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Raul Seixas é o homenageado de hoje do Arquivo MPB. P. 19mais
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Governo vai realizar concurso para oficiais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. P. 8

" 1° Festival de Inverno de Araruna aquece
regiões do Agreste e Brejo paraibanos. P. 7

"

Pacote prevê a liberação de recursos da ordem de R$ 9,5 milhões para a execução dos projetos de recuperação do
aeroporto e de ampliação da rede de esgotamento sanitário da cidade. Curso Pré-Vestibular também será lançado. P. 5

Cajazeiras completa hoje 146 anos e
recebe obras do Governo do Estado

Deputado José Aldemir, do DEM,
atesta recuperação do Ipep em
pronunciamento na Assembleia. P. 24

" Rede vai atuar no combate à
exploração sexual de crianças e
adolescentes em todo o país. P. 24

"

Suplemento conta a
história da cidade
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Feliz Cajazeiras!
sregistroshistóricos indicamquea
cidadedeCajazeiras,situadanoAlto
SertãodaParaíba,aniversariahoje,
dia22deagosto,porcausadeoutro

aniversário.Éadatadenascimentodopadre
Inácio de Souza Rolim, fundador da cidade.
Um feito originário de 1863, quando come-
çouaconstruçãodemoradiasnasproximida-
desdocolégioerguidopeloPadreRolim.

Emrazãodoaniversáriodacidade,apopu-
laçãodeCajazeirasamanhece,neste sábado,
ouvindo uma salva de tiros.Aprogramação
festiva terá solenidade de hasteamento dos
pavilhõesnoPaçoMunicipal, combandade
música, às 8 horas. Em seguida, às 9 horas,
será celebrada Missa Eucarística, pelo bispo
DomJoséGonzálezAlonso,naCatedralNos-
saSenhoradaPiedade.

Comopartedaprogramação,haveráasole-
nidadedelançamentodoprojetoAPL(Arran-
joProdutivoLocal)deconfecções,naCâmara
Municipal.Éesperadoumbonitodesfilecívi-
co,às16horas,naAvenidaPadreRolim.E,às
23horas,estámarcadooBailedoReencontro,
noClubeCampestre.

OGovernodoEstado,porsuavez,levaseus
gestoresàcidadecomumpacotedeações,ser-
viçoseobras.Doisgrandesprojetosreservam
verbadequaseR$10milhões.Umserefereà
recuperaçãodoaeroportoeooutrosedestinaà
ampliaçãodarededeesgotamentosanitário.

A melhoria do aeroporto de Cajazeiras vai
custarR$5milhõesaoTesourodoEstado.A

O
pista será ampliada para 1.500 metros, com
hangar, terminaldepassageirosesinalização
parapousoedecolagemnoperíodonoturno.
Aobrajáfoiiniciada.Enfim,seráatendidauma
antigareivindicaçãodomunicípio.

Outrograndeprojetoprevêinvestimentono
valordeR$4.9milhões.Umapartedestedinhei-
rovirádoProgramadeAceleraçãodoCresci-
mento(PAC),dogovernofederal.Aoutraparte
revelaacontrapartidadoGovernodoEstado.

A Ordem de Serviço para início da obra já
foiassinada.Irábeneficiar1.202famílias,numa
estimativade5milpessoas.

Cajazeiras recebe neste aniversário outras
ações e serviços. Acontece o lançamento do
cursopré-vestibularparaservidorespúblicos
estaduais.Asinscriçõesvãoatéodia31deagos-
to.Éumaoportunidadeparaestudantesque
queiramingressarnasuniversidadesenãotêm
condiçõesparabancarumcursinhoprepara-
tórioaosexamesdevestibular.

Outrofatoderelevância,nestediahistórico
paraCajazeiras,éaassinaturado'PactoNacio-
nalpeloEnfrentamentodaViolênciaContraa
Mulher'.Acampanhaédeconscientizaçãoso-
breotemaevailevaràpopulaçãoinformações
sobreaspolíticaspúblicasparaasmulheres.

