramento previsto para o dia 16 de
setembro. Vão ser premiadas pessoas fí-
sicas ou jurídicas sem fins lucrativos que
desenvolvam todo e qualquer projeto cul-
tural nas áreas: artes visuais (pintura, es-
cultura, fotografia, artesanato, desenho,
gravura, artes gráficas, intervenções ur-
banas e linguagens virtuais); artes cêni-
cas (teatro, dança, circo e ópera); música

(shows, festivais, gravação de CD, DVD, e
outras formas de criação e apresentação
que propiciem a compreensão e o a acesso
à obra realizada, em todas as formas e gê-
nero da música. Literatura (revistas, jor-
nais, e demais impressos, mídias eletrôni-
cas, oficinas literárias, pesquisas, conto,
romance, crônica, poesia, cordel, histórias
em quadrinhos, poesia visual, poesia vir-
tual, entre outras). Audiovisual (mídia
magnética, mídias digitais, oficinas, mos-
tras, etc.). Artes Integradas (mais de uma
área artística).

A Unipb/FPB (que hoje são duas fa-
culdades numa só) firmou convênio de
cooperação com o Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura da Paraíba
(Crea) cujo objetivo é incentivar a par-
ticipação  dos associados e empregados
do Conselho, assim como seus familia-
res, na realização de cursos de Gradua-
ção e Pós-Praduação na Unipb/FPB. No
ato estavam presentes o presidente, o
Crea-PB engenheiro Paulo Laércio Vi-
eira, o superintendente do órgão, Cor-

jesu Paiva dos Santos e pelas faculda-
des, o diretor geral professor Sílvio de
Mendonça Furtado e a diretora acadê-
mica Érika Almeida.

Segundo Sílvio Furtado, a importân-
cia do convênio, é a possibilidade de
integração e divulgação junto ao pú-
blico alvo que são arquitetos, agrôno-
mos engenheiros e seus familiares.
�Vamos nos unir com esses profissio-
nais para conferências de maior credi-
bilidade aos cursos e captação de no-
vos alunos, além da facilidade no rela-
cionamento com pessoas qualificadas,
que formam o engrandecimento de to-
dos�, disse.  Já Paulo Laércio, do Crea ,
o convênio, aproxima o órgão da Uni-
pb/FPB, �já que o Crea é um órgão que
regulamenta profissões. Os alunos do
Curso de Engenharia Ambiental da
Unipb/FPB terão seus certificados para
o exercício da profissão, além de que,

nossos profissionais registrados vão
poder participar dos cursos oferecidos
ali, com desconto de 20%�, disse Paulo
Laércio Vieira.

CLUBINHO DA LEITURA
Os novos cursos do Clubinho da Lei-

tura, ano II, do Centro Cultural Zari-
nha, vão ter início no sábado (15). São
turmas �Para gostar de ler�, �Inicia-
ção ao teatro�, �Desenho artístico� e
�Raciocínio lógico/Investigando a Ma-
temática�.  O Clubinho da Leitura é o
que existe de melhor para a menina
gostar de ler e progredir.

BLOG DE BRENO
 O que existe de novo na província �in-

tertetinha� é o blog do jornalista Breno
Barros, que escreve muito bem e vai con-
quistando leitores fora das páginas. Na
capa desta semana texto sobre o filme
Coração Vagabundo. Anote aí o endere-
ço: agendadaparaiba.blogspot.com/  É
arrasador.

KAPETADAS
AMANHÃ tem Preta Gil no Centro de

Convenções do Hotel Tambaú. Vai ser,
como diz a Leila Diniz local, uma l-o-u-
c-u-ra.....

PRETA vem para celebrar os dez
anos de colunista de Fabito Bernardo,
que é o tal.

NINA Simone remixed & reimagined
é mais que uma loucura, é tudo, é mais.

Os projetos deverão ser realiza-
dos e concluídos no período de 12
meses, a partir da data de assina-
tura de termo contratual entre os
contemplados e o Instituto Nordes-
te Cidadania � INEC. Poderão se
inscrever brasileiros natos ou na-
turalizados (pessoas físicas) com
idade igual ou superior a 18 anos
completos e pessoas jurídicas sem
fins lucrativos que desenvolvam
projetos sócio-culturais.

As pessoas físicas deverão com-
provar sua residência, há pelo me-
nos dois anos, no município onde
pretendem realizar seus projetos.
No caso de pessoas jurídicas exi-
ge-se a comprovação de realização
de atividades sócio-culturais há
pelo menos um ano e ter sua sede
no município onde pretendem rea-
lizar seus projetos. Fica limitada a
inscrição a  um projeto.

