
"Projeto do governo
federal estimula
a cultura no país
Cartão poderá ser utilizado
na compra de ingressos de
cinema, teatro e shows, e
ainda de livros e DVDs. P. 16
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Combate às drogas será levado a todos os municípios do Estado. P. 24mais
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3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

Intervenção cirúrgica beneficiou a menina Letícia Vieira de Araújo, de 4 anos de idade, que mora em
Alhandra. Segundo o secretário da Saúde, meta é ampliar rede para atender pacientes adultos.  P. 3

Arlinda Marques realiza segunda
cirurgia em criança cardiopata

Seleção feminina
vai para as finais
do Grand Prix de
Vôlei em Tóquio
O passaporte para a última
etapa da competição foi
conquistado diante do time
do Japão por um placar de 3
sets a 1. Com a vitória, as
meninas do Brasil mantiveram
uma invencibilidade que já
soma sete jogos e que rendeu
um total de 14 pontos. P. 14

"

"Semana da Saúde
do homem obtém
bons resultados
Evento foi encerrado com
uma caminhada ecológica
que reuniu uma média de
250 participantes. P. 4

Conjunto arquitetônico da Fazenda Acauã vai ser restaurado. P. 5"
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A UNIÃO

Resistência às drogas
combate às drogas deve ser per-
manente e as formas de combate
devem ser sempre renovadas. Go-
verno e sociedade se unem fazen-

do campanhas, cruzadas, movimentos, pro-
gramas, estratégias que incentivem as pes-
soas a dizer não às drogas.

Um desses programas em vigor se chama
Proerd - Programa Educacional de Resistên-
cia às Drogas e à Violência. Na Paraíba, é
desenvolvido nas escolas estaduais pela Se-
cretaria da Educação em parceria com a
Polícia Militar.

O Proerd se guia por meio de dois funda-
mentos. Primeiro, firma-se na atuação da
Polícia Militar voltada para a prevenção ao
uso de drogas, às ações de vandalismo e for-
mação de gangues entre os jovens. Segun-
do, firma-se no objetivo de redução de pro-
blemas locais afetos à segurança pública,
resultado da interação entre Policia Militar,
Escola e Família.

Então, a força do programa está nessa in-
teração, possibilitando o desenvolvimento da
auto-estima, o cultivo da felicidade, o con-
trole das tensões, a prática da civilidade.

O programa ensina técnicas de autocon-
trole e resistência às pressões dos companhei-
ros e às formas de oferecimento de drogas.
Este oferecimento ocorre, geralmente, por
pessoas estranhas ao convívio das crianças e
adolescentes.

É um programa de caráter social preven-
tivo. É aplicado nas escolas da rede de ensi-

O
no público e privado. Oferece atividades
educacionais em sala de aula. Incentiva cri-
anças e adolescentes a desenvolver suas po-
tencialidades, ajudando-as a se preparar
para um futuro consciente e o exercício de
sua cidadania.

A família é também chamada a partici-
par, por meio de encontros, uma vez por
semana. Os pais são capacitados na ajuda
aos filhos, para que estes façam escolhas
positivas.

O curso oferecido pela Polícia Militar faz
entrega de um kit de comunicação visual,
composto de uma camiseta e um boné com
a logomarca do programa. Ao final do cur-
so é entregue o certificado de conclusão do
curso.

Em João Pessoa, a solenidade de forma-
tura, com 1.143 estudantes, ocorreu na sex-
ta-feira (14). Os demais concluintes rece-
beram os certificados nos outros 19 muni-
cípios, onde o Proerd é atuante. Já foram
atendidos, neste ano, 13.174 crianças e
adolescentes.

O Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência se vale, pois, da ex-
periência e do ensino praticado pela briosa
Polícia Militar da Paraíba. A PM é encarre-
gada da execução do Proerd e tem obtido
conquistas no meio da juventude. Imprimir
bom-caratismo a crianças e adolescentes, fa-
zendo-os exercitar a cidadania, é uma lição
de civismo. A Polícia Militar da Paraíba faz
bem este trabalho.

“Paraíba democrática, terra amada”

Francisca Bezerra de Almeida, conhecida em todo
o meu bairro de Jaguaribe como Dona Chiquinha,
esposa do Compadre Heráclito e minha mãe (quase
não chegava a esse "minha mãe"), sempre usava em
suas conversas palavras que eu, pobre filólogo mi-
rim, achava que não existiam. Ou melhor: que essas
palavras fossem usadas por outra pessoa que não
fosse a minha mãe. Um puro egoísmo mirim.

Entre as muitas palavras que a minha dizia e este
pobre filólogo mirim, achando que não existiam, per-
guntava inúmeras vezes e continuava na mesma,
isto é, sem entender uma pataca do que fora dito,
duas nunca me saíram da cabeça: "Chico e Panela".
Mas e aí, perguntar-me-ão (Se é feio? Feiíssimo. Pois,
toda mesóclise, para mim, é um verbo aos pedaços!)
os meus dois leitores, onde entra o "Chico Panela" na
conversa? Vamos com calma, responder-lhes-ei, afi-
nal é provocando que a gente se entende.

Minha mãe Dona Chiquinha tinha o espírito de ci-
gana e a prática - honesta, lembrem-se, honesta - de
comerciante. Não comprava nada. Isto, claro, desde
que esse nada não pudesse ser vendido ou compra-
do. Mas, como ia dizendo. Eram duas cadeiras troca-
das por um móvel de cozinha; um centro por um
abajur (abajour é coisa de rico ex-croto); um castiçal
por um ferro elétrico, e um biombo qualquer, ou seja,
um tapume móvel que ela chamava belamente de
"biongo", por uma cadeira de balanço.

Sei que vocês perceberam. Eu também.  Escrevi os
três parágrafos aí de cima e não entrei no "Chico Pa-
nela" da minha mãe. Ó pobre jogo de palavras! Mas
um jogo gostoso, onde sem medo de cair ou cometer
um pênalti no ultimo minuto do jogo(sic), costumo
chutar com os dois pés, um de cada vez, claro, e não
caio.  Pois bem.  No justo instante em que ia entrar
nas panelas do Chico, o biongo da minha mãe me
pegou de jeito.  Volto ao ponto de partida: até aquela
época, candidato mirim a filólogo, confesso que nun-
ca tinha ouvido falar nessa palavra.

Somente mais tarde, mergulhando nos Sertões do
Euclides da Cunha, fazendo guerra de canudos de
plástico com a minha sobrinha Rosa, é que viria sa-
ber que biongo e boteco de cachaça eram a mesma
coisa. Descobri nos Sertões o que o Euclides falava
justamente numa cidade batizada de Cumbe, e que
em cujos arredores aconteceu a famosa Guerra de
Canudos. Se eu sabia o que era Cumbe? Também não.
Foi assim que, seguindo pela cidade de Cumbe do
Euclides, descobri sua origem indígena e o seu signi-
ficado. O que significava?  Alguém perguntou? Res-
ponder-lhe-ei, todo mesoclítico, com a maior das sa-
tisfações: biongo!

Mas e aí, 1 Berto, onde entra o Chico Panela ou a
panela, como se o Chico fosse um Clodovil disfarça-
do, entra no Chico?  Hoje, porém, com as devidas
vênias dos meus dois leitores, nem Chico nem a pa-
nela entrará dessa vez. Mas, quarta-feira, Dia das
Isabelas, sáns peur et sans reproche, nos mesmos
horário e espaço, estarei de volta com a verdadeira
história do Chico Panela da minha mãe.  Ah, por fim,
leiam o meu Em Tempo que transformei em Último
Parágrafo.

Em tempo: tem um velho samba do Maurílio e
Magno, que nada tem a ver com dupla sertaneja,
embora pareçam, intitulado de Samba da Vela, em
que diz: "Voltei pro biongo e botei um disco do Car-
tola/A minha escola era minha vitrola/Que a sorte
lançou e não me toquei".

Ficou bem explicado?

No cumbe ou no biongo
a cachaça é a mesma!

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado

Polícia Rodoviária Federal
abre um novo concurso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu
concurso público para 750 vagas de
policial rodoviário federal. O concurso
será realizado pela Fundação de Apoio à
Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola
de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro e ao Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle, da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro
(Funrio). Há vagas em todos os
Estados, com exceção de Mato Grosso
Pará e Acre que foram beneficiados no
último concurso.

OAB divulga resultado de
Exame pela internet
A OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) divulgou a lista de aprovados no
1º Exame de Ordem unificado de 2009,
após os recursos. A lista de aprovados
pode ser consultada na internet pelo
site www.cespe.unb.br. A prova, que é
necessária para exercer a prática da

advocacia, teve mais de 58 mil bacha-
réis inscritos em todo o país, com
exceção do Estado de Minas gerais.

Capital passa dos 700 mil
habitantes, segundo IBGE

A Paraíba tem
3.769.977 habitan-
tes enquanto que a
Capital ultrapassou a
barreira dos 700 mil
habitantes, segundo

a pesquisa do IBGE divulgada nesta
sexta-feira (14). A estimativa indica
ainda que em 2009 o Brasil tem 191,5
milhões de habitantes espalhados pelas
suas 27 unidades da federação e 5.565
municípios.

Site da Embratur destaca
João Pessoa nos 424 anos
O novo site da Embratur (Instituto
Brasileiro de Turismo), por exemplo,
aponta João Pessoa como destino do mês
no Brasil Network, em sua página na

internet para profissionais de turismo que
tem por objetivo o apoio à comercialização
do Brasil no exterior. O material divulgado
em sete idiomas (português de Portugal,
português do Brasil, inglês, espanhol,
francês, alemão e italiano) descreve as
belezas e encantos da Capital , que revela
os seus 424 anos na arquitetura histórica
de igrejas e casarões antigos.

UFPB comunica falta de
energia hoje e amanhã
Hoje, das 7 horas às 14 horas, haverá
falta de energia no Hospital Universitário,
no Centro de Ciências da Saúde, na
Residência Universitária, na Escola Técnica
de Enfermagem, no Departamento de
Fisioterapia e no SVO. Amanhã, a
eletricidade será suspensa no bloco
Arnaldo Tavares, no Departamento de
Morfologia e no Laboratório de Combus-
tíveis e Materiais, também das 7 horas às
14 horas. O fornecimento de energia
elétrica será suspenso para que sejam
feitos reparos na rede de distribuição.

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

“Paraíba democrática, terra amada”

Arlinda faz 2ª cirurgia
em criança cardiopata
n Letícia de Araújo, 4 anos, se recupera na unidade de terapia intensiva do hospital.

Secretário de Saúde anuncia que vai ampliar procedimento cirúrgico para adultos

NAZISMO
Escadas de cimento preto e, lá em cima, um bar-

racão. Entrei. Era a cova de Ali Babá. Um grupo
em pé, chefiado por um cara de corsário. Deram-
nos um papel para assinar. Assinamos. A meu lado,
um casal jovem, trêmulo, apavorado. Ele magro,
cabelo baixinho, de Israel. Ela alta, bonita, do Ca-
nadá. O chefe abriu os passaportes, olhou para ele
com ódio, cara de nazista.

Entraram duas mulheres, fardadas, tranquilas, ca-
ras de tias. Uma com dólares entre os dedos. A ou-
tra, com os vistos. Preenchia, assinava. Na hora de
pagar, o chefinho de focinho nazista rosnava:

- Só dólares. E em notas.
Pagavam, recebiam. Sobrou para mim. Só tinha

travel-cheques em dólar, florintzs húngaros, coro-
nas tchecas e 100 dólares. O focinhozinho nazista
ficou possesso. Eu tinha que arranjar mais 20 dóla-
res, em notas. Não aceitava nem moeda húngara
nem tcheca. E falava com desprezo e nojo.

FAROESTE
Lá fora, o trem resfolegava, para partir. Eu não

tinha os 20 dólares que faltavam. E minha mulher
esperando sozinha lá na cabine. Fiquei desespera-
do. Olhei bem nos olhos dele, estendi os braços para
me prender e algemar. Ficou pálido, gritou alguma
coisa, virou as costas, saiu. A mulher mais velha,
cara de tia, sorriu constrangida e maternal, pegou
a nota de 100 dólares e a diferença de 20 dólares em
moeda tcheca, me entregou o visto.

Saímos todos correndo, como fugitivos de um
campo de concentração. Ainda tive tempo de gritar
para o casal judeu-canadense: - Faroeste! John Way-
ne! Ele respondeu: - Gary Cooper! Entramos no
trem, que já saia.

O turismo bandido (II)

*Sebastião Nery jornalista e escritor

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

BRATSLAVA
Duas da manhã, Bratslava, a capital eslova-

ca, fronteira com a República Tcheca. Abrem a
cabine, são eles de novo. Reviram as malas, bus-
cando dólar.

Tempos depois, soube que a doce e zen Cora
Ronai e sua filha Bia foram assaltadas na Eslo-
váquia. Não sei como foi. Em Praga me conta-
ram que os eslovacos têm ódio da Hungria e da
República Tcheca, e de turista que vai para uma
das duas. Instituíram um banditismo disfarça-
do, atrás de dólar.

O brasileiro está viajando cada vez mais. E
cada dia surgem mais histórias estúpidas. É pre-
ciso abrir o olho porque há muito turismo ban-
dido.

Hospital Infantil Ar-
linda Marques, em
João Pessoa, realizou a

segunda cirurgia em criança
cardiopata, na manhã dessa sex-
ta-feira.  O secretário estadual da
Saúde, José Maria de França, es-
teve no hospital e garantiu que a
cirurgia foi um sucesso e que a
menina Letícia Vieira de Araú-
jo, 4 anos, que mora em Alhan-
dra, se recupera na unidade de
terapia intensiva. Ele anunciou
que o próximo passo é ampliar a
Rede de Cardiologia da Paraíba,
fazendo cirurgias de adultos.

"Como gestor e como pessoa
me sinto muito feliz por essa de-
cisão de governo. Começamos a
operar crianças esta semana e
já tem 12 na lista. Foi tão sim-
ples. Decidimos fazer e, em me-
nos de dois meses, isso é uma
realidade. O serviço vai gerar
uma economia para os cofres
públicos, porque chegamos a
gastar mais de 500 mil em cinco
cirurgias pagando hospitais de
outros Estados. Sem falar na
economia de sofrimento para os
pais e as crianças, que terão
uma qualidade de vida muito
maior depois das cirurgias",
disse o secretário.

AMPLIAÇÃO
Ele anunciou, ainda, que a

Secretaria de Estado da Saúde
já iniciou entendimentos com
os hospitais universitários de

João Pessoa e Campina Grande
para que eles possam realizar
as cirurgias em adultos, ampli-
ando a Rede de Cardiologia da
Paraíba. "Sem dúvida, esse ser-
viço tão importante é um mar-
co para a saúde pública do Es-
tado", avaliou.

 A diretora do hospital,
Darcy Lucena, disse que a cri-
ança estava muito fragiliza-
da por causa da cardiopatia
congênita.

 "Ela sofria de persistência do
canal arterial (PCA) e vivia em
hospitais por insuficiência res-
piratórias e doenças recorren-

O

tes como pneumonias. A mãe
contou que descobriu o proble-
ma nos primeiros meses de
vida da criança, mas nunca
conseguiu que ela fosse cirur-
giada", esclareceu.

A segunda cirurgia durou
cerca de uma hora. A equipe
médica chefiada pelo cardiolo-
gista Maurílio Onofre conta
com os cirurgiões Antonio Pe-
drosa, Daniel Magalhães e Or-
lando Gomes; com os anestesis-
tas Bernardo Nóbrega e Ruy
César Evangelista e com a car-
diologista pediátrica Kaleska
Pontes, da SES-PB

Recepção do Hospital Arlinda Marques que faz cirurgia em criança cardiopata

 BRANCO LUCENA
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“Paraíba democrática, terra amada”

A Oração da Paz, atribuída a São Francisco de Assis:
- Senhor! Fazei de mim um instrumento da vossa

paz.
Queremos paz. Não queremos guerra. A guerra deve

ser extirpada da face da Terra. A nossa sintonia com o
Pai nos traz paz. Estar com Deus é ter paz.

Diz Divaldo Pereira Franco: "A paz vem de Deus".
E, mais: "... a paz que d'Ele se irradia, e que deve es-
tender-se por todo o mundo..."

A Oração da Paz, atribuída a São Francisco de Assis:
- Onde houver ódio, que eu leve o amor.
- Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
- Onde houver discórdia, que eu leve a união.
- Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
- Onde houver erro, que eu leve a verdade.
- Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
- Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
- Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Cultivando o amor, esse amor reluz diante da face

obscura do ódio, da ofensa, da discórdia, das dúvi-
das, do erro, do desespero, da tristeza, das trevas, na
ausência de amor, de perdão, de união, de fé, da ver-
dade, de esperança, de alegria, de luz.

Diz Divaldo Pereira Franco: "A paz é resultado da
Lei natural - o amor - que vige em toda parte do Uni-
verso."

A Oração da Paz, atribuída a São Francisco de Assis:
- Ó Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que

ser consolado; compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.

Se nos amamos é porque amamos a Deus sobre to-
das as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Am-
pliamos assim a nossa capacidade de consolar, com-
preender e amar, de fazer mais pelos outros do que
por nós mesmos. Fazemos por merecer, também, con-
solação, compreensão e amor...

Diz Divaldo Pereira Franco: "Quando o sentimento
de amor, que se encontra na base e na estrutura de
todas as Doutrinas religiosas, se apossa dos sentimen-
tos humanos, espalha-se e dirige todas as formas de
comportamento, gerando saudável intercâmbio en-
tre as criaturas..."

A Oração da Paz, atribuída a São Francisco de Assis
continua:

- Pois é dando que se recebe.
- É perdoando que se é perdoado.
- E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Dar e receber. Perdoar e ser perdoado. Morrer e vi-

ver a vida que é eterna, aprendendo a amar. A huma-
nidade agradece.

Diz Divaldo Pereira Franco: "Transitando pelas pai-
sagens terrestres, onde desenvolve as potencialidades
interiores, que são herança divina nele insculpidas,
tem por missão melhorar o mundo, que lhe serve de
escola, promovê-lo, intercambiar valores morais,... e
espirituais, trabalhando para a aquisição da paz in-
terna e da plenitude..."

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

A paz vem de Deus

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Caminhada ecológica
no Jardim Botânico
nAtividade encerrou a I Semana Estadual da Saúde do Homem com ações voltadas para

eles que não costumam fazer consultas médicas, podendo adquirir doenças e ir a óbito

A caminhada percorreu trilha de dois quilômetros no Jardim Botânico (foto)

 MARCOS RUSSO

Guilherme Cabral
REPÓRTER

erca de 250 pessoas - en-
tre servidores públicos e
seus familiares - partici-

param, na manhã de ontem
(13), de uma caminhada eco-
lógica, que percorreu trilha de
aproximadamente dois quilô-
metros no Jardim Botânico
Benjamin Maranhão, na Ca-
pital, dentro da programação
de encerramento da I Semana
Estadual da Saúde do Homem,
evento promovido pela Secre-
taria de Estado da Saúde, Ipep
e PBPrev. A atividade foi ini-
ciada por volta das 7 horas e,
no final, serviu-se um café da
manhã.

Uma das integrantes da co-
ordenação da I Semana Esta-
dual da Saúde do Homem,
Gláucia Lima, que participou
da caminhada ecológica, infor-
mou que o objetivo foi o de in-
centivar os homens a fazerem
exercícios - a exemplo da pró-
pria caminhada - para man-
ter, ou melhorar a qualidade de
vida, aproveitando, ainda, a
aproximação da mata para
ressaltar a importância da
preservação do meio ambien-
te. No local ainda foi montada
uma tenda para que as equi-
pes das entidades promotoras
do evento prestassem infor-
mações e material de divulga-
ção sobre orientações a respei-
to de como tomar medidas pre-
ventivas de saúde.

Gláucia Lima destacou que a
I Semana Estadual da Saúde do
Homem - iniciada na segunda-
feira (10) - foi instituída para
promover, a partir de agora,
ações de saúde voltadas aos in-
divíduos do sexo masculino, os
quais não costumam fazer con-
sultas médicas, que auxiliam na
prevenção ou combate a doen-
ças, algumas podendo levar a
óbito.

As atividades foram desen-
volvidas, ao longo da sema-
na, em vários órgãos parcei-
ros do evento. No auditório
da PBPrev, por exemplo, fo-
ram proferidas palestras di-
árias, sempre no turno da
manhã, enfocando temas di-
versos, como alcoolismo, saú-
de bucal, demências no Mal
de Alzheimer, DAEM (Distúr-
bio Androgênico do Envelhe-
cimento), diabetes, hiperten-
são arterial, tendo por confe-
rencistas especialistas os
doutores Ricardo Rosado
Maia, Marco Antônio Barros,
Ernesto Silveira, João Modes-
to, dentre outros profissio-
nais da área da saúde.

C

Evento vai ser realizado
todos os anos na Capital
n"A I Semana Estadual da Saú-
de do Homem revelou-se como
uma iniciativa bastante posi-
tiva, pois já atendeu as expec-
tativas propostas pelos órgãos
promotores, que é o da consci-
entização da população mas-
culina quanto a importância da
prevenção de doenças", disse,
ontem, o doutor Ernesto Silvei-
ra Filho, diretor de Previdên-
cia e Assistência do Ipep e pre-
sidente da Comissão Organiza-
dora do evento, que, a partir de
agora, será promovido anual-
mente.

Segundo o doutor Ernesto Sil-
veira - que também participou
do evento como um dos pales-
trantes - a I Semana da Saúde
do Homem, promovida pela
Secretaria de Estado da Saúde,
PBPrev e Ipep, conseguiu atrair
muitos homens, mas também
mulheres interessadas em se
informarem mais sobre os te-
mas expostos pelos especialis-
tas nas palestras, que foram
iniciadas na segunda-feira (10)
e encerradas na quinta-feira
(13), com enfoque sobre temas
como hipertensão arterial e co-
ronariopatias.

Além das bem frequentadas
palestras que foram proferidas
no auditório da PBPrev, em
João Pessoa, o presidente da
Comissão Organizadora do

evento ainda destacou outro
ponto positivo, que foi a pro-
cura das pessoas por consul-
tas a respeito de diversas es-
pecialidades das áreas de saú-
de, em tenda montada para,
também, distribuir material
impresso com orientações so-
bre maneiras de se prevenir
contra doenças.