Cajazeiras,aocompletarhoje146anoscomo
município, revela-seacidadequemaiscresce
naParaíba,segundooIBGE.Póloregionalno
setor de educação, marca sua história com o
conceitosegundooqualéaterraqueensinou
a Paraíba a ler.

“Paraíba democrática, terra amada”

Patrimônio naval começa
a ser exposto na Capital

O patrimônio naval
brasileiro, considera-
do o mais rico do
mundo, está sendo

apresentado na mostra com réplicas de
embarcações utilizadas no país em João
Pessoa, desde ontem, e vai até o próximo
dia dois, tendo como local a Estação
Ciência, no Cabo Branco. A população
pessoense tem assim a oportunidade de
conhecer de perto diversos tipos de
embarcações que são utilizadas no país.  A
mostra apresenta a diversidade, o talento e
engenhosidade usada na construção de
embarcações em todo o Brasil.

Bovinocultura de leite é
tema de discussão amanhã
Criadores e produtores rurais da região
administrativa de Cajazeiras, no Alto
Sertão paraibano, aguardam com
expectativa a realização do dia de campo
de Bovinocultura de leite, que acontece-

rá hoje, na Fazenda Expedita, no
município de São João do Rio do Peixe.
A iniciativa é uma promoção da
Secretária Estadual do Desenvolvimento
da Agropecuária e da Pesca e da
Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural da Paraíba.

UFPB altera ajustes das
matrículas no semestre
A Pró-Reitoria de Graduação da
Universidade Federal da Paraíba
republicou na quarta-feira (19) o edital
nº 11 que altera o prazo de ajustes das
matrículas para o período 2009.2, que
passa a ser de 8 a 15 de setembro, e as
inscrições para “Aluno Especial”, nos
dias 23 e 24. De acordo com o edital,
as demais datas permanecerão as
mesmas já divulgadas.

Procon autua seis lojas de
móveis em João Pessoa
O Procon de João Pessoa autuou seis lojas
de móveis por não prestarem informações

claras ao consumidor. A fiscalização
aconteceu durante a manhã de quinta-feira
(20), abrangendo 13 estabelecimentos
instalados na Capital. As autuações
ocorreram devido os consumidores
desconhecerem a necessidade de
pagamento de uma taxa de montagem de
móveis, a ser efetuado as empresas
terceirizadas que prestam o serviço.

Correios faz convocação
de carteiros para o Ceará
A Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos informa o surgimento de vagas
para os aprovados no concurso para
carteiro, publicado no Diário da União do
dia 14 de novembro de 2007,
microrregião de Sousa, e que ainda não
tenham sido convocados. Segundo a ECT,
surgiram 14 vagas para o cargo no
Estado do Ceará. Os candidatos
paraibanos que manifestarem interesse no
preenchimento da vaga deverão apresen-
tar requerimento pessoal, em horário
comercial, ou por meio de Sedex

O ciúme, segundo os entendidos (no bom sentido,
no bom sentido) é aquele sentimento doloroso que as
exigências de um amor inquieto, o desejo de posse da
pessoa amada, a suspeita ou certeza de infidelidade,
fazem nascer em alguém. Bem, , como se vê, não é
uma coisa boa. Adefinição é clara: dor, exigência, in-
quietação, suspeita e infidelidade. Um chá indigesto
que somente os imbecis, embora aleguem não que-
rer, continuam ingerindo. O ciúme, porém, que ain-
da escuto falar - ou cantar, veja aí - e permaneço um
bom tempo sem ir ao banheiro, é o ciúme cantado, o
responsável por belas canções nascidas de uma dor
- isto mesmo - de corno, como dizem os muitos apai-
xonados e desconfiados da infidelidade da mulher
amada.

Eu gosto de ouvir, apesar de algumas restrições
peloderramamentoexacerbado,ociúmecantadopelo
Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Herivelton Martins,
Caetano Veloso, Roberto Carlos e outros menos ciu-
mentos. Tudo bem. Sei que existem algumas confis-
sões de ciúmes que agridem tanto a música, com as
suas letras feitas naquele ritmo de "eu sou o mais
sofrido dos ciumentos", quanto esses nossos ouvidos
cheios das "lapadas nas rachadas". E quem tem saco
para ouvir e gostar e curtir uma coisa como "tenho
ciúme do sol, do luar e do mar, tenho ciúme de tudo,
tenho ciúme até, da roupa que tu vestes?"