Os projetos inscritos deverão ser
encaminhados em envelopes da se-
guinte forma: Programa Mais Cul-
tura - Ação Microprojetos � Edição
2009. Apresentação do Projeto. Sub-
secretaria Executiva de Cultura da
Paraíba � Casarão dos Azulejos �
Rua Conselheiro Henrique, 159, cen-
tro, João Pessoa � 58010-690.

As inscrições serão feitas em formu-
lário próprio disponível nas páginas ele-
trônicas www.cultura.gov.br;
www.funarte.gov.br; www.inec.org.br;
HTTP://maiscultura.gov.br ou no ende-
reço www.sec.pb.gov.br/cultura. Os for-
mulários também estão à disposição
nos pontos de cultura e nas prefeituras
dos 170 municípios contemplados, além
da Subsecretaria Executiva de Cultura
da Paraíba.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Projetos devem
ser concluídos
em doze meses
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Flávio Tavares, da
Subsecretaria de

Cultura do Estado

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA

Josélio Carneiro
REPÓRTER
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n - O jovem paraibano, Rodrigo de Almeida Eloy Lobo, 18 anos, inte-
grante da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba (OSJPB), ganhou
uma bolsa de estudos com duração de quatro anos na Nicholls
State University, no Estado de Louisiana, EUA, para dar continuidade
ao curso de Bacharelado em Música. Ele está embarcando ainda
este mês.

n - Atendendo a inúmeros pedidos, os empresários Fred Ferreira e Môni-
ca Lemos promovem no Zodíaco Dancing Bar nesta quinta-feira, mais
uma apresentação da banda Ala Ursa, um verdadeiro fenômeno de
público.A festa, que acontece a partir das 22 horas, marca mais uma
edição da 'Noite do Espumante".  Informações: (83) 3247-4711

n - O Boticário já antecipou sua linha de maquiagem primavera/verão
2009 e para isso foram desenvolvidos 19 produtos para olhos, boca
e rosto por meio da bem sucedida parceria com o make up artist,
Fernando Torquato, consultor estratégico da marca há três anos.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

Terezinha Cavalcante festejou sua nova idade com muita alegria e descontração

Terezinha Diane e Joselita Rodrigues também prestigiaram a aniversariante

Terezinha Cavalcante ladeada por Goretti Zenaide e Messina Palmeira

Wilma, Williane, Terezinha Cavalcante, Cleide e Eny Carvalho. Família da
aniversarinte que veio do Rio Grande do Norte para a comemoração

Rejane Tony, Terezinha Cavalcante e Aleuda Ferraz

Na foto, Zelma Correa, Terezinha Cavalcante, Lizete Nunes, Tereza
Neumann, Roziane Coelho e Ruth Moura

2 Festejada!
A socialite Terezinha Cavalcante, que

aniversariou no dia 1º de agosto,
comemorou a data somente no
sábado (8), onde reuniu os fami-
liares e amigas no restaurante
Pallace Gourmet, em Tambaú.
Muito querida e sempre sorrin-
do para a vida, Terezinha foi bas-
tante prestigiada. E com a ani-
mação de Beto do Teclado, a ale-
gria foi garantida. Pelos cliques
de Dalva Rocha, o RCVIPS mos-
tra agora alguns detalhes da mo-
vimentada comemoração. Con-
fira a cobertura completa tam-
bém em nosso novo portal
www.rcvips.com.br.

2 Curso
Os médicos cooperados da Unimed JP partici-

parão, no próximo dia 29, das 8h30 às 13 horas,
no auditório do Hotel Ouro Branco, do curso "Com-
petências para a Liderança - Estratégias dos Lí-
deres Vencedores", promovido pela Secretaria de
Responsabilidade Social e Desenvolvimento Hu-
mano, através da Coordenação de Capacitação
Cooperativista. O facilitador será o consultor or-
ganizacional Eduardo Shinyashiki. As inscrições
são gratuitas. Informações: (83)2106-0205.

2 Jubileu de Ouro
Em comemoração ao Jubileu de Ouro da Rede

Tropical de Hotéis os participantes do "Programa
Victoria" que se hospedarem no período de 1º de
agosto a 15 de setembro de 2009 em qualquer um
dos três hotéis da rede hoteleira da região Norte
(Tropical Manaus) e Nordeste (Tropical Tambaú e
Tropical da Bahia) do Brasil poderão acumular
800 milhas a partir de três 3 diárias consecutivas.

