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Clube Cabo Branco parcela dívida e escapa de leilão no TRT. P. 24mais

A UNIÃO
 João Pessoa, quinta-feira, 20 de agosto de 2009
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3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

Do dia 11 até hoje três crianças já foram operadas do coração no Hospital Arlinda
Marques. A quarta cirurgia está agendada para hoje e beneficiará Emylly Estefane. P.  4

Jordânia recebe alta nove
dias após cirurgia cardíaca

"ANVISA ANUNCIA MEDIDAS PARA
COMBATER A AUTOMEDICAÇÃO
Remédios que hoje são vendidos sem prescrição médica, a
exemplo de antitérmicos, analgésicos e digestivos, não
poderão mais ficar dispostos em gôndolas nas farmácias. P. 8

Estado interligará
órgãos de pesquisa
através de uma
rede de fibra ótica
Serão lançados cerca de 50
quilômetros de cabos óticos
em João Pessoa e outros 140
quilômetros no segmento de
interconexão entre a Capital
e Campina Grande. P. 5

"

" BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SE
DISPÕE A EMPRESTAR
R$ 10 MILHÕES PARA
FINANCIAR ARRANJOS
PRODUTIVOS NA PB. P. 5

Festival de Inverno
vai movimentar a
cidade de Araruna
a partir de amanhã
Poesia, repente, dança e muito
forró serão as atrações da noite
de abertura do evento. O cantor
Flávio José está entre as
principais atrações da festa. P. 19

"

" FLAMENGO BUSCA A
REABILITAÇÃO CONTRA
O CRUZEIRO. META É
VOLTAR À ZONA DE
CLASSIFICAÇÃO PARA A
LIBERTADORES.  P.14

"PAINÉIS AJUDAM A REZUDIR AS
“SAIDINHAS DE BANCO”
Mesmo a proteção sendo positiva para os clientes, cerca de
56 agências bancárias de João Pessoa foram multadas este
ano pelo Procon por descumprimento da Lei 11.359/2008. P. 9

 ORTILO ANTÔNIO DIVULGAÇÃO
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A UNIÃO

Emprego em alta
ma informação do Ministério do
Trabalho e Emprego mostra uma
estatística que invoca satisfação.
De janeiro a julho deste ano foram

criados 2.944 postos de trabalho com cartei-
ra assinada.Ainformação é extraída do ba-
lanço mensal do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) e figura
como base o município de João Pessoa.

Éumaboanotícianesse tempodecriseeco-
nômicamundial.

Essaestatística revelaque,nos seteprimei-
ros meses do ano, João Pessoa registrou
27.016 admissões e 24.072 demissões. Esta
diferença aponta um crescimento de 2,46%
no número total de empregos formais. É o
universodequemarranjaempregocomcar-
teira assinada e evidencia outros benefícios,
como entrar na rede de proteção da Previ-
dência Social.

Qualquer trabalhador ou trabalhadora,
hoje, sabeconversarsobreasdificuldadesdo
ingressonomercadodetrabalho,tendocomo
princípioaassinaturadacarteirapelopatrão.
Mesmoporqueistogeraconsequênciasposi-
tivas, em cadeia. E, mais adiante, há de se
mensurar resultadoscominfluêncianavida
dapessoaempregada.

Um ponto, que puxa para baixo, de for-
ma negativa, refere-se à qualificação do tra-
balhador. É uma questão em aberto, que
deve ser avaliada, com propostas para re-
duzir o problema.

U
NumaleiturasobreosinformesdoSine-PB,

demilvagasdeempregooferecidaspelosis-
tema na Paraíba, neste ano, apenas 400 fo-
ram preenchidas. O fato é a baixa qualifica-
ção dos trabalhadores em comum com a sé-
riedeexigências feitapelosempregadores.

Por isso que a informação sobre os 2.944
empregos gera satisfação em todos que te-
nhaminteressenocrescimentosocioeconômi-
co da Paraíba.

Numa sociedade que avança para obter
uma variedade de serviços, é nesta área que
aofertadeempregoseverificamaisacentua-
da. O maior saldo de vagas (diferença entre
contratações e desligamentos) ficou, justa-
mente, com o setor de Serviços (1.090 postos
de trabalho).

A construção civil, acelerada com o ‘Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida’, do gover-
no federal, empregou mais, abrindo 960 no-
vasvagas.Ocomércio, conformeatestaoba-
lançomensaldoCaged,assinouacarteirade
582 pessoas, em saldo a mais.As outras 312
vagas estão na indústria de transformação,
serviços industriaiseserviçopúblico.

O mercado de trabalho pessoense reflete,
portanto, um bom momento. Mirando este
panoramapara todooEstadodaParaíba,há
expectativa de uma oferta maior de empre-
go,ondeoserviçopúblicoserádestaque.Basta
conferir o número de obras que o Governo
doEstado, emparceria, sepropõeaexecutar
neste ano e em 2010.

“Paraíba democrática, terra amada”

Programa Bolsa Família
na Paraíba chega a 440 mil
O número de famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família na Paraíba chega a
440 mil, segundo informações divulgadas
na última terça-feira (18), pelo Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Com
isso, aumentou em quase 10 mil o
número de famílias beneficiadas. No mês
de julho, o somatório dos domicílios que
recebiam o benefício chegava a 430.526.
Os dados do MDS revelam também que
mais 573.884 famílias foram incluídas no
programa este mês em todo o país.

Seminário prepara a PRF
contra exploração sexual
Começa hoje em João Pessoa o
Seminário de Sensibilização dos Policiais
Rodoviários Federais com vistas ao
enfrentamento da exploração sexual de
crianças e adolescentes. O evento vai até
o próximo sábado, no Atlântico Praia
Othon Travel Hotel, na Praia de Tambaú. O
objetivo é preparar 15 mil policiais em

todo o Brasil para identificar e enfrentar os
casos de exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias federais.

EUA vai testar vacina
contra H1N1 em crianças
Resultados de provas feitas em adultos
mostraram que os testes da vacina
contra o vírus H1N1 podem ser feitos de
forma segura em crianças, afirmaram
autoridades norte-americanas. O
Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas dos EUA informou que deve
começar em breve a testar as vacinas em
crianças entre seis meses e 17 anos.

UFPB inscreve até o dia
28 para o PSS de 2010
Prosseguem até o dia 28 deste mês as
inscrições para o Processo Seletivo
Seriado (PSS-2010) da Universidade
Federal da Paraíba. Os estudantes
interessados em disputar as 6.955 (6.855
para os cursos de Graduação, 40 para os
cursos de Formação de Oficiais Policial

Militar e Bombeiro Militar e 50 vagas para
os cursos de Habilitação a Oficial Policial
Militar e Bombeiro Militar) podem realizar a
inscrição no site www.coperve.ufpb.br. O
canditato precisa imprimir a Guia de
Recolhimento da União e fazer o paga-
mento até o dia 31 deste mês.

João Pessoa avança na
geração de empregos
João Pessoa gerou 2.944 postos de

trabalho com carteira
assinada entre janeiro e
julho deste ano. O saldo
resultou em um
crescimento de 2,46%
no número total de

empregos formais do município em
comparação ao mesmo período de 2009
– a maior alta entre as nove capitais
nordestinas. A informação é do Ministério
do Trabalho e Emprego, que divulgou na
terça-feira (18), o balanço mensal do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).

SERASA - Inscrição de
consumidor já inscrito -
improcedência da ação

*Odilon Fernandes É ADVOGADO E PROFESSOR

Odilon Fernandes
olf@veloxmail.com.br

NasAções Indenizatórias propostas por ins-
crição indevida no SERASA ou por falto de no-
tificação deste ao Consumidor antes de proce-
deroCadastramentoRestritivoénecessárioque
se busque informações no sentido de verificar
se o Consumidor já se encontrava com Restri-
ção de Crédito pretérita pois o Superior Tribu-
nal de Justiça tem entendido que é descabido
o Dano Moral quando o Autor da demanda
postulatória de Indenização já se encontrava
inscrito como mau pagador no Banco de Da-
dos a exemplo da seguinte pedagógica coloca-
ção, decisão do colendo STJ:

Um consumidor de Porto Alegre já inscrito
em cadastro de proteção ao crédito não conse-
guiu indenização por danos morais em decor-
rência de nova inscrição n lista de devedores,
sem a prévia comunicação determinada pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC). A
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) não conheceu do recurso especial do con-
sumidorcontraa decisãodaJustiçagaúchaque
negou o pedido de indenização.

O relator do recurso, MinistroAldir Passari-
nho Júnior, destacou que a orientação juris-
prudencial do STJ é no sentido de que a falta
de comunicação prevista no artigo 43, pará-
grafo 2o, do CDC gera lesão indenizável. Isso
porque, mesmo que a inadimplência do de-
vedor seja verdadeira, ele tem o direito legal
de ser comunicado para ter a oportunidade
de esclarecer possível equívoco ou pagar a dí-
vida.Aresponsabilidade pela comunicação é
exclusivamente do banco de dados ou enti-
dade cadastral.

No entanto o caso julgado singular. De início
o relator ressaltou que o consumidor não pe-
diu o cancelamento da inscrição indevida, mas
apenas a reparação financeira por danos mo-
rais.Airregularidade realmente ocorreu, uma
vez que foi constatada a ausência de comuni-
cação. Mas o autor já tinha outras duas anota-
ções por emissão de cheque sem fundo, não
questionou a existência da dívida, nem com-
provou a sua quitação.

Para o Ministro Aldir Passarinho Junior, di-
antedessas circunstânciasexcepcionais,nãohá
como indenizar o consumidor por ofensa mo-
ral considerando apenas a falta de notificação.
Seguindo o entendimento do relator, Os Mi-
nistros da Quarta Turma, por unanimidade,
não conheceram do recurso especial e julga-
ram improcedente ação de indenização.

Processo:Resp997456/UF:RS/Registro: 2007/
024889-4/ Autuação: 22/10/2007

Recorrente: GustavoAdolfoAlbrechet
Recorrido:CâmaradosDirigentesLojistasde

Porto Alegre / RS
Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior /

Quarta Turma do STJ.
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Pombal ganha Centro
Tecnológico em breve
n Secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico vai inspecionar amanhã as

obras e adotará providências para que o CVT funcione o mais rápido possível

secretário do Turismo
eDesenvolvimentoEco-
nômico (SETDE), Edi-

valdo da Nóbrega, visita ama-
nhã a cidade de Pombal, no
Sertão paraibano. Ele vai ins-
pecionar o Centro Vocacional
Tecnológico (CVT) do municí-
pio e, juntamente com a prefei-
tura, adotar providências bu-
rocráticas e legais para colocar
esta instituição de ensino em
funcionamento o mais rápido
possível.

“O CVT tornou-se uma rea-
lidade graças a parcerias firma-
das entre os governos federal e
estadual e Prefeitura Municipal
de Pombal. O Governo da Pa-
raíba entrou com R$ 444 mil, o

Edson Verber
DA SETDE

federal com R$ 500 mil e o mu-
nicípio doou uma área de 760
metros quadrados para a ins-
talação”- disse o secretário.

O Governo do Estado ainda
garantirá um quadro de funcio-
nários composto de professores,
técnicos e funcionários da par-
te administrativa. A prefeitura
também entrará com a manu-
tenção, limpeza e segurança.

Edivaldo afirmou que o cen-
tro é um estabelecimento de ca-
pacitação técnico profissional
destinado ao ensino profissio-
nalizante, com o objetivo de
promover a educação tecnoló-
gica de qualidade atendendo as
demandas da população local
e dos municípios vizinhos, com
foco na juventude.

O CVT é composto de seis
laboratórios das seguintes áreas:

Diocese de Patos

Armando Nóbrega Marinho

*Armando Nóbrega Marinho É JORNALISTA

auniaoredacao@gmail.com

OnúncioapostólicodoVaticanonoBrasil,domLo-
renzoBaldiceli, esteverecentementenacidadedePa-
tos para participar das comemorações do Jubileu de
OurodaDiocesedeNossaSenhoradaGuiaqueabran-
ge38municípioseumapopulaçãode346milhabitan-
tes. Ele veio de Brasília para João Pessoa de onde em-
barcouparaPatosemcompanhiadogovernadoredo
bispodomManoeldosReisdeFarias.

DomManoel, o terceirobispodePatos, 62anos,na-
turaldeOrobó/PE,vinhatrabalhandoháumanopara
arealizaçãodestafesta"queincendioutodaaDiocese",
segundodisse,equereuniumaisde15milpessoasnum
diadedomingonoestádioJoséCavalcanti,superando
a marca do padre Fábio de Melo, que uma semana
antesreuniuigualmultidãoemshownomesmolocal.

Naverdade, todaadioceseestevemobilizadanãosó
pelos sermões dos padres nas várias paróquias, mas
principalmentepelochamamento feitopordomMa-
noelatravésdaRádioEspinharas,emissoradadiocese
cujasondasalcançam200quilômetrosequecomple-
tou59anosdeatividades.ApopulaçãocatólicadoSer-
tãoparaibanoestevefortementeativadapelavisitada
imagem de Nossa Senhora da Guia que há um ano
vempercorrendotodasasparóquiasdadiocese.

AdiocesedePatosfoicriadaem17dejaneirode1959
peloPapaJoãoXXIIIe tevecomoprimeirobispodom
ExpeditoEduardodeOliveira, e segundobispodom
GerardodeAndradePonte.Obispoatual,domManoel
dosReisdeFariastemcomolemadoseuepiscopadoa
divisa "ServirnaUnidade"oquerealmente temmar-
cadoasuaatuaçãovoltadaparaosmaishumildes,como
elemesmo,eumfortesensodeunidadequemantéma
vasta regiãocongregadaemplenaharmonia,mesmo
respeitandoasmarcantesdiferençasdeopiniãopessoal
decadapárocoedasdiversasinterpretaçõesdosEvan-
gelhos,segundoapróprianaturezadocristianismo.

DomLorenzoBaldicelli,monsenhor italiano,oatual
núncio apostólico no Brasil, é o embaixador da Santa
Sé, representantedeSuaSantidadeoPapaBentoXVI
e exímio pianista, com CD novo na praça. Chegou a
Patos no avião do Estado da Paraíba em companhia
dobispodomManoeledogovernador, católico tradi-
cional.

AochegaraPatos,onúncioapostólicoentrouemcon-
tatocomumaregiãodecaracterísticaúnicaemtodoo
planeta -oSemiáridonordestinoqueconheceapenas
duasestaçõesclimáticas:oinvernoeoverão,sendoque
na faltade invernose transformanumverdadeiro in-
ferno.Assimtemsidohámaisde300anosquandoos
primeirospadreschegaramaoValedasEspinharas.A
populaçãoconservatraçosdomisticismoherdadosdo
padre Cícero Romão Batista e de frei Damião de Bo-
zzano.HojeclérigoscomodomManoel tentamatuali-
zarapopulaçãoaomundocontemporâneo,conservan-
doosvalorescristãosautênticosnumaregiãotãoquen-
tequeéconhecidacomo"aMoradadoSol".

UEPB vai promover Semana de Ciências
n Entre os dias 25 e 27 deste
mês, o Centro de Ciências Hu-
manas e Agrárias, instalado no
Campus IV da Universidade
Estadual da Paraíba, em Cato-
lé do Rocha, promove a IV Se-
mana Acadêmica de Ciências
Agrárias que, neste ano, aborda
o tema “Ciência, Sociedade e
Desenvolvimento Sustentá-
vel”.

O evento visa promover a in-
teração acadêmica e discutir
ações que proporcionem sus-

tentabilidade ao desenvolvi-
mento da Região Semiárida,
bem como o debate sobre o per-
fil do profissional de Ciências
Agrárias, por meio de deman-
das da sociedade.

Durante a programação,
também será possível fazer al-
gumas reflexões relacionadas
ao uso sustentável dos recur-
sos naturais, enfocando poten-
cialidades e limitações. Neste
contexto, pretende-se estabele-
cer a interação entre institui-

ções de ensino, pesquisa e ex-
tensão, visando intercâmbio de
conhecimento.

As inscrições são gratuitas e
podemserfeitasatravésdoe-mail
cienciasagrarias@uepb.edu.br.
Este endereço de e-mail está pro-
tegidocontra spambots,peloque
o Javascript terá de estar activado
para poder visualizar o endereço
de email Outras informações pe-
los telefones: (83) 3441-1366, 8871-
3902, 8825-1577 e 8650-1075.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

física,química,biologia,informá-
tica, de análises de água, so-
los e alimentos, e de Eletrome-
cânica, além de uma comple-
ta biblioteca técnica e salas
polivalentes.

“Toda estrutura está equi-
pada com ferramentas e ins-
trumentos necessários para
oferecer aos estudantes e trei-
nandos serviços voltados
para a capacitação profissio-
nal” – disse o secretário.

O secretário ressaltou que “o
Governo não olha para o re-
trovisor e quer é construir uma
infraestrutura capaz de dotar
a Paraíba de meios para facili-
tar o seu desenvolvimento. E
um centro dessa magnitude é
fundamental como comple-
mento para novas empresas
virem se instalar no Estado”.

O
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“Paraíba democrática, terra amada”

Jesus era ainda criança, mas fazia muitas perguntas a
José e Maria, os quais, muitas vezes ficavam embaraça-
dos para responder.

O escritor judeu Sholem Asch, na biografia que fez de
Maria, relata inúmeros episódios dessa natureza.

Certa vez, por exemplo, Jesus deixou Maria embara-
çada com esta questão:

- Deus manda matar para que se possa comer?
De outra feita, Jesus ouviu falar que os gentios mata-

vam criaturas humanas em holocausto aos seus deuses,
e foi perguntar a José:

- Pai, é verdade que os gentios matam criaturas hu-
manas para homenagem aos seus deuses?

- Alguns deles o fazem, filho, como em Tiro e Sidon.
Eles sacrificam os próprios filhos a Moloc.

- Mas Deus não quer nada disso, comentou Jesus.
E Jesus então referiu-se ao sacrifício dos animais e per-

guntou a Maria:
- Deus também não quer o sacrifício de animais para

Ele, não é verdade, mãe?
E, dirigindo-se a José:
- Por que Moisés ordenou que se fizessem tais sacrifí-

cios?
A resposta que José encontrou no momento foi esta:
- Porque os homens são pecadores.
Jesus fez nova pergunta:
- Mas o que é o pecado?
Jesus era assim, fazia pergunta uma atrás de outra.
- O que é o pecado?
José esboçou uma explicação:
- O pecado é uma ação má do homem.
Jesus ficou olhando o pai, como se pedisse uma expli-

cação mais completa e convincente.
José retomou a palavra:
- Disse Moisés que quando o homem se revolta con-

tra a vontade de Deus, comete pecado e tem de explicar
as suas faltas por meio de sacrifícios. Os sacrifícios de
animais servem como símbolo de arrependimento.

A resposta de José não deixou Jesus satisfeito. E ele
voltou com nova pergunta mais embaraçosa ainda:

- Mas que falta cometeu o animal sacrificado? Que
pecado cometeu a ovelha ou o carneiro para ser sacrifi-
cado?

José não sabia como sair daquele cerco de perguntas e
Jesus prosseguiu embaraçando-o mais ainda:

- Assim, é muita vantagem para o rico, que tem
dinheiro para comprar muitos animais. E o pobre?

A questão levantada por Jesus a José seria séculos e
séculos depois, levantada por Lutero perante a Igreja de
Roma. O Papa autorizou a venda de indulgências, para
arrecadar dinheiro para o Vaticano, em troca do perdão
de crimes e pecados... Mas Lutero por isso foi excomun-
gado pelo Papa Leão X em 1519.

Lembramos, ainda, que Jesus expulsou vendedores e
compradores do templo, em Jerusalém.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

O que é pecado

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Arlinda já prepara a
4ª cirurgia em criança
n A primeira paciente a se submeter ao procedimento, Joardânia Félix, 4 anos, já se

encontra em sua casa e a próxima intervenção cirúrgica está marcada para hoje

A

Risonete: “Quando recebi a notícia de que ela iria fazer a cirurgia, não sabia se ria ou chorava. Foi muito tempo de espera”

SECOM

primeira criança sub-
metida a uma cirurgia
cardíaca no Hospital

Arlinda Marques, em João Pes-
soa, já está em casa. A menina
Jordânia da Silva Félix, 4 anos,
recebeu alta hospitalar no co-
meço da noite da terça-feira
(18). A cirurgia, realizada no
último dia 11, marcou o início
do funcionamento do primeiro
serviço público de referência
em cardiologia infantil do Es-
tado. Nesses nove dias, três cri-
anças já foram operadas e a
quarta cirurgia está agendada
para esta quinta-feira (20).

Um dia antes de deixar o hos-
pital, a menina aproveitou para
se divertir na brinquedoteca.
Acompanhada da mãe, a agri-
cultora Risonete Francisco da
Silva, 30 anos, ela contou que
estava com saudades das ir-
mãs. "Quero brincar com elas
quando chegar", disse. Jordânia
mora com os pais e as três ir-
mãs de 10, 12 e 13 anos, no sítio
Capim de Cheiro, município de
Capim de Mamanguape. Ela
sofria de uma cardiopatia con-
gênita conhecida como persis-
tência do canal arterial (PCA),
e esperou três anos e meio pela
cirurgia.