A letra, além de ser de um mau gosto fora do nor-
mal, é uma confissão explícita de loucura. Uma pes-
soa assim, pode escrever, precisa urgentemente de
um tratamento de choque. O problema não é do
Waldir Machado, o compositor. Ele vende o seu pro-
duto, faz certinho, sabe que vai encontrar quem o
compre. Mas desse povão encornecido (Guimarães
Rosa não pode?) e besta que continua enchendo as
"burras" das nossas duplas sertanejas achando que
está pagando por um produto de boa qualidade.

E aquele outro grupinho idiota que saiu por aí, todo
nervoso, gritando para a infiel "mas eu me mordo de
ciúmes?" Uma mordida é pouco. Um ultraje sem ri-
gor algum. Sendo ele colocar estricnina no guaraná
ou "chumbinho" na salsicha do cachorro-quente.
Andar se mordendo por aí de ciúmes não é normal.
Não estou lembrado - uma mania antiga, não escre-
vo com o Google na tela do computador - o nome do
colega que disse um dia ser o ciúme a lepra do amor.
Concordo com ele, mas botem mais lepra nisso.

E quem não se lembra de Deni e Dino, duplinha
sem graça que tentava animar as "jovens tardes de
domingo" com uma musiquinha em que dizia "se há
ciúme é porque existe amor/ muito ciúme também
pode causar dor?" A dor, pelo que imagino, pois não
posso afirmar com certeza pelo fato de nunca ter sen-
tido, deve ser - de novo! - isso que chamam por aí de
"dor de corno". Se há ciúme é porque existe amor...
Então o amor e o Ping e o ciúme o Pong. E, como
irmãos siameses, não podem viver separados.

Até que gosto do João Bosco e Aldir Blanc, dupla
responsável por uma das mais belas imagens da
nossa MPB -"nuvens lá no mata-borrão do céu Chu-
pavam manchas torturadas" -, quando dizem em
sua Latin Lover que "hoje morre, sem revólver, sem
ciúme, sem remédio. De tédio...". Pois é justamente
isso que ocorre comigo quando escuto confissões de
alguém que "morreu de ciúmes" ou coisa parecida.
Morro de tédio. Agora, se o ciumento (senti a cacofo-
nia)morressemesmodeciúmes, tudobem, fariaques-
tão de mandar flores e um desejo de "boa morte!".

Até quarta, Isabelas!

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado

Aos que morrem de
ciúmes o meu desejo
de uma boa morte

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

“Paraíba democrática, terra amada”

Banco de dados do TCE e
Receita serão interligados
n Na próxima segunda-feira, os dois orgãos firmam parceria, que possibilitará a troca de

informações de suma importância para acompanhamento da gestão do dinheiro público

Secretaria Nacional da
Receita Federal confir-
mou para segunda-fei-

ra (24), às 10 horas, a assinatu-
ra do termo de parceria com o
Tribunal de Contas da Paraí-
ba, que permitirá a ambos os
organismos a interligação de
seus bancos de dados.

A providência conta com o
envolvimento direto do secre-
tário da Receita Otacílio Car-
taxo, com quem o conselheiro
Nominando Diniz, presidente
do TCE, vem cuidando do as-
sunto. "Trata-se do primeiro
projeto desse gênero no Brasil",
reafirma Nominando.

Ele também esclarece que
essa parceria é de grande inte-
resse dos dois órgãos, pois vai
possibilitar a troca de informa-
ções de suma importância para
o acompanhamento da gestão
do dinheiro público.

Explica o conselheiro que o
acesso a dados da Receita e o
desta ao Sagres - Sistema de
Acompanhamento da Gestão
dos Recursos da Sociedade, de-
senvolvido e aprimorado pelo
Tribunal desde 2002 - disporá a
ambas as fiscalizações a relação
de pessoas e empresas remune-
radas pelo poder público.