Milhas
Para participar do programa, no momento

do check-in o hóspede deverá informar o número
do cartão do "Programa Victoria". Se você quer
fazer parte dessa promoção, ainda dá tempo. Li-
gue para 0800 891 7045 ou visite o site
www.tapvictoria.com.br. Sobre a Tropical Hotels
& Resorts Brasil, acesse
www.tropicalhotel.com.br.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

l Mudam de idade hoje: Ana Cláudia Lombardi, Carla
Caroline de Medeiros Markus, Cristiane Teixeira da Cunha,
Graça Pereira, Lúcia Cruz, Luciana Vilhena, Maria Graças
Lima Pereira, Olímpia Cunha e Radegundes Feitosa.

2 Casa Master
Um programa vem fazendo a diferença na TV Master e

atingindo um grande número de telespectadores. Tra-
ta-se do Casa Master, produzido pela Hits Produções e
apresentado todas as quartas com temas voltados ex-
clusivamente para o mundo da arquitetura, decora-
ção, design de interiores, e é claro, para a sofisticação e
elegância. O programa é apresentado por Julianna Sa-
les, dirigido por Katia Alves, produção executiva de
Ana Paula Viana , make and hair de Giva Oliveira e
figurino de Juliana Gonçalves.Não deixe de assistir!

2 Sucesso!
A parceria da loja Enjoy com o portal RCVIPS foi um su-

cesso! As duas marcas fizeram dois fantásticos lança-
mentos na última terça-feira no Manaíra Shopping. O
RCVIPS apresentou seu novo lay-out  e foi aprovadís-
simo, enquanto a Enjoy mostrou sua nova coleção ve-
rão 2010 para as mulheres antenadas com a moda.Em
breve a gente mostra e conta tudo aqui na coluna.

2 Viagem
O colunista Ricardo Castro segue para Buenos Aires

hoje, onde vai comemorar o aniversário de sua ami-
ga Ismênia Nascimento. Lá, os dois ficarão hóspedes
do Park Central Unique Hotel Central, um lindo e
chique hotel em estilo e refinamento francês locali-
zado próximo aos pontos turísticos da cidade.



2 Festividades
Hoje é Dia do Economista e Dia do Canhoto. �Não se assuste com o

13, nem com agosto, muito menos com o canhoto! Muita gente
pergunta por que este é o Dia do Canhoto. Normalmente se diz
que ninguém sabe, mas nós temos uma explicação plausível.
Como se, o mês de agosto é considerado de mau agouro, haven-
do o dito popular agosto mês do desgosto�.

�Quanto ao número 13, todos sabem, é considerado de �azar�. Há
muitas superstições em torno desse número�.

Nos Estados Unidos as superstições chegam a extremos: muitos
edifícios não têm o 13º andar pulando do 12 para o 14. Nos
hotéis também. Nos aeroportos, o número 13 é evitado: do por-
tão de embarque de número 12, geralmente pulam para o 14�.

Campina
POR HERMANO JOSÉ
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2 Vinho nordestino
 Essa é a ementa escolhida para o jantar-dançante que acontecerá

no Roof do JB Hotel de Petrolina, onde a comitiva paraibana do
Clube do Vinho faz as despedidas no domingo 6 de setembro
contando com a presença dos velhos e novos amigos daquela
região.

O vinho que irrigará o evento de confraternização, logicamente que
é brasileiro e eminentemente  nordestino, presente em todo o
Brasil e já  se insinuando no mundo todo, onde se impõe pela
qualidade e não mais pelo exotismo da sua origem.

2 Festival de Inverno
Passado o Festival de Inverno,

sua diretora Eneida Agra
Maracajá faz o balanço da
importante realização. Este
ano, com o Teatro Munici-
pal Severino Cabral no
aguardo da grande reforma,
foi bem mais trabalhoso,
mas, como sempre, valeu a
pena mantê-lo vivo.

A ela e à sua dedicada equipe,
nossas congratulações.

2 Encantamento
A casa de festa infantis Carame-

lada, cuja originalidade e bom
gosto começam pelo nome,
um interessante trocadilho, foi
o local escolhido para a bela
festa de aniversário de Bruna,
5, e Eduardo, 2, por seus pais,
Bruno e Ivna Mozart.

O motivo da decoração foi do
filme �Procurando Nemo� e
elementos marinhos orna-
mentavam os vários espa-
ços, que ofereciam brinca-
deiras para a criançada, que
se esbaldou.

Muitos salgados, docinhos, o
bolo, é claro, e músicas infan-
tis moveram a festa, que tinha
como convidados, em sua
maioria, membros da família.

2 Seis e Meia
O Projeto Seis e Meia hoje está

mais atrativo ainda do que
sempre: apresentam-se no
Centro de Convenções Ray-
mundo Asfora, do Garden
Hotel, o veterano campinense
Pepysho Neto e, como atra-
ção nacional, nada menos que
o Quinteto Violado, com seu
repertório da mais legitima
música regional nordestina.