O doutor Ernesto Silveira
ainda elogiou a iniciativa da
deputada estadual Olenka Ma-
ranhão (PMDB), autora do Pro-
jeto de Lei Nº 1.102/2008, que
instituiu a Semana Estadual
da Saúde do Homem para ser
promovida a cada ano, no mês
de agosto. "Ela foi muito feliz
ao propor essa ideia, porque
vai valorizar mais os cuida-
dos que o homem precisa ter
com sua saúde, principalmen-
te para se prevenir, pois assim
podem ser evitadas doenças",
disse ele.

Ele acrescentou que, depois
desta I Semana - que foi encer-
rada na sexta-feira (14), com
uma caminhada ecológica cuja
concentração ocorreu no Jar-
dim Botânico Benjamin Mara-
nhão - um relatório será elabo-
rado e entregue aos órgãos pro-
motores do evento, o qual ser-
virá de base para a preparação,
mais aperfeiçoada, das outras
edições.
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O
DA SECOM/PB

Fazenda Acauã será restaurada
n Conjunto arquitetônico tombado pelo Iphan, situado em Aparecida, tem cerca de 300 anos e integra a história de ocupação do Sertão nordestino

Sítio Histórico de
Acauã vai ser revitali-
zado. Acauã é a mais

antiga fazenda de gado e de al-
godão do Sertão da Paraíba, lo-
calizada no município de Apa-
recida, distante 409 quilôme-
tros da Capital. Representan-
tes do Governo do Estado par-
ticiparam nessa sexta-feira
(14), de reunião na 20ª Superin-
tendência Regional do Iphan -
Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional, em
João Pessoa.

Sob a guarda do Governo do
Estado, o Conjunto Arquitetô-
nico da Fazenda Acauã, tom-
bado pelo Iphan como Patri-
mônio Histórico e Artístico
Nacional, é um raro exemplo da
arquitetura civil em área rural,
de casa, capela e sobrado inter-
ligados, enriquecidos pelo pro-
cesso de expansão com o casa-
rio dos moradores, expressão
da mais legítima arquitetura
popular da região.

De acordo com a presidente
da Fundação Casa de José Amé-
rico (FCJA), Letícia Maia, a par-
tir de segunda-feira (17), será
retomado o projeto de restau-

ração de Acauã. O ambiente
abrigará eventos diurnos e no-
turnos, e a estrada de acesso
(cerca de 4 km), deverá ser pavi-
mentada. Após a desapropria-
ção do imóvel pelo Governo do
Estado, e em festividade co-
mandada pessoalmente pelo
governador, iniciaram-se as
obras de sua recuperação a par-
tir de 1998. Em 2002, a restau-
ração do monumento estava
praticamente concluída e foi
inaugurada. Faltavam, porém,
alguns detalhes físicos a serem
solucionados no conjunto his-

tórico composto por casa sede,
capela e sobrado, bem como
buscar resolver a questão mais
urgente, uma solução para sal-
vaguarda do monumento. Exis-
tia a proposta de se instalar ali
o Museu do Couro.

Letícia Maia destacou alguns
pontos emergenciais para viabi-
lizar a reativação da Fazenda
Acauã. Ficou estabelecido o pra-
zo até 15 de setembro para vis-
torias nas portas e janelas do con-
junto arquitetônico, para que
depois sejam levadas as imagens
da capela, que foram restaura-

das e estão sob a guarda do
Iphaep e da FCJA. Caberá a estes
dois órgãos a responsabilidade
pelo transporte das imagens, que
se encontram em João Pessoa, ou
que deve ocorrer dia 12 de outu-
bro ou 8 de dezembro. A vigilân-
cia do local foi outro ponto dis-
cutido na reunião.

A Secretaria da Educação e
Cultura deverá contratar duas
pessoas da comunidade para se-
rem efetivadas como guardiãs
daquele patrimônio. Serão pes-
soas que já cuidam voluntaria-
mente do ambiente.

Letícia Maia, da FCJA, diz que serviços começam a partir desta 2ª feira

 FOTOS: ERNANE GOMES E MARCOS RUSSO

Estado divulgará aplicação de empréstimo
Marina Almeida
DA SEFIN

nA Secretaria de Estado das Fi-
nanças está preparando toda a
documentação relativa ao em-
préstimo assinado pelo gover-
nador do Estado junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
para disponibilizar em seu site.
O documento conta com itens
que vão desde o início da nego-
ciação, passando pela lei que
autorizou o empréstimo, decre-
to de abertura de crédito, con-
trato assinado nesta quinta-fei-
ra, distribuição dos recursos e
liberação das parcelas de exe-

cução financeira de cada obra.
Segundo o secretário Marcos

Ubiratan, toda a movimenta-
ção será disponibilizada no site
para acesso de todos os visitan-
tes. "Qualquer cidadão acom-
panhará a movimentação dia-
a-dia. A divulgação facilitará
sobremodo o trabalho da co-
missão dos deputados", afir-
mou o secretário.

Além desses itens, será possí-
vel conhecer as licitações e os in-
vestimentos. Os trabalhos para
a disponibilização dessas infor-
mações já estão adiantados. O
endereço do site das finanças é
"www.sefin.pb.gov.br".

O governador, o secretário de

Finanças da Paraíba, Marcus
Ubiratan, e o diretor da Área
de Inclusão Social e Crédito do
BNDES, Elvio Gaspar e o asses-
sor da diretoria Márcio Stefan-
ni, assinaram quinta-feira, dia
13, o contrato de empréstimo
entre o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e o Governo da
Paraíba, envolvendo recursos
da ordem de R$ 191,5 milhões.

A Paraíba foi o 7º Estado a
assinar o contrato, após Sergi-
pe, Piauí, Pará, Amapá, Ama-
zonas e Bahia. Os recursos  de-
verão estar disponíveis para a
administração estadual no fi-
nal da próxima semana.

De acordo com Eliane de Cas-
tro, dirigente do Iphan Regional
PB/RN, e que agendou a reunião,
a Fazenda Acauã é um bem tom-
bado pelo Instituto desde 1967.

O conjunto arquitetônico tem
cerca de 300 anos e é um pouco
da história da ocupação do Ser-
tão nordestino. Já foi cenário de
filmes importantes, é citado em
várias publicações de pesquisa-
dores do país. O escritor e tea-
trólogo Ariano Suassuna, morou
no casarão durante parte de sua
infância e se inspirou no cenário
para desenvolver suas obras.

 FOTO: NARCOS RUSSO

Sítio Histórico é um raro exemplo da arquitetura civil em área rural da PB

Paraíba e RN discutem
parceria para o evento

Defensoria discute Lei Maria da Penha
Fátima Araújo
DEFENSORIA PÚBLICA

nO vice-governador do Es-
tado e os secretários de Tu-
rismo e Desenvolvimento
Econômico, Edvaldo Nó-
brega; de Esportes, coronel
Francisco de Assis, e o
presidente da PBTur, Ro-
drigo Freire, se reuniram
na sexta-feira (14) pela
manhã com o vice-gover-
nador do Rio Grande do
Norte, Iberê Ferreira, e
com o secretário de Turis-
mo daquele Estado, Fer-
nando Fernandes, para
definir a parceria com a
Paraíba no sentido de con-
solidar João Pessoa como
subsede da Copa do Mun-
do de Futebol de 2014.

A Paraíba conseguiu o
apoio do Governo norte-
rio-grandense para que
pelo menos uma das qua-
tro seleções que jogarão no
Rio Grande do Norte fique
hospedada na Estado.
Além disso, o vice-gover-
nador recebeu resposta
positiva relacionada à for-
mação de uma equipe de

Fernando de Oliveira
DA VICE-GOVERNADORIA

trabalho para elaborar um
roteiro integrado de turis-
mo, como forma de atrair
o maior número possível
de visitantes durante o
mundial de futebol.

O vice-governador conse-
guiu também a adesão do
Governo do Estado do Rio
Grande do Norte no senti-
do de que a Paraíba possa
garantir, junto à Confede-
ração Brasileira de Futebol,
a realização do Fan Fest em
João Pessoa. O evento é pa-
trocinado pela Fifa, que or-
ganiza espaços com telões
e venda de produtos rela-
cionados ao futebol para os
torcedores assistirem jun-
tos os jogos da Copa.

A reunião com as autori-
dades daquele Estado é re-
sultado da audiência do
vice-governador com o
ministro do Turismo, Luiz
Barretto, no início da se-
mana, ocasião em que Car-
taxo recebeu a sugestão de
que o Governo do Estado
monte um roteiro integra-
do de turismo com Per-
nambuco e Rio Grande do
Norte para a Copa de 2014.

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL

nOs três anos de vigência da
Lei Maria da Penha (Lei de nº.
11.340/06, sancionada em 7 de
agosto de 2006) motivaram a
realização de evento na tarde
da quinta-feira (13), promovi-
do pela Defensoria Pública da
Paraíba em parceria com o
Grupo 8 de Março, no auditó-
rio da Ordem dos Advogados
do Brasil - Seccional da Paraí-
ba (OAB/PB), em João Pessoa.

Compareceram representantes
da Paraíba, Pernambuco e Cea-
rá, que discutiram os desafios e
avanços desse instrumento ju-
rídico de combate e prevenção
da violência doméstica e fami-
liar contra as mulheres.

Durante o encontro, foi dis-
cutido também o Projeto de Lei
do Senado 156/2009, que trará
um novo Código de Processo
Penal e poderá oferecer dificul-
dades na aplicação da Lei Ma-
ria da Penha, de forma que se-
rão enviadas ao Senado suges-

tões de alteração de texto, com
retificação da Defensoria Públi-
ca da Paraíba.

"A Lei Maria da Penha avan-
çou na Paraíba, ao longo des-
ses três anos, mas de uma ma-
neira muito lenta", afirmou a
defensora pública geral da Pa-
raíba, Fátima Lopes. Lembran-
do que na Constituição Brasi-
leira "todos são iguais perante
a lei, homens e mulheres" e que
o Código Civil de 2002 igualou
a mulher ao homem inclusive
no casamento�.
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MEC aprova residência
médica para hospital
nO Regional de Cajazeiras é a  primeira unidade hospitalar pública da Paraíba a

ganhar o benefício, significando um grande avanço para melhorar o atendimento

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

O Aeroporto João Suassuna de Campina Grande vai rece-
ber voos da nova companhia aérea Nordeste Aviação Regio-
nal (Noar). A empresa que já recebeu a aprovação jurídica da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está esperando a
autorização das rotas dos voos. A meta é começar a operar até
o final do ano. A sede jurídica da empresa será em Caruaru. O
investimento inicial vai de R$ 35 milhões a R$ 55 milhões. A
companhia já tem quatro aeronaves do modelo LET 410 (fa-
bricadas na República Checa). As rotas pretendidas não po-
dem ser divulgadas antes da aprovação da Anac, contudo
este jornalista de turismo obteve a confirmação de que Cam-
pina Grande será uma das contempladas ao lado de Caruaru
(Pernambuco), Arapiraca (Alagoas), Sobral (Ceará) e Parnaí-
ba (Piauí). O grupo dirigido por Vicente Jorge de Espíndola
Rodrigues e Luiz de França Leite e que possui negócios em vários
Estados do Nordeste, terá 65% de participação na Noar. Outra
parte da sociedade será formada pelos proprietários da rede
de supermercados Bonanza. Cada aeronave da nova compa-
nhia aérea terá capacidade para 19 passageiros e as passa-
gens devem custar entre 2 vezes e meia a 3 vezes o valor das
passagens de ônibus. Campina Grande também poderá ser
sede operacional da empresa, tudo vai depender do espaço
disponível dentro do aeroporto, afirmou o diretor Vicente
Rodrigues.

Campina Grande vai ganhar
voo de nova companhia aérea

Abrajet-PB
A Associação Brasileira de Jornalista de Turismo-Abrajet-PB reali-

zou um jantar de boas-vindas ontem (14/8) no restaurante Netua-
nah, aos novos sócios da entidade: Ruth Avelino, Goretti Zenaide,
Everaldo Ricardo e Genésio de Souza Neto. Com a situação regula-
rizada junto a Nacional, com o ingresso dos novos sócios a entidade
terá condições legais para realizar eleições. No momento uma Jun-
ta Governativa formada por Wills Leal (presidente), Mozart Monte-
negro e este jornalista responde pela Abrajet-Pb.

Comtur
O Conselho Municipal de Turismo que havia sido criado, mas

que nunca funcionou conta agora com o ingresso do Convention
Bureau de João Pessoa. O objetivo é desenvolver a atividade
turística e incrementar a economia na Capital. O Conselho deve
reunir Entidades e Instituições de vários órgãos e segmentos
ligados ao turismo e uma das lutas será para dotar João Pessoa
de um moderno Centro de Convenções.  Os componentes do
Conselho Municipal de Turismo terão mandato de dois anos.

Ruraltur
A 5ª Feira Regional de Turismo Ruraltur que se realizará junta-

mente com o 7º Congresso Paraibano de Turismo e a 5ª Rodada
de Negócios do Turismo de 2 a 4 de setembro no auditório do
Sebrae em João Pessoa terá a presença de uma delegação de
empresários e representantes da prefeitura do Rio Grande do
Norte. Haverá  ainda um estande com os roteiros turísticos do
Seridó e da Costa Branca.

Buenos Aires
Da mesma forma que o vírus

influenza H1N1 acabou com o
turismo de Cancun, no México,
a Argentina também vem so-
frendo com a redução do nú-
mero de turistas. A promoção
da Gol Linhas Aéreas que ofe-
rece na compra de um bilhete
aéreo de ida e volta para Bue-
nos Aires o do acompanhante
grátis está encalhado nas agên-
cias de viagens da Paraíba.
Além de Buenos Aires, há ofer-
tas para Córdoba, Rosário,
Montevidéu, Assunção, Santia-
go, Bogotá e Caracas com per-
manência mínima de três noi-
tes, para voos até 4 de outubro.
Mas poucos são os interessa-
dos.

Forró do Turista
Este jornalista será

agraciado com o Tro-
féu Forró do Turista
nesta segunda-feira
(17), no restaurante
Fellini na praia do
Cabo Branco. A inicia-
tiva é do promoter Ro-
geraldo Campina, que
há 12 anos recepciona
semanalmente os tu-
ristas que nos visitam
com muito forró. Na
entrega do troféu ha-
verá show do cantor
Amazan.

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Ministério da Educação
e Cultura (Mec) acaba de
aprovar o pedido de

credenciamento da primeira re-
sidência médica em hospital pú-
blico estadual da Paraíba fora
de João Pessoa e Campina Gran-
de. A iniciativa partiu do Hos-
pital Regional de Cajazeiras
(HRC) que, em parceria com a
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) e a Facul-
dade Santa Maria, encaminhou
o pedido de credenciamento
para a Residência Médica em
Saúde da Família.

 Com a aprovação do MEC, o
HRC passa a ser o primeiro
hospital regional público do Es-
tado da Paraíba a ter uma resi-
dência médica, além de Cam-
pina Grande e João Pessoa. A
conquista, segundo a direção do
hospital, significa um grande
avanço para a saúde pública da
região que poderá contar com
melhor qualidade no atendi-
mento público de saúde.

"A vitória não é apenas do
Hospital Regional de Cajazei-
ras, mas de toda a região que, a
partir de agora, terá um aten-
dimento especializado", come-
morou o diretor do hospital,
médico Antônio Fernandes Fi-

lho, lembrando que o HRC será
o pólo regulador e administra-
tivo do programa em Cajazei-
ras.

O pioneirismo contribuirá
para melhoria dos indicadores
epidemiológicos em diversos
municípios, tendo em vista que
o hospital atende não apenas a
população cajazeirense, mas 17
municípios paraibanos e ain-
da alguns municípios do Rio
Grande do Norte e do Ceará.
Para o diretor do HRC, médico
Antônio Fernandes Filho, mui-

tas mudanças estão ocorrendo
na região. "O próprio hospital
passa, atualmente, por profun-
das mudanças que incluem a
ampliação de atendimentos,
introdução de outros procedi-
mentos, contratação de novos
profissionais e especialistas",
destacou o diretor, ressaltando
que as melhorias estão apenas
no início. O projeto educacio-
nal terá inicio em janeiro de
2010 e será uma pós-gradua-
ção em saúde da família com
duração de três anos.

A população da cidade será a maior beneficiada com a residência médica

Segurança realiza dia de ação social

nA Secretaria da Segurança e
Defesa Social participou, na
quinta-feira (13),  de uma ação
de cidadania, em Mangabeira,
e expediu 200 cédulas de iden-
tidade, registrou cerca de 120
Boletins de Ocorrência, a mai-
oria sobre perdas de documen-
tos e divulgou a importância
da Delegacia Online.

pela internet, no portal
paraiba.pb.gov.br,através do
link seg e defesa social.

A ação veio para atender as
demandas sociais que preci-
sam de orientação e do aten-
dimento às necessidades bá-
sicas de comunidade promo-
vida pela TV Correio em par-
ceria com o Estado nas diver-
sas áreas, especialmente, saú-
de, educação, segurança e as-
sistência social.

Escolas recebem oficinas de leitura
nDesenvolver o gosto pela lei-
tura desde cedo é fundamental
para a formação de um cidadão
consciente. De forma prazerosa
e contínua, o Projeto Livro Sesc
em Ação trata a leitura voltada
para o público infantil objeti-
vando incentivar o contato com
os livros nas fases iniciais de
aprendizagem.

A próxima escola a receber o
projeto é a Escola Municipal Ana-
lice Caldas, localizada em Jagua-
ribe. No próximo dia 27, os alu-

nos do pré ao 3º ano do Ensino
Fundamental I desta escola, terão
acesso a oficinas sobre a impor-
tância e a conservação do livro e
várias atividades ligadas à leitu-
ra e produção de textos, além de
recreação e brincadeiras.

As visitas do Livro Sesc em
Ação se iniciam com a apresen-
tação de uma mala lúdica, con-
tendo livros de pano e papel, di-
cionários, enciclopédias em CDs,
para atenderem também a alu-
nos com deficiência visual, re-

vistas e materiais escolares. Se-
parados por equipe, os estudan-
tes produzem textos, e em se-
guida, leem em voz alta.

O projeto dispõe ainda de li-
vros e gibis que ficam com a es-
cola visitada por 30 dias, para
auxiliarem as equipes na pro-
dução de mais textos para com-
porem um livro que será expos-
to no dia 4 de dezembro, na área
de lazer do Sesc Centro João Pes-
soa.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

EM MANGABEIRA

O

Assessoria de Imprensa
DA SEDS

A Delegacia Móvel foi insta-
lada para orientar a população
sobre a atividade policial no
contexto social. A presença da
delegacia foi imprescindível
para as pessoas que necessita-
vam tirar a segunda via de do-
cumentos e não haviam pres-
tado queixa no devido tempo.

A população foi cientificada
de que não se faz necessário sair
de casa para registrar um BO.
O fato pode ser providenciado

REPRODUÇÃO
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Frango com uísque

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Deixei para responder amanhã à carta aberta que o
colunista Joel Falcone me endereçou domingo passado.
Primeiro, porque a resposta a uma carta aberta daque-
las só podia ser dada num domingo mesmo. Segundo
porque recebi uma receita de Frango com Whisky cuja
apresentação, a caráter, comprova que esta coluna não
faz apologia de bebidas alcoólicas. Confiram:

INGREDIENTES:
- 01 litro de whisky.
-01 frango de aproximadamente dois quilos.
-Sal, pimenta e cheiro verde a gosto.
- 350 ml de azeite de oliva extra virgem.
- Nozes moídas.

* * *
MODO DE PREPARAR:

- Pegue o frango.
- Beba uma dose dupla de whisky.
- Envolva o frango e tempere-o com sal, pimenta e

cheiro verde a gosto.
- Unte-o com o azeite de oliva extra virgem.
- Pré-aqueça o forno por aproximadamente dez mi-

nutos.
- Sirva-se de outra dose dupla de whisky, enquanto

aguarda.
- Use as nozes moídas como tira-gosto.
- Coloque o frango em uma assadeira grande.
- Sirva-se de mais uma dose dupla de whisky.
- Axuste o terbostato na marca 3 e, debois de uns vin-

ch binutos, bote pra assassinar, quer dizer, assar a alve.
- Derrube outra dose dupla de whisky e, debois de

beia hora, formar abaertura e gontrolar a azadura do
frango.

- Tente zentar na gadeira, servir-se de oooooooooutra
dose sarada de whisky.

- Cozer(?), costurar(?), cozinhar (?), dane-ze o vrango.
- Deixáááá o filho da mãe do vrango no vorno por

umas quatro horas.
- Tentar retirar o vrango do vorno. Num vai guemar a

mão, garamba!
- Mandar ver mais uma doooose duuuupla de whisky.
- Tentar novamente tirar o sacana do vrango do vor-

no, porque na primeira teenndadiiiva nããão deeeeu-
uuuuu.

- Begar o vrango que gaiu no jão e enjugar o fio da
mãe com o bano de jão e cologá-lo numa pandeja ou
qualquer outra merreca, bois avinal você nem gosssssssss-
ta muito desse biiiicho mermo.

- Tá Bronto!

Empresa tem incentivos
da Cinep e gera 60 vagas
n A instalação da indústria Wonderpower Metalmecanica Ltda. envolve recursos de

R$ 2.034.000,00 e a inauguração da primeira etapa acontece em janeiro de 2009

EM MAMANGUAPE

Tereza Duarte
DA CINEP

município de Maman-
guape terá um incre-
mento em sua econo-

mia com a implantação da in-
dústria Wonderpower Metal-
mecanica Ltda, que vai gerar 60
novos empregos diretos. A em-
presa foi beneficiada com in-
centivos do Governo do Esta-
do, através da Companhia de
Desenvolvimento da Paraíba
(Cinep), por meio do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento In-
dustrial da Paraíba (Fain), a
exemplo do que aconteceu com
as demais 16 empresas que ti-
veram o protocolo de intenções
assinado pelo governador do
Estado, na segunda-feira (10).

De acordo com o gerente da
empresa, Joaquim de Oliveira, a
Paraíba foi escolhida para a ins-

talação da indústria pelos incen-
tivos fiscais oferecidos pelo Go-
verno do Estado e ainda pela
inexistência de outras empresas
do segmento metalmecanica.
�Os incentivos fiscais  ofereci-

dos pelo Governo do Estado nos
atraíram. Então, nós fizemos
uma pesquisa para saber a via-
bilidade de implantação da nos-
sa empresa e constatamos que
não existem outras do mesmo
gênero no Nordeste brasileiro�,
relatou o empresário.