Com a interligação dos dois
arquivos, as equipes de fiscali-
zação terão como verificar se
as folhas de pessoal, guias de
recolhimentos à previdência e

pagamentos feitos por entes
públicos a empresas privadas
e prestadores de serviços são
informados de um mesmo
modo ao Sagres e à Receita.
Nominando afirma ainda que
"a parceria que estamos fir-
mando detectará os desencon-
tros de informação e evitará
futuros prejuízos para os co-
fres públicos e o sistema pre-
videnciário".

O sistema, disposto à consul-
ta popular desde 2002, alcan-
çou a marca dos 10 mil acessos
por semana, consolidando,
desse modo, um de seus pro-
pósitos, que é "transformar o
cidadão comum em fiscal do
dinheiro público", como expli-
ca o presidente do TCE.

Segundoele,oSagres torna-se
valioso como instrumento de
controle externo "não por conter
informações do Tribunal e, sim,
por reproduzir, fielmente, aqui-
loqueosgestorespúblicosdizem
do que recebem e pagam, o que
inclui os salários e todas as des-
pesas com programas e obras".

Nominando Diniz ressalta
que "são desses próprios gesto-
res as informações contidas no
Sagres, razão pela qual o TCE
já as utiliza como parcelas de
cada prestação de contas
anuais". Também fazem uso
habitual do Sagres a Procura-
doria da República, o INSS e a
Polícia Federal.

Maternidade
suspendeo
atendimento
por três dias
n A Maternidade Frei Damião,
em João Pessoa, não receberá
novas pacientes, entre a pró-
xima segunda (24) e quarta-
feira (26), para que seja feita a
manutenção na tubulação de
gases em algumas dependên-
cias do hospital. Para evitar
que as parturientes fiquem
desassistidas nesse período, a
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) pactuou o atendi-
mento com quatro hospitais
da Capital: Santa Lúcia, Edson
Ramalho, Cândida Vargas e
Hospital Universitário Lauro
Wanderley.

Segundo o diretor-geral da
unidade, Paulo Dantas, a ma-
nutenção só vai impedir a ad-
missão de novas pacientes. As
que já estão internadas na uni-
dade não precisarão ser trans-
feridas e a assistência a elas não
será afetada.

“Será instalada uma nova tu-
bulação de gases no centro ci-
rúrgico, na sala de partos, na
UTI neo-natal, no berçário in-
termediário e nas instalações da
futura UTI materna”, explicou.

A

Abastecimento d’água de
Campinaéautomatizado

O projeto de automação realizará as atividades de forma remota, em Campina

 FOTO: ARQUIVO

n A Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) deu
início esta semana ao processo
de automação do Sistema de
Abastecimento de Água de
CampinaGrandee região.Com
isso, haverá uma redução da
interferência humana em ati-
vidades que passarão a ser pro-
gramadas, com margem de
erro inferior, diminuindo as
ocorrências de falta d'água e ge-
rando economia para a empre-
sa. O diretor de Expansão da
Cagepa, Alberto Gomes Batis-
ta, prevê que dentro de 8 meses
(março/2010) o sistema já en-
tre em fase de pré-operação.

O engenheiro que está coor-
denando o trabalho, Luciano
Nóbrega, afirmou que o proje-
to de automação do Sistema de
Abastecimento de Água con-
siste em realizar todas as ati-
vidades dessa operação de for-
ma remota, a partir do Centro
deControleOperacional (CCO).
Segundo ele, "as tecnologias
utilizadas envolvem o envio de
informações através de ondas
de rádio e GPRS, controlando e
registrando tudo da maneira
mais precisa possível". Lucia-
no lembra que a Cagepa já im-
plantou com sucesso o mesmo
projeto no Sistema Adutor Co-
remas-Sabugi.

VANTAGENS
Ele também relata as vanta-

gens da automação do abaste-
cimento de água. "A automação
possibilita grandes incremen-
tos na produtividade do traba-
lho, possibilitando um melhor
atendimento à população.
Além de aumentar a produção,
os equipamentos automatiza-
dos possibilitam uma melhora
na qualidade do produto, uni-
formizando a produção e elimi-
nando perdas", avalia o enge-
nheiro.