Pedro Henrique Neiva, Fernando Nazareno e Sayonara Lea Fook navegando na noite

Odete e Carlos Henrique da Silva em solenidade na Fiep

Edvaldo e Graça Souza nomes de relevo no setor de panificação e pastelaria da
nossa cidade

2 No Spazzio
O Spazzio também oferece shows no sábado 15 e na certa atrairá

um grande público, já que as atrações são da pesada: José Au-
gusto, Wando, Tayrone Cigano e Forrozão Karkará. Outras in-
formações poderão se obtidas pelo telefone 3337-3737.

2 Helena
Quem deverá ser rodeada pelo carinho dos familiares e pelas ma-

nifestações dos amigos, é a dama Helena de Menezes Lacerda,
viúva do empresário Antônio Telino de Lacerda. Muito estima-
da pelo seu modo cativante de ser, ela faz aniversário hoje. Que
Deus permita muitas repetições desta data, para nossa alegria.

2 Sem Tchai
Lamentando que motivos particulares tenham interferido contra-

riamente, informo que o Chá de Agosto, que teria a sua 16ª ver-
são este ano, não será realizado, o que não quer dizer que não
possa ser realizado nos ano seguintes.

Agradeço de coração às pessoas que se propuseram a colaborar,
como Maria Helena Araújo, Luzineide Farias, Laudicéia Aguiar
e Sandra Medeiros.

2 No Palácio das Nações
Está chegando o dia da festa do cronista social Celino Neto, a

Noite Preta, nome certamente inspirado na atração prin-
cipal que é a cantora Preta Gil. Será no Palácio das Nações
e os convites têm sido bastante disputados.

A propósito de Preta Gil, ao contrário do time Figueirense, de
Santa Catarina, que não quis se hospedar na Camp, jul-
gando certamente que éramos uma cidadezinha de interior
qualquer. A famosa vai ficar no aprazível Hotel Village, um
quatro estrelas que honra qualquer cidade.
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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 minu-
tos) - Cens. 12 anos. Co-
média.  Box 2 -
14:10,16:25,18:50 e
21:05.

HARRY POTTER E O ENIG-
MA DO PRÍNCIPE  (153
minutos) -  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
domingo) 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
ATRAPALHADO -  (86 minu-
tos) - Censura Livre. Anima-
ção (dublado). Box 8 - 13:20
(só aos sábados e domin-
gos) e 15:15 (só aos sá-
bados e domingos).

Áries (21/03 a 20/04)  - Astral ótimo
para tratar de assuntos materiais com
bom senso. Hoje você está mais pratico!
Também está sensível para captar de
onde retirar o apoio necessário para
seus projetos vingarem. Afetividade em
movimento ascendente. Autoconfiança
e autovalorização em alta.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Marte em
seu signo impõe uma condição a seu
modo de agir: que tudo seja a sua moda,
no seu tempo e de acordo com sua
vontade. O que se choca com a realidade
e provoca choro e ranger de dentes. Pra
compensar, aproveite o dia pra repensar
suas táticas. Um passo atrás...

Câncer (21/06 a 20/07)  - Como é
bom ter amigos, canceriano! Astral de
hoje favorece a plena fruição desse luxo
que é ter amigos fieis, solidários e de
quem pode esperar consistência e
sensibilidade para suas causas e
necessidades. Suas antenas estão ligadas
no social, no futuro melhor.

Libra (21/09 a 20/10) - Um dia em
que seus temores parecem aumentar,
aflorando com força, o que pode
comprometer seu avanço e
realizações. Por causa desses medos
você tende a enxergar tudo sob uma
ótica distorcida. O conforto físico
pode ser um orientador bom para se
livrar disso.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Foco total em seus desafios pessoais
promove crescimento. Apoios, ajuda e
liderança em alta fortalecem posição
profissional. Negocie com base no seu
realismo e praticidade e vencerá os
indolentes. Amor e filhos em destaque.
Dedicação, zelo e carinho em dose
dupla. Divirta-se!

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Clima
astral favorável a você, que estará entre
amigos e colaboradores com
desenvoltura e aceitação quase total.
Inspiração grande pode ser aplicada em
todos os setores da vida. Viagens,
estudos e relações com pessoas de fora
de seu circulo em destaque positivo.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Mente
aguçada pra cuidar de detalhes e
finalização de projetos ajuda você a
realizar mais hoje. O segredo para um
dia agradável e produtivo será manter
a rotina, respeitando sua saúde, seu
tempo e seus limites. Aconchego
ambiente é fundamental agora! Amor
neutro.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Cenário
astral positivo sinaliza fácil
relacionamento com seu entorno.
Talento artístico em alta. Comunicação
boa com primos e irmãos; converse
com eles e revele o caminho da
sensatez a eles. Desconfie de seus
preconceitos: eles fazem mal a sua
saúde e a do seu próximo. Amor.