FINAL FELIZ
"Quando recebi a notícia de

que ela iria fazer a cirurgia, não
sabia se ria ou chorava. Foi
muito tempo de espera. Era um
sofrimento ver a minha filha
triste, porque não podia brin-
car como as outras crianças. É
difícil explicar a uma criança de
quatro anos que ela não pode
correr ou pular, mas eu tinha

que controlar, porque ela can-
sava muito. Agora, isso aca-
bou", disse a mãe da menina.

Depois de passar oito dias
com a filha no hospital, Riso-
nete comemorou a volta para
casa. Ela deixou as outras filhas
com o marido e a mãe, e estava
ansiosa para rever a família.
"Não vejo a hora de chegar em
casa. Estou muito feliz de sair
daqui com a minha filha boa e
saber que vou rever o meu ma-
rido e as outras meninas", co-
mentou.

VIDA NORMAL
A coordenadora do setor de

Cardiologia Pediátrica do Ar-
linda Marques, Kalessa Vaz,
disse que Jordânia terá uma
vida normal a partir de agora.
"Esse tipo de cardiopatia da
qual ela sofria é totalmente cor-
rigida durante a cirurgia. Ela
vai ser acompanhada no am-
bulatório do hospital durante
algum tempo e precisará tomar
medicamento para controlar a
pressão arterial por seis meses,

mas terá uma vida normal
como a de qualquer outra cri-
ança", garantiu a médica.

Três dias depois da cirurgia
de Jordânia, foi a vez da meni-
na Letícia Vieira de Araújo, 4
anos, passar por uma interven-
ção semelhante. Na segunda-
feira (17), Eduarda Kethilly da
Silva, 8 anos, veio em seguida.
A próxima cirurgia deve ser a
de Emylly Estefane da Silva,
que está agendada para esta
quinta-feira (20).

CRIAÇÃO DE REDE
A implantação do serviço no

hospital do Estado foi o primei-
ro passo para a criação da Rede
de Cardiologia da Paraíba, que
começou a ser formatada há
menos de dois meses. O hospi-
tal conta com dois leitos de UTI
para a cardiologia e a expectati-
va é que realize duas cirurgias
por semana, oito por mês. A
equipe médica é chefiada pelo
cardiologista Maurílio Onofre
e conta com cerca de 50 profis-
sionais, incluindo cirurgiões,
clínicos, paramédicos, enfer-
meiros e outros especialistas.

Por enquanto, serão feitas no
Arlinda Marques cirurgias de
casos menos complexos (70%
do total). Os mais complexos
continuarão sendo encaminha-
dos a outros Estados pela Cen-
tral Estadual de Regulação de
AltaComplexidade(Cerac).Este
ano, 55 crianças cardiopatas
foram encaminhadas a outros
Estados para se submeter a
procedimentos cirúrgicos. Des-
ses encaminhamentos, 54 fo-
ram feitos após a atual gestão
assumir o governo.

#
A menina terá uma vida
normal a partir de
agora e a Secretaria de
Saúde do Estado
começou a criar a Rede
de Cardiologia da
Paraíba
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Estado interligará órgãos de
pesquisa através de fibra ótica
n Infraestrutura de alta velocidade terá 50 km de cabos em João Pessoa e outros 140 na interconexão entre Capital e CG

GovernodoEstado,por
meiodanovaSecretaria
de Estado do Meio Am-

biente, Recursos Hídricos e da
Ciência e Tecnologia (Semarh),
garantiu recursos para a im-
plantação do projeto Rede de
Informação e Comunicação em
C.T&I do Estado da Paraíba
(REDEICTI-PB), cujo objetivo é
interligar instituições de ensi-
no e pesquisa paraibanas, com
uma infraestrutura ótica de
alta velocidade.

Serão lançados cerca de 50
quilômetros de cabos óticos em
João Pessoa e outros 140 quilô-
metros no segmento de inter-
conexão entre as cidades de
João Pessoa e Campina Gran-
de, um projeto inicialmente or-
çado em R$ 3,5 milhões, que
prevê a formação de um con-
sórcio metropolitano em João
Pessoa envolvendo, além da
Semarh, órgãos como a Univer-
sidade Federal da Paraíba
(UFPB), o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
daParaíba (IFPB),Emepa,Ema-
ter-PB, Sudema, AESA, Lifesa e

O

Pré-Vestibular
abre inscrição
para servidor
em Campina
n Objetivando estimular o ser-
vidor público a participar do
Processo Seletivo à Universida-
de e propiciar ao mesmo as con-
dições de romper o processo de
exclusão, a Secretaria de Inte-
riorização do Governo do Es-
tado e a 3ª Região de Ensino de
Campina Grande está com as
inscrições abertas para o Cur-
so Pré-Vestibular para servi-
dores públicos.

Segundo a professora Socorro
Ramalho, gerente regional de
Educação em Campina, o curso
é destinado a funcionários pú-
blicos que já concluíram ou este-
jam concluindo o Ensino Médio
Regularouequivalente,osquais
passarão por revisão dos conhe-
cimentosespecíficosadquiridos.

Em Campina Grande serão
beneficiados 100 servidores,
com carga horária de 320 ho-
ras e disciplinas diversas, den-
tre elas, Língua Portuguesa, Li-
teratura Brasileira, Redação,
Matemática, Língua Estrangei-
ra, Geografia Geral e do Brasil,
Biologia, Química e Física. As
aulas serão ministradas no
turno da noite, das 18h30 às 22
horas, de segunda a sexta-fei-
ra. Durante o curso, serão rea-
lizados quatro aulões/bizura-
das, com 8 horas-aula cada.

Osservidores interessadosde-
vem procurar os setores compe-
tentesdoGovernodoEstadoem
Campina até este dia 20. Uma
informação importante forneci-
da por Socorro Ramalho dá con-
ta que os alunos receberão ma-
terial didático a ser distribuído
pelaEscoladeServiçoPúblicodo
EstadodaParaíba-Espep.Ocur-
so será realizado no período de
agosto a dezembro, cujo local
será divulgado posteriormente.

No ato da inscrição, o servidor
deverá apresentar ficha de ins-
criçãopreenchida, contracheque
e comprovante de conclusão do
EnsinoMédiooudequeestácon-
cluindooEnsinoMédioouequi-
valente. Mais informações na 3ª
Região de Ensino, através dos
números 3341-1440 e 3341-1464
ou na Secretaria de Interioriza-
ção - 3310-9445.

A professora Socorro Ramalho
afirmou que a iniciativa do go-
vernador do Estado, através do
secretáriodeEducação,professor
Sales Gaudêncio, merece o reco-
nhecimento de todos os paraiba-
nos: "Esse projeto objetiva ainda
contribuir para elevação da es-
colaridade do servidor, como
uma estratégia para enfrentar o
desafiodemelhoraroníveldeseus
agentes e consequentemente a
qualidade dos serviços que o Es-
tado presta, dando ainda a opor-
tunidadeparaqueesse funcioná-
rio tenha condições de ascensão,
não só salarial, como funcional",
destacou.

Imeq, entre outros. Em Campi-
na Grande envolverá a Univer-
sidade Federal local, INSA,
CNPA/Embrapa,UEPB,Fapesq,
SecretariaMunicipaldeC&Tde
Campina Grande, PaqTcPB,
FIEPeSIBT.

PROJETO RETOMADO
A elaboração do projeto foi

iniciada em 2005 e, de 2006 ao
início de 2009, nada foi feito,
apesar da Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep) haver
concedido uma dilatação de
prazo. Ao assumir a antiga Se-
cretaria de Ciência e Tecnolo-
gia e Meio Ambiente (Sectma),
a atual Semarh, e tomar ciên-
cia dessa situação, o secretário
Francisco Sarmento determi-
nou o levantamento da situa-
ção do projeto por parte da
Fundação de Apoio à Pesquisa
(Fapesq), e a partir daí foi reali-
zada a primeira reunião do
Conselho Gestor do projeto no
dia 4 deste mês.

Naocasião,osecretárioexecu-
tivodaSemarh,EloizioHenrique
Henriques Dantas, enalteceu a

importância do projeto para o
Estado da Paraíba, e a proposta
foiapresentadaaosmembrosdo
ConselhoGestor,atravésdopro-
fessor doutor Mário Assad. Eloi-
zio Henriques disse que "o Go-
verno da Paraíba garante o in-
vestimento e a consequente re-
tomada do projeto, uma vez que
o mesmo se encontrava parado
há mais de dois anos" observou
o secretário.

CONSÓRCIOS
- A implantação de uma in-

fraestrutura própria de fibras
óticas, voltada para as institui-
ções de pesquisa e educação su-
perior na Capital é de vital im-
portância para a estruturação
do sistema estadual de ciência
tecnologia e inovação, e consti-
tui uma das metas do projeto
Redeicti-PB, submetidopelaSe-
marh à Finep, tendo a Fapesq
como instituição proponente.

Segundo Eriberto Rodrigues,
gerente executivo de desenvol-
vimento científico da Semarh,
"após a implantação da rede
metropolitana, a gestão da sua

operação, seu custeio e sua sus-
tentabilidade ficarão a cargo
das instituições usuárias. As-
sim, outro objetivo do projeto
é estimular a formação de con-
sórcios, de modo a assegurar a
sua autossustentação".

A implantação da rede digi-
tal é uma iniciativa do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia
(MCT), coordenada pela Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa
(RNP), que tem como objetivo
implementar redes de alta ve-
locidade nas regiões metropo-
litanas do país destinada às ins-
tituições de pesquisa e educa-
ção superior.

PESQUISAS
A disponibilidade de acesso

à uma rede de comunicação de
dados de alto desempenho é
condição essencial para o de-
senvolvimento de pesquisas,
notadamente em aplicações
avançadas em redes, telemedi-
cina, educação à distância, vi-
sualização e simulação de sis-
temas complexos, televisão de
alta definição, entre outras.

Ministériovai
liberar verba
para o Folia
de Rua 2010
n O vice-governador do Esta-
do, em audiência no Palácio
dos Despachos, com o presi-
dente do Folia de Rua, Clóvis
Júnior, e o vice-presidente Ra-
imundo Nonato (Bola), ontem
(18), conversou sobre a elabo-
ração do projeto que vai via-
bilizar a liberação de R$ 300
mil para a edição 2010 da pré-
via carnavalesca da Capital, o
Folia de Rua. O compromisso
de envio da verba foi consegui-
do pelo vice-governador em
audiência com o ministro do
Turismo, Luiz Barretto.

Clóvis Júnior disse que já
começou a trabalhar “mais
aliviados com a boa notícia
dada pelo vice-governador”.
"Estamos trabalhando de for-
ma antecipada e, ainda esta
semana, estamos recebendo o
diretor do Departamento de
Infraestrutura Turística do
Ministério, Roberto Bortolot-
to, para iniciarmos a elabora-
ção do projeto que vai viabili-
zar a liberação dos R$ 300 mil
para o Folia de Rua", disse o
vice-governador.

BNDESquerfinanciarváriosprojetos

n O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) se dispõe a
emprestar R$ 10 milhões,
para financiar Arranjos Pro-
dutivos Locais (APLs) na Pa-
raíba, com contrapartida do
Estado em 10% desse valor.
A informação foi repassada
por representantes da insti-
tuição financeira oficial à
equipe da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag),
durante encontro no auditó-
rio da Companhia de Desen-
volvimento do Estado da Pa-
raíba (Cinep), no bairro de
Jaguaribe, em João Pessoa,
nos períodos da manhã e
tarde dessa quarta-feira (19).

Aideiacomumédesenvol-
ver APLs previamente iden-
tificados, com destaque para
a caprinocultura, ovinocul-
tura, fruticultura, minerais
não-metálicos, o ramo cou-
reiro-calçadista e de confec-
ções nas diversas regiões
paraibanas.

Na abertura do evento, o
secretário Ademir Alves de

NA PARAÍBA

Melo, da Seplag, assinalou a
importância dos Arranjos "en-
quanto forma de produção
onde se conjugam segmentação
e complementação de uma de-
terminada atividade produti-
va, permitindo dessa forma
potencializar os processos pro-
dutivos com aumento econô-
mico da escala e do poder de
barganha dos pequenos produ-
tores agrupados em forma de
APLs", explicou.

A Seplag mais as Secretarias
de Ciência e Tecnologia têm
centrado esforços no desenvol-

vimento dos APLs da cacha-
ça paraibana, que tem de-
monstrado interesse em me-
lhorar a qualidade em busca
deumseloquereferencieesse
aspecto. O selo proporciona-
rá maior garantia e conquis-
ta de mercados internos e ex-
ternos.

Participaram do evento,
além da Seplag, representan-
tes das Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídri-
cos e da Ciência e Tecnologia
(Semarh), entre outros ór-
gãos estaduais.

Paulo Dantas
DA SEPLAG

O Arranjo Produtivo da caprinocultura deverá ser contemplado pelo banco

 MARCOS RUSSO
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cidade de João Pessoa
sedia amanhã o 5° Fó-
rum de Entidades Mé-

dicas do Nordeste. O encon-
tro contará com a participa-
ção de representantes dos
Conselhos Regionais de Medi-
cina, Associações Médicas e
Sindicatos dos Médicos dos
nove estados nordestinos. A
região é pioneira na realiza-
ção de fóruns regionais de
mobilização pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).

O fórum será realizado na
sede do Conselho Regional de
Medicina da Paraíba (CRM/
PB), a partir das 8,30 horas.
Durante o evento, que irá acon-
tecer durante todo o dia, have-
rá diversas exposições de pro-
fissionais conhecidos nacional-
mente, como o paraibano Ge-

João Pessoa sedia amanhã
Fórum de Entidades Médicas
n O evento reunirá representantes dos Conselhos Regionais de Medicina, Associações Médicas e sindicatos do Nordeste

nival Veloso de França, a maior
autoridade brasileira em Me-
dicina Legal, que ministrará
palestra sobre “O futuro da
profissão médica diante do
crescimento desordenado de
escolas médicas”.

Haverá ainda palestras so-

bre a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos (CBHPM), a preca-
rização do trabalho médico e
interdição ética. À noite, ainda
será comemorado o aniversá-
rio de 30 anos do Sindicato dos
Médicos da Paraíba.

EVENTOS ANTERIORES
O 1° Fórum de Entidades

Médicas do Nordeste aconte-
ceu em novembro de 2008, em
Maceió, Alagoas. Dando con-
tinuidade à proposta de mo-
bilização regional, o CRM da
Bahia sediou, no início de ja-
neiro, em Salvador, o 2° Fórum
Nordeste. O 3° Fórum foi rea-
lizado em Fortaleza (CE) e o 4°
em Teresina (PI).

O presidente do CRM/PB,
Dalvélio Madruga, destaca a
união de todas as entidades
(sindicatos, associações e con-
selhos regionais) no movimen-
to conjunto. Segundo ele, os es-
tados nordestinos passam por
problemas semelhantes e de-
vem trabalhar juntos nesse
mesmo foco: salário, condições
de trabalho e CBHPM no SUS.

Governoincentivaosetorpesqueiro

n O município de Sapé, locali-
zado na região administrati-
va de João Pessoa, sediará en-
tre os dias 17 e 18 de
setembro a 3ª e última etapa da
oficina para implantação do
Plano de Desenvolvimento
Sustentável de Aquicultura e
Pesca (PDAP) dos Territórios
da Cidadania do Litoral Norte
do Estado.

O programa é patrocinado
pelo Ministério de Aquicultura
e Pesca (MAP) em parceria com
o Governo do Estado, por meio
da Secretaria do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da
Pesca (Sedap) e da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural da Paraíba (Emater-PB).

A informação é do assessor
estadual de piscicultura da
Emater, Lino Gonçalves, que
participou no último fim de se-
mana, no Centro de Treina-
mento de Professores daquele
município, da Oficina de Pla-
nejamento e Elaboração do
PDAP, juntamente com repre-
sentantes do ministério, da
Sedap, da Emater, de colônias
e associações de pescadores e
de entidades públicas e priva-
das. A primeira oficina, de sen-
sibilização, aconteceu em Ma-
manguape, no mês de julho.

A ação, conforme Lino, tem o

objetivo de atender de forma
organizada e participativa o
setor pesqueiro da Paraíba,
umas das principais ativida-
des econômicas com grande
potencial e “que sempre foi re-
legado ao segundo plano por
parte das políticas governa-
mentais, que não dava a im-
portância devida a essa ativi-
dade”, enfatizou.

Para o assessor de piscicul-
tura da Emater, a intenção do
governo com essa iniciativa é
desenvolver a pesca e a aqui-
cultura no país, produzindo
um alimento nobre e saudável,
no caso o pescado, oferecendo
oportunidades de aumentar o

emprego e a renda para os pes-
cadores brasileiros, responsá-
veis por cerca de 60% da pesca
nacional, o que representa
mais de 500 mil toneladas por
ano. Essa produção é consegui-
da por aproximadamente 600
mil trabalhadores em todo o
país de forma artesanal.

Entre os técnicos da Emater
que participaram do evento
estavam o zootecnista Flávio
Lucena, o engenheiro de pesca
Davi Capristano e as extensio-
nistas sociais Keila Deininger
e Daniele Pereira, Adelaide
Ferreira e Ednete Freire Cirilo,
estas lotadas na região admi-
nistrativa de João Pessoa.

Canavieiros
têmnovopiso
salarial na PB
de R$ 482,00
n Representantes dos segmen-
tos patronal e obreiro do setor
sucroalcooleiro da Paraíba fe-
charam, na terça-feira (18), um
acordo relativo à convenção
coletiva 2009/2010 dos traba-
lhadores canavieiros do Esta-
do. A negociação foi realizada
no auditório da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura
do Estado da Paraíba (Fetag-
PB), em Jaguaribe, sob a medi-
ação do auditor da DRT-PB,
Jorge Pereira, e garantiu um
reajuste de 11,57% nos salári-
os base da categoria e um gan-
ho de 16 minutos por dia, nas
horas intíneas dos trabalhado-
res. O aumento salarial passa-
rá a vigorar a partir de 1º de
setembro, data base da cate-
goria.

Com o novo dissídio, o salá-
rio nominal dos trabalhadores
canavieiros passará de R$
432,00, adotado em 1º de setem-
bro de 2008, para R$ 482,00. O
acordo também incluiu a reno-
vação das outras 65 cláusulas
sociais da pauta de negociação
e ainda trouxe outro ganho
para categoria obreira, que foi
um bônus de 16 minutos ao dia,
correspondente às horas intí-
neas, ou seja, esses minutos
compensarão o que era excedi-
do na jornada de trabalho du-
rante o transporte diário dos
trabalhadores, que está a car-
go do empregador.

De acordo com o presidente
da Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do Estado da
Paraíba (Fetag-PB), Liberalino
Ferreira, o percentual de rea-
juste satisfez a categoria que
não só ganhou no salário no-
minal, mas avançou com ou-
tras conquistas.

“Por mais um ano tivemos
um reajuste satisfatório, uma
vez que repõe a inflação, além
de avançarmos em outras clá-
usulas consideradas importan-
tes para a categoria como foi a
conquista das horas intíneas. E
tudo isso, dentro de um clima
amigável”, afirmou Liberalino.

O auditor da DRT-PB, Jorge
Pereira,queestevemediandoos
trabalhos, elogiou a postura
dos dois segmentos obreiro e
patronal durante mais uma
rodada de dissídio coletivo.

“O resultado do dissídio de
hoje, foi o reflexo de um traba-
lho ajustado e aprimorado ao
longo dos anos entre a catego-
ria empregadora e a obreira,
que inclusive teve um reajuste
além da inflação, que traduzem
ganhos para os trabalhadores,
o que é justo”, disse o diretor
da Associação dos Plantadores
de Cana da Paraíba (Asplan),
Oscar Gouveia

Assessoria de Imprensa
DA EMATER

UFCG encerra
hoje inscrição
para contratar
professor
n Serão encerradas hoje as ins-
criçõesdoprocessoseletivopara
preenchimento de uma vaga de
professor do curso de Medicina
da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), no
Campus V, em Cajazeiras. A
classe é de professor efetivo e o
regime de trabalho é T-20.

A área de conhecimento para
atuação é Nefrologia e a titula-
ção acadêmica mínima exigida
para concorrer à vaga é Gradu-
ação em Medicina, com especi-
alização na área de objeto do
concurso (reconhecido pelo
MEC).

As provas ocorrerão em duas
etapas. A primeira será escrita
e vai acontecer no próximo dia
30 de setembro. Já a avaliação
didática acontecerá no dia 2 de
outubro. As inscrições estão
abertas desde o último dia 18
de agosto, no Centro de Forma-
ção de Professores (CFP), das 8
às 11 horas e das 13 às 17 horas.

A taxa de inscrição custa R$
75,00. O edital do concurso en-
contra-se no Diário Oficial da
União, na seção 3, da edição da
última quarta-feira (12). Maio-
res informações através do te-
lefone do CFP (83) 3532-2022.

A pesca é uma atividade muito lucrativa e começa a se expandir na PB

O encontro  acontecerá no Conselho Regional de Medicina,  no Centro

A
FOTOS: REPRODUÇÃO
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Pungência

Martinho Moreira Franco
martinhomoreira.franco@bol.com.br

Eu nunca havia chorado ao ler a orelha de um
livro. Nem eu nem minha mulher, Goreti. Até que
lemos a orelha do livro que Delosmar Mendonça
escreveu sobre o pai dele, o saudoso Francisco da
Cruz Mendonça, cujo centenário de nascimento será
festejado pelos familiares, parentes e amigos na pró-
xima quarta-feira, 26 de agosto.