Outra vantagem da auto-
mação, para o coordenador,
pode ser traduzida em redu-
ção de custos com pessoal,
tendo em vista a não necessi-

dade de técnicos para operá-
lo diretamente. "Com isso, os
funcionários podem ser rema-
nejados para outros locais de
trabalho que demandavam
mão-de-obra, de maneira que
a Companhia aproveite ao
máximo a força de trabalho
disponível", pondera.

A automação também permi-
tirá a criação de um banco de
dados com informações de alta
precisão, como controle de ní-
vel dos reservatórios, vazão da
entrada e saída dos mesmos,
tempo de utilização dos con-
juntos motor-bomba, situação
do conjunto elétrico, seguran-
ça do local (quanto a possíveis
invasores na área dos reserva-
tórios) dentre outros, com
acompanhamento permanen-
te. Com isso, o corpo técnico da
Cagepa vai elaborar progra-
mas voltados para a redução
de perdas. "O meio ambiente,
inclusive, tem muito a ganhar
com esse projeto", observa.

INVESTIMENTOS
O projeto da automação está

sendo contemplado com recur-
sos do BNDES, além da contra-
partida do Governo Estadual e
recursos próprios da Cagepa
que, somados, chegam a R$ 15
milhões. Desses, R$ 5 milhões
serão investidos no Sistema de
Campina Grande e região, e 10
milhões na automação do Sis-
tema da Grande João Pessoa,
este último ainda sem data para
implantação.

A Diretoria de Expansão da
Cagepa informa que o Sistema
de Abastecimento de Água de
Campina Grande conta hoje
com 30 unidades operacionais,
entre reservatórios e estações
de bombeamento, sendo as
mais importantes as de Boquei-
rãoeGravatá.Sobre isso,Luciano
Nóbrega declara que "todos os
comandos são executados ma-
nualmente, e essas operações
são lentas, podendo ocorrer er-
ros de manobras de válvulas,
registros e, consequentemente,
o reflexo no Sistema e a má dis-
tribuição de água para a popu-
lação".

Eber Azevedo de Freitas
DA CAGEPA
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Na esfera do sofrimento humano, meninas e meninos
de ruas estão por toda parte. Maltrapilhos esmolam no
trânsito por todo o dia e pela noite adentro. Vencidos
pelo sono dormem nas ruas. Calçadas, escadarias, ban-
cos, tudo serve para passar a noite.

Conhecer a situação de perto impressiona. Terminam
por se envolver em roubos, drogas, prostituição. Mui-
tas dessas crianças até se acostumaram a passar fome.
Comida, quase nunca. Só chegam restos. Restos de pra-
tos, de feiras, de lanches, etc.

Edificar um presente e um futuro para essas crianças
é tarefa de muitos. As políticas sociais são insuficientes
para vencer o problema. Iniciativas no campo das reli-
giões não faltam. O setor privado coopera. O voluntari-
ado participa. Forças convergem em favor dos homens
de amanhã.

Mas, não tem sido suficiente. Continuamos com as
crianças nas ruas.

Num esforço fraterno devemos chegar mais perto
dessas crianças. Antes, porém vamos compreender o
que Jesus disse aos seus discípulos: "Traziam-lhe até
mesmo as criancinhas para que as tocasse; vendo isso,
os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as
dizendo: Deixai as criancinhas virem a mim e não as
impeçais, pois delas é o Reino de Deus. Em verdade vos
digo aquele que não receber o Reino de Deus como uma
criancinha, não entrará nele". (Lucas, 18: 15-17)

Jesus espera que as crianças cheguem até Ele. Que seus
discípulos contribuam para isso.Areceptividade de uma
criança difere em muito da de um adulto. A vida para
elas está começando ali. É importante abraçar Jesus des-
de criança. Desperdiçando esse tempo na formação das
nossas crianças, mais tarde vai ser muito mais difícil.