Touro (21/04 a 20/05)  - A Lua
começa hoje seu transito mensal em
seu signo. Sinal de um dia propicio
para cuidar de você mesmo com todo
carinho! Sensibilidade para melhorar
sua imagem. De muitas maneiras, você
saberá traduzir aspirações alheias. E
isso atrairá olhares bondosos.

Leão (21/07 a 20/08)  - Saia de casa
pronto pra atrair novas fidelidades! Seu
radar pra fazer sucesso profissional
também está funcionando a toda,
avance. Contudo, é bom manter as
emoções do lado de fora do jogo.
Controle suas reações na frente do chefe.
Seja flexível onde e quando for possível.

Escorpião (21/10 a 20/11) -  Você
atravessa um período excelente pra
realizar suas ambições. E também pra
colher frutos de esforços passados.
Não se desvie disso. Parceiros ajudam
você a manter foco correto.
Planejamento realista fortalece
sociedades. Vênus em Câncer sinaliza
amores e amizades.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Vibrações astrais trazem diligencia pra
cuidar de assuntos domésticos e lidar
bem com demandas familiares. Fique
por conta disso, diminuindo o tempo
de atividades externas: terá menos
chateações. Arrume sua casa, você vai
se sentir melhor! Amor em tempo de
revisão.

‘G.I.JOE - A origem de  Cobra’ permanece em exibição nos cinemas de João Pessoa



José Bezerra e o ‘Baú de Lavras’
nUm dos grandes nomes da Geração 59, poeta paraibano

retorna ao Estado para lançamento de seu livro, hoje, no
Sindicato dos Engenheiros, em João Pessoa
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O
Ricardo Anísio
REPÓRTER

poeta paraibano José Bezerra Cavalcante autografa hoje o livro "Baú de Lavras"
que, apesar de ser composto de poemas escritos há bastante tempo, não é uma
antologia, segundo o autor. Bezerra ficou distante da Paraíba por mais de 40

anos, mas é um dos nomes que marcaram presença na famosa "Geração 59" ao lado de
ícones como Vanildo Brito e Jomar Morais Souto entre outros.

A sessão de autógrafos acontecerá a partir das 19 horas, na sede do Sindicato dos
Engenheiros (Rua Mons. Walfredo Leal, 607, Tambiá) e o evento se insere nas come-
morações do cinqüentenário da já citada "Geração 59" que como bem define José
Bezerra foi "um movimento lítrero-artístico que agregou não apenas escritores e
poetas, mas também artistas plásticos de relevância no cenário cultural paraibano.

José Bezerra Cavalcante concedeu entrevista ao jornal A União na qual fala de
aspectos diversos e elege João Cabral de Melo Neto como seu poeta predileto e afirma
que a poesia brasileira atravessa uma crise de maioridade que - em sua opinião - se
abate sobre o mundo inteiro. No livro "Baú de Lavras" o poeta Bezerra faz alusões
líricas a cidade de João Pessoa em versos como estes: "Lagoa - tua azul saia plissê/ que
um vento incauto, vez em vez, alçava.../ Eu, do Cassino, como um não sei quê/ de
privação e perda te mirava...". Confiram a entrevista na íntegra.

Baú de Lavras pode ser considerado uma an-
tologia?
Não acho que esta seria uma designação

apropriada para meu livro. Exceto o
último poema, Baú de Lavras reúne
composições que escrevi entre os 17 e
os 23 anos de idade, isto é, entre 1957 e
1963. O título da obra deriva justa-
mente do fato de esses poemas terem
ficado por, assim dizer maturando du-
rante quase meio século, só vindo à luz
quando eu, aposentado, pude dedicar-
lhes a acurada revisão que eles esta-
vam por merecer.

Qual a maior importância da chamada "Geração
Sanhauá"  para a poesia paraibana?
Esta pergunta, não vou poder respondê-

la devido à minha ausência da Paraíba
por quase 50 anos e à impossibilidade
prática de me atualizar no que se refere
às letras paraibanas, tal sempre foi o
meu engajamento nas lidas profissio-
nais como executivo nas áreas de segu-
ro e finanças. Agora, envolvido nos pre-
parativos do lançamento de Baú de La-
vras, é que comecei a estabelecer con-
tato com os poetas da Geração Sa-
nhauá, mas só vou começar a ler obras
deles quando retornar proximamente
à minha residência em São Paulo.