Delosmar deu ao volume o título de Meu Pai, Meu
Ídolo, Meu herói. E pediu a Dona Guiomar, sua
mãe, que escrevesse alguma coisa para a orelha do
livro. Aos 95 anos de idade, Dona Guiomar escre-
veu um dos textos mais pungentes que eu já li em
toda a minha vida. Pungência que o autor também
derrama por páginas e mais páginas do seu como-
vido tributo à memória do pai. Delosmar me deu o
livro de presente no Dia dos Pais. Eu ofereço a vo-
cês a transcrição do texto de Dona Guiomar. Valeu,
amigo!

"Meu filho Deló, você me pede para escrever al-
guma coisa a fim de colocar na orelha do seu livro
em homenagem ao Centenário de nascimento do
seu pai e meu marido Chico. Nem sabia que livro
tem orelha! Porém, com as mãos trêmulas, com a
vista embaçada pela idade e os olhos jorrando lá-
grimas, que cada vez mais irrigam a saudade, fiz
um esforço para atender ao seu pedido.

"Ao folhear o livro, voltei ao tempo passado, e não
me foi possível iniciar a leitura ante tantas emoções e
recordações. Resolvi fechá-lo e escrever estes rabis-
cos manchados pelas lágrimas, sobre meu saudoso
Chico, satisfazendo, de certo modo, ao seu pedido.

"Chico foi meu único e grande amor, foi minha
vida, minha paixão! Conheci seu pai quando eu es-
tava com 15 anos, ele com 20 anos. Nosso casamento
foi às 10 horas do dia 12 de fevereiro de 1931, na
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na cidade
de Pedras de Fogo. Depois fomos morar na cidade
de João Pessoa, na Rua São Miguel, nº 226, no Bair-
ro do Varadouro: nosso pequeno céu na terra!

"Meu esposo era um homem afetuoso, carinhoso,
educado, atencioso, trabalhador, honesto, meigo e
crente em Deus. No jardim da nossa vida desabro-
charam sete flores, que foram nossos filhos! Chico
partiu para junto do Senhor muito cedo, no início
do ano em que completava 52 anos de idade. Estão
na Mansão Divina seis dos nossos sete filhos. Rezo
a Deus pela alma dele e dos filhos que se foram,
todos os dias, quase o dia todo, e para que você,
Deló, tenha muitos anos de vida e felicidade.

"De vez em quando, sonho com seu pai alegre,
rindo, me abraçando, me beijando, ou sentado à
mesa, rezando antes das refeições, ou chegando a
casa trazendo roupinhas para os filhos, ou um pre-
sentinho para mim.

"O tempo passou tão depressa, ele se foi, deixan-
do para mim imensa saudade, e para os filhos, além
da saudade, o legado do seu exemplo de ótimo pai
e excelente marido. Espere um pouco Chico, em bre-
ve estaremos juntos outra vez!... (Guio)".

Estado tenta evitar o
bloqueio de recursos
n A coordenação estadual do programa alerta os 223 municípios paraibanos sobre o prazo

de envio do registro da frequência escolar das crianças e adolescentes beneficiadas

BOLSA FAMÍLIA

coordenação estadual
do Programa Bolsa Fa-
mília encaminhou, na

terça-feira (18), alerta aos 223
municípios paraibanos sobre o
prazo de envio do registro da
freqüência escolar das crianças
eadolescentesbeneficiadaspela
iniciativa na Paraíba. Os gesto-
res têm até o dia 31 deste mês
para enviar a frequência on-line
aoMinistériodaEducação, caso
contrário os benefícios das fa-
mílias serão cancelados. A Se-
cretaria de Estado da Educação
e Cultura (SEEC) está tomando
providências para evitar que
ocorra o bloqueio dos recursos.

O número de famílias com
crianças ou adolescentes sem
informação de frequência na
Paraíba foi enviado pelo Minis-
tério do Desenvolvimento So-
cial à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Humano. A
Paraíba tem 435.131 famílias
incluídas no Bolsa Família e,
desse total, foram identificados
19.211 sem a informação da fre-
quência escolar, isto é, 4,4%. No
Brasil, 510.830 famílias estão
sem essa informação.

“Elas podem perder o benefí-
cio a partir de outubro”, alerta
a coordenadora estadual do
Bolsa Família, Aldacy Paiva.
Segundoela, osgestoresdevem
proceder uma busca ativa para
localizar as famílias e evitar
que haja os bloqueios e cance-
lamentos dos benefícios a par-
tir de outubro. “Vários são os
motivos pela falta de informa-
ção, tais como a própria eva-
são escolar; a falta do código
das escolas e séries dos alunos
matriculados”, explica.

As famílias também recebe-
rão avisos no extrato do benefí-
cio contendo as seguintes infor-
mações: “As crianças e jovens
das suas famílias não têm infor-
mação de frequênciaescolar em
2009.Seubenefíciopodeserblo-
queado. Procure o Bolsa Famí-
lia no município, atualize o ca-
dastro e garanta a frequência”.

LISTAGEM
O Ministério de Desenvolvi-

mento Social (MDS) publicou a

Janaína Araújo e Janildes
Andrade
DA SEDH E DA SEEC

Instrução Operacional de nú-
mero32 de11deagostode2009
sobre o alerta. A listagem das
famílias já está disponível na
Central de Sistemas da Senarc.
Com a listagem em mãos, o ges-
tor deve desenvolver estraté-
gias para localizar as famílias
e obter as informações atuali-
zadas da escola/código e das
séries dos beneficiários.

As estratégias devem ser
construídas de forma conjun-
ta pelo gestor e o operador de
educação, para assegurar o flu-
xo contínuo das informações
obtidas e permitir a realização
de um trabalho de reintegra-
ção escolar dos beneficiários,
quando necessário.

Como ação preventiva, a Se-
cretaria de Estado da Educação
e Cultura (SEEC) encaminhou
ofício circular aos gestores das
escolasdaredeestadualquetem
alunos beneficiários do Progra-
ma Bolsa Família para que eles
acompanhemafrequênciaesco-
lar desses alunos.

Se o benefício for bloqueado,

a SEEC vem desenvolvendo es-
tratégias de contato com as es-
colas onde estão matriculados
os alunos, para que convoquem
os pais ou responsáveis, no sen-
tido de entrar em contato com
a Secretaria da Ação Social que
fará o desbloqueio.

A Secretaria da Educação
trabalha como operadora
master estadual que visuali-
za os dados da frequência es-
colar de todos os municípios
do Estado. O órgão acompa-
nha o processo através de bo-
letins enviados pela Secreta-
ria de Educação Continuada
da Alfabetização e Diversida-
de (Secad/MEC), enviados no
final de cada bimestre da co-
leta da frequência escolar do
beneficiário do Bolsa Família.

Nos municípios existe o ope-
rador municipal que coleta di-
retamente das escolas, tanto
municipais quanto estaduais, a
frequência dos alunos beneficiá-
rios e encaminha on-line, atra-
vés do Sistema MEC de Acom-
panhamento da Frequência Es-
colar. Cada aluno beneficiário
deve ter presença escolar com-
provada igual ou superior a
85%.

A partir dos relatórios são
identificados os municípios e/
ou escolas com alunos de baixa
frequência. A SEEC faz o moni-
toramento desses municípios,
identificando os motivos pelos
quais isso ocorreu e aciona os
órgãos competentes, tais como:
Ministério Público, Secretaria
da Ação social, entidades reli-
giosas e conselhos tutelares.

#
A Secretaria da Educação
trabalha como operadora
master estadual que
visualiza os dados da
frequência escolar de
todos os municípios
paraibanos

A frequência dos alunos deve ser enviada ao MEC até o dia 31 deste mês

A

 BRANCO LUCENA

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO
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Revés político
O açodamento é mal condutor quando se trata de

política.Anovela do Senado Federal, que se encon-
tra em seus derradeiros capítulos, serve de exem-
plo.AaçãooposicionistacontraopresidentedaCasa,
José Sarney, que visava, em última instância, esfa-
celar a base de sustentação do governo Lula entre
os senadores, chegou a uma encruzilhada na últi-
ma semana. O presidente do Conselho de Ética,
Paulo Duque, do PMDB do Rio, mandou arquivar
todas as representações contra Sarney que chega-
ram, via oposições, àquele organismo parlamentar.
A única saída possível de as representações serem
desarquivadas seria através de uma ação parlamen-
tar junto aos conselheiros, e assim fizeram o PSDB,
o DEM e o PSOL.

O placar no Conselho, contudo, era amplamen-
te desfavorável às pretensões oposicionistas: 10 a
5, em favor dos governistas. Só que, dos 10 votos
favoráveis a Sarney, três eram do PT. Se virassem
esses votos, o placar seria de 8 a 7, contra Sarney.
Então, as oposições, em conjunto com boa parte
da Grande Imprensa, começaram a pressionar o
PT. Os três senadores petistas do Conselho, todos
com reeleições previstas para o próximo ano, ba-
lançaram. E já estavam praticamente decididos a
enfrentar a ira do Planalto, votando contra Sar-
ney. Caso o propósito oposicionista fosse alcança-
do, seriam mortos dois coelhos de uma só cajada-
da: o apoio a Lula seria desmantelado no Senado e
o PMDB restaria profundamente magoado com o
PT, ameaçando seriamente a união entre os dois
partidos no próximo ano.

Eis que as oposições resolveram investir em outro
front, agora, atingindo diretamente o PT: em ma-
nobra de fim de sessão,semana passada, na Comis-
são de Constituição e Justiça do Senado, senadores
da oposição, diante da ausência da maioria gover-
nista, resolveram convocar a ex-secretária Geral da
Receita Federal, Lina Vieira, que havia tornado pú-
blica acusações contra a ministra chefe da Casa Ci-
vil,DilmaRoussef.Emsupostaaudiência comRous-
sef, Lina teria sido admoestada, pela ministra, para
encerrar, rapidamente, possíveis investigações con-
tra a família Sarney. Foi o suficiente para abespi-
nhar toda a bancada petista, sem sequer precisar
de qualquer novo alerta do Planalto.

Aí, a salvação passou a ter uma mão dupla, isto é,
o PT passou a precisar do PMDB para enfrentar o
depoimento de Lina, e, automaticamente, os peeme-
debistas passaram a credores dessas atenções. Não
deu outra: PT e PMDB se uniram novamente e cons-
tituíram-se em maioria esmagadora no Conselho de
Ética. Pior: o depoimento da ex-secretária não atin-
giu o objetivo esperado pelos oposicionistas, tornan-
do-se um fiasco. Resumo: PT e PMDB agora se tor-
naram ainda mais aliados do que antes, na perspec-
tiva de 2010. E, agora, sem rumo certo, os oposicio-
nistas não sabem o que fazer concretamente.

Este é o quadro atual.

Anvisa quer controlar o
uso da automedicação
n Uma resolução da agência já proibe que os medicamentos fiquem ao alcance das

mãos dos usuários em farmácias e drograrias. Mesmo os isentos de prescrição

emédios vendidos sem
prescrição médica,
como antitérmicos,
analgésicos e digesti-

vos, não poderão mais ficar
dispostos em gôndolas nas
farmácias. A medida faz par-
te das Boas Práticas Farma-
cêuticas, anunciadas pela
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) na úl-
tima terça-feira (18). De acor-
do com o Conselho Regional
de Farmácia da Paraíba -
CRF/PB, a nova resolução fe-
cha o cerco contra a autome-
dicação e reitera à segurida-
de a saúde pública.

A resolução RDC 44/09 da
Anvisa determina que os me-
dicamentos não poderão mais
ficar ao alcance das mãos do
usuário em farmácias e dro-
garias. Mesmo os produtos
isentos de prescrição médica
deverão ficar atrás do balcão
para que o usuário faça a soli-
citação ao farmacêutico e re-
ceba o produto com a orien-
tação necessária. As únicas
exceções são os medicamentos
fitoterápicos, por via derma-
tológica e sujeitos a notifica-
ção simplificada, a exemplo de
Água Burricada, Glicerina,
Hidróxido de Magnésio, entre
outros.

Os medicamentos isentos
de prescrição podem ser ad-
quiridos sem a apresentação
da receita do médico, mas
isso não significa que eles se-
jam isentos de risco. Por isso
é importante o cidadão rece-
ber as orientações do profis-

R
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

sional farmacêutico no mo-
mento da aquisição.

De acordo com a presiden-
te do CRF/PB, Tereza Cristi-
na Davi Marques, as novas
regras estabelecidas contri-
buem para a segurança da
Saúde Pública. Segundo ela, a
resolução irá proibir a venda
indiscriminada de medica-
mentos que não precisa de re-
ceituário médico e que mui-
tas vezes é empurrado por
balconistas e vendedores que
não possuem o conhecimen-
to técnico de um farmacêuti-
co graduado.

EMPURROTERAPIA
"Na prática, isso é batizado

de "empurroterapia", e consis-
te no comércio obrigatório ou
na substituição de medica-

As novas regras visam a segurança dos usuários sem boa orientação

 REPRODUÇÃO

mentos de referência por si-
milares. É, na verdade, uma
ação dos balconistas, e não
dos farmacêuticos, "uma vez
que não podemos deixar de
salientar que estes, não obtêm
nenhum lucro, comissão ou
vantagens sobre os medica-
mentos vendidos", disse.

Ainda segundo ela, nessa
tática de aumento das ven-
das, a saúde do comprador é
deixada de lado pelos balco-
nistas. "Não são todos, ape-
nas aqueles que praticam a
ação inescrupulosa. Em al-
guns casos - pasmem o leitor
-, a reação causada pelo me-
dicamento 'empurrado' atin-
ge muito além do que apenas
o bolso, mas também causan-
do graves problemas à saúde
do consumidor, frisou".

Intoxicação por uso de medicação preocupa
A resolução da Anvisa ainda

garantirá a sociedade uma aten-
ção farmacêutica mais adequada
aos usuários de medicamentos.

Essa orientação contempla o
monitoramento de parâmetros
fisiológicosebioquímicosdepes-
soas que utilizam medicamen-
tos. O farmacêutico poderá, por
exemplo, monitorar a pressão
arterial de um cidadão para sa-
ber se a medicação para contro-
le da pressão arterial está fazen-
do efeito. A Atenção Farmacêu-
tica inclui, ainda, a administra-
ção de medicamentos injetáveis
e inalatórioseoatendimentodo-
miciliar, para a realização dos
mesmos procedimentos que se-
rão feitos na farmácia.

Para Tereza Cristina, a decisão
faz permitir pela Lei 5.991/73,
que busca em seu sentido maior,
proteger o consumidor, a popu-
lação,comaexigênciadeumfar-
macêutico responsável técnico

por uma farmácia e drogaria,
capaz de evitar abusos com tro-
ca de medicamentos, a "empur-
roterapia" e até mesmo proble-
mas com a ingestão de medica-
mentos em doses erradas.

A intoxicação por causa do
uso inadequadodemedicamen-
tos ocupa o primeiro lugar no
rankingnacional.SegundooMi-
nistério da Saúde, quase 500
pessoas morrem por ano de in-
toxicação no Brasil, sendo que
30% delas são provocadas por
medicamentos. De acordo com
dadosfornecidospeloCentrode
Assistência Toxicológica (Cea-
tox)daUniversidadeFederalda
Paraíba (UFPB), em 2008, quase
40% dos atendimentos foram
feitos a vítimas de intoxicação
por medicamentos.

VENDA DA INTERNET
Também de acordo com a

resolução, a partir de agora o

comércio pela internet terá
normas definidas. Para ofere-
cer medicamentos na web as
farmácias deverão existir fisi-
camente e estarem abertas ao
público. Além disso, só serão
aceitos endereços com o domí-
nio ". com.br".

As farmácias e drogarias que
quiserem comercializar medi-
camentos por via remota infor-
marão em seu endereço na in-
ternet o nome e telefone de con-
tatocomofarmacêuticodeplan-
tão para atendimento ao usuá-
rio. Além disso, o estabeleci-
mento terá que publicar os aler-
tas sanitários da Anvisa que fica-
rão à disposição do internauta.
Outroserviçoquepoderáserofe-
recido nesses estabelecimentos é
a perfuração de orelha (lóbulo
auricular) para a colocação de
brincos. Isso vai permitir que o
procedimento seja feito em con-
dições seguras para o usuário.
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O pai do rio
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O olhar senhor, verde-pasto, cumpria seu múnus de apas-
centar o gado. Um de cada vez, os bezerros iam entrando
para o ritual da ordenha. À primeira cabeçada no ubre ge-
neroso e cioso, seguia-se o mungir da teta farta, o gêiser
quente e branco do leite escumando e chiando na cuia.

Da cerca, donde o olhar vigiava, o homem senhor e co-
mum aos bichos vertia também a semente do rio. O mugi-
do almiscarado de estrume e leite fazia contraponto à mati-
na dos chocalhos. O dobre e o cantochão anunciavam o
nascer do rio, antecipado ao sol. Sons que o rio repetia,
andante, nas gargantas de pedra, e, largo, nos baixios.

Ao contrário do Nilo, que nasce das lágrimas lunadas de
Osíris, o Piancó tem fonte viril - desde o gesto do homem
vertendo na cerca do curral. Quando o rio ecoa o trovão de
dezembro nas cheias de janeiro, o mundo dos Entremontes
divide-se em dois, fendido pelas margens súbitas e traiçoei-
ras de remansos. E as cabaças que abertas em cuia recebiam
o leite do rio nos currais maternos, servirão, inteiras, como
bóias para a travessia do nadador até o outro lado do mun-
do, no outro lábio do rio cantador.

O Piancó, feito seus homens, não canta bravatas: a bar-
carola resmungada na cheia adverte, de vera, o perigo de
sua travessia. Quando o rio ruge, nadador nenhum tenta
vadiá-lo sem o arrimo das cabaças. Nem mesmo o homem
que verteu na cerca a paternidade do rio ousava expor-se às
aspas do Piancó sem a armadura das cabaças. O rio impõe
o segredo de coisa sagrada e assim é comentado e venerado
no copiar sábio de benzeduras.

No copiar dormem as pedras mais exatas do rio, as pe-
dras que medem o peso da flor do algodão. São as pedras
antigas e mágicas que medem o trabalho das mãos cata-
deiras da flor, mungideiras do leite dos algodoais. E o ho-
mem pesava as flores com seus olhos de pasto e com as
pedras do rio. Peso justo como peso de flor. As pedras
guardavam em seu peso mistérios milenares que os avo-
engos do homem capturaram aos primeiros senhores do
rio, os próprios piancós, guerreiros medonhos como as
gargantas abertas das pedras.

Avós que tomaram os mistérios das pedras aos xamãs
do rio, os pajés paramentados com a tinta mágica do jeni-
papo bravo.

O pai do rio sabia de coisas. Sabia rezas fortes que fecha-
vam o corpo e curavam a rês tresmalhada benzendo-lhe o
rastro. No estio, olhava os bichos do mato e dizia se ia
chover, se o Piancó ia fazer água. Para ele era fácil, pois o
rio nascia nele. O Piancó nascia dele, de seu alívio na cerca
do curral, quando os bezerros e o dia acordavam.

Depois, o espírito do rio levou-o por entre as serras que
ele cavalgara encourado. Levou-o para campear longe, e o
verde-pastodeseuolharconfundiu-secomasgrandeságuas
onde morre o Piancó - no grande ubre oceânico, onde os
mugidos apojam definitivamente...

ÓCULO:
Quando o rio ruge, nadador nenhum tenta vadiá-lo sem

o arrimo das cabaças.

* * * * * * * * *

O atento Leitor Fernando Correia corrigiu meu equívoco
quando me referi à Copa do Mundo de 2010. A próxima
Copa não será realizada no Brasil, mas na África do Sul. A
do Brasil será em 2014. Grato, Fernando.

Painéis opacos reduzem
as “saidinhas de banco”
n Determinação do Procon ajudou a reduzir essa modalidade de crime em 90% na

Capital. Mesmo assim, 56 agências foram multadas esse ano por descumprir a Lei

instalação de painéis
opacos nas agências
bancárias (separando
osclientesqueestãosen-

do atendidos dos que estão na
fila) por determinação do Pro-
con,diminuiuem90%onúmero
deassaltosconhecidoscomo"sai-
dinha de banco"em João Pessoa.
De acordo com a coordenadora
da fiscalização do Procon de
João Pessoa, Salete Estevão, as
estatísticas mostravam que esse
tipo de assalto vinha sendo rea-
lizado praticamente todos os
dias, mas com as instalações
dos painéis opacos, eles têm de-
saparecido. Segundo informa-
ções da Polícia, até o início de
julho passado foram realizados
em João Pessoa 43 assaltos tipo
saidinha de banco.

Mesmo essa proteção sendo
positiva para os clientes, cerca
de56agênciasbancáriasde João
Pessoa, entre privadas e públi-
cas, foram multadas este ano
pelo Procon por descumpri-
mentodaLeinº11.359/2008,que
determina a instalação de pai-
nel opaco. As agências haviam
sidonotificadasparaseadequar
à legislação em um prazo máxi-

A
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Sem os painéis, os assaltos eram realizados praticamente todos os dias

mo de sete dias, sob pena de se-
rem autuadas e acabaram sen-
do multadas.