Em família, temos no nosso Lar a nossa primeira esco-
la e são os nossos pais os primeiros educadores. Pais e
mães são responsáveis pelos filhos que Deus lhes con-
fiou. É muita responsabilidade receber de Deus um fi-
lho que a Ele pertence.

Olhando para nós mesmos, qual o embasamento re-
cebido para sermos o que somos hoje? O que estamos
oferecendo para os nossos filhos? Qual a nossa contri-
buição para as crianças que não as dos nossos lares? E o
seu sonho infantil? Quem, enquanto criança, não so-
nhou? O que deu errado em suas vidas?

E pensar que essas crianças que estão nas ruas têm ou
tiveram, de alguma forma, um pai, uma mãe, um, lar,
uma família... Onde estão seus pais? E a família? Possu-
em abrigo? Comeram no dia de hoje?

Ajudar de alguma forma faz bem. É bom pra quem
dá e pra quem recebe. Nada é inútil nessa direção.

Diz Chico Xavier: Penso que a esmola nunca prejudi-
ca, porque a alegria de auxiliar é sempre maior que a
alegria de receber". E Chico Xavier continua: "Neste as-
sunto, creio que as facilidades excessivas para quem não
se preparou convenientemente para recebê-las, em real
proveito de si mesmo ou em proveito dos outros, é que
gera muitos desequilíbrios que poderiam talvez, ser evi-
tados".

E pensar que Jesus nos vê a todos... Está vendo que
muitas dessas crianças sequer ouviram falar do Nazare-
no. Aquele que nasceu numa gruta, em Belém de Judá.
Que cresceu com Seus pais. Que Seu pai era carpintei-
ro. Que levavam uma vida simples. Como Jesus, abra-
cemos as criancinhas.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Sonho infantil

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Ponte vai ligar Patos
a São José do Bonfim
n Ordem de serviço será assinado hoje pelo governador do Estado em trecho da PB 262.

Empreendimento também facilitará acesso a Teixeira e beneficiará 110 mil habitantes

governador do Estado
assina ordem de servi-
ço para construção da

ponte sobre o Rio da Cruz, que
ligaPatosaosmunicípiosdeSão
José do Bonfim e Teixeira.Aas-
sinatura acontecerá neste sába-
do a partir das 16h30, no tre-
cho Patos/Teixeira, da PB 262.

De acordo com informações
do Departamento de Estradas
e Rodagem - DER, a ponte, que
será construída neste mês de
agosto e concluída em maio de
2010, pela Companhia Brasi-

O

leira de Pavimentação - Co-
brapa, terá 132 metros de
comprimento e 10 metros de

largura e está orçada no va-
lor de R$ 2.438.168,33 (dois
milhões, quatrocentos e trin-
ta e oito mil e trinta e três cen-
tavos), com recursos do Te-
souro Estadual.

Além de beneficiar 110.961
mil habitantes dos municípi-
os de Patos, São José do Bon-
fim e Teixeira, a obra vai tra-
zer desenvolvimento social e
econômico, modernização na
infraestrutura rodoviária do
Estado, conforto e segurança
para a população e geração de
emprego e renda, melhoran-
do a qualidade de vida dos
usuários.

#
Início da construção do
equipamento que está
orçado em R$ 2,4
milhões começa neste
mês e a conclusão
ocorrerá em 2010

PombalganharáumCentro
Tecnológicoatéfinaldoano

n O Governo do Estado inau-
gura até o final deste ano, o
Centro Vocacional Tecnológi-
co (CVT) de Pombal. A data
será marcada pelo governador
do Estado, nos próximos dias.
Foi o que ficou acertado em
reunião realizada nesta sexta-
feira (21), no gabinete da pre-
feita do município do Alto Ser-
tão paraibano, Poliana Feito-
sa, com a coordenação do se-
cretário Edivaldo Nóbrega, da
Secretaria de Estado do Turis-
mo e Desenvolvimento Econô-
mico (STDE).

Participaram também do en-
contro, o diretor do campus de
Pombal da Universidade Fede-
ral de Campina Grande
(UFCG), Martinho Salgado; o
representante da prefeita e che-
fe de gabinete, Josevaldo Feito-
sa; o secretário de Educação da
Prefeitura, Paulo Romero; pro-
fessores da UFCG e do Estado e
o chefe de gabinete da SETDE,
Geraldo Pereira.