 Com sede em Portugal, sen-
do a primeira unidade a se ins-
talar na Paraíba e com previ-
são de conclusão de instalação
da primeira etapa prevista
para janeiro do próximo ano, o
novo empreendimento indus-
trial envolve recursos na or-
dem de R$ 2.034.000,00, com
conclusão e funcionamento
previstos para meados de 2010.
Segundo Joaquim de Oliveira,
a empresa está com uma série
de encomendas de peças tanto
para outros Estados do Brasil,
quanto para países como An-
gola e Espanha.

Estado treina servidores
sobre abono permanente

nCom o objetivo de uniformi-
zar os procedimentos e apri-
morar o atendimento aos ser-
vidores públicos estaduais
em demandas introduzidas
na legislação previdenciária
pela Emenda Constitucional
nº 41/2003, a Secretaria da Ad-
ministração do Estado pro-
moveu um treinamento sobre
�As regras para concessão do
Abono de Permanência�.

Ministrado pelo auditor do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE), Hélio Carneiro Fernan-
des, o treinamento foi realiza-
do no auditório da Escola de
Serviço Público do Estado da
Paraíba (Espep), em João Pes-
soa, nos últimos dias 11 e 12
deste mês, com a participação
de 40 servidores de diversos
setores da Secretaria da Ad-
ministração, dentre eles, Re-
cursos Humanos, Assessoria
Jurídica e Informática.

De acordo com o secretário
da Administração, Antônio
Fernandes Neto, o treinamen-
to nesta primeira etapa foi des-
tinado apenas aos técnicos, as-
sessores jurídicos, gerentes e
dirigentes das secretarias da
Administração, que são res-
ponsáveis pelo atendimento
aos servidores das demais se-

cretarias que fazem parte da
Administração Direta do Po-
der Executivo Estadual.

O treinamento será estendi-
do aos demais órgãos da ad-
ministração indireta, como
forma de orientar a todos e
uniformizar o sistema de aten-
dimento aos servidores esta-
duais que fazem jus ao bene-
fício.

O secretário anunciou que a
partir de agora, os servidores
estaduais que atendem aos re-
quisitos para solicitação do
abono deverão procurar dire-
tamente o setor de Recursos
Humanos da Secretaria da
Administração para requerer
o benefício, que antes era soli-
citado na PBprev.

Adriana Rodrigues
 DA ADMINISTRAÇÃO

O secretário Antônio Fernandes
orienta servidor sobre o benefício

Os incentivos fiscais
oferecidos pelo
Governo do Estado
nos atraíram. Então,
fizemos uma
pesquisa para saber
a viabilidade de
implantação”

Joaquim de Oliveira
GERENTE DA EMPRESA

“

UEPB realiza
seleção para
professor de
Antropologia
nO Departamento de Filosofia
e Ciências Sociais da Univer-
sidade Estadual da Paraíba re-
aliza  até o dia 18 deste mês,
das 8 às 11 horas, as inscrições
para o Processo Seletivo para
Contratação de Professores
Substitutos. Os interessados
devem se inscrever na secre-
taria do próprio Departamen-
to, localizada na Avenida Flo-
riano Peixoto, 1461, Centro,
Campina Grande.

Estão sendo oferecidas duas
vagas para a área de conheci-
mento em antropologia. O re-
quisito básico para o candida-
to é ser graduado em Sociolo-
gia ou áreas afins e possuir es-
pecialização ou mestrado em
Sociologia ou áreas afins.

A seleção dos candidatos se
dará através da realização de
Prova Didática e Exame de Tí-
tulos. O sorteio do tema da
Prova Didática será realizado
no próximo dia 18, às 11h30.
A Prova Didática será realiza-
da no dia 20, a partir das 13
horas. O resultado final será
divulgado no dia 22 do mes-
mo mês.  Outras informações:
(83) 3310-7017.

O

 MARCOS RUSSO

SAIDEIRA
E vocês conhecem os cinco sinais que indicam se

o sujeito ficou bêbado como o amigo aí do Frango
com Uísque? São os seguintes:

- O bar inteiro cumprimenta-o quando ele tenta
cantar A Volta do Boêmio.

- Os amigos pedem que assopre no isqueiro de-
les.

- As moscas ficam chapadas quando pousam no
seu braço.

- Ele não consegue mais argumentar com obje-
tos inanimados da mesa.

 - Não existe mulher feia no bar.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Sérgio Botelho
sergiobotelhopb@gmail.com

Reforma eleitoral

*Sergio Botelho Jornalista

A 46 dias do término do prazo para a votação de mu-
danças nas regras eleitorais que possam valer nas elei-
ções do próximo ano, a expectativa que passa a domi-
nar entre os observadores políticos em Brasília, apesar
de alguns otimistas, é a de que, infelizmente, nada deva
acontecer nesse particular. Pouco antes do recesso par-
lamentar, na primeira metade de julho, diante do im-
passe estabelecido entre os parlamentares sobre o fi-
nanciamento público de campanha e as listas fechadas
de candidatos, a Câmara acabou aprovando uma pe-
quena reforma eleitoral. O objetivo foi o de evitar que
o Tribunal Superior Eleitoral volte a legislar, em lugar
do Parlamento, como foi o caso da fidelidade partidá-
ria estabelecida pelos ministros e que já rendeu muitas
cassações de mandatos. O uso da Internet, o voto im-
presso e o voto em trânsito, matérias debatidas e vota-
das pelos deputados, provocam divergências, agora,
no Senado Federal, para onde seguiu a matéria, con-
forme determina o processo legislativo. Além do moni-
toramento que vem sendo feito pela Justiça Eleitoral,
juntem-se a esse entraves aqueles decorrentes da crise
que vem se abatendo sobre o Senado Federal e vai dar
para perceber as imensas dificuldades que terão, Sena-
do e Câmara, em aprovar esse arremedo de reforma até
o dia 30 de setembro. Câmara, novamente, porque se
for feita qualquer modificação, pelos senadores, no texto
aprovado originalmente pelos deputados, a matéria
retorna à Casa de origem. Com o tempo se esgotando e
a crise perpassando o Congresso, a partir do Senado,
fica tudo muito difícil.

E se o Congresso passar em brancas nuvens vai aca-
bar abrindo espaço, outra vez, para que o TSE estabele-
ça as regras de mais um pleito no país.

MAIS DIFICULDADES
Como não bastassem os problemas intestinos que em-

perram a atividade legislativa, no Congresso, neste segundo
semestre, tem, ainda, o medo crescente da Gripe Suína.
Tem deputado com horror de passar perto do plenário da
Câmara.

VEREADORES
A Comissão Especial que

examina a Recomposição
das Câmaras Municipais
continua em passo de tar-
taruga na Câmara dos De-
putados. Na próxima ter-
ça-feira, 18, reúne, mais
uma vez, para examinar re-
querimentos. E o tempo
passando...

JORNADA
O PT realiza jornada de

formação este final de sema-
na em Brasília. De olho em
2010, a direção nacional do
partido continua organi-
zando novos e antigos qua-
dros. Exemplo a ser seguido.

PARCERIA I
"Pela manhã recebi o

vice-governador do vizi-
nho Estado da Paraíba,
Luciano Cartaxo, que de-
monstrou interesse da Pa-
raíba em ser parceira do
Rio Grande do Norte da
Copa 2014".

PARCERIA II
A informação foi posta-

da pelo vice-governador do
Rio Grande do Norte, Ibe-
rê Ferreira, ontem, no twit-
ter. A capital do RN é uma
das sedes da Copa 2014 e
João Pessoa tanto pode ser
sub de Natal quanto de
Recife.
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A Feira da Paraíba

Sitônio Pinto

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

sitoniopinto@gmail.com

Para Alberto Mendonça de Melo

Qual o principal requisito para um estado brasileiro albergar
a Copa do Mundo? O tamanho e o número dos estádios? Ta-
manho e número são dois requisitos importantes. E o número
de leitos da rede hoteleira? Também é um ponto importante. E a
quantidade de mesas nos restaurantes? Também é outro deta-
lhe a se considerar. E os pontos turísticos a se visitar? Mais
outro aspecto importante. E qual o mais importante deles?

A segurança.
Pois não se pode nem deve receber turistas, ou estrangeiros,

sem segurança. Um palpite a se lançar na bolsa de apostas de
Londres:

Quantos turistas serão alvo de violência na Copa do Mun-
do de 2010, a se realizar no Brasil? Quantos serão assaltados?
Quanto serão estuprados? Quantos serão seqüestrados? Quan-
tos serão assassinados? É um cálculo que os matemáticos po-
derão fazer, sem muita dificuldade, jogando-se com estatística
e probabilidade.

Nos estados sede, qual a segurança que se pode oferecer aos
turistas? Qual o índice de criminalidade dos estados sede?

A Paraíba reúne aqueles requisitos necessários para sediar a
Copa? Tem muitos estádios, hotéis, restaurantes?

Com certeza, não. Mas a Paraíba tem o requisito principal,
por incrível que pareça: é o quarto estado brasileiro com me-
nor índice de homicídios. Donde emerge que é o quarto estado
brasileiro com melhores condições de segurança para ser sede
de Copa. Quase todos os outros estados que serão sede da
Copa são campeões de criminalidade.

Mas a Paraíba não faz publicidade do seu maior capital tu-
rístico: a segurança. Alguém estranha? Pois compare os índi-
ces de criminalidade da Paraíba com os dos outros estados.
Quem são os campeões? Alagoas, seguido do Rio de Janeiro,
do Espírito Santo, de Pernambuco. Todos serão sede da Copa.
Mais atrás, vem São Paulo - ganhando para o Rio, mas per-
dendo muito para a Paraíba no fator segurança -- ponto de
venda do qual a Paraíba não faz propaganda para atrair turis-
tas. Muito pelo contrário, faz uma propaganda enganosa,
mostrando a pirataria do cangaço nas suas peças publicitári-
as, como se um dia tivesse tido cangaceiros. Turista não quer
ver cangaceiros - que irão lhe assaltar, seqüestrar, estuprar,
violentar, matar.

Mas a propaganda do turismo paraibano destaca, sempre
que pode, grupos de cangaceiros como atração e recepcionis-
tas do turismo. Como é que se pode ser burro e desinformado
desse jeito? O governo devia proibir esse tipo de contrapropa-
ganda, previsto na lei como apologia ao crime, ou do crime. Já
abordei esse assunto em crônica com esse título, que se pode
acessar via Internet. Mas nunca é demais se falar no assunto,
tão importante para a imagem e para o turismo da Paraíba.

E ainda é tempo de se fazer um grande estádio na Paraíba?
Na Capital ou em Campina? Nem numa nem noutra, mas no
meio do caminho, na BR 230, agora duplicada, perto do acesso
para Itabaiana, para Recife e Goiana, para as cidades do Cana-
vial e do Brejo. Ali, em se plantando, tudo dá: um grande
estádio e, em baixo dele, em baixo da arquibancadas, onde
nunca se fez nada, centro comercial, universidade etc. E, em
volta do estádio, uma infra-estrutura de serviços comum aos
espaços situados entre Campina e o Litoral, onde seria im-
plantada a Feira da Paraíba, atendendo às populações das mi-
crorregiões do Litoral, da Zona da Mata, do Brejo, da
Caatinga,do Agreste e Cariri. Se fizer, vem gente. Dá tempo.

Decisão do STJ beneficia
aprovados em concursos
nDeterminação do Superior Tribunal de Justiça de prorrogar prazo de nomeação dos

concursos permite que candidato tenha condição de ser chamado para assumir cargo

decisão do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ) de prorrogar o

prazo de nomeação dos concur-
sos públicos para que os candi-
datos aprovados tenham con-
dições de ser chamados a assu-
mirem cargos, mesmo após o
prazo de vigência, beneficiou os
concurseiros e também os cur-
sinhos especializados em con-
cursos públicos de João Pessoa.
Segundo a pedagoga Natasha
Souza, isso aconteceu, porque
a decisão do STJ beneficia exa-
tamente os candidatos que já
foram aprovados e estavam na
fila de espera para ser chama-
dos. "Com essa medida, os can-
didatos que já estavam desis-
tindo de fazer concursos volta-
ram a ter o desejo de estudar
mais", disse.

Na Paraíba existem muitos
concurseiros na situação de es-
pera. "Em alguns casos os con-
cursos que já foram realizados
e que não prorrogaram a vali-
dade de admissão, acredito que
agora, com essa decisão, terão
que prorrogar o prazo para que
os concurseiros que estão na fila
de espera possam ser chama-
dos para ocupar as vagas não
preenchidas", disse Natasha. A
decisão do STJ deu mais credi-
bilidade para que os estudan-
tes estudem mais em busca de
concurso público.

A pedagoga revelou que o
crescimento de estudantes
pela procura de cursinhos au-
mentou muito este ano, por-
que os concurseiros acreditam
que o futuro deles é concurso
público. "Todos almejam con-
curso público porque ganham

'estabilidade' no emprego.
Muitos até renunciam os cur-
sos universitários e aos empre-
gos privados para se dedica-
rem aos estudos em busca de
melhores salários em concur-
so público. Afinal, empresa
privada é hoje e não é ama-
nhã", alertou Natasha.

Em João Pessoa existem mui-
tas pessoas que de tanto estu-
dar para concurso, são apro-
vados em alguns deles, mas
desistem e continuam se pre-
parando para outros que te-
nham salários mais vantajo-
sos. Atualmente, segundo in-
formações de alguns professo-
res de cursinhos, as expectati-
vas dos paraibanos estão vol-
tadas para o concurso da Polí-
cia Rodoviária Federal que ofe-
rece bons salários. Na Paraí-
ba, muitos concurseiros só pa-
ram de estudar quando pas-

José Alves
REPÓRTER

sam num concurso cujos salá-
rios são considerados ideais.

DECISÃO EXCELENTE
Para o estudante de cursinho,

Carlos Augusto, a decisão do
Superior Tribunal de Justiça foi
excelente, porque às vezes uma
preparação para um concurso
leva cerca de dois anos ou mais,
para que a pessoa consiga uma
boa aprovação num concurso.
Ele acredita que muitos candi-
datos por falta de compromis-
sos dos governantes, acabam
perdendo a oportunidade de
ingressar num concurso públi-
co. Então a decisão do STJ, dá
uma margem maior de confi-
ança para o candidato se dedi-
car mais aos concursos. "Para
quem quer ingressar no servi-
ço público essa é uma oportu-
nidade excelente e veio em boa
hora", disse o candidato.

“Com essa medida, candidatos voltaram a estudar mais”, diz Natasha Souza

Ação foi movida por concursados do Amazonas
 A decisão do STJ de prorro-

gar os prazos visando o pre-
enchimento de vagas tomou
como base o concurso públi-
co realizado pela Secretaria de
Saúde do Amazonas, que ofe-
receu 112 vagas para o cargo
de cirurgião dentista. O cer-
tame foi realizado em 2005, e
sua validade prorrogada até
junho de 2009, período em que
foram nomeados apenas 59
dos 112 aprovados.

Antes do vencimento do
prazo de validade do concur-
so, um grupo de 10 candida-
tos aprovados e não nomea-
dos, acionou a Justiça para ga-
rantir o direito à posse nos
cargos. O pedido foi rejeitado

pelo Tribunal de Justiça do
Amazonas com o argumento
de que a aprovação em con-
curso público gera apenas ex-
pectativa de direito à nomea-
ção, competindo à administra-
ção pública, dentro do seu
poder discricionário, nomear
os candidatos aprovados de
acordo com sua conveniência
e oportunidade, ainda que
dentro do número de vagas
previsto em edital.

O grupo recorreu ao Supe-
rior Tribunal de Justiça.
Acompanhando o voto do re-
lator, ministro Jorge Mussi, a
Turma acolheu o mandado de
segurança para reformar o
acórdão recorrido e determi-

nar a imediata nomeação dos
impetrantes nos cargos para
os quais foram aprovados.

Ao acompanhar o relator, o
presidente da turma, ministro
Napoleão Nunes Maia, ressal-
tou que o Judiciário está dando
um passo adiante no sentido de
evitar a prática administrati-
va de deixar o concurso cadu-
car sem o preenchimento das
vagas que o próprio estado ofe-
receu em edital. Segundo o mi-
nistro, ao promover um con-
curso público, a administração
está obrigada a nomear os apro-
vados dentro do número de
vagas, quer contrate ou não
servidores temporários duran-
te a vigência do certame.

 MARCOS RUSSO

A



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Sólon de Lucena, 11 Centro

CEP 58.701.004  - Patos – Paraíba
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(ao) efetuar o o pagamento do(s) título(s) de sua(s) responsabi-
lidades, no endereço  acima especificado, e que o não-pagamento  poderá  ensejar o vencimento
integral da dívida e a adoção    das seguintes  medidas, na  forma autorizada  pela  Portaria nº  202
de 21 de julho de 2004, publicada  no  Diário  Oficial  da União de 23 de julho de 2004,  do Ministério
da Fazenda:
a) Inscrição   no  Cadastro  Informativo  de Créditos  Não-quitados  do  Setor Público Federal (CADIN),
nos termos da Lei nº 10.522/2002;
b) encaminhamento do(s) crédito(s) à Procuradoria-Geral da Fazenda nacional(PGFN) estando
passível(is) de inscrição na Dívida Ativa da União.,