Para o cumprimento da Lei,
as agências continuam sendo
visitadas pelos técnicos do Pro-
con, que também verificam se
elas se adequaram a outra Lei
municipal (nº. 1.659/2007), que
trata sobre a instalação de câ-
meras de vídeo nas proximida-
des das agências bancárias e
instituições financeiras. Por
causa desta Lei, 73 agências já
foram multadas este ano.

Com relação a esta Lei, as
agências notificadas têm um
prazo de 30 dias para se ade-

quarem. Segundo Salete, as
agências privadas em sua
maioria já colocaram as câme-
ras. Nos dois casos, quando é
feitaaautuação,asagências têm
dez dias para apresentar defesa
ao órgão e estão sujeitas a pa-
gar uma multa diária de 50
UFIR municipal (cerca de R$
20,00, cada uma).

Por conta desta Lei, as agên-
cias continuam sendo fiscaliza-
daspeloórgão.Ela foi sanciona-
da em 2007, com a determina-
ção de serem instaladas câme-
ras de vídeo próximas a todas
as agências bancárias e institui-
ções financeiras da cidade.

Agências devem manter câmeras externas
Conforme a lei, as agências

devem manter pelo menos três
câmeras para cobertura exter-
na em cada local de entrada e
saída ou passagem externa
obrigatória das agências. O
monitoramento das câmeras,
segundo a lei, deve ocorrer 24
horas por dia, a fim de aumen-
tar a segurança dos clientes.

As duas leis, ou seja, a do pai-
nel opaco dentro das agências e
a da instalação de câmeras do
lado de fora, têm como propos-
ta reduzir as chamadas "saidi-
nhas de banco", que vinham
ocorrendo em grande escala em

João Pessoa. Além do cumpri-
mento das duas leis, a fiscaliza-
ção está verificando também se
está sendo obedecido o tempo
máximo de "espera na fila" e a
distribuição de senhas de aten-
dimento para os consumidores.

TEMPO DE ESPERA
No que diz respeito à ques-

tão do tempo de espera, este
ano foram multadas 115 agên-
cias bancárias da Capital, com
aplicação de multas que varia-
ram entre R$ 30 a 39 mil, cada
uma, por descumprimento da
'Lei das filas'. O coordenador-

geral do Procon-JP, Watteau
Rodrigues, informou que o ór-
gão manterá as fiscalizações
ostensivas nas agências para
cumprir o que determina a Lei
municipal nº 8.744/98.

A legislação define que em
dias normais o tempo máximo
de espera na fila dos bancos não
pode ultrapassar 20 minutos.
Nos dias de pagamento de sa-
lários do funcionalismo públi-
co o tempo máximo deve ser de
30 minutos e, em véspera ou
depois de feriados prolonga-
dos, a espera não deve ultra-
passar 35 minutos.

Vacinação contra raiva em outubro

n A campanha de vacinação
contra a raiva animal em João
Pessoa, esteano,deveacontecer
em outubro. Segundo a gerente
de Vigilância Ambiental e de
Zoonoses do município, Djani-
ra Lucena Araújo, o Ministério
da Saúde está capacitando os
técnicos em todo país para apli-
cação da nova vacina.

Djanira Lucena informou, no
entanto, que, independente da
campanha, os proprietários de
cães e gatos podem levar seus
animais ao Centro de Contro-
le de Zoonoses, na avenida
principal dos Bancários, para
serem vacinados contra a rai-
va, gratuitamente.

A vacina é destinada aos cães
e gatos acima de três meses de
idade, inclusive as fêmeas que
estiverem amamentando, pre-

nhes ou no cio e aplicada com
seringas e agulhas descartáveis.
O proprietário recebe um com-
provante de vacinação do ani-
mal, que é válido por um ano.
Noanopassado,acampanhade
vacinação contra a raiva animal
aconteceunomêsdedezembro,
atingindo 85% da meta de cães
e57%daestimativadegatosque
deveriam ser imunizados, tota-
lizando 72.881, sendo 55.715
cães e 17.166 gatos.

Cleane Costa
REPÓRTER

 ORTILO ANTÔNIO
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E R R A T A
Pregão Presencial nº 002/2009 - DOCAS/PB
Registro CGE 09.00195-6
No aviso publicado no Diário oficial do Estado e Jornal a UNIÃO no dia 08.08.2009

onde se lê ATYS RECNOLOGIA LTDA
Leia-se:
ATYS TECNOLOGIA LTDA
Consorcia Lunguinho
Pregoeiro Substituto
Publique-se

Wagner A. A. Breckenfeld
Presidente

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel: CARLOS MARIO SIEBRA
A L E N C A R
CPF/CNPJ: 055018894-04
Titulo: CHEQUER$630,00
Cedente: CICERO CARV ALHO DE ARAUJO
Apresent ante: CICERO CARV ALHO DE ARAUJO
Protocolo: 2009 - 049004
Responsavel.: ERICKSON M. LIMA SPINELLIS
CPF/CNPJ: 051448164-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$845,00
Cedente: GERALDA OLIVEIRA DE LIMA
Apresent ante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 045935
Responsavel.: ENGER ENGENHARIA DA
CONSTR CIVIL LT
CPF/CNPJ: 035433564/0001-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.150,00
Cedente: SILV ANO LOURENCO DOS SANTOS ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049985
Responsavel.: HOTEL VILAGE NORDESTE
CPF/CNPJ: 001993689/0002-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$165,00
Cedente: FAN SECURITIZADORA S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049126
Responsavel.: HUGO PIRES TORRES JERO-
NIMO LEITE -
CPF/CNPJ: 002267143/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$665,00
Cedente: MOURA CAR COMERCIO DE
PNEUS E SERVI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049190
Responsavel.: INSTYLE COMORECIO CAL-
CADOS E CONF L
CPF/CNPJ: 010363169/0001-60

Titulo: DUP VEN MER IND  R$183,80
Cedente: LUIZA BARCELOS CALCADOS
LTDA - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049132
Responsavel.: LACLA LABORATORIO DE
ANALISES CLINI
CPF/CNPJ: 006935674/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.187,11
Cedente: LABORATORIO ALV ARO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050730
Responsavel.: MARIA DE FA TIMA DANTA S
CPF/CNPJ: 491869654-68
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.000,00
Cedente: ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049703
Responsavel.: T E R R A P L E N A EMP. E
CONST. SOUTO MAIO
CPF/CNPJ: 008932226/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$750,00
Cedente: FAN SECURITIZADORA S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049477
Responsavel.: W AGNER DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ: 012918094-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$20,80
Cedente: VISAT COSMETICOS LTDA-ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048302

Em razao de que os supracitados deve-
dores nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  acima citadas a virem pagar, ou
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 PROTEST ADOS,
na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  20/08/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

SECRETARIA DE EST ADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICIT A Ç Ã O
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  153/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secret aria de Est ado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  09/09/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de material de consumo (pneus, câmaras e protetores), através do regis-
tro de preços, destinado a CAGEPA conforme anexo I do Edita l.

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

 REG. CGE Nº - 09-00312-4
João Pessoa, 19 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE EST ADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICIT A Ç Ã O
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  142/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secret aria de Est ado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  08/09/2009 às 14:00
horas para:

Contratação de empresa para fornecimento de lanches, através do registro de pre-
ços, destinado a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, conforme anexo
I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00290-3
João Pessoa, 19 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

C O M PANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
COMISSÃO DE LICIT A Ç Ã O

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

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

 João Pessoa, 19 de agosto de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

COMISSÃO ESPECIAL DE LICIT A Ç Ã O
AVISO DE HABILIT A Ç Ã O

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/09
Registro CGE Nº. 09.60044-2
A SECRETARIA DE EST ADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da Comissão

Especial de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento de
Habilitação da TOMADA DE PREÇOS N°. 006/09, cujo objeto é a RECUPERAÇÃO DA
RODOVIA PB-148, TRECHO: SÃO JOÃO DO CARIRI/SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS/
LIVRAMENTO/DIVISA PB-PE, neste Est ado. EMPRESAS HABILITADAS: P ARALELO
Construções e Serviços Ltda e a CONSTRUDANTAS Construções e Incorporações Ltda.
EMPRESAS INABILITADAS: CELTA Construções, Limpeza e Conservação Lt da, por não
atender ao disposto nos sub-itens 8.2.2., letra d (comprovação de vínculo empregatício do
profissional responsável)  e 8.2.3., letra d (comprovação da caução); REAL Construções e
Serviços Ltda por não atender aos sub-itens 8.2. (documentação em duas vias) e 8.2.2., letra
d.3. (comprovação de vínculo empregatício do profissional, com registro em cartório); E.N.E.
Empresa Nacional de Engenharia Ltda por não atender ao sub-item 8.2. (documentação em
duas vias); LVR Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda por não atender ao sub-
item 8.2.2., letra b (comprovação de qualificação técnica) e TERRACON Terraplanagem
e Construções Ltda por não atender aos sub-itens 8.2. (documentação em duas vias), 8.2.2.,
letra b (comprovação de qualificação técnica da empresa), 8.2.2., letra d.3. (comprovação
de vínculo empregatício do profissional, com registro em cartório) e 8.2.3., letra d (compro-
vação da caução), do Edital. Caso não haja recurso pendente fica determinado o dia 03 de
setembro de 2009, às 16:00 horas, no mesmo local, p ara à abertura das PROPOSTAS DE
PREÇOS das Empresas HABILIT ADAS.

João Pessoa, 18 de agosto de 2009.
VINICIUS LONDRES DA NÓBREGA FILHO

Presidente da CEL

COMPLEXO DE SAÚDE CRUZ DAS ARMAS
C O N V O C A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009
Registro CGE Nº 09-00299-6
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde - Com-

plexo de Saúde Cruz das Armas - por seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 152/09 de
19/03/2009, publicado 21/03/09, 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 licit ação na sede deste órgão, situado a Av. Cruz das Armas, nº 1581
- Cruz das Armas, telefone (83) 3215-6002, no dia 31/08/2009 às 09:00 horas para Contra-
tação de uma empresa especializada em manutenção corretiva com reposição de peças nos
autoclaves do Complexo de Saúde de Cruz das Armas . Maiores informações e cópia
completa do EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no
endereço acima, ou no site www. paraiba.pb.gov. br. (Secret aria da Saúde).

João Pessoa, 19 de agosto de 2009.
Eliane Gomes de Figueiredo

Pregoeira do CSCA/PB

Responsavel.: COML DE BRINQUEDOS
K E W Y LT D A
CPF/CNPJ: 009453528/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,40
Cedente: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS
BRASILEI
Apresent ante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
P E S S O A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050011
Responsavel.: FRANCISCA EDICLELMA L
A Z E V E D O
CPF/CNPJ: 074573604-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$581,50
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALI-
M E N T O
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048422
Responsavel.: MARIA AURELUCIA GOMES
LIRA
CPF/CNPJ: 132351334-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$30,00
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049945
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CAL-
DAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 001700107/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  10.200,00
Cedente: M DIAS BRANCO S/A COM E IND
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048822
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CAL-
DAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 001700107/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.100,00
Cedente: M DIAS BRANCO S/A COM E IND
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG

TOSCANO DE BRITO
S E RVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048823
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CAL-
DAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 001700107/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.100,00
Cedente: M DIAS BRANCO S/A COM E IND
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048824
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CAL-
DAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 001700107/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.800,00
Cedente: M DIAS BRANCO S/A COM E IND
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048825
Responsavel.: MARINA DE SOUZA ALBU-
Q U E R Q U E
CPF/CNPJ: 948588884-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$30,00
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049946
Responsavel.: ORCA CONST E CONCRE-
TOS LT D A PB
CPF/CNPJ: 005852586/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Cedente: COMERCIAL DISK FIO MOTORES
E BOMBAS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049387

Em razao de que os supracitados deve-
dores nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  acima citadas a virem pagar, ou da-
rem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste
1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa
No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres)
dias uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de
serem  os  referidos titulos PROTEST ADOS,
na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  20/08/2009
Bel. GERMANO CARVA L H O

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 09.095.183/0001- 40   -    NIRE: 2530000482-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 Ficam convocados os acionistas da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/

A (“ Companhia”) para se reunirem no dia 2 de setembro de 2009, às 8:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Rodovia BR-230, Km 25, Cristo Redentor, João Pessoa, Estado
da Paraíba, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM
DO DIA: ( a) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de emissão da Companhia, pela Energisa S/A, companhia aberta com sede na Praça
Rui Barbosa, nº 80 (parte), Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 00.864.214/0001-06 (“ Energisa” ); ( b) aprovar e ratificar a indicação e
contratação da empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avalia-
ção, nos termos do art. 264, da Lei n.º 6.404/76: (i) a valor contábil das ações da Companhia
a serem incorporadas pela Energisa, com data-base de 30 de junho de 2009 e (ii) a preços
de mercado, dos patrimônios líquidos da Companhia e da Energisa, avaliados segundo os
mesmos critérios e na mesma data-base; ( c) examinar e aprovar os referidos laudos de
avaliação: (i) a valor contábil das ações da Companhia a serem incorporadas pela Energisa,
com data-base de 30 de junho de 2009 e (ii) a preços de mercado, dos patrimônios líquidos
da Companhia e da Energisa, avaliados segundo os mesmos critérios e na mesma data-
base; ( d) tomar conhecimento (i) da nomeação e da contratação da empresa especializada
responsável pela elaboração de laudo a avaliação econômica das ações da Energisa com
base na sua cotação média em bolsa, bem como (ii) do referido laudo de avaliação econô-
mica das ações da Energisa; ( e) discutir e aprovar a incorporação de ações de emissão da
Companhia pela Energisa, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justifica-
ção de Incorporação de ações acima referido; ( f) outorgar poderes para a diretoria da
Companhia para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da operação
de incorporação de ações a ser deliberada na Assembléia Geral Extraordinária, inclusive
para subscrever o aumento de capital da Energisa.

Informações Gerais: - Estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
a partir da presente data, os seguintes documentos: (i) laudo de avaliação, a valor contábil,
das ações de emissão Companhia; (ii) laudos de avaliação, a preços de mercado, dos
patrimônios líquidos da Companhia e da Energisa, para fins do art. 264, da Lei n.º 6.404/76
e (ii) Protocolo e Justificação de Incorporação de ações, contendo proposta de alteração
estatutária da Companhia, pertinente à operação de incorporação a ser deliberada.

- Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assem-
bléia geral a que se refere o presente edital deverão ser depositados, na sede da Compa-
nhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da assembléia.

João Pessoa, 17 de agosto de 2009. -  Ivan Müller Botelho - Presidente do Conselho
de Administração

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB
FÓRUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS - 4ª VARA

Rua Edgard Vilarim Meira, s/n Bairro da Liberdade
Campina Grande/PB  - Fone: (83) 2101-9132 - Fax: (83) 2101-9131

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº.2001.82.01.001548-8 - Classe: 229
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉ(U)(S): OSMAR CLEMENTINO DA SILVA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº
EDI.0004.000022-6/2009

(PRAZO DE 20 DIAS)
*00098000400002262009*

O DOUTOR TÉRCIUS GONDIM MAIA, Juiz
Federal Substituto da 10ª Vara, respondendo
pela titularidade da 4ª Vara da Subseção Judi-
ciária da Paraíba, em virtude da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar
possa, que, perante este Juízo Federal, se processam os autos da CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA nº 2001.82.01.001548-8, Classe 229, promovida por CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - CEF contra OSMAR CLEMENTINO DA SILVA, e, por se encontrar o exe-
cutado OSMAR CLEMENTINO DA SILVA, CPF Nº 602.232.514-53, em lugar incerto e
não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente edital de intimação, sendo
o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado
e duas vezes no jornal local de grande circulação, mediante o qual fica intimado o exe-
cutado acima mencionado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o paga-
mento do montante da dívida no valor de R$ 4.972,96 (quatro mil, novecentos e setenta e
dois reais e noventa e seis centavos), sob pena de multa, desde logo imposta, de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação, advertindo-lhe(s) de que, caso o pagamento seja
parcial, a multa incidirá sobre o restante da dívida, nos termos do art. 475-J, § 4.º, do CPC
e penhora em tantos bens quantos bastem a satisfação da obrigação. Dado e passado
nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em 14 de agosto de 2009. Eu,
________________, FÁBIO LACERDA DE CASTRO MARTINS, Analista Judiciário, o
digitei. Eu, Hildebrando de Souza Rodrigues, Diretor da Secret aria da 4ª Vara, o conferi
e subscrevo, de ordem da MM. Juiz Federal.

HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES
Diretor de Secret aria da 4ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICIT A Ç Ã O
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/09
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licit ação, se-

diada na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas
do dia 21 de setembro de 2009, licit ação modalidade T omada de Preços, do tipo técnica e
preço, para: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços nas áreas de
publicidade institucional e legal, junto a esta Prefeitura. Recursos: Próprios do Município
de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/
93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis,
no endereço supracitado.

Mamanguape - PB, 19 de agosto de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO

Presidente da CPL

JOÂO IDALINO DA SILVA (PANIFICADORA DENIZAR) - CNPJ/CPF N°  10.770.428/

0001-77 torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio

Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°  1439/2009 em João Pessoa, 10 de agosto de

2009 - Prazo: 730 dias, para a atividade de  Fabricação de Pães, Bolos e Bolachas, na Av.

Major Augusto Bezerra, 101 - Município: Dona Inês - UF:PB. Processo: 2009-002450/TEC/

LO-0563.

LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ/CPF FFN° 49.396.591/0001-57 torna públi-

co que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Au-

torização Ambiental n°  1291/2009 em João Pessoa, 23 de julho de 2009 - Prazo: 365 dias,

para a atividade de: Coleta e Transporte de Óleo Lubrificante usado e contaminado para

rerefino, em todo o Estado da Paraíba - Município: - UF:PB. Processo: 2009-002151/TEC/

AA-0028.

JORGE VILAR DE ARAUJO-SEMENTEIRA BIOPLANTA - CNPJ/CPF N° 08.968.682/

0001-32 torna publico que  a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio

Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1223/2009 em João Pessoa, 14 de julho de 2009

- Prazo 730 dias, para a atividade de: Depósito para Adubo e Fertilizantes Orgânicos, no

Loteamento Parque Esperança, Quadra 08 Lotes 13 e 14 (13A), Município: Cabedelo -

UF:PB. Processo: 2009-002754/TEC/LO-0644.
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Décimo terceiro de beneficiários
vai injetar R$ 7,9 bi na economia

INSS

Ministério da Previdên-
ciacomunicouqueoIns-
titutoNacionaldoSegu-

roSocial (INSS)começaránapró-
xima terça a depositar a anteci-
pação de 50% do 13º salário dos
beneficiários. A primeira parcela
doabonorepresentaumainjeção
extra na economia de R$ 7,982
bilhões nos meses de agosto e se-
tembro. Os depósitos serão feitos
juntamenteaosbenefíciosdomês
de agosto, seguindo o calendário
normal de pagamento, que este
mêsvaidodia25deagostoa8de
setembro.

A partir de terça-feira será de-
positado o pagamento dos bene-
ficiários que ganham até um sa-
lário mínimo e têm cartão de pa-
gamentocomfinal1,desconside-
rando-seodígito.Aquelesquere-
cebem mais que o piso nacional
poderãosacarobenefícioeoabo-
no a partir de 1º de setembro.

Osaposentadosepensionistas,
em sua maioria, receberão 50%
dovalordobenefício.Aexceçãoé
para quem passou a receber o
benefíciodepoisdejaneiro.Neste
caso, o valor será calculado pro-
porcionalmente.

Osseguradosqueestãoemau-
xílio-doença também recebem
uma parcela menor que os 50%.
Como esse benefício é temporá-
rio, o INSS calcula a antecipação
proporcional ao período.

DESPESAS PARA 2010
JáoFundodoRegimeGeralde

Previdência Social (RGPS) pode-
ráteraumentodedespesasdeR$
9,2 bilhões no próximo ano, em
relação a 2009. Os valores cons-
tantes da lei orçamentária, que
envolvemrecursosdaUniãoere-
composiçãodecréditosprevistos
paraesteanopeloRGPS, somam
R$ 228,6 bilhões. Para 2010, estão
previstosR$237,8bilhões.Osnú-
meros foram apresentados du-
rante reunião do Conselho Naci-
onaldePrevidênciaSocial(CNPS)
no Ministério da Previdência.

As despesas do sistema exclu-
em os pagamentos de sentenças
judiciais e amortizações, além de
encargos atrelados à dívida ex-
terna,quesãopagospeloTesouro
Nacional.

As tabelas apresentadas ao
CNPS indicam que o orçamento
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) terá redução de R$
219,9 milhões no próximo ano. A
previsão para este ano foi de R$
11 bilhões, em recomposição de
receita e créditos demandados,
prevendo-se a conta de R$ 10,8
em 2010. O valor empenhado até
este mês, para as despesas deste
ano, no entanto, ficou na metade
do total previsto, R$ 5,4 bilhões.

No capítulo de despesas com
pessoal,oMinistériodaPrevidên-
cia Social estima redução de R$
458 milhões no próximo ano, em
relação a 2009, de acordo com a
proposta levada ao Congresso.