DECISÕES
Ficoudecididoqueonomedo

CVT será definido pelo gover-
nador José Maranhão e pela
prefeita Poliana Feitosa, uma
vez que foram indicados os do
prefeito Jairo Feitosa e do eco-
nomista Celso Furtado. A inau-
guração será feita com urgên-
cia, seguindo orientação do Mi-
nistério da Ciência e Tecnolo-
gia. A realização de tombamen-
to dos equipamentos dos labo-
ratórios será feita por técnicos

da SETDE e a definição do ges-
tor será feita pelo Governo do
Estado e assinado comodato
com a UFCG, para que se possa
usar os laboratórios.

"Tudo foi definido de forma
consensual, com a presença de
todos os convidados e, princi-
palmente, dos dirigentes e pro-
fessores da UFCG e do Estado,
que irão trabalhar no Centro,
que é dotado de laboratórios
com equipamentos de última
geração", disse Edivaldo Nó-
brega.

PARCERIAS
"O CVT tornou-se uma rea-

lidade graças a parcerias fir-
madas entre os governos fe-
deral, estadual e Prefeitura
Municipal de Pombal. O Go-
verno da Paraíba entrou com
R$ 444 mil, o Federal com R$
500 mil e o município doou
uma área de 760 metros qua-
drados para a instalação",
disse o secretário.

O Governo da Paraíba ain-
da garantirá um quadro de
funcionários composto de pro-
fessores, técnicos e servidores
da parte administrativa. A Pre-
feitura também entrará com a
manutenção, limpeza e segu-
rança.

OCentro, conformeEdivaldo,
é um estabelecimento de capa-
citação 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.

Saúde orienta
municípiosa
criaremleique
proíbe o fumo

n A Secretaria de Estado da
Saúde (SES) está orientando e
propondo aos municípios pa-
raibanos a criação de uma le-
gislação local de combate ao
fumo em ambientes fechados
e públicos. Para isso, basta
apenas que o secretário mu-
nicipal de Saúde elabore um
projeto de lei para ser apro-
vado pela Câmara de Verea-
dores e depois sancionado
pelo prefeito. Este foi um dos
assuntos discutidos nesta
sexta-feira (21), durante ação
de capacitação para cerca de
100 profissionais que atuam
em centros de atendimento ao
fumante de 26 municípios pa-
raibanos. A Paraíba tem cer-
ca de 700 mil fumantes. O
evento aconteceu no Hotel
Verde Green, na Praia de Ma-
naíra, em João Pessoa.

AchefedoNúcleodeDoenças
e Agravos Não Transmissíveis
da SES, Lourdes de Fátima Sou-
sa, explicou que a lei municipal
vai dar mais sustentabilidade à
Lei Federal 9294/96 e fortalecer
o trabalho de combate ao fumo
. "No caso dos municípios, a lei
dará ênfase aos bares, restau-
rantes, boates e similares. Mui-
tas tendo seu espaço restrito,
com certeza vão procurar aju-
da nos centros de atendimento
ao fumante".

"Vamos levar esse treinamen-
to a todos os municípios parai-
banos”, disse Lourdes Sousa.

Edson Verber
DA STDE

Mônica Nóbrega
DA SECOM
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Cajazeiras ganha obras e serviços
n Na festa de 146 anos de emancipação política do município, governador do Estado anuncia investimentos em aeroporto, rede de esgoto e em educação

n A secretária executiva de Es-
tado da Educação e Cultura,
Emília Augusta Lins Freire, faz
a abertura, às 9h30 deste sába-
do (22), do Programa Pré-vesti-
bular na Escola Estadual Dr. El-
pídio de Almeida, no bairro da
Prata, em Campina Grande.

O Pré-Vestibular 2009 do Go-
verno do Estado oferece 10 mil
vagas a estudantes paraibanos
de 36 escolas da rede pública
estadual, distribuídas nas 12
Gerências Regionais de Educa-
ção e Cultura.