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.
Nome do Devedor CPF Número do
CLIENTE CP DV  Título
JOSÉ LIRA PALMEIRA 618.303.724 91 61830372791-A
GERALDO DE SOUSA LIMA 825.513.404 20 82551340420-A
JOÃO DA SILVA LIBERATO 764.995.614 87 76799561487-A
ANACLETO RIBEIRO DA SILVA FILHO 038.701.534 58 03870153458-A
URANDI DAVI GOUVEIA 057.481.734 41 05748173441-A
DAMIÃO VIEIRA DA SILVA 339.443.348 68 33944334868-A
MARIA DO CARMO DA SILVA 467.197.094 53 46719709453-A
TACILA PAIXÃO BRITO 066.430.444 30 06643044430-A
FRANCINALDO MANOEL SILVA 029.253.734 45 02925373445-A
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA 066.438.498 61 06643849861-A
ANA CLESIA SOARES DOS SANTOS 050.493.164 48 05049316448-A
FRANCISCA ALCIONE PAIXÃO BRITO 066.949.454 26 06694945426-A
JUCICLEIDE DA SILVA 010.989.574 66 01098957466-A
MARIA DE LOURDES SILVA 035.066.184 74 03506618474-A
EDVALDO ALVES DE LIMA 029.498.044 03 02949804403-A
JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA 058.400.464 85 05840046485-A
CHARLEUS NEVES LIMA 337.201.018 35 33720101835-A
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA 580.204.544 20 58020454420-A
JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA 173.733.808 40 17373380840-A
ISRAEL FRANCISCO CLEMENTINO 135.600.678 71 13560067871-A
JOSEFA GOMES DE MENDONÇA 032.498.354 98 03249835498-A
AURIDETE CONCEIÇÃO GOMES 022.261.344 09 02226134409-A
ALBERTO PEREIRA GUEDES 062.772.914 24 06277291424-A
JOSETE NUNES DE SOUSA 053.279.124 00 05327912400-A
JOSE MESSIAS DA SILVA 040.818.324 12 04081832412-A
ELIAS DE FREITAS XAVIER 008.523.458 36 00852345836-A
ALIRIO GOMES SILVINO 008.366.314 20 00836631420-A
JOSÉ DAMIÃO MARTINS BATISTA 046.885.664 17 04688566417-A
JOACI ORÁCIO DA SILVA 106.934.278 50 10693427850-A
JOSÉ FERREIRA DA SILVA 541.582.224 00 54158222400-A
SUÊNIA BRITO COSTA 066.712.144 76 06671214476-A
SUSANA GABRIELA BRITO COSTA 067.556.364 01 06755636401-A
JACILMA BRITO QUIRINO DA SILVA 066.907.084 03 06690708403-A
JOÃO VITAL DE SOUSA OLIVEIRA 972.385.204 78 97238520478-A
DAMIANA RAMOS OLIVEIRA GULBERTO 037.183.574 70 03718357470-A
TEREZINHA ALVES CLEMENTINO 043.892.694 37 04389269437-A
JOÃO VITAL GULABERTO 487.677.195 20 48767719520-A
OSIVAN NEVES RAMOS 028.755.334 52 02875533452-A
FELICIO ROBERTO GOMES DA SILVA 793.261.104 00 79326110400-A
MARIA DE LOURDES BRITO 979.460.284 15 97946028415-A
MARIA DO PAROCINIO RAMALHO 951.066.004 30 95106600430-A
GENIVALDO SOUSA TRAJANO 044.472.254 84 04447225484-A
SEVERINO AMARO PEREIRA 019.291.474 06 01929147406-A
CECILIA DO NASCIMENTO 043.093.284 74 04309328474-A
ROZINALDO ALVES DA SILVA 714.304.664 72 71430466472-A
JOÃO VITAL DE SOUSA OLIVEIRA 972.385.204 78 97238520478-A
MANOEL ALVES DE BRITO NETO 643.520.134 04 64352013404-A
JOSÉ AUGUSTO SOUZA 077.719.164 49 07771916449-A
ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA 979.539.974 87 97953997487-A
MARIA DE LOURDES VENÂNCIO DE OLIVERA 040.938.654 50 04093865450-A
CLAUDENOURA PEREIRA DA SILVA 749.185.404 49 74918540449-A
GERALDO LEITE DE SOUSA 254.193.508 07 25419350807-A
JOSE LEITE NETO 026.733.224 69 02673322469-A
FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA 063.234.614 04 06323461404-A
MOACIR DO CARMO TEIXEIRA 793.258.584 87 79325858487-A
MARIZA FRANCO DE BRITO GOMES 064.506.904 37 06450690437-A
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 025.815.914 63 02581591463-A
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 517.669.224 49 51766922449-A
MARIA DAS LAGRIMAS FAUSTINO DANTAS 009.922.304 03 00992230403-A
PAULO SATURNINO DA SILVA 059.595.564 99 05959556499-A
MARIA ANDRE DOS SANTOS 395.640.964 72 39564096472-A
RONALDO SILVA FERNANDES 022.119.937 37 02211993737-A
TANIA BEZERRA DE ARRUDA 043.500.974 57 04350097457-A
ANTÔNIO LISBOA ANDRE DE MELO 034.207.294 30 03420729430-A
INALDO FAUSTINO HOLANDA 090.954.557 00 09095455700-A
MARIA GORETE SOARES DA SILVA 050.146.604 52 05014660452-A
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 504.255.284 72 50425528472-A
JOÃO ALEXANDRE 825.593.764 15 82559376415-A
PEDRO SILVA DOS SANTOS 047.670.294 14 04767029414-A
LUIZ DANTAS DE ARAÚJO 037.340.384 48 03734038448-A
HELENO GOMES DO NASCIMENTO 052.763.874 94 05276387494-A
FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS 040.422.344 37 04042234437-A
JOSÉ ANANIAS DE MORAIS 714.086.064 53 71408606453-A
FRANCISCA DOS SANTOS NÓBREGA 033.726.214 41 03372621441-A
MARIA MADALENA RODRIGUES 059.721.004 79 77041941434-A
JOSÉ VICENTE 048.181.724 72 04818172472-A
DAMIANA MARIA DA SILVA 061.118.304 81 06111830481-A
JANAINA BEATRIZ DA SIVLA 042.585.034 01 04258503401-A
ANTÔNIO INÁCIO DE SOUZA 035.530.384 11 03553038411-A
JOÃO BATISTA PALMEIRA 021.397.054 67 02139705467-A
DAMIÃO CARNEIRO DA SILVA 367.153.014 68 36715301468-A
ADERBAL FERREIRA MATHIAS DE SOUZA 299.217.914 00 29921791400-A
JOSÉ CANUTO FILHO 275.695.678 38 27569567838-A
FRANCISCO COSTA DE SOUZA 196.118.498 26 19611849826-A
JOSÉ DAVI DOS SANTOS 049.109.544 90 04910954490-A
LUCIANA DAVI DOS SANTOS 041.001.284 01 04100128401-A
MANOEL MOTA DINIZ 582.821.814 04 58282181404-A
EUGÊNIA FERNANDES BEZERRA 668.121.194 15 66812119415-A
JOSÉ DIAS NETO 996.691.534 67 99669153468-A
IVANILDO FELIX DA SILVA 058.709.964 06 05870996406-A
JOSE FERREIRA ALVES FILHO 784.703.744 00 78470374400-A
ROQUE CARLOS DE ANDRADE 035.378.618 77 03537861877-A
FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS 118.116.438 92 11811643892-A
LUIS SABINO DE SOUSA 036.029.034 51 03602903451-A
RICARDO LUIZ 043.891.444 99 04389144499-A
IVONETE MACHADO DA COSTA 214.570.261 04 21457026104-A
FABIA DE MEDEIROS WANDERLEY 031.443.264 70 03144326470-A
JOSÉ CLÁUDIO MOREIRA SOARES 035.565.744 97 03556574497-A
MARIA DO SOCORRO BAROBOSA DA SILVA 012.389.284 80 01238928480-A
LAVERDOCK VANDELEI SOUTO 930.401.644 49 93040164449-A
MARIA DA GUIA MEDEIROS MINERVINO 033.733.604 04 03373360404-A
LUZIA DA SILVA 035.057.934 26 03505793426-A
JOSÉ SOARES DA SILVA 761.968.604 53 76196860453-A
JOSÉ ALVES DE LIMA 028.711.504 60 02871150460-A
SEBASTIÃO SILVÉRIO DA SILVA 583.632.384 49 58363238449-A
MARIA SIMOA DA SILVA 027.803.704 67 02780370467-A
ANTÔNIO FERREIRA VIANA 639.610.754 68 63961075468-A
LINDALVA BRAZ DA SILVA 036.028.584 80 03902858480-A
JOÃO ALVES DA SILVA 012.380.658 56 01238065856-A
JOAQUIM LUIZ LEITE 452.412.449 72 45241244972-A
MARIA DO CARMO MARQUES DE S. ALMEIDA 055.628.584 01 05562858401-A
IRINALDO FERREIRA DA SILVA 286.777.948 08 28677794808-A
INÁCIO FONSECA DE ARAÚJO 996.142.354 20 99614235420-A
JOÃO PAULO LEITE DE SOUZA 025.410.555 60 02541055560-A
JOSÉ ADAILTON SILVÉRIO RAMOS 866.549.184 87 86654918487-A
MARIA APARECIDA RAMOS 286.572.528 64 28657252864-A
JOSÉ CLÁUDIO MONTEIRO DE FARIAS 165.906.798 78 16590679878-A
ADELMO RAMOS DA SILVA 039.177.394 10 03917739410-A
JOÃO PAULINO DE CARVALHO 112.033.074 20 11203307420-A
ELIZANGELA HENRIQUE DA SILVA 044.457.254 63 04445725463-A
GILBERTO RAMOS DA SILVA 759.288.924 20 75928892420-A
SANDRO LAERCIO ALVES DA SILVA 649.114.624 34 64911462434-A
JUNIOR FAGNER BARBOSA DE LIMA 055.224.284 57 05522428457-A
JOÃO PEREIRA DE SOUSA NETO 409.454.054 72 40945405472-A
BERNARDINO RAMOS DA SILVA 966.415.176 91 96641517691-A
DANUBIA BERNARDO BATISTA 055.438.744 13 05543874413-A
JOSÉ ERMINIO LEONARDO DA SILVA 053.629.814 98 05362981498-A
EVERALDO GERALDO DA SILVA 279.271.778 50 27927177850-A
ANTÔNIO ALCIDES DE FARIAS 147.813.604 91 14781360491-A

ROSA DE SOUZA PATRICIO 040.844.154 21 04084415421-A
MARIA JOSÉ MAXIMINO OLIVEIRA 035.592.904 06 03559290406-A
MARINES ALVES DE ALMEIDA 036.034.954 46 03603495446-A
LAURA EUFRASIO DE SOUSA 044.833.974 94 04483397494-A
TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS 927.255.034 34 92725503434-A
JURACI ARINHO DOS SANTOS 040.015.794 21 04001579421-A
WENDELL ALEXANDRO R. DE FREITAS 020.882.034 51 02088203451-A
MARIA ALVES BRAZ 044.606.564 18 04460656418-A
JOSÉ BRAZ DA ROCHA 191.161.794 04 19116179404-A
JOSÉ MORAIS FERREIRA 064.416.734 36 06441673436-A
JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA 372.947.924 53 37294792453-A
JOSENILDO DO NASCIMENTO 059.339.704 50 05933970450-A
JOSÉ SOARES 927.848.284 68 92784828468-A
EDINETE FRANCISCO CLEMENTINO 050.702.814 70 05070281470-A
ROSINALDO DEODATO 022.742.084 50 02274208450-A
FRANCISCO PEREIRA DE LIMA 059.555.644 20 05955564420-A
SEBASTIÃO JURACY DE MORAIS 018.394.174 80 01839417480-A
MÔNICA PATRÍCIO DE TEIXEIRA 037.605.474 35 03760547435-A
JOSEFA OLIVIA DE SOUSA BRITO 643.526.844 49 64352684449-A
IRANILDO DO ROSÁRIA LEITE 044.254.864 80 04425486480-A
JOSÉ LUCAS 586.770.704 00 58677070400-A
ALZIRA CLAUDINA DA SILVA 041.207.814 70 04120781470-A
MARINEIDE LEITE DE MEDEIROS 020.854.974 97 02085497497-A
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA 631.320.014 49 63132001449-A
RIVANEIDE OLIVEIRA SILVA 033.624.704 40 03362470440-A
MARIA JOSÉ VIEIRA 041.491.214 43 04149121443-A
MARIA DAS DORES SOUSA VIEIRA 982.642.064 68 98264206468-A
LUIZ PORFIRIO TEIXEIRA 825.585.744 34 82558574434-A
HÉLIO PATRÍCIO TEIXEIRA 042.744.254 01 04274425401-A
JOÃO MARTINS QUIRINO 063.832.174 37 06383217437-A
MARIA JOSÉ TEIXEIRA MARTINS 048.825.374 86 04882537486-A
JANDIRA RIBEIRO DA SILVA 059.272.414 09 05927241409-A
ARIONETE BATISTA FRANCO 349.643.428 75 34964342875-A
JOSENILDO GOMES MORAIS DOS SANTOS 714.071.204 25 71407120425-A
MARIA DA GUIA MORAIS SILVA 028.334.724 47 02833472447-A
MARIA APARECIDA NUNES SILVA 029.083.654 99 02908365499-A
MARIA INÁCIA NUNES 042.908.564 89 04290856489-A
EVERALDO DA SILVA 027.976.684 05 02797668405-A
CLEIDE BATISTA DA SILVA 039.985.544 08 03998554408-A
EDNA MARIA LOPES CABRAL 972.445.204 25 97244520425-A
MARIA ROSANIA FERREIRA 061.084.754 63 06108475463-A
MARIA ALVES DA ROCHA 019.965.074 86 01996507486-A
JOSÉ ALVES DA SILVA 033.847.084 07 03384708407-A
ANTÔNIO FERREIRA 033.631.414 08 03363141408-A
JOSENALDO NUNES FERREIRA 053.279.844 94 05327984494-A
DIMAS ALVES DE OLIVEIRA 056.475.984 80 05647598480-A
JOSELITO PEREIRA FREITAS 982.628.744 04 98262874404-A
MARIA LUCIA DA SILVA MENESES 847.322.964 91 84732296491-A
ANTÔNIO LEITE DE SOUSA 982.619.404 20 98261940420-A
ANTÔNIO BRITO DE MOURA 102.943.924 91 10294392491-A
LUIZ PORFIRIO TEIXEIRA 825.585.744 34 82558574434-A
RITA QUIRINO DOS SANTOS 359.161.414 91 35916141491-A
JOCERIO LIMA AURELIO 042.628.494 14 04262849414-A
CARLITO SOUSA FERREIRA 043.441.084 50 04344108450-A
DAMIANA PAZ DA SILVA 056.858.444 92 05685844492-A
JUAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA 043.624.044 06 04362404406-A
ROMERO SILVA NETO 034.026.554 03 03402655403-A
RONILSON GOMES OLIVEIRA 059.395.114 06 05939511406-A
RILDO VICENTE DA SILVA 706.299.944 04 70629994404-A
JOSÉ RODRIGO DINIZ VIEIRA 028.931.974 93 02893197493-A
ANAIDE LUIZA DA SILVA 033.799.994 58 03379999458-A
GERALDO DE SOUSA LIMA 825.513.404 20 82551340420-A
ANTÔNIO HONORATO SILVA 847.328.144 68 84732814468-A
JOSÉ MENDONÇA QUIRINO 058.368.794 60 05836879460-A
ALEXANDRA SANTOS DE LIMA 040.792.794 85 04079279485-A
EDICLEIDE FEITOSA DOS SANTOS PONTES 047.548.854 73 04754885473-A
MARINES LOPES TENÓRIO 123.226.628 01 12322662801-A
SILVANA CAETANO SANTOS 173.354.048 27 17335404827-A
INES ALVES DE OLIVEIRA 979.465.754 91 97946575491-A
JOSEVALDO QUIRINO MAIA 051.805.064 50 05180506450-A
SEBASTIANA GALDINO DOS SANTOS 786.478.784 34 78647878434-A
ANTÔNIA PEREIRA DE BRITO 831.397.704 30 83139770430-A
MARIA JOSÉ VIEIRA 041.491.214 43 04149121443-A
MARIA DAS DORES SOUSA VIEIRA 982.642.064 68 98264206468-A
SEVERINA JOAQUINA DE BRITO 032.408.374 20 03240837420-A
LUCIENE JESUS MELO 041.284.424 96 04128442496-A
MARIA CARVALHO RAMALHO 031.424.394 12 03142439412-A
MARIA DA CONCEIÇÃO ANTÔNIO DA COSTA 047.492.734 22 04749273422-A
EDINALDO ALVES PEREIRA 070.210.478 78 07021047878-A
EDSON MILTON DOS SANTOS 025.554.044 22 02555404422-A
FRANCISCO SILVESTRE DA ROCHA 031.646.384 18 03164638418-A
SOLANGE TERTO SANTOS SILVA 041.337.924 83 04133792483-A
EDJANEIDE ALVES PEREIRA 065.005.584 56 06500558456-A
IRANEIDE BATISTA MENDONÇA 043.441.054 35 04344105435-A
JOSÉ PEDRO SOBRINHO 075.684.047 30 07568404730-A
LUIZ CÂNDIDO BATITSTA 793.652.484 34 79365248434-A
MARIA DA GUIA CARVALHO LEITE 058.804.054 19 05880405419-A
DAMIÃO RUFINO LEITE 056.830.104 89 05683010489-A
JAKSON RODRIGUES LEITE 064.966.894 40 06496689440-A
JOSÉ BERTO DE OLIVEIRA NETO 057.971.194 39 05797119439-A
ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA 714.030.434 34 71403043434-A
VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SOUSA 937.997.134 68 93799713468-A
ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA 979.539.974 87 97953997487-A
EDINETE FELIX MAXIMINO 058.163.344 09 05816334409-A
EVERALDO PEREIRA SANTOS 690.606.654 49 69060665449-A
SANDRA MARIA DE SOUSA 041.332.304 85 04133230485-A
MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA 221.784.298 66 22178429866-A
IVONALDO BATISTA DA SILVA 084.171.124 05 08417112405-A
JOSÉ DALVINI FRANCISCO 559.443.734 00 55944337400-A
MARIA DO CÉU GOMES 024.561.274 20 02456127420-A
MARIA EDILMA MARTISN DE SOUSA 069.847.094 07 06984709407-A
GERALDINO NEVES MOREIRA 203.275.954 34 20327595434-A
PEDRO LEOCARDIO CAMPOS 035.602.624 88 03560262488-A
JOSÉ MONTEIRO DE FARIAS 367.148.794 15 36714879415-A
MARIA DAS DORES MONTEIRO DOS SANTOS 035.585.024 93 03558502493-A
AMARO GRIGORIO 873.412.204 49 87341220449-A
MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA 035.589.514 50 03558951450-A
IVAN MARTINS CAVALCANTE DE FARIAS 037.755.244 52 03775524452-A
VALDEMIRO JOSÉ DE MORAIS 625.314.924 04 62531492704-A
JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS 035.565.394 03 03556539403-A
MARIA DE LOURDES DANTAS NÓBREGA 026.430.174 98 02643017498-A
FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA 691.814.894 04 69181489404-A
FRANCISCO BATISTA DA SILVA 447.059.807 00 44705980700-A
SEVERINO DA COSTA GOMES 912.511.927 34 91251192734-A
MARIA ROSALIA JUSTINO DA SILVA 183.514.548 50 18351454850-A
NILTON GUEDES DE LIMA 050.095.384 82 05009538482-A
JOSÉ CARLOS CANUTO 047.723.034 21 04772303421-A
SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA 049.719.794 41 04971979441-A
JOSÉ ERINALDO SIMÕES 027.994.544 29 02799454429-A
VALDIRA NUNES DA SILVA 041.341.554 60 04134155460-A
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 927.310.664 15 92731066415-A
EDIVAN SOLVÉRIO ALVES 161.655.978 07 16165597807-A
MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA 043.024.574 22 04302457422-A
JOSÉ NILTON CARLOS FREIRE 023.388.704 09 02338870409-A
JOSÉ COSTA DE SOUZA 154.477.278 55 15447727855-A
LUIZ DE SOUZA SILVA 056.007.274 02 05600727402-A
JOSÉ CANUTO FILHO 275.695.678 38 27569567838-A
MARIA DA PENHA FARIAS VALDEVINO 052.916.114 13 05291611413-A
JOSÉ FERREIRA DA SILVA 043.904.474 08 04390447408-A
MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY 039.225.664 99 03922566499-A
CLENILDA LAURENTINO FERREIRA 276.580.664 00 27658066400-A
FRANCISCA GOMES DA SILVA 056.164.464 08 05616446408-A
GERALDO LOPES DA SILVA 586.164.974 04 58616497404-A
JOSÉ LEITE 321.395.274 53 32139527453-A
JOÃO ALVES PEREIRA 425.246.104 97 42524610497-A
JOSÉ ALVES PEREIRA 161.051.684 20 16105168420-A
MANOEL LEITE GUIMARAES 112.667.308 00 11266730800-A
MARGARIDA FERREIRA LEITE 077.764.618 81 07776461881-A
REGINALDO BATISTA DA SILVA 267.014.838 79 26701483879-A
GILSON CARLOS VICENTE PEREIRA 034.869.774 07 03486977407-A
FRANCISCO BATISTA DA SILVA 004.899.617 38 00489961738-A
BENTO JEOVÁ DE SOUZA 168.062.918 21 16806291821-A
FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO 044.478.974 07 04447897407-A
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA 738.909.954 20 73890995420-A
JOSÉ RODIRGUES DE CARVALHO 127.386.168 01 12738616801-A
ROSEILDA DIONIZIO DA SILVA FERREIRA 043.742.864 89 04374286489-A
MARIA DO ROSARIO ARAÚJO 714.192.764 68 71419276438-A
JOSEFA FREITAS DOS SANTOS 059.006.134 88 05900613488-A
MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 057.989.164 05 05798916405-A

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A -  Agência Patos-PB
 José Uraquitan de Oliveira

Gerente Geral

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).

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DA PARAÍBA
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL

Fórum Des. Mário Moacyr Porto, 532, Centro, João Pessoa - PB
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS

O Dr. JOSÉ HERBERT LUNA LISBOA, MM. Juiz de Direito em Substituição na 13ª
Vara Cível de João Pessoa - PB, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, pelo presente cita ADAÍZA BATISTA NÓBREGA, brasileira, solteira, funcionária pú-
blica municipal, portador do RG nº. 2.617.828 SSP/PB e CPF nº. 011.144.354-73, que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para responder aos termos da Ação de despejo c/
c Danos Morais, processo nº. 200 2009 010 544 -2, se processa nesta 13ª Vara Cível de João
Pessoa - PB, movida por Cacilda de Araújo Calado, brasileira, casada, aposentada, porta-
dora do RG nº. 1.143.860 SSP/PE e CPF nº. 149.229.674-00, residente e domiciliada na Rua
Maria Carolina, nº. 390, apto 1101, Boa Viagem, Recife - PE, tendo por finalidade a citação
de ADAÍZA BATISTA NÓBREGA, podendo contestá-lo, sob pena de revelia, ou purgar a
mora no prazo de 15 (quinze) dias que correrá em cartório, após o término do prazo do
edital, conforme art. 231 e 232 do CPC, nos termos do despacho a seguir transcrito: "Vistos,
etc. ... Cite-se a ré Adaíza Batista por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, com os requisitos
e na periodicidade previstos no art. 231 e seguintes do CPC... João Pessoa, 29 de maio de
2009. Dr. João Benedito da Silva - Juiz de Direito." E para que chegue ao conhecimento dos
interessados e não possam, de futuro, alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais
que serão publicados e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João
Pessoa, aos 15 de julho de 2009. Eu, Viviana de Lourdes Coutinho de Holanda Gomes,
Técnica Judiciária, que este fiz e subscrevo.

JOSÉ HERBERT LUNA LISBOA
Juiz de Direito em Substituição
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2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ELTON SANTOS MENDES
CPF/CNPJ: 061492394-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,50
Cedente: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048851
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.863,71
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050241
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  18.579,32
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050248
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.479,60
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050237
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$995,04
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050233
Responsavel.: JOSIEL LAURINO ALVES
CPF/CNPJ: 018267348-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$62,00
Cedente: MIKROSHOP COM.SOLUCOES TEC LTD
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048758
Responsavel: MEIRA MELO REPR INFOR
LTDA

CPF/CNPJ: 008710986/0006-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.300,00
Cedente: BANCO SAFRA SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048656
Responsavel.: M H V RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ: 008734198/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$213,20
Cedente: COOPERATIVA CENTRAL OESTE
CATARINEN
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047261
Responsavel.: PERSONAL ONE ACADEMIA
DE GINASTICA
CPF/CNPJ: 009119036/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$151,18
Cedente: DPC  COMERCIO REPRESENTA-
COES LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048120
Responsavel: SILVIA MEDEIROS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 203868004-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$68,40
Cedente: J E D COM E REPRESENTACOES
LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049281
Responsavel.: SORAYA DE ARRUDA DINIZ
CPF/CNPJ: 395525514-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Cedente: DLMM - DLOOK MODELS MANAG-
MENT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046435
Responsavel.: SORAYA DE ARRUDA DINIZ
CPF/CNPJ: 395525514-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Cedente: DLMM - DLOOK MODELS MANAG-
MENT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 046434

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  2o. Oficio de Protesto,
a Praca 1817, 40 - Centro, nesta cidade, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  15/08/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

E  R  R  A  T  A

PREGÃO Nº27/08
PROCESSO Nº130309528/09
REGISTRO DA CGE Nº09-00302-5
OBJETO: Material Permanente (Condicionador de ar e bebedouro elétrico)
Na Convocação do pregão nº27/09, publicada no D. O. E do dia 13 de agosto de 2009,

onde se lê 15:00 horas leia-se 10:00 horas.
João Pessoa, 14 de agosto de 2009.

Maria Analuce Dantas de Figueiredo
Pregoeira

ELETROMEC - ELETRO MECANICA BARROS LTDA  - CNPJ/CPF Nº 70.118.567/
0001-42, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1428/2009 em João Pessoa, 10 de agosto de
2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Prestação de serviços de instalação e manuten-
ção em postos de combustíveis, reparos, testes, manutenção de máquinas, motores elétri-
cos e eletrônicos, na Rua: Radialista Geraldo Campos Nº 862 Jardim Planalto Município:
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2009-002353/TEC/LO-0536.

ONIREVES MONTEIRO DE CASTRO. - CNPJ/CPF Nº 236.404.644-00, torna público
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 1466/2009 em João Pessoa, 12 de agosto de 2009 - Prazo: 610 dias. Para
a atividade de: Habitação Multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de
tanque séptico e valas de infiltrações, no Lot Prolong JD. Atlântico parte II Praias de Cam-
boinha. Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2009-002382/TEC/LO-0544.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Justiça volta a proibir a cobrança
de ponto extra para a TV paga
n Empresas podem cobrar apenas pelos serviços de instalação e de reparo da rede interna e dos conversores e decodificadores de sinal

juiz federal Roberto
Luís Demo, da 14ª Vara
de Brasília, decidiu na

noite da última quarta-feira re-
vogar a liminar utilizada pelas
empresas de TV a cabo e vol-
tou a proibir a cobrança de
ponto extra.