Para 2010, o INSS reduziu a
previsãodegastos comobrasem
R$ 33,3 milhões em comparação
com o estimado para este ano, e
em R$ 10 milhões as despesas
com capacitação de pessoal. Para
despesas com modernização de
tecnologia da informação, no en-
tanto, a estimativa é de elevação
em R$ 105 milhões.

Os recursos servirão para me-
lhorias no canal de comunicação
pública que funciona pelo telefo-
ne 135 e para despesas com a
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT). A previsão do
INSS para gastos com obras nes-
teanoeradeR$924milhões,com
estimativa de queda para R$ 891
milhõesem2010.Noentanto, até
oúltimodia8,sóhaviamsidoem-
penhados R$ 19,9 milhões do to-
tal previsto para 2009.

Na área da capacitação de pes-
soal, o cálculo para este ano era
deR$70,7milhões, comestimati-
va de R$ 60,6 milhões para 2010,
tendo sido empenhados até este
mês, apenas R$ 10,6 milhões dos
valores de 2009.

O Trabalhadores podem sacar abono

n A Receita Federal liberou ontem a consulta ao
lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física
2007(ano-base 2006).

Para saber se teve a declaração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar a página da Receita na
internet (www.receita. fazenda.gov.br), ou ligar
para o telefone 146.

Do total de 47.545 contribuintes, 29.275 tiveram
imposto a pagar, totalizando R$ 159.724.030,48.
Terão direito à restituição 12.347 contribuintes, que
receberão um montante total de R$ 25.832.466,98.

Um total de 5.923 contribuintes não tiveram
imposto a pagar nem a restituir.

O valor estará disponível para saque na rede
bancária a partir de 26 de agosto de 2009, e terá
correção de 26,17%, correspondente à variação
da taxa Selic no período.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte
poderá contatar pessoalmente qualquer agência
do Banco do Brasil (BB) ou ligar para a central de
atendimento, por meio do telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e
0800-729-0088 (deficientes auditivos), para agen-
dar o crédito em conta corrente ou poupança, em
qualquer banco.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

n A produção da Petrobras no Brasil atingiu
1,938 milhão de barris de petróleo por dia
em julho, contra 1,927 milhão de barris diá-
rios em junho, informou a estatal na última
terça-feira..

“Ovolumemédiodiáriode11milbarrispro-
duzidos a mais em julho foi consequência do
retorno de paradas programadas e do aumen-
to da produção de poços interligados às plata-
formas P-35, no campo de Marlim, e P-53, no
campo de Marlim Leste, ambos na Bacia de
Campos”, informou a Petrobras em comuni-
cado.

A produção de petróleo da Petrobras no Bra-
sil em julho ficou abaixo da média registrada
pela empresa no acumulado de 2009, de 1,955
milhão de barris por dia. Em março, a estatal
registrou recorde de 1,992 milhão de barris/
dia, em média.

A produção média de gás natural no país,
excluindo o volume liquefeito, no mês de ju-
lho de 2009 foi de 50,4 milhões de metros cú-
bicos por dia, 1,6 milhão de metros cúbicos
diários abaixo do registrado em junho, quan-
do a produção média foi de 52 milhões de
metros cúbicos/dia.

A Petrobras disse que essa queda se deve
“basicamente a flutuações de demanda”.

A estatal disse ainda que a produção média
de petróleo e gás natural da empresa no país
em julho alcançou 2,254 milhões de barris de
óleo equivalente por dia (boe).

n Os trabalhadores nascidos
no mês de agosto já podem sa-
car o Abono Salarial. Ao todo,
752 mil pessoas têm direito ao
benefício.

O benefício, no valor de um
salário mínimo (R$ 465), é con-
cedido a todo trabalhador que
tenha trabalhado com carteira
assinada, ou ter sido nomeado
efetivamente em cargo públi-
co, durante pelo menos 30 dias
e ter recebido, em média, até
dois salários mínimos. É preci-
so, ainda, estar cadastrado no
PIS/Pasep há, pelo menos, cin-
co anos.

O valor pode ser sacado nas
agências da Caixa Econômica
Federal ou do Banco do Brasil.
Para o trabalhador ter direito
ao abono salarial, a empresa na
qual ele trabalhou tem de ser
contribuinte do Programa de
Integração Social (PIS).

Para sacar o benefício, o tra-
balhador pode utilizar o Cartão
Cidadão (com senha cadastra-
da) ou deverá se dirigir a uma

agênciadaCaixa(nocasodoPIS)
e Banco do Brasil (no caso do
Pasep) e apresentar um com-
provante de inscrição do PIS/
Pasep e carteira de identidade.

Antes de fazer o saque, o tra-
balhador deve observar o ca-
lendário de pagamento do abo-
no salarial. O calendário está
disponível no site do Ministé-
rio do Trabalho.

Lote residual do IR
2007 é liberado para
consulta pela Receita

EstãoprevistosrecursosdeR$
7,7 bilhões do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT) para o
pagamento do benefício a 16,6
milhões de trabalhadores iden-
tificados como beneficiários. A
regiãoSudesteéa quemais con-
cederá abonos, cerca de 7 mi-
lhõesdebeneficiários identifica-
dos, seguido do Nordeste (3,5
milhões) e Sul (3 milhões).

O valor pode ser sacado nas agências da Caixa e do Banco do Brasil

Petrobras produz mais
petróleonomêsdejulho

 MARCOS RUSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA – PB
TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, usando de suas
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR a decisão da Comissão de Licitação - CPL,
ao Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE Nº. 003/2009, para executar serviços de
Construção de duas Praças a (Padre Ibiapina e Infantil) e dois Port ais, em favor da seguinte firma: IMPACTO
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pelo valor global de R$ 200.520,16 (Duzentos Mil, Quinhen-
tos e Vinte Reais e Dezesseis Centavos), conforme analise e julgamento da Comissão Permanente de Lici-
tação. Gabinete do Prefeito Constitucional da Prefeitura Municipal de Arara, em 23 de Julho de 2009.

JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA – PB
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de Execução de Serviços - Datado de 27/07/2009.
PARTES: Prefeitura Municipal de Arara – PB/Imp acto Construções e Incorporações Ltda.
OBJETO: executar serviços de Construção de duas Praças a (Padre Ibiapina e Infantil) e dois Portais.
RECURSO: As despesas correrão através de recurso: (MINISTERIO DO TURISMO/PREITURA

MUNICIPAL DE ARARA, Através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

SAGNATÁRIOS:
JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO

pela PREFEITURA
ANTONIO TRAJANO HENRIQUE JÚNIOR

pela CONTRATADA
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O atacante Ronaldo mudou de
ideia, peitou a Rede Globo e vai ser
o garoto-propaganda do SBT. O
jogador do Corinthians  vai aparecer
na rede do homem do baú,
segundo divulgou a coluna Agora
Zaping do jonal Agora São Paulo.

"Ronaldo vai
divulgar a TV de
Sílvio Santos

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Dirigentes se mantêm otimistas
n Apesar do empate de 3 a 3 no Amigão diante da Portuguesa, Campinense projeta um melhor segundo turno no Campeonato Brasileiro da Série B

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

empate de 3x3 com a
Portuguesa-SP na últi-
ma terça-feira não foi

um mal resultado do Campi-
nense Clube na 19ª rodada da
Série B do Campeonato Brasi-
leiro, na opinião de alguns di-
rigentes. "Melhor do que per-
der", reagiu Dorgival Pereira,
diretor do Rubro-Negro. "Ago-
ra é se preparar para a partida
contra o Duque de Caxias, no
próximo dia 25", completou.
Marcone Rocha, outro diretor,
se resumiu apenas a dizer que
"a equipe está em ascensão" e
pode fazer um segundo turno
bem superior.

A raposa terá agora pratica-
mente uma semana de prepa-
ração para tentar, fora de casa,
sua segunda vitória longe da
sua torcida e a quinta na com-
petição.Comoempatedianteda
equipe paulista, o Campinense
manteve a invencibilidade de
três jogos sem derrotas, mesmo
assim ainda não conseguiu dei-
xar a lanterna da competição,
pois chegouaos14pontos,uma
menos do que o ABC-RN que
estará em campo pela 19ª roda-
da no próximo sábado, contra o
Bragantino-SP, em Bragança
Paulista.

O próximo adversário do
Campinense Clube, no caso o
Duque de Caxias soma 23 pon-
tos, nove pontos a mais do que
o representante paraibano. É
uma equipe que, a exemplo dos
paraibanos, ascendeu á Série B
no ano passado, quando ficou
em quarto lugar com 48 pon-
tos na classificação final da Sé-
rie C, um ponto apenas na fren-
te do Águia Marabá (PA), des-
classificado.

Em 2008, Campinense e Du-
que de Caxias se enfrentaram
duasvezespelaSérieCdoCam-
peonato Brasileiro. As partidas
ocorreram no octogonal final
da competição no primeiro
jogo, em Campina Grande, a
Raposa venceu por 3x1, jogo
válido pela quinta rodada. Na

partida de volta, no Rio de Ja-
neiro, o placar foi 2x2.

O técnico Freitas Nascimento
retomou os trabalhos ontem á
tarde. Inicialmente, o coman-
dante Rubro-Negro conversou
com o elenco, mostrando aos
jogadores as falhas na partida
diante da Portuguesa. Freitas
fez ver que não admite repeti-
ção dos erros no jogo contra o
Duque de Caxias. Edmundo,
Fernandes e o estreante Negrei-
ros, autores dos gols do time fo-
ram bastante elogiados. É pro-
vável que, o atacante Negreiros
seja titular na próxima partida.

COMPLEMENTO
Além de Campinense 2x2

Portuguesa, a 19ª rodada teve
ainda Bahia 2x1 Atlético-GO na
última terça-feira. Outros oito
jogos completam a rodada ain-
da esta semana. Amanhã esta-
rãoemcampoFigueirensexSão
Caetano e Juventude x Guara-
ni. No sábado (22) vão se en-
frentar Vasco x Ipatinga-MG;
América-RN x Ceará; Ponte
Preta-SP x Duque de Caxias-RJ;
VilaNova-GOxBrasiliense-DF;
Fortaleza-CExParanáClube-PR
e Bragantino-SP x ABC-RN.

Na tabela de classificação da
Série B do Campeonato Brasi-
leiro, Atlético-GO e Vasco-RJ li-
deram a competição com 36
pontos, seguidosdoGuarani-SP,
com 34 pontos e Ceará, 30 pon-
tos.

Na zona do rebaixamento es-
tão Fortaleza, 19 pontos; Juven-
tude-RS, também com 19 pon-
tos; ABC-RN, 15 pontos e Cam-
pinense Clube-PB, 14 pontos.

n Depois de anunciar o atacan-
te Paulinho Macaíba como o
mais novo reforço para a Copa
Paraíba Sub-21, o Botafogo-PB
deve divulgar nos próximos
dias o nome do goleiro que pro-
vavelmente vestirá a camisa
número 1 do time na competi-
ção. Por enquanto, esta posi-
ção está sendo ocupada provi-
soriamente por Esdras e Neto,
respectivamente das categorias
deJunoreseJuvenil,alémde Re-
risson, oriundo do Rio de Ja-
neiro, cuja idade não ultrapas-
sa os 21 anos.

"Pode ser que este novo joga-
dor a ser contratado tenha
mais experiência e esteja acima
desta idade", disse ontem Jean-
carlos Dantas, gerente de fute-
bol do clube. "Leonardo, do
Clube Náutico Capibaribe, de
Pernambuco, deverá ser o pro-
vável contratado. As conversa-
ções estão bastante avançadas",
completou Jean, lembrando
que o time da Maravilha do

Contorno vive hoje uma nova
fase, uma fase de mudanças e
transformações.

Conforme Jeancarlos, amis-
toso mesmo somente quando o
estádio Almeidão estiver libe-
rado para o clube. "Esperamos
que isto ocorra na próxima se-
mana. Aí sim, poderemos tra-
zer boas equipes para avaliar-
mos o grupo. Por enquanto es-
tamos realizando apenas jogos
treinos", afirmou o gerente de
futebol. Para o próximo fim de
semana, o time deverá realizar
um novo jogo-treino, desta fei-
ta com uma equipe de juniores
que disputa o Campeonato Pa-
raibano 2009.

Até agora, o técnico botafo-
guense Anthony Santoro rea-
lizou apena um jogo-treino,
desta feita com a equipe de ju-
niores do próprio time. Na
ocasião, os titulares venceram
por 2x0, com gols do meia
Adão e do lateral-esquerdo
Niel. A partida ocorreu na
manhã do último domingo, e o
treinador Anthony escalou
apenas os jogadores Sub-21,
para que fosse feita uma avali-
ação desses atletas. Foram eles:
Rerysson, Rafinha, Evandro,
Romário e Niel; Ivan, Jougler,
Juninho Tenente eAdão; Rafael
Batista e Vinícius.
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No primeiro turno, a
Raposa terminou em
último lugar com
apenas 14 pontos.
Faltam 19 jogos para a
definição da competição

Botafogo agora
busca um goleiro
para a disputa
da Copa Paraíba

Fernandes marcou um dos gols do Campinense no empate diante da Portuguesa que frustrou o torcedor

Romário e Evandro são alguns dos reforços do Bota na Copa Paraíba

FOTOS: ORTILO ANTÔNIO

DIVULGAÇÃO
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Basílio vai competir
amanhã em Berlim
n Velocista paraibano vai às semifinais da prova de 4 x 100m no Mundial que

acontece na Alemanha. Se conseguir a classificação disputa a final no sábado

O Brasil foi mal, ontem, no
Mundial de Atletismo, em Berlim.
Jessé Farias e Elisângela Adriano
ficaram distantes de suas melhores
marcas e foram eliminados na 1ª
fase do salto em altura e lançamento
de disco, respectivamente.

"Brasileiros são
eliminados na

   primeira fase
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O Vasco pode perder até 10
mandos de campo pelo incidente
com gás lacrimogêneo que
interrompeu a partida contra o
Campinense, no dia 8 de agosto,
pelo Campeonato Brasileiro, em
São Januário. O julgamento será
amanhã no Superior Tribunal de

"STJD pode punir
o Vasco amanhã

Justiça Desportiva (STJD). O clube
foi denunciado pela Procuradoria
por “deixar de tomar providências
capazes de prevenir ou reprimir
desordens em sua praça de
desportos”, de acordo com o artigo
213 do Código Brasileiro de Justiça
Desportiva. Dessa forma, o Vasco
pode ser multado no valor de R$
1 mil a R$ 10 mil, além da perda
do mando de campo de uma a 10
partidas.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Há três jogos o Campinense não perde no Brasileiro.
Para quem vinha como saco de pancada na competição
houve uma melhora acentuada que reacendeu a espe-
rança do torcedor raposeiro de um milagre no returno
da competição que começa na próxima semana. No
primeiro turno, o representante paraibano fez 10 jogos
no Amigão com um saldo de três vitórias, dois empates
e cinco derrotas. Fora de casa, o time acumulou oito
derrotas e apenas uma vitória. Os números são terríveis,
mas na Raposa ninguém desanima e segue-se o ditado
de que enquanto houver vida há esperança. E vai ser
preciso muita determinação dos jogadores para salvar a
Raposa do descenso. Pelos cálculos dos matemáticos com
44 pontos dá para se livrar. Como o Campinense tem
14 pontos está faltando 30 ou 10 vitórias nos 19 jogos
que faltam. É impossível. Não?

Milagre no returno?

Melhora de produção
É inegável amelhordeproduçãodaequipeeagoracomos

quatronovosreforçosa tendênciaécrescermaisainda.Como
só tem nove jogos em casa é preciso vencer, pelo menos, seis
e tentar quatro vitórias fora de Campina Grande que serão
10 no returno. A torcida que foi fantástica neste primeiro
turno tem de repetir a dose no returno e com força maior. Os
problemasdeordemfinanceiraeagenetqueexistemdevem
ser solucionados para que todos os jogadores tenham tran-
quilidade para buscar os resultados.

CSP na Copa São Paulo
A presidente Rosilene Gomes enviou um ofício à Federação

Paulista de Futebol solicitando mais uma vaga na competição
que acontece em janeiro de 2010. A Paraíba tem direito a uma
vaga e ela será ocupada pelo campeão juvenil. A FPF ainda está
realizandoadisputaquedeveser concluídanopróximomês.A
dirigenteatendeuaumpedidodopresidente JosivaldodoCen-
tro Sportivo Paraibano. O clube detém a melhor campanha de
uma equipe paraibana na Copa São Paulo.

Ricardo
Como o seu parceiro Ema-

nuel se recuperadeumacon-
tusão no pé, o baiano Ricar-
do se prepara para disputar
mais uma etapa do Circuito
Mundial de Vôlei de Praia.
Ele jogará a etapa da Finlân-
dia com o também brasilei-
ro Pedro Solberg. À espera
de Emanuel, Ricardo quer se
entrosar rápido com Solberg
para conseguir um bom re-
sultado no torneio: “O Pedro
é um jogador de qualidade,
muito técnico e só precisa-
mos acertar a estratégia e o
nosso posicionamento na
quadra”.

Consolo
Se serve de consolo, a

campanha do Sport Reci-
fe na Série A do Campeo-
nato Brasileiro ao final do
primeiro turno foi pior
que a do Campinense,
lanterna na Série B. O Ru-
bro-Negro de Pernambu-
co terminou com 13 pon-
tos contra 14 do Campi-
nense. As duas equipes
lutam desesperadamente
para sair da zona de re-
baixamento, mas os ma-
temáticos consideram di-
fícil a saída da guilhotina
este ano.

REPRODUÇÃO

Marcos Lima
REPÓRTER

Paraíba e o Brasil esta-
rão torcendo amanhã
por Basílio Emídio de

Morais Júnior no Campeonato
MundialdeAtletismo,queocor-
redesdeoúltimofimdesemana
na cidade de Berlim, na Alema-
nha. O atleta, nascido em João
PessoaerepresentandooBM&F
Bovespa-SP, participa das semi-
finais na prova de 4x100 metros.
A competição está programada
para as 14h30, horário de Brasí-
lia. Se for classificado, o paraiba-
no decide uma das três meda-
lhas (ouro, prata ou bronze) no
sábado (22), às 15h50.

Em Berlim, também outra
paraibana enche de orgulho
todos os brasileiros, especial-
mente os nordestinos. Trata-se
de Jaílma Sales de Lima que
corre o Revezamento 4x400
metros no próximo sábado a
partir das 15h15. Caso o Brasil
fique entre os oitos melhores do
mundo, Jaílma e sua equipe re-
tornam às pistas no domingo
(23), às 12h50, para tentar a
medalha de ouro no Campeo-
nato Mundial de Atletismo.

Basílio Emídio de Morais é o
quartomelhoratletanoRanking
brasileiro2009,aoladodeVicen-
teLenilson,com10.21, seurecor-
de pessoal, obtido em 25 de ju-
lho,emBogotá.No4x100m,eleé
campeão pan-americano no Rio
2007 e 5º colocado no Mundial
de Osaka 2007.

Jaílma Sales de Lima é natu-
ral de Taperoá e também faz
parte da equipe de Basílio Emí-
dio. A atleta é vice-campeã bra-
sileira dos 400m com 51.99,
ajudou sua equipe a vencer o
revezamento 4x100m e a obter
o segundo lugar no 4x400m.

Tanto Basílio quanto Jaílma
foram revelados pelo professor
PedroAlmeida,atualmentevice-
presidente da Federação Parai-
bana de Atletismo. Os primeiros
passos para a fama foram da-
dosnapistadeatletismodaUni-
versidade Federal da Paraíba,
campus I, em João Pessoa.

nha uma grande legião de ami-
gos e admiradores. Se ainda es-
tivesse vivo completaria 64
anos no próximo domingo. Ele
faleceu no dia 6 de dezembro
passado de falência múltipla
dos órgãos (câncer).

A abertura dos jogos acontece-
rá amanhã, às 18h30 e as finais,
premiações e encerramento do
torneio ocorrerão no domingo
(23), também no período da ma-
nhã. "O evento é uma merecida e
justa homenagem póstuma ao
grande advogado, professor, es-
critor, jornalista e tenista Luiz
AugustoCrispim",voltouadizer
Rui Galdino. O torneio será dis-
putadonamodalidadededuplas
comequilíbriodeforças.Mais in-
formações pelos telefones: (83)
8870 6513 e 9154 5789.

n O ex-jornalista Luiz Augusto
Crispim (im memoriam) será
homenageado de amanhã até o
domingo (23), com um torneio
de tênis, nas quadras do Hotel
Tambaú, em João Pessoa. A ini-
ciativa é da Escola de Tênis da
Paraíba, sob a responsabilida-
de do tenista Rui Galdino. "Te-
nho o maior orgulho de partici-
par desta bonita homenagem a
uma das grandes personalida-
des do Estado. Espero que pos-
samos fazer uma competição
bastante festiva para o inesque-
cívelCrispim",disseontemoor-
ganizador do evento.