E a Geração 59?
Com referência à Geração 59, de que parti-

cipei intensamente e cujo cinquentená-
rio estamos comemorando este ano, e em
cuja programação se insere a publicação
da segunda edição da coletânea de poe-
mas que deu nome a este movimento lí-
tero-artístico, bem como a de obras de
vários dos meus pares que atuaram co-

migo nas hostes da saudosa Geração 59,
como é o caso, além do meu, dos livros
recentemente saídos do prelo de autoria
de Vanildo Brito, Luís Correia e Clemen-
te Rosas e daqueles programados para
virem a lume até o final deste ano, de au-
toria de Jurandy Moura e Jomar Morais
Souto. Do meu ponto de vista, a Geração
59, que à época tinha como porta-voz o
Correio das Artes de A União, represen-
tou uma ruptura radical com os cânones
antiquados da poesia paraibana ainda
predominantes a meados do século XX e
abriu o caminho à modernização da nos-
sa poesia, consolidado pela geração su-
cessora, a Sanhauá.

Vanildo Brito teria sido o nome mais importante da
poesia paraibana da Geração 59?
Sem dúvida, Vanildo foi o nome mais im-

portante da poesia paraibana da Gera-
ção 59, não somente pela alta qualidade
da sua obra, mas também pela incontes-
tável liderança que exercia sobre todos
nós e pela vastíssima cultura humanis-
ta de que era senhor.

A Geração 59 teve artistas de outra área, que te-
nham sido importantes?
É mister salientar que a Geração 59 foi um

movimento lítero-artístico cujo núcleo
eram os poetas, mas que não se circuns-
crevia somente a eles, englobando tam-
bém representantes de todas as ramifi-
cações artísticas e culturais da época,
como, dentre outros,  os pintores e gráfi-
cos Raúl Córdula Filho e Archidy Pica-
do, os cineastas Vladimir Carvalho e
João Ramiro (também poeta), os teatró-
logos Raimundo Nonato e Elpídio Na-
varro, e por aí vai.

Como avalia o atual momento da poesia brasileira?
Atravessando uma séria crise de maiori-

dade que, no entanto, não me parece ser
uma crise que afete exclusivamente a
poesia brasileira, mas a de todo o mun-
do em que a arte poética é cultivada.

Bezerra, qual a sua opinião sobre a poesia con-
cretista?
Totalmente negativa, desaprovadora.

Para mim, os concretistas desrespei-
tam um princípio fundamental de toda
e qualquer obra artística, ou seja, um
mínimo de convivência harmoniosa
entre fundo e forma. Os concretistas
parecem atribuir uma prevalência tão
dominadora à forma que rompem ir-
remediavelmente o equilíbrio mínimo
que todo artista tem de perseguir para
manter a dualidade básica entre fundo
e forma. Em consequência, o fundo é

seriamente prejudicado e termina por
sacrificar o todo.

Depois de Augusto dos Anjos, qual o poeta
paraibano que considera mais importante?
Se eu fosse bairrista, diria que o esperan-

cense Silvino Olavo. Mas como se trata
de reconhecer o mérito, eu aponto, com
toda a convicção, Vanildo Brito, embora
também goste muito da poesia de Jomar
Morais Souto.

Poesia é técnica ou sentimento? Ou um pouco dos
dois?
É muito dos dois, uma vez que pouco dos

dois não basta para gerar uma poesia de
relevante valor estético. No entanto, se
alguém entender que deve haver a pre-
domiância de um desses elementos so-
bre o outro, essa predominância deveria
ser atribuida ao sentimento.

Bezerra, há pouco você mencionou que a maio-
ria dos membros da Geração 59 vivos continuam
fiéis à poesia,  escrevendo e publicando livros. E
quanto a você, quais são seus planos literários?
Depois de lançar Baú de Lavras, meu li-

vro de estreia nas letras, pretendo re-
tomar com toda força à atividade lite-
rária interrompida por tantos anos.
Planejo publicar mais dois livros: um
de poesia e vou tentar uma incursão
pela prosa, um romance. Tenho certe-
za quanto à viabilidade do primeiro
empreendimento, mas, no que concer-
ne ao segundo, será uma aventura de
final incerto. Contudo, o desafio e o tra-
fegar por vias tormentosas sempre me
atrairam e encantaram sobremaneira.
Com certeza, valerá a pena tentar. Que
os deuses não me abandonem.

O autor José Bezerra Cavalcante fará sessão de autógrafos a partir das 19 horas, na Capital
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Proerd forma 1.143 estudantes
n Programa é desenvolvido em 19 municípios para alunos da rede estadual do 5° e do 7° ano. O seu objetivo é combater o uso das drogas e a violência

M
Assessoria de Imprensa
DA EDUCAÇÃO E CULTURA

il cento e quarenta e
três alunos da rede
estadual recebem

certificados de conclusão do
curso do Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd), desenvolvi-
do nas escolas estaduais pela
Secretaria da Educação em par-
ceria com a Polícia Militar. A
solenidade de formatura ocor-
rerá às 10 horas desta sexta-fei-
ra (14), no ginásio de esportes
'O Ronaldão', no bairro do Cris-
to Redentor, em João Pessoa.