De acordo com o Ministério
Público Federal de Brasília
(MPF-DF), com a decisão, as
empresas são obrigadas a cum-
prir imediatamente a norma da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), que autoriza
a cobrança apenas pelos servi-
ços de instalação e de reparo da
rede interna e dos conversores
e decodificadores de sinal.

O pedido de revogação da li-
minar foi apresentado pelo

O MPF-DF e pela Anatel em abril
deste ano, com o objetivo de
evitar que as empresas de TV
por assinatura utilizassem a
ordem judicial para justificar
a cobrança pelo ponto extra.

O juiz Roberto Luís Demo
acatou os argumentos do MPF
e revogou a liminar concedida
à Associação Brasileira de Te-
levisão por Assinatura (ABTA)
em junho de 2008. Segundo o
magistrado, �o objeto inicial do
processo era uma situação
transitória de gratuidade ab-
soluta do ponto extra, situação
esta que já não mais existe a
partir da Resolução Anatel 528/
2009�.

Segundo a norma, a progra-
mação do ponto principal, in-

clusive programas pagos indi-
vidualmente pelo assinante,
deve ser disponibilizada, sem
cobrança adicional, para pon-
tos extras instalados no mes-
mo endereço residencial, inde-
pendentemente do plano de
serviço contratado.

De acordo com a Justiça Fe-
deral, a revogação da liminar
deve produzir efeito somente a
partir da decisão de quarta-fei-
ra. O MPF analisa a possibili-
dade de recorrer para garantir
os efeitos retroativos da revo-
gação da liminar.

Pela decisão, as partes envol-
vidas têm 10 dias �para justifi-
car seu interesse na continui-
dade deste processo ou alterar
o pedido�.

Supremo Federal extingue
o crédito-prêmio do IPI
nO governo ganhou uma disputa
de quase R$ 300 bilhões com ex-
portadores. Por unanimidade, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
extinguiu o crédito-prêmio do Im-
posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI). Todos os ministros
acompanharam o voto do relator,
Ricardo Lewandowski, que enten-
deu que o benefício deixou de valer
desde 1990. Segundo ele, um decre-
to de 1981, que restabeleceu o in-
centivo fiscal sem prazo de revo-
gação, não tinha validade. Na ava-

liação de Lewandowski, a Consti-
tuição de 1988 anulou os efeitos do
decreto porque previa a extinção,
em dois anos, de todos os incenti-
vos fiscais que beneficiassem seto-
res isolados da economia caso não
fosse editada uma nova lei. No en-
tendimento do relator, o crédito-
prêmio se encaixava nesse perfil
porque os decretos que criaram o
incentivo faziam menção direta a
produtos manufaturados, o que, na
prática, limitava o benefício à in-
dústria e ao setor exportador.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009

REGISTRO CGE - 09-00303-3
A Companhia Docas da Paraíba, através da sua Comissão Permanente de Licitação,

torna público a quem possa interessar que nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
fará   realizar a Tomada de Preço Nº 002/2009. OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa
para prestar serviços técnicos especializados, visando a elaboração de dois Estudos de
Viabilidade Técnico Econômico Financeiro para o arrendamento de 02(duas) áreas distin-
tas no Porto de Cabedelo.LOCAL PARA CONSULTA E OBTENÇÃO DO EDITAL: Sede da
DOCAS/PB, na Rua Presidente João Pessoa, s/nº, Centro - Cabedelo/PB, em dias úteis,
no horário compreendido entre 07h00 às 13h00., ou no site www.docas.pb.gov.br. ENTRE-
GA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08.09.2009, ÀS 09h00, no endereço acima. INFOR-
MAÇÕES COMPLEMENTARES: FONE: (83) 3250.3031/3000.

Cabedelo, 12 de agosto de 2009.
Presidente da COPELI
Publique-se

WAGNER A. A. BRECKENFELD
Diretor Presidente

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAV ARES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 016/2009
OBJETO: Elaboração de Registro de Preços para Aquisição de passagens aéreas

nacionais e internacionais, destinadas ao Cmdo do 1º Grupamento de Engenharia (1ºGpt
E) e Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP), conforme especificações contidas
no Anexo I do Edital.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 08:00
horas do dia 17/08/2009, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no Quartel do Comando do 1º
Grupamento de Engenharia, situado à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2.205 - Tambau-
zinho - João Pessoa - PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 09:30 horas (horário de Brasília)
do dia 27/08/2009,  no sítio www.comprasnet.gov.br.

João Pessoa-PB, 14 de agosto de 2009
ENIO HUGO DOS SANTOS - Cel

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº25/09

Registro CGE Nº09-00310-7
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 31/08/2009 às 15:00 horas para: Aquisição de Material de
Permanente(TV e datashow).  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, 14 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº28/09

Registro CGE Nº09-00318-3
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 08:30 horas para: Aquisição
de Material Permanente(Sistema de tratamento de água por osmose reversa para hemo-
diálise).  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, 14 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2009

REGISTRO Nº 0960289-5
Objeto: RECUPERAÇÃO DA CRECHE DO CAIC, EM MANGABEIRA/PB. Regi-

me de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor: R$ 50,00. Local:
Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa - Paraíba. Fone (083) 3218-
5275/3218-5282. E-mail: CPLsuplan@suplan.pb.gov.br - Entrega das Propostas: 03 de
setembro de 2009 às 14h30.

João Pessoa, 14 de agosto de 2009.
Advª. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY/PB
AVISO DE PREGÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0019/2009

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS, UM PARA O PSF, OUTRO
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE AMBAS DO MUNICIPIO DE  IGARACY/PB.

TIPO: Menor Preço
DATA DA ABERTURA: 27/08/2009 – Horário: 10:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy-

PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/
n, Igaracy-PB.

IGARACY-PB, 14 DE AGOSTO DE 2009.
Ronaldo Lucas Rodrigues

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY/PB
AVISO DE PREGÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2009

OBJETO:  LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS POR VIAGEM PARA DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICIPIO DE  IGARACY/PB.

TIPO: Menor Preço
DATA DA ABERTURA: 27/08/2009 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy-

PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/
n, Igaracy-PB.

IGARACY-PB, 14 DE AGOSTO DE 2009.
Ronaldo Lucas Rodrigues

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2009

A Prefeitura Municipal de Sumé através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2009, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos
Controlados (psicotrópicos) . Data de abertura: 27/08/2009 às 09h00min (Horário Lo-
cal). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de
Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expe-
diente. Outras informações pelo Telefone (83) -3353-2274.

Sumé, 13 de agosto de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas
do dia 26 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição de próteses ortopédicas para amputação de membros inferiores destinadas
a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 14 de Agosto de 2009
JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Orcine Fernandes, Ed. Mel Shoping, Piso Superior, SALA 213 - Centro -
Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços diversos com máquinas
pesadas - hora/máquina - a ser utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Obras.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.Telefone: (83) 3283-6586.

Sapé - PB, 13 de Agosto de 2009
JOÃO SEVERINO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 04.2009.
A Prefeitura Municipal de Baia da Traição – Estado da Paraíba , através de sua

Comissão Permanente de Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos
da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações, fará realizar no dia 31.08.2009, às 14h00min , na
Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av. Dom Pedro II, 681 - Centro
– Baia da Traição – Paraíba, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, de nº
04.2009, TIPO MENOR PREÇO, destinada a locação/contratação de Veículos para o
transporte de alunos / outros. Demais esclarecimentos e Cópias do Edital, poderão ser
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre
08h00min e 12h00min horas.

Baia da Traição, 14 de agosto de 2009.
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo, por meio de sua Secretaria de Administração,

em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta n.º 24/2009 firmado com a Procura-
doria Regional do Trabalho e à decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza de
Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, convoca a todos os Agentes
de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Cabedelo, em atenção à Lei Municipal n.º
1.453/2009, para a assinatura de seus respectivos contratos de trabalho no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, a contar da presente publicação, na sede da Secretaria de Adminis-
tração Municipal, situada na Rua Manoel Felício Pinto n° 92 – Monte Castelo – nesta
Cidade.

Cabedelo, 14 de agosto de 2009.
JOSÉ FRANCISCO RÉGIS

Prefeito

STOP PLACAS LTDA , torna público que requereu  a SEMAM - Secretaria de Meio
Ambiente, a Licença de Operação, para comercialização nas revendas de placas para
automóveis, situado a Rua Afonso Barbosa, 1681 - Bairro dos Ipês - Shopping Carro
Legal - João Pessoa/PB.

MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE (POSTO PAULA FRANCINETI) - CNPJ/CPF
Nº 02.425.806/0001-57, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1283/2009 em João Pessoa, 22 de julho
de 2009 - Prazo: 609 dias. Para a atividade de: Comercio e venda de combustíveis em geral-
gasolina, álcool, e óleo lubrificante, na Rua: Hermes Lira - Nº 27 Município: ARARA - UF:
PB. Processo: 2009-003611/TEC/LO-0873.

RUY ALEXLEY DE ALMEIDA SILVA  - CNPJ/CPF Nº 204.928.474-87, torna público que
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 1483/2009 em João Pessoa, 14 de agosto de 2009 - Prazo: 365 dias. Para a
atividade de: Loteamento com 400 (quatrocentos) lotes residenciais em área de 15,03 há, no
Município: ÁGUA BRANCA - UF: PB. Processo: 2009-003185/TEC/LI-0292.
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Artilheiro do Brasileiro, com 10
gols, Adriano mostrou humildade
sobre as pretensões de chegar na
frente da artilharia da competição.
Ele admitiu que esse objetivo não
é o mais importante e sim ajudar
o Flamengo.

"Adriano diz que
o importante é
ajudar o Mengo

Jogos dos desesperados

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

ampinense x ABC-RN fa-
zem neste sábado, às
16h10, o jogo dos deses-

perados na Série B do Campeo-
nato Brasileiro.  Lanterna e vice-
lanterna da competição, respec-
tivamente, as duas equipes pen-
sam apenas na vitória na tenta-
tiva de se afastar da zona do re-
baixamento. O jogo será no es-
tádio Frasqueirão, em Natal e
terá validade pela 18ª rodada.

Mesmo vencendo, o represen-
tante paraibano permanecerá
na posição incômoda de último
lugar, pois ambas as equipes es-
tão separadas por cinco pontos.
O ABC-RN soma 15, enquanto
a Raposa tem 10 pontos. A par-
tida de hoje à tarde será coman-
dada por um trio pernambuca-
no. Emerson Luiz Sobral será o
árbitro central, auxiliado por
José Pedro Wanderlei da Silva e
Elan Vieira de Souza.

O lateral Fábio Santana e os
atacantes Anderson Oliveira
(artilheiro do time com cinco
gols) e Almir desfalcam o Cam-
pinense para o jogo contra o
ABC-RN. Todos receberam o
terceiro cartão amarelo na par-
tida contra o Paraná Clube, na
última terça-feira.

Márcio Paraíba com uma
contusão no joelho e Fábio Jú-
nior sentindo dores na coxa
continuam no Departamento
Médico e também estão de fora

deste jogo. O atacante Negrei-
ros ainda não fará sua estreia
com a camisa rubro-negra. O
jogador não foi regularizado
junto ao Departamento de Re-
gistro da FPF e CBF.

Em compensação, o volante
Charles Wagner, livre de sus-
pensão, volta ao time. Outro
jogador que está livre para jo-
gar é o zagueiro Márcio Bahia.
O último coletivo foi realizado
ontem à tarde, ocasião em que
o técnico Freitas Nascimento
relacionou os 18 jogadores para
a partida. A viagem para Natal
aconteceu também ontem, no
período da tarde.

ABC-RN
Problemas não são méritos

apenas do Campinense Clube. O
ABC-RN, adversário do Rubro-
Negro paraibano também vive
este drama. Ben-Hur, capitão do
time é desfalque certo não ape-
nas no jogo de hoje, como tam-
bém para toda a temporada.

O atleta não joga mais este
ano. A confirmação aconteceu
após o resultado da ressonân-
cia magnética que acusou o
rompimento dos ligamentos do
joelho, que o deixará longe dos
gramados por seis meses, já que
será submetido a uma cirurgia.

Além de Ben-Hur, a zaga tem
outra baixa. Leonardo está en-
tregue ao Departamento Médi-
co e desfalca a equipe. Rogério
também está fora, se recupe-
rando de contusão.

cruzmaltinas. O técni-
co Dorival Júnior ga-
nhou um problema
para escalar o setor
ofensivo nos próximos
jogos do clube. Uma
dor-de-cabeça que não
incomoda nem um
pouco o treinador, que
até pouco tempo so-
fria com a falta de al-
ternativas. "Gosto
desse tipo de proble-
ma. Acho isso bom.
Esse problema eu que-
ro sempre ter. É bom
ter alternativas para
decidir o time",- disse.

O crescimento do ataque do
Vasco pode ser visto na Série B.
Nos nove primeiros jogos, o
time só fez oito gols, menos de
um por partida. Já nos últimos
oito jogos, foram 18 gols, uma
média de 2,25. Elton é um exem-
plo. O atacante havia caído de
rendimento após a eliminação
do Vasco da Copa do Brasil. Ele
deu a volta por cima e volta a
fazer gols importante. Elton é o
artilheiro do clube na tempora-
da com 18, sendo sete na Série B.

Adriano é outro exemplo de
jogador que cresceu de rendi-

C Time carioca pega a Lusa no Canindé

O time rubro-negro ainda não encontrou o caminho da reação no Campeonato Brasileiro e neste sábado faz a sua 18ª partida ainda sonhando em fugir da zona do rebaixamento

nA 18ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro progra-
ma, além do jogo entre ABC-
RN x Campinense-PB, outras
cinco partidas. O vice-líder Vas-
co da Gama-RJ é um dos times
que busca, neste sábado (15),
diante da Portuguesa-SP, no
Canindé, em São Paulo, a reabi-
litação, pois vem de um empa-
te de 2x2 contra o América-RN,
no Fransqueirão, em Natal, na
última terça-feira.

O principal desfalque da
equipe cruzmaltina será o
atacante Aloísio, já que uma
fatalidade vai tirar o jogador.
O irmão mais velho do ata-
cante, Antônio José da Silva,
faleceu por conta de um mal-
súbito na última quinta-fei-
ra(13), em Maceió. Aloísio foi
às pressas para a capital ala-
goana para o enterro e tam-
bém para dar apoio à família.

Com isso, o técnico Dorival
Júnior convocou Alan Kardec
para a vaga deixada no ataque.
Aloísio provavelmente ficaria
no banco de reservas como nas
últimas duas partidas, posição
que será ocupada neste fim de
semana pelo centroavante for-
mado nas divisões de base

VASCO

mento. Com três gols em seis
jogos pelo Vasco, o atacante
vem ficando no banco de re-
servas e espera uma nova
chance como titular. Em pou-
co tempo, Adriano mostrou
que se movimenta bastante e
sabe se posicionar no ataque.
Além dos gols, ele perdeu qua-
tro ótimas oportunidades.
Faltou um pouco mais de ca-
pricho afinal duas bolas bate-
ram na trave e outras duas
foram tiradas pelos zagueiros
quase em cima da linha.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Vasco faz excelente campanha na Série B
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nNas duas últimas posições, as equipes do Campinense e ABC se enfrentam hoje em Natal, em partida pelo Campeonato Brasileiro



Simbaldo enluta
o judô paraibano
nUm dos maiores incentivadores do esporte, o ex-presidente da Federação perdeu a

luta contra o câncer na quinta-feira (13) e foi sepultado ontem no Parque das Acácias

Abrindo a temporada do
segundo semestre dos eventos
esportivos aquáticos da Paraíba,
a diretoria de pólo aquático da
Feap realiza hoje, no parque
aquático do Esporte Clube Cabo
Branco, a partir das 9 horas, o

"Festival de pólo
aquático hoje
no Cabo Branco
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Seis jogos acontecem hoje, no
Sesc Gravatá, no Valentina
Figueiredo, em João Pessoa, pela
IV Copa Cidade de João Pessoa de
Futebol de Campo para Escolinhas.
São jogos nas modalidades Sub-9,
Sub-11 e Sub-13 que prometem
agitar aquele ambiente.

"Copa com seis
jogos no Sesc

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O esporte amador da Paraíba sofreu um duro golpe na
noite da última quinta-feira com a morte do desportista
Simbaldo Almeida Pessoa que por muitos anos coman-
dou o judô paraibano e fez um trabalho dos mais profí-
cuos a frente da Entidade como também da Associação
Paraibana de Federações Amadoras. Pessoa simples, aten-
ciosa e com extrema facilidade em conquistar amigos.
Tive o privilégio de ter a sua amizade e manter uma rela-
ção excelente. Ele sempre ligava pra mim, passava e-mail
e tinha a maior preocupação de ver o judô na mídia, di-
vulgando as competições e os atletas. Mostrou-se um gi-
gante na sua luta contra a enfermidade. Não desistiu nun-
ca. Infelizmente perdeu a batalha, mas deixou um exem-
plo de vida, de pai, de marido e de um excelente profissi-
onal tanto na área esportiva, onde atuava como dirigente
como na jurídica como advogado.

Judô perde seu grande líder

Campinense
No domingo passado o Treze se foi do Campeonato Bra-

sileiro da Série D. Agora só nos resta o Campinense no Bra-
sileiro da Série B que segue muito mal e segurando a lanter-
na desde a terceira rodada. Ainda é possível reverter o qua-
dro? Sim. No entanto, a reação precisa começar conquis-
tando vitória fora de Campina Grande e hoje seria interes-
sante derrotar o ABC, em Natal. Uma nova derrota pode
desanimar e aprofundar ainda mais a crise que se instalou
no time da Bela Vista. Vamos torcer.

TJB x Botafogo
Não quero entrar no mérito dessa briga entre o Botafogo e a

Torcida Jovem, mas o acirramento preocupa o futebol do Clu-
be e acredito que a melhor saída é o entendimento. E tenho
uma sugestão. Quem levou a Torcida Jovem para as instala-
ções do Botafogo foi o ex-presidente Flávio Rodolfo Pinheiro
Lima e não adianta mais questionar se foi certo ou errado.
Então porque a atual administração não aluga uma casa ou
sala num outro local por prazo determinado e paga a conta.
Depois os meninos assumiriam o aluguel.

Nelsinho
O piloto brasileiro Nelsi-

nho Piquet, demitido da Re-
nault por questões técnicas,
segue dizendo um monte de
besteira sobre o ex-patrão
Flávio Briatore. O rapaz
anda atordoado e precisa
urgentemente calar a boca
ou então esquecer de vez a
Fórmula 1. Devia era buscar
um lugar noutra equipe e
provar que Briatore agiu er-
rado em dispensá-lo, nunca
cuspir no prato que comeu.
Nelsinho surgiu como uma
esperança para a torcida
brasileira, mas virou mais
uma frustração.

Arbitragem
A arbitragem paraiba-

na continua em baixa no-
Campeonato Brasileiro.
Os árbitros só conseguem
trabalhar na Série D e
amanhã José Renato api-
ta Sergipe x Ferroviário,
no Lourival Batista, auxi-
liado por Griselildo de
Sousa Júnior e Broney
Machado. Por enquanto
os protestos do diretor
Marcílio Braz ainda sur-
tiram o efeito esperado.
Vamos aguardar as pró-
ximas rodadas para ver
como fica.

Marcos Lima
REPÓRTER

judô paraibano e bra-
sileiro está de luto. Foi
sepultado no final da

tarde de ontem, no Cemitério
Parque das Acácias, no Conjun-
to José Américo, em João Pes-
soa, o corpo do ex-presidente
da Federação Paraibana de
Judô e ex-vice-presidente da
CBJ, Simbaldo de Almeida Pes-
soa. Ele morreu na quinta-feira
(13), aos 55 anos de idade, em
sua residência, vítima de falên-
cia múltiplas dos órgãos (cân-
cer).

Faixa vermelha-branca, Sim-
baldo Pessoa vinha lutando
contra a doença há vários anos,
tendo, inclusive, se submetido
a tratamento diversas vezes em
São Paulo. Nos últimos dias ele
estava se trantando em casa. "O
médico disse que o caso era
muito grave, mas nós não está-
vamos preparados", contou o
filho e professor de judô, Ricar-
do Pessoa.

Simbaldo foi um dos grandes
incentivadores do judô na Pa-
raíba e do esporte paraibano em
geral. No comando da Federa-
ção durante muitos anos, foi um
dos responsáveis pelo cresci-
mento do judô paraibano com
projeção de atletas no Brasil. Foi
também fundador das Federa-
ções de Esportes Amadores da
Paraíba, cuja sede está localiza-
da no Paraíba Palace, centro de
João Pessoa.

"Perdemos uma grande lide-
rança nesta modalidade espor-
tiva. Graças a ele, à frente da
Federação Paraibana de Judô,
conquistei grandes espaços
neste esporte em âmbito esta-
dual e nacional", afirmou a ju-

Desportiva x Nova Geração (Sub-
11 e Sub-13); Boca Júnior x
Juventude Brasileira (Sub-13);
Vitória x Náutico(Sub-13 e Sub-9)
e Náutico x Bola no Pé (Sub-11) já
são aguardados com muita
expectativa. O evento visa
oportunizar a participação de
equipes e atletas de comunidades
carentes da Grande João Pessoa.
Mais de 500 crianças estão
envolvidas na competição.

Festival Aberto de Pólo Aquáti-
co, que contará com a participa-
ção das equipes do Grêmio Cief/
PB, Associação de Pólo
Aquático da Paraíba, Esporte
Clube Cabo Branco e do Cei do
Rio Grande do Norte. A diretoria
de Pólo Aquático na Paraíba é
formada pelos professores e ex-
atletas, Abílio Nogueira, José
Márcio de Almeida e Alessandro
Ayres.

doca Raíssa Kilsa, vice-cam-
peão sul-americana. "O mo-
mento é de muita lamentação",
completou.

"Simbaldo fez o judô paraiba-
no crescer no cenário nacional e
internacional. Com ele demos
saltos importantes para muitas
conquistas. É uma grande per-
da para todos nós que pratica-
mos este esporte", disse Remí-
dia Vieira, professora e técnica
desta modalidade esportiva,
medalha de prata no Campeo-
nato Mundial Máster 2009, que
ocorreu na Alemanha.