Crispim era uma pessoa de
fino trato, muito querida, inte-
ligente e competente em tudo
que fazia, além disso, era um
apaixonado pelo tênis de cam-
po, jogava regularmente e ti-

A

Crispim será homenageado
em Torneio no Hotel Tambaú

Basílio Emídio vai participar das semifinais da prova de revezamento

 BRANCO LUCENA
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Brasil derrota Rússia no Grand Prix

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

n Seleção Feminina de Vôlei segue imbatível no Grand Prix e firme em direção ao título mundial no Japão. Hoje a equipe joga contra a China

SeleçãoBrasileiraFemi-
nina de Vôlei venceu a
Rússia por 3 sets a 2 no

Grand Prix, com parciais de 25/
20, 22/25, 25/17, 24/26 e 16/14,
em um jogo muito disputado
realizado na cidade de Tóquio
no Japão, ontem.

O Brasil apresentou um jogo
instável contra a Rússia, ape-
sar das brasileiras terem ven-
cido todos os desafios na com-
petição.

As brasileiras venceram o
primeiro set contra as russas
com placar de 25/20, usando
ataques de Fabiana e Thaísa
sobre o meio russo. A vanta-
gem não se manteve no segun-
do set, quando o ritmo brasi-
leiro caiu e aconteceram erros
cruciais no saque. As russas
reagiram vencendo a etapa
com placar de 25/22.

As brasileiras conseguiram
apresentar um jogo mais forte
e venceram o terceiro set com
placar de 25/17, no qual preva-
leceu a intensidade do jogo bra-
sileiro e a concentração das jo-
gadoras de ataque.

Noquartoset,quedurouqua-
se 30 minutos, as brasileiras
desperdiçaram a oportunida-
de de fechar o jogo após abrir
vantagem de mais de cinco
pontos. As russas viraram o
jogo e fecharam o set com pla-
car de 26/24, o que deixou a de-
cisão para o tie-break.

Neste set, a Rússia largou
em vantagem e teve chances
de vencer a partida, mas as
brasileiras conseguiram igua-
lar o set em 14 a 14. Após um
tempo técnico, o Brasil conse-
guiu marcar dois pontos e
vencer o jogo, encerrando o set
em 16 a 14.

As destaques da Seleção
Brasileira foram Sheilla Cas-
tro, com 23 pontos em ataques,
e Fabiana, com sete bloqueios.
Natália também conseguiu 21
pontos em ataques nesta par-
tida. Do lado russo, foi desta-
cada a atuação de Ekaterina
Gamova, com 21 pontos em
ataques.

As brasileiras voltam às
quadras hoje, por volta das
3h30 (de Brasília) para enfren-
tar a China. Participam da
fase final do torneio, além do
Brasil, Rússia, China, Alema-
nha, Holanda e Japão. As seis
seleções jogam entre si, em
turno único. É campeã a sele-
ção que conseguir o maior
número de vitórias.

n Depois de ser goleado pelo
Grêmio por 4 a 1 no domingo
passado, o Flamengo já foca as
suas atenções para o compro-
misso de hoje contra o Cruzeiro
no Maracanã. Disposto a voltar
a vencer e encostar na zona de
classificação para a Copa Liber-
tadores, o Rubro-Negro projeta
pressionar o rival desde os pri-
meiros minutos.

"Vamos jogar no Maracanã,
onde temos que ter uma pontua-
ção praticamente de 100% de
aproveitamento até o fim deste
Campeonato Brasileiro se qui-
sermos realmente brigarmos
na parte de cima da tabela de
classificação. Por isso mesmo,
apesar de respeitarmos bastan-
te o Cruzeiro, que tem muita
qualidade, precisamos nos im-
por desde o começo. Apenas
commuitapressãoéquevamos
conseguir tirar aestabilidadede
nosso rival e construirmos a vi-
tória", disse o técnico Andrade,
que vê o Flamengo atualmente
na décima colocação, com 27
pontos conquistados.

O técnico Andrade declarou
que o primeiro objetivo é se

classificar para a Libertadores.
No entanto, o treinador afir-
mou que não está abrindo mão
da disputa do título.

"Nosso objetivo primeira-
mente é a Libertadores. Quan-
do chegarmos ao grupo dos
quatro primeiros iremos tentar
brigar pelo título. Isso não quer
dizer que estamos abrindo mão
do título. É só um primeiro ob-
jetivo buscar a Libertadores
neste momento. O Flamengo
viveu isso ano passado, quan-
do abriu uma vantagem e de-
pois perdeu. Temos que pensar
uma coisa de cada vez", disse.

Pensamento parecido tem o
meia Éverton, que vem sendo
aproveitado na ala esquerda.
"Contra o Grêmio observamos
que o nosso adversário come-
çou o jogo partindo para cima,
pois estava jogando em seu es-
tádio e pressionado pelos seus
torcedores. Nós vamos ter que
adotar essa postura contra o
Cruzeiro “, disse.

Mais dois jogos complemen-
tam a 20ª rodada: Atlético-MG
x Avaí e Náutico x Goiás.

Flamengo busca reabilitação contra o Cruzeiro no Maracanã

O técnico Andrade conversa com os jogadores sobre o jogo de hoje

A

Em jogo dramático e só vencido no tie-break, as meninas do vôlei brasileiro passaram pelas russas pelo placar de 3 a 2, em jogo no Japão
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

A Carteira

ContoContoContoContoConto

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

... De repente, Honório olhou para o
chão e viu uma carteira. Abaixar-se,
apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns
instantes. Ninguém o viu, salvo um ho-
mem que estava à porta de uma loja, e
que, sem o conhecer, lhe disse rindo:

- Olhe, se não dá por ela; perdia-a de
uma vez.

- É verdade, concordou Honório en-
vergonhado.

Para avaliar a oportunidade desta car-
teira, é preciso saber que Honório tem
de pagar amanhã uma dívida, quatro-
centos e tantos mil-réis, e a carteira tra-
zia o bojo recheado. A dívida não parece
grande para um homem da posição de
Honório,queadvoga;mas todasasquan-
tias são grandes ou pequenas, segundo
as circunstâncias, e as dele não podiam
ser piores. Gastos de família excessivos,
a princípio por servir a parentes, e de-
pois por agradar à mulher, que vivia
aborrecida da solidão; baile daqui, jan-
tar dali, chapéus, leques, tanta coisa
mais, que não havia remédio senão ir
descontando o futuro. Endividou-se.
Começou pelas contas de lojas e arma-
zéns; passou aos empréstimos, duzen-
tos a um, trezentos a outro, quinhentos
a outro, e tudo a crescer, e os bailes a
darem-se, e os jantares a comerem-se,
um turbilhão perpétuo, uma voragem.

- Tu agora vais bem, não? dizia-lhe
ultimamente o Gustavo C..., advogado e
familiar da casa.

- Agora vou, mentiu o Honório.
A verdade é que ia mal. Poucas cau-

sas, de pequena monta, e constituintes
remissos; por desgraça perdera ultima-
mente um processo, em que fundara
grandes esperanças. Não só recebeu
pouco, mas até parece que ele lhe tirou
alguma coisa à reputação jurídica; em
todo caso, andavam mofinas nos jornais.

D. Amélia não sabia nada; ele não con-
tava nada à mulher, bons ou maus ne-
gócios. Não contava nada a ninguém.
Fingia-se tão alegre como se nadasse em
um mar de prosperidades. Quando o
Gustavo, que ia todas as noites à casa
dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele res-
pondia com três e quatro; e depois ia
ouvir os trechos de música alemã, que D.
Amélia tocavamuitobemaopiano, eque
o Gustavo escutava com indizível pra-
zer, ou jogavam cartas, ou simplesmen-
te falavam de política.

Um dia, a mulher foi achá-lo dando
muitos beijos à filha, criança de quatro
anos, e viu-lhe os olhos molhados; ficou
espantada, e perguntou-lhe o que era.

- Nada, nada.
Compreende-se que era o medo do fu-

turo e o horror da miséria. Mas as espe-
ranças voltavam com facilidade. A idéia
de que os dias melhores tinham de vir
dava-lheconfortoparaa luta.Estavacom
trinta e quatro anos; era o princípio da
carreira; todos os princípios são difíceis.
E toca a trabalhar, a esperar, a gastar,
pedir fiado ou emprestado, para pagar
mal, e a más horas.

A dívida urgente de hoje são uns mal-
ditos quatrocentos e tantos mil-réis de

REPRODUÇÃO
carros. Nunca demorou tanto a conta,
nem ela cresceu tanto, como agora; e, a
rigor, o credor não lhe punha a faca aos
peitos; mas disse-lhe hoje uma palavra
azeda,comumgestomau,eHonórioquer
pagar-lhe hoje mesmo. Eram cinco ho-
ras da tarde. Tinha-se lembrado de ir a
um agiota, mas voltou sem ousar pedir
nada. Ao enfiar pela Rua da Assembléia
é que viu a carteira no chão, apanhou-a,
meteu no bolso, e foi andando.

Durante os primeiros minutos, Ho-
nório não pensou nada; foi andando,
andando, andando, até o Largo da Ca-
rioca. No Largo parou alguns instan-
tes, ? enfiou depois pela Rua da Cario-
ca, mas voltou logo, e entrou na Rua
Uruguaiana. Sem saber como, achou-
se daí a pouco no Largo de S. Francisco
de Paula; e ainda, sem saber como, en-
trou em um Café. Pediu alguma coisa e
encostou-se à parede, olhando para
fora. Tinha medo de abrir a carteira;
podia não achar nada, apenas papéis e
sem valor para ele. Ao mesmo tempo,
e esta era a causa principal das refle-
xões, a consciência perguntava-lhe se
podia utilizar-se do dinheiro que
achasse. Não lhe perguntava com o ar
de quem não sabe, mas antes com uma
expressão irônica e de censura. Podia
lançar mão do dinheiro, e ir pagar com
ele a dívida? Eis o ponto. A consciência
acabou por lhe dizer que não podia, que
devia levar a carteira à polícia, ou
anunciá-la; mas tão depressa acabava
de lhe dizer isto, vinham os apuros da
ocasião, e puxavam por ele, e convida-
vam-no a ir pagar a cocheira. Chega-
vam mesmo a dizer-lhe que, se fosse
ele que a tivesse perdido, ninguém iria
entregar-lha; insinuação que lhe deu
ânimo.

Tudo isso antes de abrir a carteira. Ti-
rou-a do bolso, finalmente, mas com
medo, quase às escondidas; abriu-a, e fi-
cou trêmulo. Tinha dinheiro, muito di-
nheiro; não contou, mas viu duas notas
de duzentos mil-réis, algumas de cin-
qüenta e vinte; calculou uns setecentos
mil-réis ou mais; quando menos, seis-
centos. Era a dívida paga; eram menos
algumas despesas urgentes. Honório
teve tentações de fechar os olhos, correr
à cocheira, pagar, e, depois de paga a dí-
vida, adeus; reconciliar-se-ia consigo.
Fechou a carteira, e com medo de a per-
der, tornou a guardá-la.

Mas daí a pouco tirou-a outra vez, e
abriu-a, com vontade de contar o dinhei-
ro.Contarparaquê?eradele?Afinalven-
ceu-se e contou: eram setecentos e trinta
mil-réis. Honório teve um calafrio. Nin-
guém viu, ninguém soube; podia ser um
lance da fortuna, a sua boa sorte, um
anjo... Honório teve pena de não crer nos
anjos... Mas por que não havia de crer
neles? E voltava ao dinheiro, olhava, pas-
sava-o pelas mãos; depois, resolvia o
contrário, não usar do achado, restituí-
lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se
havia na carteira algum sinal.

"Se houver um nome, uma indicação
qualquer, não posso utilizar-me do
dinheiro", pensou ele.

Esquadrinhou os bolsos da carteira.
Achou cartas, que não abriu, bilhetinhos
dobrados, que não leu, e por fim um car-
tão de visita; leu o nome; era do Gusta-
vo. Mas então, a carteira?... Examinou-a
por fora, e pareceu-lhe efetivamente do
amigo. Voltou ao interior; achou mais
dois cartões, mais três, mais cinco. Não
havia duvidas; era dele.

A descoberta entristeceu-o. Não po-
dia ficar com o dinheiro, sem praticar
um ato ilícito, e, naquele caso, doloroso
ao seu coração porque era em dano de
um amigo. Todo o castelo levantado es-

boroou-se como se fosse de cartas. Be-
beu a última gota de café, sem reparar
que estava frio. Saiu, e só então reparou
que era quase noite. Caminhou para
casa. Parece que a necessidade ainda lhe
deu uns dois empurrões, mas ele resis-
tiu.

"Paciência, disse ele consigo; verei
amanhã o que posso fazer".

Chegando a casa, já ali achou o Gusta-
vo, um pouco preocupado, e a própria
D. Amélia o parecia também. Entrou rin-
do, e perguntou ao amigo se lhe faltava
alguma coisa.

- Nada.
- Nada?
- Por quê?
- Mete a mão no bolso; não te falta

nada?
- Falta-me a carteira, disse o Gustavo

sem meter a mão no bolso. Sabes se al-
guém a achou?

- Achei-a eu, disse Honório entregan-
do-lha.

Gustavo pegou dela precipitadamen-
te,eolhoudesconfiadoparaoamigo.Esse
olhar foi para Honório como um golpe
de estilete; depois de tanta luta com a
necessidade, era um triste prêmio. Sor-
riu amargamente; e, como o outro lhe
perguntasse onde a achara, deu-lhe as
explicações precisas.

- Mas conheceste-a?
- Não; achei os teus bilhetes de visita.
Honório deu duas voltas, e foi mudar

de toilette para o jantar. Então Gustavo
sacou novamente a carteira, abriu-a, foi
a um dos bolsos, tirou um dos bilheti-
nhos, que o outro não quis abrir nem ler,
e estendeu-o a D. Amélia, que, ansiosa e
trêmula, rasgou-o em trinta mil peda-
ços: era um bilhetinho de amor.

MACHADO DE ASSIS

O que li

O conto "A Carteira" é mais um dos grandes exemplos de como o contista,
cronista, romancista, poeta, jornalista, dramaturgo, crítico literário e de teatro
e ensaísta Machado de Assis sabia brincar com as palavras e com elas construir
grandes obras literárias capazes de prender e conduzir a atenção do leitor.

Fiel à característica do Realismo, em que os autores se preocupavam em nar-
rar a vida, os costumes e as particularidades psicológicas dos personagens,
tomando por base a sociedade da época, o texto aqui em análise apresenta-se
rico em detalhes da vida de Honório - um cidadão honesto que é vítima da
exploração de sua mulher e do consequente descontrole econômico que ela e os
seus vícios de consumo proporcionam; que ama a família, que gosta de pagar as
contas, apesar de viver devendo e contraindo novas dívidas, e que considera e
preza a amizade de um "amigo", no caso o Gustavo, que na realidade não é nem
um pouco amigo.

O tom irônico que aparece ao final da narrativa não "massacra" os persona-
gens. Em nenhum momento o autor refere-se à traição de D. Amélia e Gustavo,
e nem tampouco à ingenuidade de Honório. Apenas compõe o seguinte quadro:

"Honório (homem honesto) ama sua família, gasta muito para agradar a
mulher, e tem um amigo que freqüenta sua casa diariamente. Incapaz de bisbi-
lhotar a coisa alheia, tem em suas mãos uma carteira, mas não toma posse do
muito dinheiro que há em seu interior, mesmo estando apertado financeira-
mente. Analisa, constrangido, alguns papéis e identifica que ela pertence ao
amigo. E a devolve, sem nenhuma curiosidade de olhar outros papéis ali exis-
tentes. Não sabe ele que em suas mãos, além do dinheiro de Gustavo, repousou
por algumas horas, guardada num cantinho da carteira, a prova de que sua
mulher e seu amigo eram amantes".

Café pequenoCafé pequeno

MÁRIO QUINTANA

Os retratos
Os antigos retratos de parede
Não conseguem ficar longo tempo
abstratos.

Às vezes os seus olhos te fixam, obs-
tinados
Porque eles nunca se desumanizam
de todo

Jamais te voltes pra trás de repente.
Não, não olhes agora!

O remédio é cantares cantigas lou-
cas e sem fim...
Sem fim e sem sentido...

Dessas que a gente inventava
enganar a solidão dos caminhos
sem lua.



MinC e Governo realizam
seminário de cultura
O Ministério da Cultura (MinC) e o Governo do Estado da
Paraíba, através da Subsecretaria de Cultura e da Fundação
Cultura da Paraíba realizam hoje e amanhã, dias 20 e 21, a
última etapa da região Nordeste do Seminário do Sistema
Nacional de Cultura (SNC). O evento contará com a participa-
ção de convidados entre autoridades, membros de conselhos
do Estado e da Capital, além de gestores públicos e privados
de Cultura de vários municípios paraibanos. O seminário
acontecerá no auditório Verde da Fundação Espaço Cultural,
com abertura prevista para acontecer a partir das 8 horas. O
evento na Paraíba faz parte de uma série de seminários que
serão promovidos até o fim do mês de novembro em todos os
Estados brasileiros e no Distrito Federal para apresentar a
estruturação do SNC aos setores públicos e à sociedade civil.
Nas oficinas, os palestrantes vão falar sobre propostas do
MinC, experiências exitosas e casos práticos das políticas que
buscam atender os princípios do SNC.

A beleza é uma
carta aberta de
recomendação.

Arthur Schopenhauer,
FILÓSOFO
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‘Minha Vida no Ar’ tem
exibição na Estação Ciência
Filme francês tem direção de Rémi Bezançon e a

entrada é gratuita, a partir das 19 horas. 18
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n Elogiada por Ferreira Gullar,
arte expressionista do artista
paraibano poderá ser
apreciada em 10 telas; mostra
traduz mais de três décadas
de carreira

O

Fred Svendsen abre
exposição na Usina

“MEU”

RESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

Professora lança livro sobre
João Cabral de Melo Neto
Lançamento da obra de Selma Vasconcelos será hoje

no Zarinha Centro de Cultura, em João Pessoa. 23

Ricardo Anísio
REDATOR

artista plástico paraibano Fred
Svendsen abre a mostra "Meu" ,
hoje, na Usina Cultural Energisa

(Av. Juarez Távora com Epitácio Pessoa) a
parir das 20 horas. Svendsen, que tem
ascendência dinamarquesa, faz uma arte
expressionista, e nesta exposição ele mos-

trará ao público 10 obras que de certa for-
ma traduzem tudo que ele fez em mais de
três décadas de carreira. No catálogo de
"Meu"FredSvendsen foibrindadocomum
texto de ninguém menos do que o poeta
Ferreira Gullar que diz: "Nos faz viver a
experiência de uma metamorfose, quando
o traço, a linha, amancha, tornam-se,quase
acidentalmente, matéria da invenção de
novos e inusitados seres".

Svendsen buscou o nome desta mostra
em palavras que têm significados díspa-
res, como "Eu" e "Meu" e explica que "Todo
artista que propõe alguma coisa é um in-
ventor e eu estou assumindo a proprieda-
de das minhas obras. É o meu eu e o meu
trabalho que estão expostos". Fred Svend-
sen concedeu entrevista ao jornal A União
que publicamos a seguir.

“

Tome Poesia, Tome Prosa
celebra Antônio Mariano
O poeta paraibano Linaldo Guedes e o escritor maranhense
radicado na Paraíba Rinaldo de Fernandes são os convida-
dos da edição de agosto do Projeto Tome Poesia, Tome
Prosa. Será hoje, às 19 horas, no bar Noite Carioca, em
João Pessoa. Na ocasião os autores irão discorrer sobre sua
convivência literária, ler trecho de suas obras e responder
perguntas do público. O evento coincide com o aniversário
do coordenador do projeto, Antônio Mariano, que será
comemorado, logo após a apresentação dos convidados.

x
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- Você diria que essa é a sua mostra mais

importante?
Sim pelo fato de que nunca fiz na

Paraíba uma mostra desta magnitu-
de, só com trabalhos de grandes for-
matos.

- Como se sente ao ler elogios de uma per-
sonalidade como Ferreira Gullar?

Fiquei muito feliz em se tratando,
do Ferreira Gullar até porque foi um
elogioespontâneo,depoisqueeleviu
uma mostra minha no Rio de
Janeiro.para mim estas matérias são
importantíssimas.

- Concorda que temos visto surgir poucos
novos artistas plásticos?

Concordo, mas no momento, tem
alguns que prometem muito.

- Muita gente diz que as artes plásticas são
elitistas, é verdade?

Na verdade não é que seja elitista,
mas as artes plásticas têm se distan-
ciadodopovãopelofatodequenãoé
todo mundo que pode ter uma obra
de arte, geralmente, quando se pode
comprar uma obra de arte,a pessoa
já é possuidora de muitos bens.

- Sua obra foge aos padrões acomodados
de beleza?

Abelezaéumacoisadiscutível,hoje
não vejo mais feiura em nenhum tra-
balho, atémesmonosmaisexpressio-
nistasdomundo,oqueselevaemcon-
ta muitas vezes é o acabamento que o
artista emprega ao seu trabalho, a for-

manãointeressamuito,comopoderí-
amos entender a convivência de um
Goya, Ensor, Francis Bacon, até mes-
mo um Picasso nos dia de hoje? Esses
artistas não têm uma obra "bonita",
no sentido convencional de beleza.

- Qual é a sua opinião sobre a discutida lei
dos edifícios?