Os formandos 2009 são de 26
escolas da Capital onde o pro-
grama é desenvolvido. Os de-
mais concluintes do Estado re-
ceberão os certificados nos pró-
prios municípios. O Proerd foi
implantado na rede estadual de

1998 e, como o nome diz, tem
por objetivo combater o uso
das drogas e a violência.

O programa é desenvolvido
em 19 municípios do Estado
para alunos da rede estadual
do 5° e do 7° ano. Só neste ano

foram atendidos 13.174 crian-
ças e adolescentes. O progra-
ma é aplicado nas escolas por
membros da Polícia Militar,
que repassam os conteúdos
trabalhando as questões da ci-
dadania e da autoestima.

Solenidade de formatura ocorre, amanhã, no ginásio de esportes 'O Ronaldão'

Começa o projeto A Escola no Espaço

Link Empório Judicial
vai disponibilizar bens
Cleane Costa
REPÓRTER

nAté o final do mês, a Justi-
ça Federal disponibilizará
alguns dos bens que não fo-
ram arrematados no último
Leilão Eficaz, concluído na
sexta-feira passada (7), para
serem ofertados pela inter-
net, no link Empório Judicial
no site do órgão, no endere-
ço www.jfpb.jus.br. Nesta
segunda praça do leilão foi
arrecadado mais de R$ 1,013
milhão. A primeira praça do
leilão judicial aconteceu no
dia 28 de julho.

O leilão serviu para saldar
dívidas dos contribuintes e
contou com a participação
das 4ª, 5ª e 10ª Varas Federais
no Estado. Segundo informa-
ções do órgão, somente a 10ª
Vara, Privativa das Execu-
ções Fiscais e Processos de
Natureza Tributária, com
sede em Campina Grande,
conseguiu arrecadar R$ 551,9
mil. Foram leiloados aparta-
mentos, lotes de terrenos, ve-
ículos, entre outros bens.

A exemplo da primeira
praça, a segunda praça do
leilão contou com o recur-
so da videoconferência, o
que possibilitou o arrema-
te de um elevado número
de bens por pessoas que se
encontravam em cidade
diversa daquela em que
estava vinculado o proces-
so judicial alusivo ao bem
submetido à hasta públi-
ca. O leilão judicial telepre-
sencial, por meio de video-
conferência, é uma inicia-
tiva pioneira da Justiça Fe-
deral paraibana, inédita
no Brasil.

Outro dispositivo que
também vem chamando a
atenção dos participantes
de leilão é o Empório Judi-
cial - atualmente existente
apenas na 10ª Vara Federal
em Campina Grande -, que
permite a denominada
"venda direta" de bens pela
internet com desconto de
50% do valor de avaliação
e sem qualquer taxa adici-
onal, uma vez que não exis-
te comissão de corretagem.

nA Coordenadoria de Litera-
tura da Fundação Espaço Cul-
tural (Funesc) deu o pontapé
inicial do projeto "A Escola no
Espaço". Ontem (12) pela ma-
nhã os alunos da Escola Muni-
cipal Presidente João Pessoa
participaram de diversas ati-
vidades do projeto que tem a
finalidade de resgatar a parti-
cipação dos estudantes em
atividades culturais e pedagó-
gicas existentes em diversos
setores da Funesc.

Sobre o tema "Planeta Ter-
ra", eles assistiram a uma pa-
lestra no Arquivo Histórico
proferida pelo historiador
Arion Farias, sobre o "Presi-
dente João Pessoa" e o "Desen-
volvimento Urbano da Cida-
de de João Pessoa", enquanto
que, no Museu José Lins do
Rego, o expositor Osmar Lima

de Mendonça fez uma exposi-
ção sobre vida e obra do escri-
tor paraibano José Lins do
Rego. Na Estação Ciências do
Espaço Cultural, o coordena-
dor científico Antônio Manuel
Gomes da Silva, fez uma expo-
sição do acervo.

Em um segundo momento, os
alunos se deslocaram até o Tea-
tro de Arena onde tiveram a
oportunidade de assistir a apre-
sentação de uma dança pelos
alunos da Escola de Dança, se-
guida de outras, desta vez solo,
da aluna Lis D�ávila de Lima
Fonseca, que é integrante da
Orquestra Infantil da Paraíba.
Finalizando as atividades do
dia a coordenadora de Litera-
tura, Gabriela Ferreira Mar-
ques, fez a distribuição entre os
alunos de 70 mudas de plantas
da mata nativa.