O presidente da Confedera-
ção Brasileira de Judô, Paulo
Wanderley também lamen-
tou a morte de Silbaldo Pes-
soa. "Foi uma morte prema-
tura de um dos principais pre-
sidentes federativos da moda-
lidade", assegurou.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Simbaldo fez o judô
paraibano crescer
no cenário nacional
e internacional. Com
ele demos saltos
importantes para
muitas conquistas”

Remídia Vieira
PROFESSORA E TÉCNICA DE JUDÔ

“
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Simbaldo Pessoa ao lado do medalhista olímpico Carlos Honorato
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Brasil vence Japão e vai à final

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

n Seleção feminina ganha por 3 a 1 e agora vai para a fase que apontará o campeão do Grand Prix cujas as disputas começam na próxima quarta-feira

nNo fim de 2008, Bruno Senna e Lucas Di Grassi
disputaram uma vaga na equipe Honda de Fór-
mula 1. Cada um chegou a fazer um dia e meio de
testes com o carro do time, no Circuito da Catalu-
nha, em Barcelona, antes da montadora japone-
sa anunciar sua saída da categoria.

Quando assumiu o controle, Ross Brawn op-
tou por manter a dupla que terminou a tempora-
da: Jenson Button e Rubens Barrichello. O inglês
acreditava precisar de pilotos experientes para
desenvolver os novos Brawn GP. Portanto, os jo-
vens brasileiros precisaram adiar o sonho de che-
gar à Fórmula 1.

Agora, com a chegada de três novas equipes -
Campos, Manor e US F1 -, além de uma provável
substituta para a BMW, Senna e Di Grassi acre-
ditam que suas chances de sentar num cockpit
da categoria em 2010 são maiores do que as que
tiveram no ano passado.

"A caça ao tesouro já começou. Este ano, o mer-
cado terá mais mobilidade, então acho que a chan-
ce (de conseguir uma vaga) é maior" disse Bruno
Senna.

"Estou conversando com equipes novas e equi-
pes que já estão lá, mas ainda não posso garantir
nada. Talvez apareçam boas notícias em breve",
contou o sobrinho de Ayrton Senna, que na últi-
ma  terça-feira foi apontado por Adrian Campos
- em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser -
como um dos principais candidatos à uma das
vagas da Campos GP para o ano que vem.

Porém, Lucas Di Grassi lembrou que as equipes
não procuram só um piloto competente. "Apesar de
ter mais chances este ano, ainda vai depender muito
de patrocínio e escolhas políticas", alertou o piloto,
que em seguida cravou: "Se fosse só por resultado, eu

A

já estaria lá. Mesmo assim, acho que meu trabalho é
reconhecido pelas pessoas da Fórmula 1."

Independente de apoio político ou de um pa-
trocinador forte, os dois pilotos sabem que bons
resultados na atual temporada serão determi-
nantes na busca por um cockpit na Fórmula 1.
Em 2008, ambos de destacaram no campeonato
da GP2 - Bruno foi vice-campeão e Lucas o tercei-
ro. Como só entrou no campeonato depois de seis
corridas, Di Grassi foi bastante elogiado pela per-
formance - que, aliás, conseguiu com o carro da
equipe Campos, uma das novas equipes no grid
da Fórmula 1 em 2010.

Zagueiro Lúcio
elogia o grupo
de jogadores
do Barcelona

Phelps escapa
ileso de acidente
de carro nos
Estados Unidos

nO zagueiro brasileiro Lúcio,
recentemente contratado pela
Inter de Milão, acha que para
que qualquer clube consiga
ganhar a Liga dos Campeões
na próxima temporada é pre-
ciso um grupo compacto como
o do Barcelona.
Em entrevista publicada  pelo
jornal esportivo italiano La
Gazzetta dello Sport, o joga-
dor brasileiro afirma que o
Real Madrid não é necessaria-
mente o rival a ser batido na
próxima Liga dos Campeões,
porque tenha feito contrata-
ções multimilionárias como a
do compatriota Kaká, pois a
vitória na Europa é algo de
equipe.
"Para ganhar a Liga dos Cam-
peões, são necessários um
grupo compacto e jogadas de
campeão (...). Olhem o Barce-
lona, ganhou não porque ti-
nha Messi, mas porque tinha
Messi, Eto'o, Henry, Iniesta,
Puyol", comenta Lúcio.

Bruno Senna e Di Grassi buscam vaga
na Fórmula 1 para a temporada de 2010

As meninas do vôlei brasileiro conquistaram uma importante vitória sobre as japonesas por 3 sets a 1 no Japão

evolução mostrada
pela renovada seleção
japonesa ao longo do

Grand Prix já estava clara à
distância, mas ontem, a Seleção
Brasileira teve oportunidade de
ver o bom jogo das asiáticas
frente a frente em Mokpo, Co-
reia do Sul. Aproveitando-se do
fato de suas novas jogadoras
serem muito altas e da já tradi-
cional defesa incansável, o time
do Japão impôs respeito e che-
gou a vencer um set, mas as co-
mandadas de José Roberto Gui-
marães conseguiram manter o
controle e fecharam a partida
com 3 sets a 1, parciais de 25-
12, 25-19, 15-25 e 25-13.

Com a vitória, o Brasil, além
de estender sua invencibilida-
de no GP para sete jogos e se
manter na liderança com 14
pontos, ainda garantiu vaga
nas finais do campeonato, que
serão disputadas entre quarta-
feira e domingo da semana que
vem em Tóquio. O Japão, por
sediar a fase decisiva, também
já está classificado.

Apesar de cometer vários er-
ros no ataque, Mari foi a maior
pontuadora do jogo com 18 acer-
tos, seguida de Natália, com 17.
Entretanto, o destaque da par-
tida foi Thaísa, que teve perfor-
mance muito linear e conseguiu
nada menos do que sete pontos
de bloqueio, entre seus 15 pon-
tos totais. O bloqueio, por sinal,
voltou a ser uma das maiores
armas brasileiras. Foram 16
pontos neste fundamento.

MASCULINO
A seleção masculina de vôlei
que disputa a partir de hoje o
Sul-Americano na Colômbia já
está definida, e a única novida-
de no time de Bernardinho é o
ponteiro João Paulo Bravo.
Apesar de estreante no grupo,
ele já tem 30 anos e faz sucesso
no campeonato italiano.

João Paulo atua fora do Bra-
sil há oito anos, e vai disputar
posição com Giba na seleção.
Ele foi convocado pela primei-
ra vez em abril, mas uma lesão
nos treinamentos impediu que
participasse da Liga Mundial.

O Sul-Americano terá sete
equipes e começa no sábado,
em Bogotá, na Colômbia.

O Brasil entrará em quadra ape-
nas amanhã, às 15 horas (horário
de Brasília), contra o Peru. No dia
seguinte, o adversário será o Uru-
guai, no mesmo horário. Na ter-
ça-feira, a Seleção Brasileira joga-
rá contra a Colômbia, às 17 horas.

nO recordista de medalhas de
ouro olímpicas de natação, Micha-
el Phelps, sofreu um acidente de
carro em Baltimore, nos Estados
Unidos, na noite da última quin-
ta-feira. No entanto, segundo a
polícia local, o atleta americano
saiu ileso do choque, que envol-
veu outro carro, mas seu Cadi-
llac Escalade ficou destruído.
Antônio Guglielmi, porta-voz da
polícia, descartou a possibilida-
de de o astro americano ter inge-
rido qualquer tipo de bebida al-
coólica, embora o relatório do
acidente ainda esteja para sair.
Segundo a imprensa america-
na, a motorista do outro carro,
um Honda Accord, se mostrou
muito nervosa com a situação
e, por precaução, foi levada a
um hospital para fazer alguns
exames. Não é a primeira vez
que Phelps entra em confusão.
No ano passado, o nadador foi
fotografado por um tablóide
britânico fumando maconha
em um bong.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Bruno Senna pode pilotar a Campos GP em 2010
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Casa de Pensão

Realismo/Naturalismo

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

[...] Amâncio fora muito mal-educado
pelo pai, português antigo e austero, des-
ses que confundem o respeito com o ter-
ror. Em pequeno levou muita bordoada;
tinha um medo horroroso de Vasconce-
los; fugia dele como de um inimigo, e fi-
cava todo frio e a tremer quando lhe ou-
via a voz ou lhe sentia os passos. Se aca-
so algumas vezes se mostrava dócil e
amoroso, era sempre por conveniência:
habituou-se a fingir desde esse tempo.

Sua mãe, D. Ângela, uma santa de ca-
belos brancos e rosto de moço, não raro
se voltava contra o marido e apadrinha-
va o filho. Amâncio agarrava-se-lhe às
saias fora de si, sufocado de soluços.

Aos sete anos entrou para a escola.
Que horror!

O mestre, um tal de Antônio Pires,
homem grosseiro, bruto, de cabelo duro
e olhos de touro, batia nas crianças por
gosto, por um hábito de ofício. Na aula
só falava a berrar, como se dirigisse uma
boiada. Tinha as mãos grossas, a voz
áspera, a catadura selvagem; e quando
metia para dentro um pouco mais de vi-
nho, ficava pior.

Amâncio, já na Corte, só de pensar no
bruto, ainda sentia os calafrios dos ou-
tros tempos, e com eles vagos desejos de
vingança. Um malquerer doentio inva-
dia-lhe o coração, sempre que se lembra-
va do mestre e do pai. Envolvia-os no
mesmo ressentimento, no mesmo ódio
surdo e inconfessável.

[...] Estava hospedado havia dois dias
em Casa do Campos; esse tempo levara
ele a entregar cartas e encomendas. À
noite, fatigado e entorpecido pelo calor,
mal tinha ânimo para dar uma vista de
olhos pelas ruas da cidade.

Entretanto, a vida externa o atraía de um
modo desabrido; estalava por cair no meio
desse formigueiro, desse bulício vertigino-
so, cuja vibração lhe chegava aos ouvidos
como os ecos longínquos de uma saturnal.
Queria ver de perto o que vinha a ser essa
grande Corte, de que tanto lhe falavam;
ouvira contar maravilhas a respeito das
cortesãs cínicas e formosas, ceias pela ma-
drugada, passeios pelo Jardim Botânico, em
carros descobertos, o champanha ao lado,
o cocheiro bêbado; - e tudo isso o atraía em
silêncio, e tudo isso o fascinava, o visgava
com o domínio secreto de um vício antigo.

Mas por onde havia de principiar?...
Não tinha relações, não tinha amigos
que o encaminhassem!... Além disso,
Campos estava sempre a lhe moer o juí-
zo com as matrículas, com a entrada na
academia, com um inferno de obrigações
a cumprir, cada qual mais pesada, mais
antipática, mais insuportável!

[...] Dos hóspedes de cama e mesa só
três compareceram ao jantar - Lúcia, o
marido e o tal gentleman de nome difí-
cil. Paulo Mendes estava de passeio, com
a mulher, em casa de um artista.

Amâncio foi apresentado àqueles três

REPRODUÇÃO

pelo João Coqueiro.
Trocaram bonitas
palavras de etique-
ta; fizeram-se os
mentirosos protes-
tos da cortesia e
cada um tomou à
mesa o seu lugar
competente.

Mme. Brizard,
como era de costu-
me, ocupou a cabe-
ceira, defronte de
uma pilha enorme
de pratos fundos, os
quais ia enchendo de
sopa, um a um, pau-
latinamente, depois
de rodar a concha
três vezes no fundo
da terrina; e, à pro-
porção que os en-
chia, passava-os ao
marido que nesse
dia lhe ficara à es-
querda, visto que à
direita, seu lugar fa-
vorito, cedera-o ele ao novo hóspede.

Na ocasião de conferir-lhe semelhan-
te honra, bateu-lhe carinhosamente no
ombro e disse-lhe baixinho: - Ficas bem!
Ficas junto a Loló!

Mme. Brizard, que ouvira estas pala-
vras, acrescentou sorrindo:

- O Sr. Vasconcelos preferia talvez fi-
car entre as moças...

- Ó minha senhora!... balbuciou
Amâncio, vergando-se para o lado da
francesa. - Estou muito bem aqui; não
podia desejar melhor vizinhança!...

[...] Entre ele e Coqueiro, Amelinha,
cheia de piscos de olhos e de gestozinhos
passarinheiros, recebia do irmão os pra-
tos de sopa e passava-os adiante.

[...] Coqueiro enfiou pela escadaria do
hotel.

Estava tudo deserto e silencioso; ape-
nas, no salão principal, viam-se um pre-
to velho e um caixeiro desdormido que,

O que li
Amâncio de Vasconcelos, um jovem maranhense que se muda para

o Rio de Janeiro com o propósito de realizar o curso de Medicina. De
início hospeda-se em casa de um conhecido da família, Luís Campos,
que vivia com sua mulher Dona Maria Hortência e uma cunhada,
Dona Cadotinha. Entretanto, Amâncio encontrara-se com um amigo
e co-provinciano, Paiva Rocha, e passa a viver uma vida desvairada
e boêmia. As extravagâncias de chegar altas horas da noite, faltar às
aulas, embebedar-se, não lhe eram permitidas em casa de Campos.
Levado por esses motivos, Amâncio resolve mudar-se para a pensão
de João Coqueiro, que lhe fora apresentado por Paiva Rocha. João
Coqueiro era também estudante da Escola Politécnica. Acaba envol-
vido por Amélia, irmã de João Coqueiro, que finge ignorar o romance
e explora-a, exigindo dinheiro do rapaz (Amâncio).

Envolvido no ambiente asfixiante e corrupto da pensão de João Co-
queiro e de Mme. Brizard, sua mulher, Amâncio resolve viajar para São
Luís, para rever a mãe, agora viúva. João Coqueiro suspeita da viagem, e
consegue que a polícia prenda Amâncio sob acusação de defloramento,
da qual o estudante é absolvido, em rumoroso julgamento. Inconforma-
do com a absolvição, João Coqueiro assassina Amâncio com um tiro.

"Casa de Pensão", lançado em 1884, é uma espécie de narrativa
intermediária entre o romance de personagem (O Mulato) e o roman-
ce de espaço (O Cortiço). Como em O Mulato, todas as ações ainda
estão vinculadas à trajetória do herói, nesse caso, Amâncio de Vas-
concelos. Mas, como em O Cortiço, a conquista, ordenação e manuten-
ção de um espaço é que impulsiona, motiva e ordena a ação. Espaço e
personagem lutam, lado a lado, para evitar a degradação.

O romance foi inspirado em um caso verídico, a Questão Capistrano,
crime que sensibilizou o Rio de Janeiro em 1876/77, envolvendo dois estu-
dantes, em situação muito próxima à da narração de Aluísio Azevedo.

CORA CORALINA

Café pequenoCafé pequeno

Aninha e suas pedras

Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz do-
ces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.

entre bocejos, se dispunha a principiar
a limpeza da casa.

- Onde é o quarto do Amâncio? per-
guntou-lhe João Coqueiro.

- Amâncio?... repetiu aquele, emper-
rando mo meio da sala para fitar o in-
terlocutor com um olhar morto de sono!
- Ah! bocejou. - O tal moço do pagode de
ontem?...

Coqueiro sacudiu a cabeça perpendi-
cularmente.

- É cá, no número dois, mas escusa
bater, que ele aí não está. Ficou lá em cima,
no onze, com a Jeanete.

E, voltando ao serviço:
- Se ele não é coisa de pressa, o melhor

seria procurá-lo mais logo... Deve estar
agora ferrado no sono, que levou na pân-
dega até as quatro e meia!...

Coqueiro voltou-lhe as costas e diri-
giu-se para o segundo andar. Bateu à
porta do n.º 11.

Ninguém respondeu.

Tornou a bater.
Bateu de novo.
- Qui est lá!... perguntou na rouquidão

do estremunhamento uma voz de mulher.
- Preciso falar a esse rapaz que aí está,

o Amâncio!...
Ouviu-se um farfalhar de panos, chi-

nelas arrastaram, e em seguida a porta
abriu-se cautelosamente, mostrando
pela fisga um rosto gordo, de olhos azuis.

- Qui est lá!...
Mas Coqueiro, em vez de responder, afas-

tou a porta com um murro e atirou-se para
dentro do quarto; ao passo que Jeanete, es-
fandogada de medo, desgalgava em fralda
o escadão que ia ter ao primeiro andar.

Amâncio, em uma cama muito cortinada
e muito larga, dormia profundamente, de
barriga para o ar, pernas abertas e braços
atirados sobre a desordem das colchas e dos
lençóis. No chão, ao lado do escarrador, um
travesseiro caído, e em torno, por todo o de-
sarranjo da alcova, roupas espalhadas.

Coqueiro olhou um instante para ele,
sem pestanejar; depois, sacou tranqüi-
lamente o revólver da algibeira e deu-
lhe um tiro à queima-roupa.

Amâncio soltou um ai.
A segunda bala já não o pilhou, mas o

irmão de Amélia, abstrado, pateta, con-
tinuava a disparar os outros tiros até
que a arma lhe caiu das mãos.

Nisto, como se acordasse de uma verti-
gem, saiu a correr tropeçando em tudo. No
primeiro andar uma polícia lançou-lhe as
garras aos cós das calças e o foi conduzindo
a sua frente, sem lhe dizer palavra.

Entretanto, Amâncio despertou com
um novo gemido e levou ao peito as mãos
que se ensoparam no sangue da ferida.
Olhou em torno, à procura de alguém;
mas o quarto estava abandonado.

Então, fechou novamente os olhos es-
tremecendo, esticou o corpo - e uma pa-
lavra doce esvoaçou-lhe nos lábios en-
treabertos, como um fraco e lamentoso
apelo de criança: - Mamãe!...

E morreu.

ALUÍSIO AZEVEDO



Governo Lula defende
criação do vale-cultura
O projeto que prevê a criação do vale-cultura já está em
discussão em Brasília. De acordo com o ministro da
Cultura, Juca Ferreira, o vale-cultura vai funcionar por meio
de um cartão magnético que permite aos trabalhadores
comprar ingressos de cinema, teatro e shows, além de
livros, CDs e DVDs.
Em entrevista as emissoras de rádio durante o programa
Bom Dia, Ministro, Juca afirmou que o vale-cultura
apresenta “efeitos colaterais positivos” uma vez que vai
gerar um banco de dados sobre a demanda cultural da
população. “E estimula a legalidade”, disse, ao se referir à
compra de DVDs e CDs originais por meio do cartão
magnético.
De acordo com o ministério, apenas 13% da população
brasileira têm acesso as manifestações culturais. O cenário,
segundo Juca, não abre possibilidade para o desenvolvi-
mento do cinema e do teatro de produção nacional, por
exemplo. Com o vale-cultura, a previsão é de que R$ 17
bilhões sejam injetados na economia cultural.
Ao comentar a não obrigatoriedade de adesão ao vale-
cultura por parte das empresas, Juca afirmou que “na
cultura, nada deve ser obrigatório”. Ele avaliou, entretanto,
que o projeto de lei é “atraente” e que, uma vez aprovado,
poderá haver pressão dos próprios funcionários para ter
direito ao benefício.
Sobre o valor a ser disponibilizado no cartão magnético –
R$ 50,00 – Juca admitiu que a quantia é baixa. Segundo
ele, a ideia é de que o valor seja “aprimorado” e possa
chegar a R$ 150,00. “Para começar, o valor de R$ 50,00
está bom, mas o ideal seria um pouco mais”, disse.

Sem a cultura, a
sociedade, por
mais perfeita que
seja, não passa
de uma selva.

Albert Camus,
ESCRITOR
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Ivan Lins é destaque de
hoje no Arquivo MPB
Programa da Tabajara FM começa às 16 horas, com o

jornalista Ricardo Anísio e o radialista Jadir Camargo. 19
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OS SONS
IRREVERENTES
DO OSORNO

Luana Piovani encena
hoje monólogo na Capital
‘Pássaro da Noite’ terá sessão também amanhã, no

Teatro Paulo Pontes, na Fundação Espaço Cultural. 23

RESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

Ricardo Anísio
REDATOR

iria que o estilo da banda Osorno é não ter
estilo, no contexto de formalidade, de nor-
ma. Essa fórmula também norteará o pri-

meiro CD do grupo a ser lançado, hoje, dia 15 , às 21
horas, na casa de shows O Bosque (no Bessa) e de
uma coisa podem ficar certos, é de que ninguém fica-
rá inerte, é o que garantem seus integrantes lidera-
dos por Nik Fernandes e Caktos.

"O conceito do nosso trabalho é não ter um con-
ceito", diz a vocalista e mentora estética da ban-
da Nik Fernandes. Na verdade a Osorno é uma
mescla de música e encenação, não no sentido
estrito, mas no sentido lato. Sua postura cênica
nos remete aos tempos em que grupos como o
Slade, por exemplo, espalharam o rock perfor-
mático e exagerado.

Mas Nik crê que quaisquer comparações po-
dem ficar estéreis diante da pluralidade perseguida
pela banda Osorno. "Como eu trabalho com música
há 16 anos resolvi formar um grupo que tivesse um
pouco de cada gênero ou estilo que tocamos durante
essa longa estrada", explica Nik Fernandes.

Ter estilo decididamente não é nem de longe a pro-

posta do grupo, desde o visual até a lista de músicas
que seus integrantes citam como referencias. Não é à
toa que o nome da banda veio de um vulcão, o Osor-
no, que está localizado no Chile. "No palco entramos
em erupção e é justamente essa coisa assim bem quen-
te e em movimento permanente que nos torna uma
banda completamente diferente de tudo que se tem
feito por aqui", garante Nik.

O visual ao qual se refere é uma fusão de psicodéli-
co com punk, como se os tropicalistas da década de
60 no Brasil cruzassem com DNA do Kiss, grupo de
rock que se notabilizou pela maquiagem e pelas rou-
pas extravagantes. Ou, como se Secos & Molhados se
unissem a Os Mutantes. Indo por esse caminho lem-
bramos que a banda Osorno também tem um que de
Falcão, o cantor brega do Ceará que fez fama com a
frase "a burguesia fede mas tem dinheiro pra com-
prar perfume", lembram?