Eununca fizumtrabalhoparaa lei
dosedifícios,achoqueoproblemanão
está em mim, e sim a aplicabilidade
dalei,nãotemquemfiscalize,epreci-
sa ser reformada, porque tem algu-
mas cláusulas que caducaram.

- A discussão estética tem sido travada aqui
na Paraíba?

Não, ninguém quer tomar para si
esta discussão.

- Essa coisa do mercado é complicada em
nosso Estado?

É sim, porque aqui não existe um
mercadoemboraexistampessoasque
podemegostamdearte,equeadqui-
rem, nossos trabalhos.

- Dos artistas contemporâneos quais lhe
chamam mais a atenção?

DaParaíba,o quetenhovisto fazer
no Sul do país um trabalho mais sis-
temático é o Fabiano Gomper, a im-
pressãoqueeu tenhoéqueele sabeo
que está fazendo, é um bom artista
conceitual.

- Tem visto algum jovem artista que lhe agra-
de por aqui?

Sim!Nomomentoosquemaisme
agradam são Wilson Figueiredo que
fazumdesenhocomarame,eoDenis
Cavalcanti, que é o mais imortante
artista abstrato neo concreto de João
Pessoa, na última década.

- Como analisa o atual momento das artes
paraibanas?

Euachoquenasartesplásticasain-
danãofoifeitaumaação,quedêvisi-
bilidade, manutenção, e permanên-
cia a nós artistas paraibanos impor-
tantes que somos para todo Brasil

 - E em nível nacional, como andam as
artes?

Da mesma forma que na Paraíba,
não é muito diferente, quem está no
poder não sai, e aqueles que podem
fazer algo, não conseguem entrar.

- Como define essa sua mostra?
Esta minha mostra já a tratei como

importante, porque, posso mostrar o
que tenho de mais expressionista
porqueoespaçomeofertaestapossi-
bilidade.

- Algum projeto na mente para o futuro?
Em novembro estou participando

deumaimportantemostranoRio. O
Christmas Festival é uma mostra de
presépios promovida pela Cúria.
Outro projeto é transformar om blog
que tenho chamado de Grupokabra,
emumportaldedicadoasartesplás-
ticas, jáprestoesteserviçocomoblog
mas quero ampliar.
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Iesp contra gripe A

A cantora Preta Gil fala mais do
que canta, aliás, não canta, nem
encanta. Pois Zé...

Estação França mostra

O
MINHA VIDA NO AR

Projeto Cine Estação França exi-
birá, hoje, às 19 horas, na Esta-
ção Cabo Branco, em João Pes-

soa, o filme ‘Minha Vida noAr’, do cine-
asta Rémi Bezançon. A entrada é gra-
tuita. A maior parte das comédias ro-
mânticas retrata o amor de maneira ide-
alizada, o que é, de certa forma, inevitá-
vel pela própria estrutura que seguem:
afinal, quando o filme chega ao seu des-
fecho,ocasalprincipal acaboudeser reu-
nido e, portanto, ainda não começou a
enfrentar os problemas existentes em

qualquer relacionamento. Curiosamen-
te, embora tente abordar esta questão,
‘Minha Vida no Ar’ eventualmente se-
gue a convenção do gênero, com resul-
tados levemente frustrantes.

Estrelado por Vincent Elbaz (uma ver-
são francesa e galã de John Turturro), o
filme conta a história de Yann, um ins-
trutor de simulador de vôo que morre
de medo de aviões. Nutrindo uma pai-
xão frustrada por Charlotte (Elsa KiKoï-
ne), uma velha namorada da juventude
– que perdeu justamente por se recusar

a voar -, ele tenta encontrar novos amo-
res, mas sem sucesso. É então que ele co-
nhece a radialista Alice (Marion Coti-
llard), que parece capaz de fazê-lo esque-
cer sua antiga paixão – mas, sendo esta
uma comédia romântica, é claro que é
neste momento que Charlotte retorna à
vida de Yann.

Embalado por uma trilha sonora me-
lancólicaqueconfereumbem-vindoequi-
líbrio aos tons cômicos da narrativa, Mi-
nha Vida no Ar é o tipo de produção que
depende fortemente da química entre os

integrantes de seu elenco – e, para sua
sorte, todos se saem muitíssimo bem (Gi-
lles Lellouche, como o melhor amigo do
protagonista, merece destaque). Em con-
trapartida, a estrutura adotada pelo ro-
teiro não é das mais eficazes, investindo
excessivamente em flashbacks, narração
em off e entregando, logo na introdução,
uma situação que funcionaria melhor
como surpresa no terceiro ato.

Nada disso, porém, consegue tirar o
charme deste simpático filme.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O Iesp e o a FatecPB (do mesmo Gru-
po), saíram na frente e promoveram na
última terça-feira, uma ação de preven-
ção contra a gripe A H1N1, no Centro
de Vivência e na Clínica Escola, locali-
zada no bloco B nas instalações da BR.
As ações aconteceram nos períodos da
manhã e noite na hora dos intervalos.
Todos os cursos superiores do Iesp e da
FatecPB (tecnólogos) participaram do
evento. Quinze alunas, o coordenador e

professores do curso de Enfermagem
distribuíram o material explicativo so-
bre a prevenção da gripe e fizeram ex-
planações de maneira clara e direta ao
alunado e funcionários, além da apre-
sentação de um vídeo explicativo. “Esse
foi mais um trabalho que o Iesp e a Fa-
tecPB promoveram em prol dos alunos
e funcionários, numa ação de muita res-
ponsabilidade”, disse o professor José
Edinaldo de Lima, diretor geral das duas
instituições. Uma equipe da Samu tam-
bém esteve presente a ação do Iesp/Fa-
tecPB com uma ambulância e equipa-
mentos usados pelos médicos e enfer-
meiras no combate a gripe. As ações de
prevenção já estavam sendo feitas des-
de o primeiro dia de aula com entrega
de material explicativo e os alunos já
estão assistindo aula sem ar condicio-
nado e com as janelas abertas. Em to-

dos os banheiros e corredores estão
sendo distribuídos equipamentos de
álcool em gel para limpeza das mãos.

ATUAL
O médico Fábio Rocha, diretor do Hos-

pital da Unimed, retornou de Belo Hori-
zonte,ondeparticipoudoCongressoBra-
sileirodePatologiaClínica,quereuniuos
feras da área, no ExpoMinas. Lá a discus-
são foi emtornodagripeA,eodiagnósti-
co na prática médica.

CINEMA
Previsto para dezembro, a inaugura-

ção das cinco novas salas de cinema do
MAG Shopping com capacidade para
750 lugares. Uma empresa paulista, a
ArtPlex vai administrar o setor da séti-
ma arte do shopping, que tem projeto
de um navio, assinado pela arquiteta
Sandra Moura.

KAPETADAS
HOJE tem exposição do pintor Fred

Svendsen, na Usina Cultural da Saelpa.
São painéis com variações fantásticas. O
nome da mostra? “Meu”. Legal, né?

LEVAMOSomeninoVítorparaoshow
“Zii e Zie”, do cantor Caetano Veloso, no
Teatro Guararapes do Recife. Com oito
anosdeidade,Vítorviuseuprimeiroshow
e que show, com o filho maior de Dona
Canô.

A CANTORA Preta Gil fala mais do que
canta, aliás,nãocanta,nemencanta.PoisZé.

n Filme do cineasta francês Rémi Bezançon será
exibido, hoje, às 19 horas, na Estação Cabo
Branco, em João Pessoa. A entrada é gratuita
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Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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Paraibano ganha
prêmio no Exterior

O 10º Encontro Nacional de Pesquisa
em Ciência da Informação será em
outubro na UFPB...

Festival de Inverno

DE ARARUNA

oesia, repente, dança e forró se-
rão as atrações da noite de aber-
tura do 1° Festival de Inverno -

cultura, arte e gastronomia da cidade de
Araruna, amanhã. A programação co-
meçará às 19 horas com a apresentação
de grupos folclóricos, no palco principal
montado na Praça João Pessoa. Às 21 ho-
ras, sobe ao palco a banda de música de
Araruna "12 de Agosto", em seguida será
realizado o recital do repentista e poeta,
Oliveira de Panelas. Para encerrar a noi-
te o tradicional forró do cantor Flávio
José.

Durante três dias a cidade vai se trans-
formar num celeiro cultural e gastronô-
mico atraindo centenas de visitantes
para a região do Curimataú paraibano.
Segundo seus organizadores, a expecta-
tiva de público é de cinco mil pessoas
por noite. Os turistas e moradores po-
derão apreciar shows, espetáculos tea-
trais, exposições, oficinas, palestras, dan-
ças, artes plásticas e comidas típicas da
região. As apresentações vão acontecer
em dois palcos montados nas Praças
João Pessoa e Rio Branco.

O 1º Festival de Inverno está sendo
realizado pela Prefeitura Municipal,

Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alexsantos@ccen.ufpb.br

CCENInforme

Confira a programação do 1º Festival de Inverno de Araruna

SEXTA-FEIRA (21)
Apresentação grupo Reviver (Boi de Rei)
Apresentação grupo Folclórico Nova Inspiração de Araruna
Apresentação do grupo de dança do Colégio da Luz
19 horas - Palco principal - Praça João Pessoa
Apresentação de violeiros: Poeta Davi Nogueira & Amigos
19 horas - Palco alternativo - Praça Rio Branco
Recital com o poeta Jairo Lima de Araruna
19h30 - Palco alternativo - Praça Rio Branco
Show voz e violão - Gilberto
20 horas Palco alternativo - Praça Rio Branco
Apresentação da banda de música de Araruna 12 de Agosto
Sargento Alcides Nobre
21 horas Palco principal - Praça João Pessoa
Apresentação do repentista Oliveira de Panelas
22 horas Palco principal - Praça João Pessoa
Show do cantor forrozeiro Flávio José
24 horas Palco principal - Praça João Pessoa
Show do artista da terra Fábio Lima (Preto)
3 horas  - Palco principal - Praça João Pessoa

SÁBADO (22)
Apresentação grupo Folclórico de Julieta
19 horas - Palco principal - Praça João Pessoa
Show voz e violão - Adeilson Nascimento
9 horas - Palco alternativo - Praça Rio Branco
Show de Claudino & Forrozão Asa Morena
20 horas - Palco alternativo- Praça Rio Branco
Apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba
22 horas - Palco principal - Praça João Pessoa
Forrozão Impacto
23 horas - Palco principal - Praça João Pessoa
Show da banda Capim Cubano
24 horas - Palco principal - Praça João Pessoa
Show do artista da terra Novinho dos Teclados
3 horas - Palco principal - Praça João Pessoa

DOMINGO (23)
Apresentação de Capoeira -14 horas - Palco principal - Praça João Pessoa
Apresentação do grupo de dança da Inclusão Social
15 horas Palco principal - Praça João Pessoa
Tradicional Cavalhada
Exposição acervo da Subsecretaria de Cultura da PB
Exposição de Artesanato de Araruna e da Paraíba
15 horas Palco principal - Praça João Pessoa
Palestra sobre saúde alimentar
19 horas - Escola Municipal João Alves Torres
Apresentação Peça Teatral: O filho do Jeca Tatu
20 horas - Escola Municipal João Alves Torres
Recital de poemas - 21 horas - Escola Municipal João Alves Torres

PROGRAMAÇÃO #

Concorrendo com estudantes de
mais de oitenta países, o paraibano
Felipe Abella Cavalcante Mendonça de
Souza, de 16 anos de idade, conquistou
a medalha de prata na 21ª Olimpíada
Internacional de Informática, realiza-
da até o final da semana passada, em
Plovdiv, na Bulgária. Felipe recebeu a
orientação dos professores Lucídio dos
Anjos Formiga Cabral (coordenador),
Alan Kelon Oliveira de Moraes e Hélio
de Menezes Silva, do Departamento de
Informática do CCEN, da UFPB.

Aluno de uma escola particular de

João Pessoa, Felipe Souza foi submeti-
do a uma bateria de provas junto a seus
competidores, que desenvolveram cin-
co programas diferentes, através de
exames realizados, simultaneamente,
pela internet. Em João Pessoa, as pro-
vas foram aplicadas na UFPB, pelas
professoras Valéria Gonçalves Soares
e Tatiana Aires Tavares, também do
Departamento de Informática do
CCEN.

Nos testes de Ciência da Computa-
ção, outros estudantes também foram
agraciados com medalhas, sendo clas-
sificados alunos do Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA) e de colégios
paulistanos. A seletiva dos 12 primei-
ros colocados na Olimpíada Nacional
foi realizada na Universidade Estadu-
al de Campinas (Unicamp), em São
Paulo.

DÉCIMO ENANCIB
O 10º Encontro Nacional de Pesqui-

sa em Ciência da Informação (Enancib)
será realizado de 25 a 28 de outubro
próximo, na Universidade Federal da

Paraíba, em João Pessoa. O evento é
considerado o mais importante na área
da Ciência da Informação, no Brasil, e
é promovido desde 1994 pela Associa-
ção Nacional de Pesquisa e Pós-Gra-
duação em Ciência da Informação (An-
cib), que é presidida pela professora
Joana Coeli Ribeiro Garcia, do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciência da
Informação, do CCEN, da UFPB.

O Enancib tem como público alvo
professores, pesquisadores, profissio-
nais (mestres e doutores) e estudantes
de Pós-Graduação stricto sensu vin-
culados a cursos e programas de Pós-
Graduação em Ciência da Informação,
e em áreas afins, que se dedicam à pes-
quisa científica, sejam ou não filiados
a Ancib. O Encontro tem o apoio do
programa de Pós-Graduação em Ciên-

cia da Informação, da Capes e CNPq.
Mais detalhes no site: http://
d c i . c c s a . u f p b . b r / x e n a n c i b /
?pagina=inscricao.

MELIPONICULTURA
Com apoio da UFPB através do Pro-

grama de Desenvolvimento do Meio-
Ambiente (Prodema), será realizado
nos dias 19 e 20 de setembro, em João
Pessoa, o II Curso de Meliponicultura.
O objetivo é o de fornecer conhecimen-
tos teóricos e práticos sobre a criação
de abelhas nativas sem ferrão, usando
técnicas e tecnologias modernas – o
Meliponário Massapé.

De acordo com o ecólogo Jerônimo Vi-
llas-Bôas, coordenador do evento, o cur-
so será ministrado no Centro de Ciênci-
as Exatas e da Natureza (CCEN), na sala
do Departamento de Sistemática e Eco-
logia - Prodema (aula teória) e no Meli-
ponário Massapê - Bancários (aula prá-
tica). As inscrições podem ser feita pelos
telefones: 8880-3107 e 8880-3084, ou ain-
da pelo e-mail meliponariomassa
pe@yahoo.com.br.

n Evento será aberto,
amanhã, com poesia,
repente, dança e forró;
palco principal foi montado
na Praça João Pessoa e
festa vai até domingo

com o apoio do Governo do Estado, atra-
vés da Funesc e Subsecretaria Executiva
de Cultura; Sebrae; Grupos de Produ-
ção Cultural de Araruna e da região.

O secretário de Educação e Cultura,
Marcelo Cordeiro, disse que o festival
surgiu com o objetivo de projetar o mu-
nicípio apresentando seu potencial tu-
rístico e cultural. "Queremos incluir a
cidade de Araruna no Roteiro do Frio,
evento que acontece todos os anos na
Paraíba", acrescentou.

Localizada na região do Curimataú,
no Agreste paraibano, estando distante
165 quilômetros da Capital, a cidade
está situada na parte mais alta da serra
a uma altitude de 580 metros acima do
nível do mar. Nesse período de inverno
a temperatura chega aos 18ºC.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Flávo José é uma das atrações do festival
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Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje:  Augusto Gonçalves, Cristina Evelise Alexandre,
Eduardo Gomes de Azevedo, Fábio Sinval Ferreira, Levi Borges Lima,
Maria da Penha Bezerril,  Mariete Batista de Carvalho, Nonato Bandeira,
Petrônio Vitório Serafim Filho, Renata Roberta de Souza, Tereza Neu-
ma Nery Vaz, Valdelice Campelo Pereira e Zenda Buarque Dantas.

2 Festejado!
Na última segunda-feira (17), o empresário

Mano Franco, proprietário dos restau-
rantes Tanabata, Sushi Bessa e Temaki
da Villa, comemorou sua nova idade
com festa. Tudo organizado pela esposa
Tina Franco, Mano recebeu os parabéns
de familiares e amigos mais próximos
em seu badalado Tanabata - Comedoria
e Lounge, no bairro do Bessa. Muita di-
versão e bate-papo descontraído fizeram
da data ainda mais especial. O aniversa-
riante é um grande investidor de suces-
so na área de gastronomia aqui na Paraí-
ba e outros empreendimentos em Brasília
e São Paulo. A coluna RCVips esteve pre-
sente e registrou tudo! Confira agora os
detalhes da comemoração.

2 Embarcações
A partir deste fim de semana, João Pessoa poderá conhecer de perto

diversos tiposdeembarcaçõesquesãoutilizadasnopaís.Aexpo-
sição itinerante Barcos do Brasil e a Coleção Álvares Câmara -
século XXI estarão abertas ao público na Estação Cabo Branco. A
mostra, que apresenta a diversidade, o talento e engenhosidade
usada na construção de embarcações em todo o Brasil, ficará
aberta ao público até o dia 2 de setembro.

CELEBRITIESCELEBRITIESCELEBRITIESCELEBRITIESCELEBRITIES
n   Marcos Mion já assinou contrato com a Rede Record para comandar um

programa que estreará no próximo ano. A atração será focada no público
jovem, segmento com quem a emissora possui pouca afinidade. Mion está
de volta à Record, após três anos.  Em “Bicho do Mato” ele viveu o vilão Emílio.

Carolina Dieckmann revelou que não aceitou protagonizar “Bom dia, Franks-
tein”,  a nova novela das sete,  por uma série  de motivos.  Além de
precisar organizar milhões de coisas em sua vida particular,  seu filho José
está entrando na escola e ela quer acompanhar esse processo de perto.

2 Noite do Espumante
A banda Bereguedê volta a subir no palco do Zodíaco Dancing Bar

na noite de hoje a partir das 22 horas, quando acontece mais
uma edição da “Noite do Espumante“. Trata-se de mais uma
promoção dos empresários Fred Ferreira e Mônica Lemos que
certamente deverá atrair o público jovem da Capital.

2 Quinta do Vinho
A Quinta do Vinho no Fidalgo Restaurante Contemporâneo conti-

nua oferecendo quatro rótulos a preços especiais. Uma oportu-
nidade para conhecer mais sobre vinhos e degustar melhores
rótulos. Hoje destaque para os vinhos Rio Sol, Cassillero Del
Diablo, Salton Merlot,Alta Vista Torrontes e o champanhe Chan-
don Riche. Acompanhados do cardápio da cozinha contempo-
rânea ainda ficam melhores.

2 Fred expõe
O irrequieto e criativo artista plástico expressionista Fred Svend-

sen abre nova exposição hoje, às 20 horas, nos salões da Usina
Cultural da Energisa, em Tambiá. Esta será a primeira exposi-
ção de grandes formatos do artista na Paraíba.

2 Cidadã
Quem está feliz da vida é a

juíza Rita de Cássia An-
drade. Ela receberá hoje,
a partir das 17 horas, na
Assembléia Legislativa
da Paraíba, o Título de Ci-
dadã Paraibana. Casada
com o advogado Roberto
Andrade e radicada em
João Pessoa há 20 anos,
Rita Andrade receberá
essa homenagem, apro-
vada por unanimidade
por meio de projeto de re-
solução do deputado es-
tadual João Gonçalves.
Ela merece.

Em família: Maria Carlinda, Rafaella, Matheus Filho, Emmanuella, Mano, Emmanuel Filho, Tina e Marianna Franco

 Tina, Mano, Clarice Franco, Idres e Emmanuelina Guimarães

Mano, Tina Franco com Juliana e Rodrigo Monteiro que
também marcaram presença

Alfredo Resende, Maria Carlinda, Fabiana Resende, Mano
e Tina Franco

Mauro Tabatchnik, Mano Franco, Tião Rodrigues, Edgard
Albuquerque e Ricardo Homena em momento de descontração

Dr. Gustavo Albuquerque e sua esposa também prestigiaram
o aniversariante

Cidadã
Paraibana:
Juíza Rita de
Cássia Andrade
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"O ser humano descobre-se
a si mesmo quando se
defronta com obstáculos".

Antoine de
Saint-Exupéry“
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� Maxwell Arruda, compe-
tente executivo do Ataca-
dão Rio do Peixe, planeja
grande festa comemorati-
va do seu aniversário, em
6 de setembro, no Garden
Hotel.

� A escritora Elizabeth Mari-
nheiro está de volta de
mais uma de sua tempo-
radas no Rio Janeiro-RJ, e
no sábado, 29 de agosto,
apresenta o livro  “Os Abis-
mos do Ser”,  do professor e
critico literário José Mário,
aqui na Camp.

� Os artesãos João Hortênsio
Ribeiro e João Avelino,
entre um trabalho e outro,
estão sempre recebendo
amigos para petiscar em
seu ateliê.

� O professor Fernando An-
tônio Almeida é leitor as-
síduo D’A União e,  portan-
to,  desta coluna.

� A empresaria sergipana
Marilda Sampaio, esteve
de passagem pela Camp
no último final de semana.
Amou o Campina Grill e La
Suissa.