De acordo com a coordena-
dora do setor, a versão do pro-
jeto 2009 tem um diferencial

Docas põe fim a privilégios
no porto de Cabedelo

dos que eram realizados ante-
riormente, "é que nós, além das
atividades nas dependências
do Espaço Cultural, também
ofereceremos outras nas sedes
das escolas", informou. O pro-
jeto é composto de três etapas.
A primeira consiste na visita
de uma equipe da coordenação
às escolas para fazer palestras
e obter um conhecimento pré-
vio sobre o aprendizado deles
a respeito do tema abordado.

A segunda etapa consiste na
ida dos alunos ao Espaço Cul-
tural para uma adaptação so-
bre as maneiras que os setores
envolvidos trabalharam o
tema abordado; enquanto que
a terceira e última etapa con-
siste no desenrolar da partici-
pação dos alunos nas ativida-
des realizadas. Em sala de
aula, todos os participantes fa-
rão uma redação e dois farão
um desenho retratando o tema
abordado.

Teresa Duarte
REPÓRTER

Órgãos divulgam nota sobre BR-101

nPara restituir o princípio da
isonomia entre as empresas
privadas que utilizam os ser-
viços do porto de Cabedelo, a
atual administração da Com-
panhia Docas da Paraíba, que
tem à frente o diretor presi-
dente, Wagner Breckenfeld, de-
cidiu pôr fim a alguns privilé-
gios outorgados por gestões
anteriores que consentiram a
instalação de sedes empresa-
rias em áreas não permitidas
do porto. "Essa 'privatização'
do espaço público era inacei-
tável e foi uma das primeiras
medidas da atual administra-
ção para moralizar a institui-
ção", argumenta Wagner.

Diferente do que ocorre nas
áreas arrendadas, onde empre-
sas podem instalar parte de
seus equipamentos e executar
serviços ligados ao porto, além
de realizar seus investimentos,
mediante pagamento de taxas
pelo usufruto das instalações,
algumas áreas do porto são
restritas e apenas operadores
portuários devem ter acesso a
elas, sendo proibida a instala-
ção física de empresas priva-

das nesses locais. "Administra-
ções anteriores permitiram
essa utilização particular e qua-
tro empresas instalaram suas
sedes na área primária do por-
to que é restrita, conhecida
como área alfandegada e ex-
clusiva para operações portuá-
rias", explica Wagner. Na área
primária, segundo ele, também
se realiza o armazenamento de
cargas, atividade igualmente
restrita ao porto.

Wagner Breckenfeld explicou
que o privilégio consentido trou-
xe transtornos não apenas à exe-
cução das atividades portuári-
as, que inclui o comprometimen-
to da segurança do local, em fun-
ção do grande fluxo de funcioná-
rios das empresas, mas prejudi-
cou também a relação do porto
de Cabedelo com outras empre-
sas. "A cessão desse privilégio fe-
ria o princípio da isonomia no
trato com as outras empresas
que não usufruíam do mesmo
benefício", argumentou Brecken-
feld. "Não sei por que outras ad-
ministrações não resolveram o
problema", questiona o diretor
presidente da csompanhia.

nEm nova nota conjunta
assinada terça-feira (11), o
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT), a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o 1º
Grupamento de Engenha-
ria e o 2º Batalhão de Enge-
nharia de Construção su-
gerem rotas alternativas
para evitar engarrafamen-
to na BR-101, nos KM 93,6
e 94,1, locais aonde estão
sendo executados serviços
de restauração e alarga-
mento das pontes sobre os

rios Mumbaba e Gramame.
Nesses locais estão se regis-

trando congestionamentos de
vários quilômetros nos horários
de pico, mesmo com tempo do
"Pare e Siga" reduzido para 10
minutos de espera.

Na nota, assinada pelo supe-
rintendente regional do DNIT,
Expedito Leite da Silva; inspe-
tor Cariolando Matias da Silva
(PRF); tenente-coronel Marcelo
Pagotti João, pelo 1º Grupa-
mento de Engenharia e o major
André Ferreira de Souza, do 2º
Batalhão de Engenharia de

Construção, os condutores
de veículos são orientados a
evitar a utilização do trecho
em questão nos horários
compreendidos entre 11 e 13
horas e entre 16 e 19 horas,
considerados períodos de
maior fluxo de veículos.

Também aconselha-se que
os condutores de veículos le-
ves procurem rotas alternati-
vas de deslocamento, a exem-
plo da PB-008 (Recife-João Pes-
soa-Recife) e PB-054 (Campi-
na Grande-Recife-Campina
Grande, via Itabaiana).
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