Uma farra rítmico-sonora. "Na minha carreira já
cantei música de todos os gêneros, cheguei a cantar
Luiz Gonzaga", lembra Nik Fernandes, adiantando
que "meu gosto é eclético, acho que cada gênero tem
seu lado interessante desde que saibamos fazer uma
leitura sem preconceitos". Realmente, quem for pre-
conceituoso e/ou conservador, nem olhe pro lado da
banda Osorno porque o choque pode ser fatal.“

nMisturando música e encenação,
banda lança, hoje, seu primeiro CD,
no Bosque, em João Pessoa
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Mais do que um grupo musical
Osorno é uma trupe bastante ousa-
da que deve operar mudanças no en-
tendimento de que música e diver-
são não podem coabitar um mesmo
espaço. Gostar ou não é um proble-
ma individual, mas o que eles não
querem (é que notamos) é passar de-
sapercebidos. "Estou há um ano em
João Pessoa e ainda não sei exatamen-
te como o público em geral vai dige-
rir nosso trabalho, mas até agora te-
mos tido uma acolhida muito boa",
garante Nik.

O público jovem certamente vai de-
tectar sinais de Manonas Assassinas
no som e na imagem da banda Osor-
no, e isso não será uma casualidade. "O
Mamonas é uma das nossas referênci-
as e até interpretamos músicas deles
em nossos shows", confessa Nik Fer-
nandes para depois, surpreendente-
mente, dizer que Raul Seixas e Zé Ra-
malho são outras fortes influências.

"É exatamente isso o que queremos,
é banir preconceitos e conceitos", con-
fessa a vocalista emendando que "nos-
so conceito é não ter um conceito".  Nik
vê na pluralidade uma forma de ab-
sorver todas as manifestações musi-
cais na teatralidade da banda, na per-

Fusão visual de punks e tropicalistas
formance extremamente inovadora
diante do que tem sido uma inércia
absoluta na música brasileira das úl-
timas décadas.

Reginaldo Rossi e a banda de rock
americana Guns'n'Roses são outros
extremos que Nik confessa estarem
perfeitamente acasalados na propos-
ta da Osorno. "É por aí mesmo, va-
mos a extremos, sem medo e sem pre-
conceito. Fazemos uma farra regada
à música e com isso unimos a nossa
arte a uma festa juntamente com as
plateias". Para a vocalista a irreve-
rência é o que pode resumir tantos
ingredientes em um prato plenamen-
te digerível. "Cantamos músicas de
Wando e da dupla Vitor & Léo, ou
seja, decididamente nada nos soa
como inimaginável para o que pre-
tendemos para o nosso som".

"Somos uma banda de rock irreve-
rente e tocamos música de boa qua-
lidade trocando seus ritmos". Com
essa frase que anuncia aos desavisa-
dos com o que irão se deparar foi que
a banda Osorno chamou a atenção
da produção do programa "Domin-
gão do Faustão" e foi selecionada para
o quadro "Garagem do Faustão" le-
vando o nome da Paraíba ao progra-

ma que é um dos mais assistidos do
país e vai ao ar pela TV Globo.

O que Nik pede licença para lem-
brar é que "não fazemos cover e é esse
o nosso ponto forte". Ela explica que
"não copiamos as músicas que canta-
mos, pelo contrário, transformamos
todas elas; colocando-as dentro do

nosso contexto". Então quem for a um
show da banda Osorno e de repente
ouvir uma canção de Roberto Carlos
em ritmo de punk-rock, não se assuste;
estará tudo dentro da normalidade.
Desde que o seu conceito do que é nor-
mal seja não ter conceito.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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As sutilezas do

V

n II Festival Mafalda Sin Falda
reúne atrações da Paraíba,
Rio Grande do Norte e
Pernambuco, hoje, a partir
das 18 horas, no Centro
Histórico de João Pessoa,
somente com bandas de rock
formadas por mulheres ROCK FEMININO

A Criação pela
palavra (II)

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

Como eu disse na última coluna, dois
pontos merecem destaque na tradução
de Haroldo de Campos para o Gênese. O
primeiro é o composto atributivo "so-
pro-Deus" (verbo divino: vide João, Cap.
I, v.1), cuja forma comum às demais ver-
sões é o "espírito de Deus". O segundo
ponto é o verbo revoar ("revoa"), utili-
zado no presente do indicativo como a
sugerir perenidade, ao contrário do pre-

térito imperfeito do verbo mover (mo-
via), comum às traduções convencionais.
Tanto um como o outro vão fazer da par-
te final do segundo versículo um perío-
do intercalar, que poderá ser anteposto
a qualquer dia da Criação, sem que haja
perda ou alteração de sentido.

Reforça estes pontos o jogo de sons que
Haroldo trabalha, como as paronomá-
sias abruptas entre TErrA e TrEvA, ou
entre lODO, TOrvO, rOsTO, sOprO e
ReVOa, denotando em cada ocorrência
a vacuidade abismal e monótona em que
a terra se encontrava antes da irrupção
da Luz, que só será criada no terceiro
versículo, perfazendo o dia um da Cria-
ção: "E Deus disse § seja luz §§§ E foi Luz"
(Cap. I, v. 3).

Tem o mesmo efeito os sons soprados
do versículo 11, quando, ao relatar da
criação da flora, Haroldo de Campos opta
pela seguinte redação: "E Deus disse §
que vice a terra § de relva § de erva § que

gere semente §§ de árvore-de-fruto § que
dê fruto § de sua espécie §§ com a se-
mente dentro § por sobre a terra §§§ E
foi assim". Observe que nesta passagem
os fonemas do vocábulo terra são espa-
lhados em aliterações e assonâncias que
semeiam toda a extensão do versículo,
vicejando, estas sementes-fonemas, em
palavras como RElvA, ErVA, gErE, sE-
mEnTE, ÁrvoRE-de-fruTo e EspÉcie, que
compõem uma tessitura germinativo-
escritural de toda a vegetação.

A força primitiva e anafórica da sin-
taxe bíblica, aliada ao desenho sonoro
semeado a partir da palavra terra, é ex-

plorada aqui ao limite pelo tradutor. Sin-
taticamente, é como se uma câmera se-
guisse em enquadramento metonímico
a floração da relva, da erva e da árvore-
de-fruto, intensificando este percurso
sintático-visual no versículo doze, quan-
do a terra já houver vicejado: "E a terra
vicejou § relva § erva que gera semente
§ de sua espécie §§ e árvore que dá fruto
§ com a semente dentro § de sua espécie"
(Cap. I, v. 12).

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

Republicado por incorreção

ai rolar hoje o II Festival Ma-
falda Sin Falda. A partir das 18
horas, os shows ocorrerão na

Intoca, no Centro Histórico de João Pes-
soa. O festival reúne bandas de rock
formadas somente por mulheres e as
atrações são da Paraíba, Rio Grande
do Norte e Pernambuco: Blue Sheep,
As Senhoritas, Sweet Vanilla (RN),
Bárbara, Noskill e Fixa (PE). O ingres-
so custa a bagatela de R$ 5,00.

O Mafalda Sin Falda é um evento
anual, que acontece no segundo semes-
tre do ano na cidade de João Pessoa-
PB. Tendo como organizadores Dayan-
na Lins e Luana Lucena, esse novo en-
contro de bandas femininas e de vo-
cais feminino do Nordeste acontecerá
pela segunda vez esse ano.

SENHORITAS
A banda de rock pop campinense, Se-

nhoritas, faz parte do cenário musical
paraibano há pouco mais de 9 anos. A
ideia do grupo consiste em trazer para
o público um som diferenciado, com
mulheres não só à frente dos vocais,
mas também à frente dos instrumen-
tos, expressando através do rock o
complexo universo feminino.

Embora as Senhoritas tenham bebido
do melhor do rock mundial, suas prin-
cipais influências são The Cranberries,
Alanis Morissette, U2 e Rita Lee. Contu-
do, a banda apresenta um estilo original
em suas músicas próprias, diferente do
que tem se ouvido na cena rock atual.

Durante alguns anos, as Senhoritas
mesclaram em seus repertórios covers

de artistas renomados do cenário do
rock nacional e internacional com can-
ções de autoria própria.

A banda possui bastante experiência,
tendo realizado apresentações em di-
versos Estados do país, nas quais con-
tou sempre com uma reação positiva
por parte do público. Fortaleza (CE),
Teresina (PI), Boa Vista (PB), Patos (PB),
João Pessoa (PB), Recife (PE), Natal (RN)
e São Paulo (SP) são algumas das cida-
des onde as Senhoritas já se apresenta-
ram. Abriram show para artistas como
Charlie Brown Jr., Detonautas, Marina

Lima, Jorge Versilo e Kid Abelha, e par-
ticiparam do IX Fenart (Festival Nacio-
nal de Artes - João Pessoa-PB), bem
como do XXVIII Festival de Inverno de
Campina Grande-PB.

Em 2003, a MTV levou ao ar, pelo qua-
dro Sonora MTV, um vídeo gravado em
um dos ensaios da banda. As Senhori-
tas também foi destaque na revista
Playboy por meio da coluna Novo Som
da Playboy, na edição de Abril 2004.

Atualmente, os shows da banda
contam com um repertório predomi-
nantemente autoral, incorporando as

músicas que farão parte de seu primei-
ro CD, o qual está em fase final da gra-
vação. Para a realização deste projeto,
a banda obteve recursos provenientes
do Fumic (Fundo Municipal de Incen-
tivo à Cultura) pela Prefeitura de Cam-
pina Grande, aprovados em 2008. O
álbum conterá 14 canções inéditas e de
autoria própria, e será comercializado
no formato SMD, cujo preço será aces-
sível e tabelado com o intuito de com-
bater à pirataria. A primeira tiragem
está prevista para este mês.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

As meninas da banda
Blue Sheep estão na
programação do
festival, no Centro
Histórico

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Daniel
Sampaio
sampaiozvd@hotmail.com

POETA E ADVOGADO E ESCREVE ÀOS
FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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O Papa caiu

A misericórdia divina não pode
ir de encontro às leis criadas
pelo próprio Deus...

Vida e obra de

U

n Cantor, compositor e pianista, artista é o mote do programa ‘Arquivo
MPB’, que será transmitido, hoje à tarde, pela Rádio Tabajara FM

IVAN LINS
m dos maiores nomes da Música
Popular Brasileira e também bas-
tante respeitado nos Estados Uni-

dos - onde teve um disco gravado por ar-
tistas como Sting e Freddy Cole entre ou-
tros - o compositor-pianista-cantor Ivan
Lins terá sua vida e sua obra abordadas
no programa "Arquivo MPB" desta sema-
na. Com textos, produção e direção do pes-
quisador e crítico musical Ricardo Anísio
(autor do livro "MPB de A a Z" e que está
concluindo a biografia de Geraldo Van-
dré) o programa vai fazer um apanhado
da obra de Ivan e falar também acerca de
passagens de sua vida e momentos decisi-
vos de sua carreira. "Arquivo MPB" é se-
manal e vai ao ar todos os sábados pela
Tabajara FM (105.5) às 16 horas.

"Temos conseguido formar um públi-
co seleto e isso cada vez mais aumenta a
minha responsabilidade, tanto em rela-
ção aos textos e aos artistas selecionados,
como na escolha das músicas", diz Ricar-
do Anísio que ainda este ano lançará o
livro "Debatendo a Música Popular", uma
obra que trará ensaios sobre Chico Buar-
que, Bob Dylan, Beatles, Gilberto Gil, Car-
tola, Rolling Stones e muitos outros as-
tros e grupos musicais mundiais. "A cada
semana o número de pessoas que me te-
lefonam tem aumentado substancial-
mente e então podemos perceber que não

Sua Santidade caiu. Levou uma queda
desastrada e quebrou o punho. O caso,
não obstante comum aos mortais, sus-
citou reflexões. Cair, todo mundo cai.
Ainda mais quando se é novo ou velho.
Mas, o fato de o Papa ir ao chão, assim
sem defesa nem amparo dos �anjos�, nos
fez meditar acerca da equivocada ideia
de �misericórdia divina�.

É comum imaginar que Deus �tem
pena�, ou protege alguém, isoladamen-
te, de um mal que lhe possa acontecer.
Mesmo que esse mal venha para o bem,

como disse Emmanuel (�o mal é o bem
mal interpretado�), ou como diz o dita-
do popular: �Deus escreve certo por li-
nhas tortas�... (Que deveria ser �por li-
nhas que nos parecem tortas�).

Mas essas fragilidades de interpreta-
ção ocorrem porque nossa compreensão
da vida se limita aos 5 sentidos, cercea-
dos por uma mente imediatista presa ao
corpo. Assim, os homens imaginam
Deus como um ente externo, separado
do mundo, personificado e morfologica-
mente semelhante a si. Daí se ilude com
uma �misericórdia divina� que muitas
vezes lhe desaponta a fé,

Na verdade a sagrada compaixão de-
veria ser analisada macroscopicamen-
te, infinitamente, assim como tudo que
diz respeito ao Universo, à Criação e não
somente a um minúsculo planeta den-
tro da Via Láctea, e de outros bilhões de
galáxias. Assim entenderíamos a divin-
dade como o completo e infinito conjun-
to de todas as coisas e de suas razões de

ser, que acontecem sob as leis de um or-
denamento sábio e magistral.

Se a misericórdia divina restar conce-
bida sob os limites da compreensão hu-
mana, torna-se absurda. Imagine um
bebê que engatinha pelo chão e de re-
pente coloca o dedo na tomada elétrica
levando um baita choque. Seria justo um
ser inocente estar assim desprotegido de
�misericórdia�? E o teto da igreja pau-
lista �Renascer�, que desabou ferindo
mais de cem fiéis, exatamente num su-
blime momento adoração? E por que
Deus permitiria que Sua Santidade so-
fresse a desastrada queda que lhe fratu-
rou o punho?

Ora, a misericórdia divina não pode
ir de encontro às leis criadas pelo pró-
prio Deus, �causa primária de todas as
coisas�. O homem estará sempre a mer-
cê do fenomenal mecanismo que rege o
Universo, há bilhões de anos, e por isso
submetido a tudo o que nele possa acon-
tecer. Daí porque tsunamis, terremotos,
choque elétrico, queda do Papa, violên-
cia, e toda a sorte de situações que pare-
cem injustas ou inexplicáveis devem ser
encarados naturalmente, pois são regi-
dos pela lei maior, que é o próprio Deus.
O teto da igreja desabou porque não foi
construído sob condições devidamente
seguras. O Papa caiu porque seu orga-
nismo � humano como todos � já não
tem o vigor de antes para ampará-lo. A
criança levou o choque na tomada por-
que a eletricidade é uma lei inalterável,
assim como inalterável é a verdadeira
Misericórdia. Essa que nos dá o dia de-
pois da noite, e a permanente oportuni-
dade de recomeçar.

é verdade que só o que faz sucesso é mú-
sica sem qualidade".

Anísio destaca que Ivan Lins foi home-
nageado no CD "Love AfFair"  com astros
como o cantor Sting, a cantora Brenda
Russel e o saxofonista Groove Washing-
ton Júnior. Entre outros e isso mostra o
nível de sua obra. Lançou inúmeros dis-
cos, muitos deles de inúmero sucesso, ten-
do trocado de gravadoras por diversas ve-
zes. No decorrer dos anos 70, a obra ga-
nha grande temática política. A partir da
segunda metade dos anos 80, começa a
enfatizar a carreira internacional, princi-
palmente nos EUA, onde foi regravado por
inúmeros astros da música internacional,
como Quincy Jones, George Benson, Ella
Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen Ma-
cRae e Barbra Streisand.

Ivan Guimarães Lins nasceu no Rio de
Janeiro a 16 de junho de 1945.  Filho do
militar Geraldo Lins, foi muito influencia-
do por diversos gêneros musicais como
jazz, bossa nova e soul e tem como princi-
pal instrumento o piano, que toca desde
os 18 anos. Formou-se em engenharia quí-
mica no final dos anos 60, quando iniciou
a carreira musical em festivais. A canção
O Amor É O Meu País, erroneamente ta-
xada de ufanista, foi classificada em se-
gundo lugar consecutivo no V Festival In-
ternacional da Canção. O primeiro suces-

so como compositor foi com Madalena,
gravada por Elis Regina. No entanto, Si-
mone é, de forma unânime, considerada a
maior intérprete.

Contratado pela gravadora Forma/Phi-
lips (que posteriormente transformou-se
em Polygram até chegar ao nome atual
Universal Music) pelo então produtor, o
compositor Maurício Tapajós, grava três
discos pelo selo: Agora, Deixa o trem se-
guir e Quem sou eu?. Nesse período, com-
pôs músicas com Ronaldo Monteiro de
Souza, mas depois teve em Vítor Martins
o mais frequente parceiro. A primeira com-
posição entre ambos se deu quando do lan-
çamento do quarto LP, Modo livre, pela

RCA (depois BMG e hoje Sony BMG), gra-
vadora esta que lançaria também o álbum
subsequente, "Chama acesa". Nessa mes-
ma década lançou alguns discos que o pro-
jetaram nacionalmente.

Teve inúmeros sucessos como cantor
como "Abre Alas", "Somos todos iguais nesta
noite" e "Começar de Novo" - todas em par-
ceria com Vítor Martins. "Começar de
novo" foi gravada por Simone no mesmo
ano em que foi composta. Na voz de Simo-
ne, "Começar de Novo" foi tocada como
tema oficial de abertura do seriado Malu
Mulher, tonando-se um grande sucesso da
época e um marco na história da MPB.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

ARQUITETO, ARTISTA PLÁSTICO,
JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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t O Dia do Maçom será festeja-
do de muitas maneiras. Dia 20,
com um  ‘abraço’ na Praça João
Pessoa.

t Dia 22, começa a 5ª Etapa do
Circuito Paraibano de Hipismo.
A Capital paraibana faz parte
do nobre/caro esporte.

t O Miss Universo 2009 será, dia
23 de ste mês, nas Bahamas, com
transmissão ao vivo pela Band. O
concurso Miss Universo, que já
deu o título a duas brasileiras, está
no ar desde 1952.

t A coluna se solidariza com a fa-
mília de Estrela Maroja pela
morte de Flávio Maroja, última
semana. Um edema vitimou
Flávio que era  irmão de, entre
outros, Ana Clara Maroja Nóbre-
ga, Severino Maroja, Evelina Li-
meira e José Luís Maroja.

t Nídia Azevedo, foi o centro das
atenções, em badalado almo-
ço privé no restaurante do Ho-
tel Hardman. Tudo por conta da
sua nova idade. Pense numa
mulher fina, educada.

t Lia Trindade Trigueiro (70) fale-
ceu última semana em decor-
rência dos problemas da dia-
betes ao enfrentar uma peque-
na cirurgia para colocar um
stenter. Lia, ex primeira-dama
da capital, deixa viúvo, o vice-
reitor do Unipê, Osvaldo Tri-
gueiro. Deixa 3 filhos, Ana Ca-
rolina, Mônica e Osvaldo Filho.
Aos familiares o nosso pesar.

t Flávio Sátyro e Kelly anunciam
a boa nova: estão grávidos!!!!!!!!!!

t Terezinha Cavalcanti, sempre
elegante e de bom astral, divi-
diu a alegria do seu aniversário
com amigos num almoço no
Palace Gourmet e ajudando a
Casa da Criança com Câncer. Foi
a senha para o badalado almo-
ço que reuniu cerca de 120
convidados: gêneros alimentí-
cios. Estes foram doados, logo
em seguida para a Casa da Cri-
ança Portadora de Câncer co-
mandada por Gilson Guedes.

t O professional Beauty & Spa,
Feira de Cosméticos e Beleza,
que acontecerá no Espaço Cul-
tural, de 13 a 15 de setembro,
contará com a presença de
Osvaldo Alcântara, ícone da
Cosmetologia Mundial. Mais in-
formações sobre a Feira: 3042
58 40.

t E bom final de semana!!!!!!!!!

UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...

n O advogado tributarista  Elmano Cunha e sua Liduina recebem nes-
te sábado na Granja São Domingos, no Conde. Será o dia inteiro de
festa, com iguarias assinadas por Farias, para badalar o aniversário
do anfitrião. Além da paixão pela família, Elmano tem mais duas
outras paixões: os Beatles e os carros antigos.

n Estão em Salvador para a 1ª etapa do Mitsubishi Cup etapa Nordes-
te, os corredores  paraibanos Tony Almeida e Célio di Pace. São favo-
ritos.

n O enlace dos filhos dos casais Francisco (Mariângela) Mendes e Vam-
berto Trigueiro da Costa Júnior e Marisa Omezzali,  George e Stella,
movimenta este sábado, a Primeira Igreja Batista. A recepção será
no Paço dos Leões.

n A peça ‘Passáros na Noite’ traz a atriz Luana Piovanni este fim de
semana à Capital paraibana. Hoje e amanhã no Paulo Pontes. Os
ingressos estão sendo vendidos na bela loja Kasa.

n A banda de rock da pesada, a Osorno, lança hoje à noite no ‘Bosque Bar’,
no Bessa, o seu primeiro CD. Nik, a vocal da banda, vende beleza!!!!!

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje

2 Renda MC Dia
Já está no tempo  de você adquirir a senha do �Big Mac�

para o �MC Dia Feliz� que acontecerá  em todas as
franquias do MC Donald�s, dia 29 deste mês. Aqui a
renda será revertida para a ala pediátrica do Hospi-
tal Laureano.

2 Correndo com Saúde
O Circuito Caixa de Maratoninha, a maior do país, reu-

nirá no Busto de Tamandaré, neste domingo, 16, cer-
ca de 1.500 crianças. As crianças percorrerão 300
metros e os vencedores (diversas categorias por ida-
de) ganharão bons prêmios.

2 Tentáculos
Antonello Capello, leia-se restaurante Fellini, está na

cozinha do Hotel de Trânsito do Grupamento de En-
genharia.

As elegantes irmãs, Nidia Azevedo e Lúcia Bezerra no charmoso restaurante
do Hotel Hardman na praia de Manaíra

2 Arte na Fundação
Na Fundação Casa de José Américo, dirigida por Letícia

Pinto Ferreira,  dias 18, 19 e 20 deste mês, vai aconte-
cer a XVIII Expo Nacional de Pintura sobre Porcela-
na. Dentro do evento, o Salão de Tela. O evento acon-
tece entre 10 da matina às 19 horas com entrada
franca.

2 Buscando Hóspedes
Hoteleiros paraibanos � cerca de 18 bandeiras- partem

para vender o destino �João Pessoa�. A Abih-PB, ten-
do à frente Manuelina Hardman,  com o aval do (SSS)
Sesc, Senac e Sebrae, dia 18, partem para fazer Cuia-
bá, Campo Grande, Goiânia e Brasília.