� A cantora Kaline Bertino é
bisneta e não neta de An-
tônio Bertino um dos gran-
des comerciantes de algo-
dão de Campina Grande
na fase áurea.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém
2 Datas
Hoje é dia em que é relembrado o assassinato de Trotsky. Em 20 de

agosto de 1940, o revolucionário comunista Leen Trotsky é as-
sassinato. Nascido em 1879, seu verdadeiro nome era Lev Davi-
dovitch Bronstein. Em 1917, Lenin e Trotsky proclamam o Esta-
do Operário na Rússia. 1924 Lenin morre e Stalin passa a perse-
guir Trotsky, conseguindo bani-lo do país em 1929.

2 Debut
“Éoamanhecer,masaindanãoédia.Ébotão,masaindanãoéflor;Encan-

todecriança,charmedemulher;Sonhoerealidade;Divinaehumana.
Tudo issoemuitomaiséomundoencantadodosseus15anos”.

Com o sugestivo texto acima, inicia-se o elegante convite da festa
de 15 anos de Petra Fernandes, filha do jornalista José Marcos
Marinho Falcão e Márcia Roque Campos, que se realizará às 21
horas e 30 minutos do dia 22 de agosto, no Grand Château.
Confirmo presença.

2 Padre Zezinho
Dentro da Comemoração do Ano Sacerdotal e da Programação de

Encerramento do Mês Vocacional da Diocese de Campina Gran-
de, o Padre Zezinho e os Cantores de Deus e Banda vão apresen-
tar-se no domingo 30, no Spazzio, a partir das 16 horas. Na
ocasião, gravam seu novo DVD.

Também se apresentam os Seminaristas da Diocese, que lançam o
seu primeiro CD, com a participação de Francisco Brito e Rosa
Maria.

O show está sendo muito divulgado. Só pegou mal a poluição visual
causada em toda a cidade pelos cartazes colados nas paredes.
Mau exemplo.

2 População
Com relação á nota Duvido!, que publiquei nesta coluna na terça-

feira passada, tenho a acrescentar que me comuniquei com o
chefe da agência local do IBGE, Rafael Marconi dos Santos, que
justificou, educadamente, a razões de Campina Grande não
possuir a população que imaginamos, entre elas, a população
de estudantes que vêm de fora, já que só são considerados os
habitantes permanentes.

Quanto ao fato de não ter vindo ninguém à minha casa, com a
finalidade de contar os seus moradores, em muitos anos, alegou
que pode ser porque não havia ninguém em casa e convidou-me
para ir até a agência, para verificar a causa, pessoalmente. Tudo
bem, mas, e a minha vizinhança? Estavam todos ausentes?

2 Trufas Lindt
Seguramente, as suíças Lindt

são consideradas as mais
deliciosas trufas de choco-
late do mundo mas, como
não existe oferta local para
confronto, o Clube do Vi-
nho - PB elegeu as “rechea-
das” do Sonho Doce, as me-
lhores da Paraíba.

No jantar da terça-feira 18 de
agosto, as trufas de dona
Yonne Pimenta harmoniza-
ram com o delicado branco
doce Late Harvest do Miolo
Terranova, elaborado com
uvas Moscatel maduras
submetidas a uma pequena
desidratação.

Ninguém resistiu a esse vinho
de Colheita Tardia untuoso
de corpo médio, bem equili-
brado e bastante aromáti-
co. Uma verdadeira delícia.

Dioninha Bertino com os filhos Tainã e Terlúcio e o neto Gabriel Victor em noitada informal

2 Visita
Para Vitória da Conquista-BA seguiram dona Gilda Amorim Ca-

bral, para visitar a filha Juliana o genro Ricardo, e os netos,
Maria Eduarda, Maria Antônia e João Antônio. Com ela, foi o
casal Amanda e Luciano Amorim, cunhada e irmão de Juliana.

A beleza de Ketty Bertino em noite de festa

Cláudia Bertino e Orlando Nascimento produziram o show da cantora Kaline Bertino
na sede social do Sintab

Outra jovem beleza da nova geração da Serra: Taíse Santana
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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)  - Com a lua e
o sol em leão sua criatividade e
necessidade de expressão ficam mais
fortes. O amor e o romance também
encontram um lugar de expressão.
Problemas familiares e profissionais
ficam de lado com a passagem de Venus
em câncer.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Final
de fase difícil faz você pensar
novamente em todas as mudanças
que você foi obrigado a fazer nos
últimos meses. Finanças e amizades
em ótima fase amenizam as
dificuldades e problemas familiares e
domésticos.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Venus
continua transitando em meio a ótimos
aspectos em seu signo amenizando o
pesado astral do mês. No entanto, sua
energia ainda se encontra um pouco abaixo
da média e por isso você deve cuidar de sua
saúde. Mudanças decisivas à vista e retorno
da energia daqui poucos dias.

Libra (21/09 a 20/10) - Vida
profissional em fase de muitas
mudanças faz com que você sente
certa insegurança e intranqüilidade.
Não acontece nada de efetivo ou
consistente a não ser a certeza que
deve mudar. Tenha calma até ter
mais claros os caminhos que deve
seguir.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Hoje você estará mais fechado e
querendo partilhar de momentos mais
íntimos com a pessoa amada. Suas
emoções estão à flor da pele e você
sente que algumas mudanças estão
bem próximas de acontecer. A
proximidade da lua em leão para sua
fase nova traz à tona essa necessidade.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  O astral
continua tenso e você sente necessidade
de romper com algumas coisas que não
tem bem claro quais são. Dia a dia pesado
com uma série de responsabilidades e
deveres. Prepare-se, pois em poucos dias
o sol entra em seu signo trazendo mais
luz e o inicio de um novo ano astral.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  A lua
caminhando para sua fase nova em
signo compatível ao seu traz a
possibilidade de um encontro mais
profundo com aquilo que você chama
de filosofia de vida. Mudanças à vista
nesse sentido e chance de viagens
inesperadas. Estudos e
aprofundamento religioso.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Caso
esteja passando por situações de
estresse em sua vida domestica e familiar,
ou mesmo profissionalmente, procure
entender as mensagens do Universo e
mude o que for necessário. Pode ser que
você sinta necessidade de romper com
alguma situação. Caso isso aconteça,
reflita bem antes de qualquer atitude.

Touro (21/04 a 20/05)  - Finanças
ainda devem estar sob rígido controle,
pois podem ocorrer perdas ou
necessidade de gastos extras. Nesta fase
você pode esperar por algumas
mudanças positivas no setor doméstico.
Mudança de casa ou pequenas reformas
não estão descartadas.

Leão (21/07 a 20/08)  - Últimos dias
do sol em seu signo e a lua
caminhando para sua fase nova faz
você pensar em novas possibilidades
e planos. Nesta fase há possibilidade
de bons acordos financeiros que
podem estabilizar de uma vez por
todas as suas finanças.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Nesta fase a vida profissional estará
em foco. A lua caminhando para sua
fase nova trará a você novas
oportunidades nesse setor. Projetos,
convites e boas parcerias podem
surgir. No amor e nas amizades a fase
é ótima para conhecer pessoas
diferentes e inovadoras.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Lua em
leão, signo oposto ao seu caminhando
para sua fase nova traz grandes
novidades na área dos relacionamentos.
Trabalho e saúde passam também por
ótima fase, com possibilidade de
promoções e aprovação de projetos.
Esta é uma fase de crescimento
aquariano, portanto, aproveite.

Dustin Hoffman e Emma Thompson são as estrelas do filme ‘Tinha que ser você’
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Um perfil de

U

n Professora paraibana lança,
hoje, às 19 horas, livro sobre
escritor pernambucano, no
Zarinha Centro de Cultura,
em João Pessoa

JOÃO CABRAL

m dos poetas mais importan-
tes da língua portuguesa ganha
um importante perfil: João Ca-

bral de Melo Neto - Retrato Falado do
Poeta lembra os 10 anos da morte do
escritor através de entrevistas com fa-
miliares, amigos, críticos e intelectuais
da área, além de cartas inéditas do pró-
prio escritor. O material foi pesquisado
e organizado pela paraibana Selma
Vasconcelos, professora da Universida-

de Estadual de Pernambuco. O livro
será lançado em João Pessoa no Zari-
nha Centro de Cultura (Av. Nego, 140,
Tambaú - telefone: 4009.1130), hoje, às
19 horas, após a exibição de um vídeo
sobre o poeta.

O livro é o resultado de oito anos de
intensa pesquisa de Selma Vasconcelos,
que é nascida em Campina Grande.
"Além de reconstituir a memória oral
do poeta pelos depoimentos registra-
dos, fiz também um resgate e preser-
vação da memória documental de um
dos maiores expoentes da literatura na-
cional e internacional através da leitu-
ra e digitalização de sua correspondên-
cia e acervo de documentos pessoais
que se encontrava sob os cuidados de
Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio
de Janeiro", conta a pesquisadora.

Publicação aborda escritor através
da família, intelectuais e cartas

João Cabral de Melo Neto - Retrato
Falado do Poeta aborda diversas fa-
ces do escritor em seus três capítulos.
No primeiro, o leitor tem uma visão
do poeta a partir de seus familiares e
amigos, com depoimentos da filha de
João Cabral, Inez Cabral de Melo, e de
amigos como Solange Magalhães, com
detalhes e controvérsias a respeito da
personalidade do escritor, e informa-
ções sobre sua vida, a carreira diplo-
mática e o casamento.

Nosegundo, JoãoCabralédesvenda-
do pelo olhar dos intelectuais contem-
porâneos.Entreeles,estáoescritorLedo
Ivo, acadêmico e amigo por quarenta
anosdopoeta.OuAntônioCândido,res-
ponsável pela crítica ao primeiro livro
dele,em1942.Hádepoimentostambém
de Ferreira Gullar e do poeta Armando
Freitas Filho, entre outros.

O terceiro capítulo do livro chama-
se "João Cabral de Melo Neto - por ele
mesmo". Aqui, Selma Vasconcelos faz

uma seleção entre as cartas de João Ca-
bral, documentos que fazem referência
aos mais diversos assuntos, da família
à literatura. É uma inédita visão de
mundodeJoãoCabral. "JoãoCabralnão
se utilizava do contato dos amigos por
cartas para falar de coisas banais e cor-
riqueiras", esclarece a pesquisadora.

As cartas revelam, por exemplo, uma
certa mágoa por viver fora do país por
conta das suas funções diplomáticas.
Ou sua emoção com o nascimento dos
filhos. São correspondências dirigidas
a grandes nomes da literatura e das
artes, como Carlos Drummond de An-
drade, Ledo Ivo, Manuel Bandeira, Cla-
rice Lispector e o pintor Cícero Dias.
"Permito-me dar o acabamento ao per-
fil humano do poeta, ilustrando-o com
seus depoimentos pessoais através de
entrevistas, contato com seus amigos
e intelectuais e de notícias veiculadas
pela imprensa da época", finaliza Sel-
ma Vasconcelos.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Selma Vasconcelos,
paraibana radicada
em Pernambuco, é
autora da
publicação

João Cabral, o poeta que não gostava de música, é alvo de um estudo que durou oito anos
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PB deve assentar mais 120 famílias
n Trinta projetos foram homologados para beneficiar 15 municípios no Estado. Serão destinados R$ 3,2 mi do Interpa e secretaria de Reordenamento Agrário

Conselho Estadual do
Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável homo-
logou na terça-feira

(18), 30 projetos que vão per-
mitir o assentamento de 120
famílias em 15 municípios da
Paraíba. Para a compra da ter-
ra e investimentos serão desti-
nados R$ 3,2 milhões através
do Programa Nacional de Cré-
dito Fundiário executado pelo
Instituto de Terras e Planeja-
mento Agrícola da Paraíba (In-
terpa) e secretaria de Reorde-
namento Agrário.

Conforme o presidente do In-
terpa, Álvaro Dantas, a compra
das propriedades para os be-
neficiários vão garantir a opor-
tunidade de viver na própria
terra e poder garantir o susten-
to da família sem ter que ir aos
grandes centros buscar uma
vaga de trabalho. "Estamos oti-
mistas que até o final do próxi-
mo ano iremos expandir este
benefício para mais 1.500 famí-
lias," lembrou.

Para Álvaro Dantas, tudo
vai depender de um convênio
que está sendo objeto de aná-
lise pela secretaria de Reorde-
namento Agrário, vinculada
ao Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário.

Além da compra da terra, os
novos beneficiários poderão
fazer investimentos, como a
compra de animais, constução
de açudes, cercas e casas, entre
outros. Serão adquiridos
3.806,68 hectares de proprieda-
des nos municípios de Areia,
Areia de Baraúnas, Barra de
Santa Rosa, Belém, Cajazeiras,
Conceição, Lagoa Seca, Ma-
manguape, Nova Palmeira,
Olivedos, Pedra Lavrada, Picuí,
Santa Luzia, São Francisco e
Soledade.

O ArrematararrecadaR$800milemJP
n A segunda edição deste ano do
Projeto Arrematar em João Pes-
soa arrecadou cerca de R$ 800
mil. Os números foram divulga-
dos pela Central de Mandados e
Arrematação Judicial da Capital.
Do total de processos colocados
no edital do leilão, 42 foram reti-
rados de pauta pelo pagamento
ou conciliação da dívida traba-
lhista e mais de 100 foram a lei-
lão. Houve arrematação em 63.

Com as arrematações o mega-
leilão arrecadou R$ 576.583,00 e
comopagamentodasdívidas,R$
212.081,30. Os valores somados
chegam a R$ 788.664,30.

Segundo a juíza Taís Priscila
Ferreira, coordenadora da Cen-
tral de Mandados, a edição do
Projeto Arrematar foi um gran-
de sucesso "o objetivo do projeto,
que é a solução dos processos,
vem sendo incontestavelmente
alcançado.Acadaediçãooproje-
to demonstra sua efetividade,
comgrandenúmeroderemições,
parcelamentos e conciliações pe-
los executados, além, é claro, dos
valores arrecadados com a hasta
pública",disse. Nesta quinta-fei-
raaconteceasegundaediçãodo
ProjetoemCampinaGrande,no
auditóriodoFórumIrenêo Joffi-
ly, a partir das 9 horas.

ACORDOS FECHADOS
OIateClubedaParaíba,sededa

praiadoBessa, estavaparaser lei-
loado para o pagamento de uma
dívida trabalhista de R$ 7.828,72.
FechouoacordoemR$4mileevi-
touqueoprédiofossevendido.O
clube Cabo Branco parcelou uma
dívidacomaFazendaPúblicaNa-
cional no valor de R$ 32.490,25.

O Cabo Branco parcelou uma dívida com a Fazenda no valor de R$ 32.490,25

 CRÉDITO DA FOTO

Já o hotel Ouro Branco conci-
liou a dívida trabalhista no pró-
prioTRT,e teveoprocessoretira-
dodoedital.Outrosbens,comoa
indústria Norfil, foram retirados
de pauta por decisão judicial.

Um dos bens mais valiosos
vendidosemleilão foiumamini-
granja localizada na praia de Ja-
cumã.EstavaavaliadaemR$100
mil, mas foi arrematada por R$
142,8 mil. O leilão aconteceu no
auditório do Fórum Maximiano
Figueiredo,noFórumdeJoãoPes-
soa, onde mais de 600 pessoas se
cadastraram para participar
pessoalmente do leilão e cerca de
500 participaram via internet.
Para se ter uma ideia do sucesso
do leilão,umaparelhodear-con-
dicionado recebeu 81 lances.

IMPLANTAÇÃO EM PE
O presidente do TRT, desem-

bargador Edvaldo de Andra-
de recebeu, ao lado da juíza

Tais Priscilla, os juízes do TRT
de Pernambuco (6ª Região),
Guilherme de Morais Men-
donça e Lucas de Araújo Ca-
valcanti, que vieram conhecer
de perto o funcionamento do
Projeto Arrematar.

O juiz ouvidor do TRT per-
nambucano, Guilherme de
Morais Mendonça, disse que o
projeto é uma ferramenta im-
portante para as soluções tra-
balhistas e elogiou a iniciativa
do TRT paraibano. "Queremos
parabenizar o Tribunal da Pa-
raíba por tão brilhante ideia,
pois o Projeto Arrematar é es-
sencial para solucionar dívi-
das trabalhistas. O processo
será implantado em Pernam-
buco", disse o ouvidor. Acon-
tece nesta quinta-feira em
Campina Grande, no Fórum
Irenêo Joffily, a partir das 9 ho-
ras, a segunda edição deste ano
do Projeto Arrematar.

UEPB faz
seleção de
professores
substitutos

n O Centro de Educação da
Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB) inscreve
até esta quinta-feira (20)
candidatos interessados
em participar do Processo
Seletivo Simplificado para
contratação de professor
substituto, em regime de
trabalho T- 40.

Estão sendo oferecidas
duas vagas para as disci-
plinas de Prática Pedagó-
gica e Educação à Distân-
cia. Para a vaga de Práti-
ca Pedagógica é necessá-
ria formação em Licencia-
tura em Pedagogia, com
pós-graduação strictu
sensu em Educação ou
áreas afins.

Para o cargo de Educa-
ção à Distância o candida-
to deverá ter Licenciatura
com pós-graduação stric-
tu sensu em Educação ou
área afim, e experiência
comprovada de no míni-
mo seis meses em Educa-
ção à Distância.

As inscrições estão sen-
do realizadas na secreta-
ria do Departamento, loca-
lizada na Rua Antônio
Guedes de Andrade, 190,
Bairro do Catolé, em Cam-
pina Grande, no horário
das 8 horas às 11 horas.

Para se inscrever são ne-
cessários os seguintes do-
cumentos: cópias de RG,
CPF,diplomadegraduação
e pós-graduação e curricu-
lum vitae com documenta-
ção comprobatória.

A seleção constará de
prova didática e exame de
títulos. O sorteio do tema
da prova será realizado no
dia 25 deste mês e a prova
didática no dia 26 próxi-
mo, a partir das 8 horas. O
resultado final da seleção
será divulgado no dia 27
destemês.Outras informa-
ções pelo telefone (83)
3315-3326.

Assessoria de Imprensa
DA UEPB

BNB recebe projetos de
pesquisa até o dia 28
n Prosseguem até o próximo
dia 28 de agosto as inscri-
ções de projetos de pesquisa
e difusão tecnológica para
os três últimos editais de
convocação lançados pelo
Banco do Nordeste, por
meio do seu Escritório Téc-
nico de Estudos Econômicos
do Nordeste (Etene), envol-
vendo temas ligados à fru-
ticultura, convivência com
o Semiárido e bovinocultu-
ra de corte e leiteira.

Cada proposta selecio-
nada receberá recursos
não-reembolsáveis, no va-
lor máximo de R$ 50 mil,
oriundos do Fundo de De-
senvolvimento Científico e
Tecnológico (Fundeci). O
montante disponibilizado
pela Instituição para este

fim é de R$ 3 milhões.
As instruções, os editais e

o formulário eletrônico
para recebimento de proje-
tos encontram-se no portal
do Banco do Nordeste, no
endereço www.bnb.gov.br,
no menu Fundeci. Os inte-
ressados devem apresentar
suas propostas até as 18h do
dia 28 de agosto.

CONDIÇÕES
Podem concorrer projetos

nas áreas de fruticultura, ovi-
nocultura e convivência com
o Semiárido, consideradas
prioritárias pela administra-
ção do Banco. Eles devem ser
elaboradosporentidadessem
fins lucrativos, localizadas
emumdos11Estadosdaárea
de atuação do BNB.

Iphaepabreinscriçãopara
curso de museus em CG
n Museólogos de todo o Estado
estarão em Campina Grande no
final deste mês de agosto. Entre
osdias26e28,na sededoCentro
deTecnologiaEducacionalTomp-
son Loureiro, os técnicos esta-
duais participam da oficina
"AçãoEducativaemMuseus",re-
alizada pelo Iphaep (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
doEstadodaParaíba),comapoio
do Ministério da Cultura, atra-
vés do Ibram (Instituto Brasilei-
rodeMuseus).Asinscriçõesjáes-
tão abertas e maiores informa-
ções podem ser obtidas através
do telefone 3218-5124 ou do e-
mail iphaep@gmail.com.

A capacitação em museus será
ministrada pela arte-educadora
carioca Barbara Harduim e abor-
daráasespecificidadesdaeduca-

çãoemespaçosmuseais,buscan-
do identificar aspectos relaciona-
dos à teoria e à prática da ação
educativaemdiversoscontextos.
Segundoaprofessora,duranteos
três dias, os alunos vão avaliar,
entre outros temas, as relações
existentes entre "museus, educa-
çãoepatrimônio:osdesafioscon-
temporâneos" e "museu, educa-
ção e cidadania: o compromisso
social".Estaéa terceiraoficinare-
alizada pelo Iphaep este ano. O
trabalho começou em junho,
quando a Capital do Estado se-
diou a primeira capacitação, des-
tacandoo"TreinamentodasEqui-
pes Administrativa e de Apoio",
comLucianaPalmeira.Emjulho,
em Cajazeiras, museólgos foram
reciclados pelo baiano Antonio
Marcos de Oliveira Passos, que
discutiu a questão "Museus, me-
mória e cidadania".

Thamara Duarte
DO IPHAEP
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