2 Celebridades
Rogeraldo Campina, além de  divulgar o nosso

melhor forró-pé-de-serra, há 12 anos, todas
as segundas-feiras, oferece aos turistas uma
boa opção de entretenimento. Neste último
ano a realização do evento semanal vem acon-
tecendo no restaurante Fellini, na orla do Cabo
Branco. Esta segunda feira, 17, o evento terá
um �jeito diferente de ser�. Vai festejar os 12
anos de sucesso com show de Amazan e ho-
menagens às celebridades da cidade.

2 Está no Ponto
Você viola a Lei do Silêncio? Fura fila nos bancos?  Faz

�gato� de luz e água? Sabemos que desde que nasce-
mos o nosso caráter é formado. Se você viola um
desses itens está com pé na �profissão� político. De-
pois não reclame.

2 Maçonaria em Festa
A Casa de Recepção Versailles, leia-se Bebeta Mi-

randa e filhos Ricardo e Naldinho, dia 21,  vai
abrigar o evento festivo  da maçonaria, pelo
�Dia do Maçom�. Serão cerca de 300 pessoas,
adianta Aderaldo Pereira de Oliveira que já
recebeu a confirmação das presenças  do tabe-
lião  Germano Toscano e de Gominho, secretá-
rio de Segurança do Estado.
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2 Festividades
Hoje é Dia do Solteiro e Dia da

Informática. �A história da
computação começou recen-
temente para a humanidade,
se considerarmos a evolução
da espécie. O computador é
uma máquina capaz de efe-
tuar cálculos com um grupo
de números, armazenar e
exibir o que foi computado e,
ainda, adaptar-se para efetuar
outros cálculos com um novo
grupo de números�.

�Os computadores digitais do
início do século XXI podem
ser comprados em super-
mercados e se tornaram má-
quinas populares capazes de
realizar um grande número
de tarefas, dependendo de
como são programados pe-
los usuários. Apesar de a in-
formática facilitar a vida do
ser humano, ele não pode dei-
xar que as máquinas substi-
tuam completamente o seu
trabalho, porque o progresso
tem de estar a seu serviço e
não contra ele�.

2 Virtual Wine Shop 
Já se encontra em João Pessoa a Tabela Especial da Miolo Wine

Group que será usada durante o jantar-parceiro que o Clube do
Vinho-PB promove  em 18 de agosto junto com o Miolo Wine
Group, que permitirá aos associados à aquisição de vinhos de
todas as marcas do extenso portifólio do grupo para entrega
direta e em condições especiais, como acontece com todas as
vinícolas parceiras a cada mês. Desta feita vamos ter Vendre en
Primeur do novo Sesmarias.

Desnecessário dizer que os vinhos saem diretamente das caves para
as despensas de cada um. Já pensou que luxo?

2 Um Ano
Situada no Jardim Tavares, a

creperia e pizzaria Lion, que
tem a direção elegante e se-
gura da grande dama que é
Cleide do O�Landim, com-
pleta amanhã, um ano de
existência e só tem motivos
para comemorar, pois já con-
quistou uma sólida cliente-
la. À noite haverá música ao
vivo e um cardápio especial.

2 Futilidades
É incrível � ou não é? � o vazio

dos programas dos fofoquei-
ros televisores. É dada uma
grande importância a escân-
dalos maiores ou menores,
traições conjugais, brigui-
nhas entre gente famosa, es-
pecialmente artistas e atletas,
mudanças de corte de cabe-
los, modelos de roupa, fla-
grantes de nudez, e por aí vai.

Enfim, nada que venha a acres-
centar 1 grama de erudição
à nossa inculta gente.

2 Tan
Ele pode ser chamado de show-

man. Quando entra no palco,
domina a cena, como a sua bo-
nita voz, sua expressão cor-
poral e seu carisma. Alexan-
dre Tan Pereira Barros usa
também o seu talento na Co-
ordenadoria de Cultura da
Seduc/PMCG. Ontem, ele ater-
rissou em nova idade e rece-
beu os cumprimentos dos
seus inúmeros admiradores,
entre os quais me incluo.

2 “Coiffeur”
Da revista capixaba de sociedade Class, editada pelo cronista social

Jorginho Santos, número de agosto de 2009: �Li em algum lugar
que o cabeleireiro do cantor Roberto Carlos vai escrever um
livro de memórias. Fiquei matutando... matutando, o que teria a
contar alguém que a vida toda foi o causador daquele visual
pré-histórico do Rei. O lógico seria colocar o nome do livro Mea
Culpa, Quá...Quá...Quá...�

2 Anuário
O editor Jorginho Santos, que há anos me envia, gentilmente a revis-

ta, Class, enviou-me com a edição de agosto o magnífico anuário
Celebrar 2009/10, que trata de moda, beleza, festa, etiqueta, deco-
rações e turismo. Uma publicação de 164 páginas, em papel cou-
ché, lindamente ilustrada, que tem como diretora responsável, a
jovem e linda Hariany Valadão. Meu obrigado a Jorginho.

2 Desemprego
Além dos distribuidores de panfletos que poluem o centro da cida-

de, por culpa daqueles que os contratam, vendedores de tudo o
que se possa imaginar invadiram as ruas comerciais, agora não
mais com barracas, mas com os produtos nas mãos ou no chão
sobre as calçadas. A última novidade são os vendedores de cho-
colate. Barras de tamanho grande e preço acessível, mais bara-
tas que nas bombonieres e supermercados. Perguntei a várias
dessas pessoas de onde vem a guloseima, mas elas, que a gente
encontra a cada passo, fingiram não entender a pergunta.

Na verdade, todo o precário comércio é fruto do desemprego, e é
melhor que estejam nessa atividade, do que praticando violên-
cias. Pena que eles e os transeuntes sujem tanto a cidade, jogan-
do no chão, papéis, embalagens, latinhas, cascas de frutas, chi-
cletes etc, etc, etc...

2 Cânticos
Pioneiro entre os sacerdotes católicos que seguem carreira musical,

o Padre Zezinho estará no Spazzio amanhã, com o grupo Can-
tores de Deus e outros artistas. Uma grande parcela da popula-
ção católica de Campina Grande e cidades vizinhas vai estar
naquela casa de shows, para o espetáculo que marca o final de
evento promovido pela Diocese da nossa cidade, em comemo-
ração ao seu aniversário.

Alexandre Tan Pereira Barros foi o festejado aniversariante de ontem
O casal Renata Maia e João Correia Filho com a linda filhota Maria Júlia. Renata é jornalista conceituada, na
direção do Gabinete da PMCG

Gizelda Costa Moura, aniversariante do dia 13 de agosto, exibindo o seu sorriso franco
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Agenda

22222 CINEMA
A PROPOSTA (109 minu-
tos) - Cens. 12 anos. Co-
média.  Box 1 -  14:10,
16:25,  18:50 e  21:10.
Tambiá 1 - 14:45, 16:45,
18:45 e 20:45. Campina 2
- 18:20 e 20:20.

G.I.JOE - A ORIGEM DE
COBRA -  (118 minutos) -
Censura 12 anos. Ação.
Box 2  ( legendado)-
14:00, 16:30, 19:00 e
21:30. Box 5 (legendado)-
13:00, 15:30, 18:00 e
20:30. Tambiá 4 (dubla-
do) - 14:20, 16:30, 18:40
e 20:50. Campina 1 (du-
blado) - 16:40, 18:50 e
21:00.

TINHA QUE SER VOCÊ -
(93 minutos) - Censura
12 anos. Romance - Box
3 - 16:15 e 21:25.

HARRY POTTER E O ENIG-
MA DO PRÍNCIPE  (153

minutos) -  Censura 14
anos.  Aventura.  Box 3
(Legendado) -  13:15 e
18:25. Tambiá 3 (dubla-
do)  -  14:30,  17:30 e
20:30. Campina 1 (dubla-
do) - 14:00.

ROMEU - UM VIRA-LATA
ATRAPALHADO -  (86 mi-
nutos) - Censura Livre.
Animação (dublado). Box
7 - 14:40 (só aos sábados
e domingos).

MARIDO POR ACASO -  (96
minutos) -  Censura 12
anos. Comédia romântica.
Box 7  - 14:40 (exceto sá-
bado e domingo), 16:50,
19:05 e 21:15

A ERA DO GELO 3 (99 mi-
nutos) - Censura Livre.
Animação. Box 8 (Dubla-
do) -  14:15, 16:20 e
18:40. Tambiá 2 (dublado)
- 14:50, 16:40, 18:30 e
20:20.. Campina 2 (dubla-

do) - 14:20 e 16:20.

HALLOWEEN - O INÍCIO   -
Terror. Censura 14 anos.
Campina 3 - 14:40, 16:40
e 18:40.

INIMIGOS PÚBLICOS
(140 minutos) -  Drama.
Box 8. Censura 16 anos -
21:00. Campina 3 - 20:20.

FORÇA G (93 minutos) -
Censura Livre. Animação.
Box 4 (Dublado) - 14:30,
16:40,  18:45 e  20:50.
Tambiá 6 (dublado) -
14:15,  16:15,  18:15 e
20:15. Campina 4 (dubla-
do) - 14:30, 16:30, 18:30
e 20:30.

ARRASTA-ME PARA O IN-
FERNO  (99 minutos)  -
Censura 16 anos. Terror.
Box 6 -  14:50,  17:00,
19:10 e 21:20. Tambiá 5 -
14:50,  16:50,  18:50 e
20:50.

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.

‘Arrasta-me para o Inferno’ é indicado somente para quem gosta de filmes de terror
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Pássaro da noite:

“T

n Atriz está em João
Pessoa para duas
apresentações de seu
monólogo, hoje e
amanhã, no Teatro
Paulo Pontes

odo mundo já se sentiu
sozinho, embora cercado
de gente. É mais uma si-

tuação maluca da vida contempo-
rânea�, constata Luana Piovani,
que traz a João Pessoa uma peça
sobre essa situação. A apresentação
será, hoje (às 21 horas) e amanhã
(às 20 horas), no Teatro Paulo Pon-
tes. Trata-se do monólogo �Pássaro
da Noite�, de José Antônio de Sou-
za, dirigido por Marcus Alvisi. In-
feliz no trabalho, secretária acha o
mundo hipócrita, nunca apostou
em nenhum de seus amores e, às
vezes, se afunda em excessos. Certa
noite, numa festa, chega a solidão.

�Mas ela conta tudo isso com mui-
to humor e sarcasmo, tirando sarro
de si mesma. Os momentos de dor
colaboram para trazer beleza à peça�,
explica Luana, garantindo que o tex-
to toca todas as pessoas. Foi Alvisi
quem a apresentou à trama. �Ele teve
a gentil paciência de esperar três anos
para que eu tivesse tempo de fazê-
la�, agradece. A atriz não esconde
que está adorando �flanar absoluta-
mente sozinha� no palco: �Uso todo
o espaço e a aquarela completa de
emoções, do branco ao preto, pas-
sando pelo rosa e pelo verde�.

Esse é o primeiro monólogo de Luana.
�Depois de muito ensaio, esse mons-
tro vai ficando seu amigo e vira
cachorrinho de estimação�,
brinca. �Como é você quem
dá as respirações e os tem-
pos das intenções, fica a
sensação de superpoder, de
que a gente é a Mulher Ma-
ravilha�. Ela tem curtido as
reações da plateia � das gar-
galhadas aos aplausos, passan-
do pelo silêncio total. Isso não
é fácil, pois a personagem
(apelidada por ela de Passa-
rinha) nem sempre diz o
que o público gostaria de
ouvir.

�Estou me fartando dos
sentimentos de respeito
por mim. As pessoas estão
conhecendo meu real traba-
lho e quem sou. Sou atriz, o
teatro é a sala da minha casa, não
estou no mundo a passeio�, avi-
sa. A frase expressa o protesto
de Luana em relação à imagem
dela como celebridade envol-
vida em �barracos�. �Sou
muito querida pelo público�,
reage.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Outras montagens
A atriz está feliz com ‘Pássaro da Noite’. “Não tive de me
vestir de menino. E posso usar batom”, diverte-se,
lembrando que interpretou o protagonista da montagem
infanto-juvenil Pequeno Príncipe. Luana descobriu o palco
aos 19 anos. “Atuar e produzir peças permite foco em
meus sonhos, desafios e anseios”, resume. O fascínio pelo
teatro vem da convicção de que arte trabalha com “a
matéria-prima mais cara do mundo e cada vez mais rara”:
o tempo. “No futuro, analista vai custar uma fortuna”,
observa.
“Ter tempo para contar uma história no teatro, ou seja,
fazer as pessoas saírem de casa, irem até lá e sentarem
para te ouvir e te ver traz um sentimento de troca intenso.
É diversão, mas também cultura, abertura para
questionamentos e reflexões sobre a vida que estamos
levando”, afirma.
Além de Pequeno Príncipe (2006), a atriz montou Alice no
País da Maravilha (2003). O interesse por textos para
adultos não significa abandono de produções para os
baixinhos. Ela promete montar O soldadinho e a bailarina
em 2010, com direção de Gabriel Villela.

SAIBA MAIS #

A atriz Luana
Piovani fará uma
apresentação, hoje,
a partir das 21
horas; já amanhã, a
partir das 20 horas

O VOO DE LUANA

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Erradicação das drogas na Paraíba
n Proerd forma 1.143 alunos e vai expandir as suas ações a todos os municípios. Trabalho é uma parceria da Secretaria de Estado da Educação e da PM

mpliar a todos os mu-
nicípios paraibanos o
atendimento às escolas
estaduais através do

Programa de Combate às Dro-
gas e à Violência (Proerd). É
mais uma iniciativa do Gover-
no do Estado, através da Secre-
taria de Estado da Educação
(Seec) em parceria com a Polí-
cia Militar (PM), e a decisão foi
relatada na manhã de ontem
(sexta-feira, 14), durante sole-
nidade de formatura de alunos
que participaram do progra-
ma, pelo secretário Sales Gau-
dêncio, da Educação. O evento
ocorreu no ginásio de esportes
'O Ronaldão', no bairro do Cris-
to Redentor, em João Pessoa.

Atualmente, 22 municípios
no Estado são atendidos pelo
programa, mas de acordo com
o secretário esse número será
ampliado face aos benefícios
que o curso tem trazido desde
que foi implantado, em 2002, às
famílias e educadores, no sen-
tido de afastar as crianças e
adolescentes do mundo das
drogas.

Sales Gaudêncio representou
o governador do Estado na so-
lenidade e lembrou que o Go-
verno da Paraíba prioriza esse
tipo de ação, "para que se tenha
uma boa escola e escola de qua-
lidade por meio de políticas pú-
blicas". Ele parabenizou a to-

A

dos os formandos e chamou as
famílias e educadores para
"construir uma educação de
qualidade exigida por todos os
paraibanos".

Após a apresentação de
dança de alunos da Escola
Claudina Mangueira de Mou-
ra em homenagem aos for-
mandos, o aluno do 7° ano da
Escola Costa e Silva, Alan Sou-
sa da Silva, recebeu do secre-
tário o certificado de conclu-
são do curso representando os
demais formandos. A aluna do
5° ano da Escola Francisco
Campos, Evelin Martins de
Lima, falou em nome dos con-
cluintes sobre os ensinamen-
tos obtidos no curso. Em se-
guida, os jovens fizeram o ju-
ramento do Proerd e cantaram
a canção do programa.

A solenidade marcou a for-
matura de 1.143 alunos que
participaram do curso este ano
na rede estadual. Os forman-
dos 2009 são de 26 escolas da
Capital onde o programa é de-
senvolvido. Os demais conclu-
intes do Estado receberam os
certificados nos próprios mu-
nicípios. O Proerd foi implan-
tado na rede estadual em 2002
com objetivo de combater o uso
das drogas e a violência entre
os jovens.

O programa é desenvolvido
para alunos da rede estadual
do 5° e do 7° ano. Só neste ano
foram atendidos 13.174 crian-
ças e adolescentes. O Proerd é
aplicado nas escolas por mem-
bros da Polícia Militar, que re-
passam os conteúdos traba-
lhando as questões da cidada-

Janildes Andrade e
Sérgio Veloso,
DA SEEC E DA SEDS

nia e da autoestima. Desde a
implantação, foram assistidos
60 mil jovens no Estado.

O evento foi prestigiado pelo
delegado Paulo Josafá de Araú-
jo, da Gerência de Inteligência
da Secretaria da Segurança e da
Defesa Social, que representou
o secretário Gustavo Gominho;
o coronel PM José Gomes da Sil-
va, representando o coman-
dante geral da corporação, co-
ronel Marcos Jácome Soares de
Carvalho; a coronel Cristhiane
Cavalcante, do policiamento da
Região Metropolitana de João
Pessoa; o capelão militar, padre
Francisco de Assis, que repre-
sentou o arcebispo da Paraíba,
Dom Aldo Pagotto, e o pastor
evangélico da Igreja Batista,
Jean Farias, mais educadores e
a pais de alunos.

O secretário Sales Gaudêncio presidiu a solenidade de formatura que aconteceu no ginásio “O Ronaldão”, no Cristo

�África� é tema de Semana
Cultural em colégio de JP

nO Colégio Estadual Olivina
Olivía realizou com a partici-
pação de todos os seus alunos e
professores a Semana Cultural
com o tema "África". Durante
toda a semana, os mais de 2 mil
alunos do Olivina Olívia se di-
vidiram em turmas para mos-
trar aos professores e visitan-
tes, os costumes e a cultura
afro-brasileira. Segundo o vice-
diretor da escola, Josemar Elias

da Silva, o evento foi significan-
te mostrando a cultura afro e
muito importante para os es-
tudantes, que inclusive vão en-
frentar ainda este ano o Proces-
so Seletivo Seriado - PSS.

A mostra sobre todos os paí-
ses do continente africano teve
início com apresentações de gru-
po de dança e trabalhos artesa-
nais. Quem teve a oportunida-
de de visitar a mostra pôde con-
ferir os trabalhos feitos pelos
alunos do Olivina Olívia e fez
muitos elogios aos estudantes.

Audiência pública reúne
160 em Catolé do Rocha

nMais de 160 pessoas de dez
municípios participaram na
quinta-feira (13) de mais uma
audiência pública promovida
pelo Projeto Cooperar. Desta
vez a ação ocorreu no municí-
pio de Catolé do Rocha, a pedi-
do do deputado estadual Ger-
vásio Maia, e serviu para in-
formar como as associações
comunitárias devem se prepa-
rar para receber os benefícios
do Governo do Estado. Acom-
panhado de autoridades locais
e do também deputado esta-
dual Márcio Roberto, o gestor
do Projeto, Plácido Pires, es-
clareceu as dúvidas dos pre-
sentes e mostrou a todos a
nova visão do Cooperar.

"Essas audiências públicas
na verdade estão servindo
como um bate-papo com a po-
pulação. Como o microfone fica
aberto, todos podem fazer per-
guntas e tirar dúvidas com re-

lação ao funcionamento do Co-
operar, a partir de agora com o
atual Governo à frente do Es-
tado. Ao mesmo tempo, nós já
estamos mobilizando as co-
munidades para que elas se or-
ganizem e formem os conse-
lhos municipais e assim come-
cem a preparar seus subpro-
jetos", explicou Plácido Pires.

O deputado Gervásio Maia
lembrou a importância do Co-
operar para as comunidades
rurais e destacou o valor das
audiências promovidas pelo
Projeto. "Eu fico muito feliz em
estar aqui participando desse
momento de reconstrução do
Cooperar. Isso foi um compro-
misso do Governo do Estado,
antes de assumir o Palácio da
Redenção e que está sendo
cumprido. Esse é um projeto
muito importante e eu tenho
certeza que Plácido Pires, com
o apoio de toda a equipe técni-
ca, conseguirá realmente im-
plantar projetos importantes
em todos os municípios da Pa-
raíba", disse o deputado.

MacDia Feliz
é lançado hoje
e beneficia
o Laureano
nO McDia Feliz 2009, maior
campanha de mobilização na-
cional em prol do combate ao
câncer infanto-juvenil, será
lançado em João Pessoa (PB)
neste sábado (dia 15), a partir
das 16 horas, no McDonald's da
Av. Rui Carneiro. Os voluntá-
rios da Associação Donos do
Amanhã, instituição benefici-
ada com os recursos arrecada-
dos na cidade, vão realizar
panfletagens e ações para con-
vidar o público a participar do
McDia Feliz, que acontecerá no
dia 29 de agosto.

Na Paraíba, a Associação Do-
nos do Amanhã, instituição
sem fins lucrativos que traba-
lha junto às crianças portado-
ras de câncer que fazem trata-
mento no Hospital Napoleão
Laureano (HNL), vai reverter
todo o valor arrecadado com a
venda dos sanduíches Big Mac
para a construção do setor de
internação da Ala Infantil do
Hospital Laureano, único cen-
tro de referência no tratamen-
to do câncer infantil no Estado,
que atende crianças de toda a
Paraíba.

Para contribuir, basta adqui-
rir um Big Mac, no dia 29 de
agosto, em qualquer loja do
McDonald's. Os tíquetes ante-
cipados do sanduíche, que já es-
tão à venda, poderão ser troca-
dos no dia da campanha e são
também válidos para a McO-
ferta número 1. Além dos san-
duíches, serão vendidos artigos
como camisetas, chaveiros e
adesivos, que vão reforçar a ar-
recadação.

Desde 2003, o McDia Feliz na
Paraíba, arrecadou recursos
para construir e equipar o se-
tor ambulatorial da Ala Infan-
til do Hospital Napoleão Lau-
reano, que foi inaugurada em
outubro do ano passado. A área
de 600m2, com consultórios
médicos e odontológicos, salas
de nutrição, assistência social,
psicóloga, fisioterapia, quimio-
terapia, brinquedoteca, entre
outros, possibilitou aumentar
o número de atendimentos de
crianças e adolescentes com
câncer, proporcionando mais
qualidade de vida aos pacien-
tes e seus familiares.

A partir deste ano, o montan-
te arrecadado será destinado
para a construção da unidade
de internação. Segundo a Dra.
Andréa Gadelha, presidente da
Associação Donos do Amanhã,
em 2008, o Hospital Laureano
registrou cem novos casos de
câncer infantil na Paraíba.

José Alves
REPÓRTER

Estudantes se dividiram em turmas e mostraram a cultura afro-brasileira

Nice Almeida
DA ASSESSORIA DE IMPRENSA

DO PROJETO COOPERAR

 MARCOS RUSSO

 SECOM