O Governo do Estado distri-
buirá 32 mil módulos com to-
dos os estudantes concluintes
do ensino médio que não estão
matriculados no cursinho Pré-
Vestibular, além dos 10 mil que
participarão do curso.

O secretário Francisco Sales
Gaudêncio revela que o Cursi-
nho Pré-Vestibular objetiva
aprimorar os conhecimentos
desenvolvidos no decorrer do
ensino médio, num contexto
prático, sob forma de averigua-
ção de aprendizagem. Ele des-
tacou que pela primeira vez,
além dos estudantes matricu-
lados, os concluintes que não
participarão do cursinho, tam-
bém receberão os módulos, que
servirão de subsídios aos seus
estudos e ao trabalho dos pro-
fessores.

O programa será realizado
em 12 semanas, no período de
22 deste mês a 14 de novembro
deste ano, com carga horária
total de 120 horas/aula. Serão

m pacote de ações e
obras está sendo apre-
sentado neste sábado

(22) pelo governador do Estado
na cidade de Cajazeiras, den-
tro das comemorações alusi-
vas aos 146 anos de emancipa-
ção política do município. Se-
rão destinados novos recursos
da ordem de R$ 9,5 milhões
para a recuperação do aeropor-
to e a ampliação da rede de es-
gotamento sanitário.

Uma das mais antigas rei-
vindicações, que vem se esten-
dendo desde a administração
passada, é a melhoria do aero-
porto de Cajazeiras, cujas
obras vão custar ao Tesouro do
Estado cerca de R$ 5 milhões. O
aeroporto terá uma pista de
1.500 metros, hangar, terminal
de passageiros e sinalização
para pouso e decolagem no pe-
ríodo noturno. O terreno está
localizadoa1,5kmdaBR-30que
dáacessoaoEstadodoCeará. A
previsão de entrega da primei-
ra etapa da obra é para o mês
de dezembro deste ano.

Os empresários da região e a
classe política vinham fazendo
constantes reivindicações ao
governo para a realização das
obras e numa visita feita pelo
governador à cidade de Caja-
zeiras, no dia 21 fevereiro após
assumir o governo, ele prome-
teu atender ao pleito. No mês
passado as obras foram inicia-
das. E os recursos totais da obra
são da ordem de R$ 5 milhões,
sendo R$ 1.158.501,14 com re-
cursos do Departamento Esta-
dual de Estradas e Rodagens
(DER). A previsão para a con-
clusão é de 90 dias.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Com um investimento no

valor de R$ 4.9 milhões, sendo
parte do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) e
contrapartida do Governo do
Estado, a obra consiste na im-

plantação de 14.411 metros de
rede coletora de esgotos e efe-
tuação de 1.202 ligações domi-
ciliares, e vai beneficiar uma
população de 1.202 famílias
(cerca de 5 mil pessoas). A pre-
visão de conclusão da obra é
para o mês de novembro de
2010.

A obra encontra-se na fase de
instalação de canteiros (a Or-
dem de Serviço já foi assinada),
segundo informações da Dire-
toria de Expansão da Cagepa.

CURSINHO
Será lançado neste sábado

(22) na cidade de Cajazeiras o
curso pré-vestibular para ser-
vidores públicos estaduais,
promovido pela Secretaria de
Estado da Administração, por
intermédio da Escola de Servi-
ço Público do Estado da Paraí-
ba (Espep), numa parceria com
a Secretaria da Educação e Cul-
tura. O secretário da Adminis-
tração, Antonio Fernandes
Neto, disse que como a educa-
ção é um poderoso agente
transformador, o governador
quer assegurar aos servidores
uma possibilidade de elevação
do nível de escolaridade, a par-
tir de sua entrada na universi-
dade.

Já a professora Vera Lúcia

Lira, superintendentedoEspep,
disse que as inscrições para o
curso pré-vestibular destinado
aos servidores públicos esta-
duais, foram prorrogadas para
o dia 31 de agosto, para aten-
der a demanda pela procura
pelos cinco polos onde o curso
será ministrado, ou seja, em
João Pessoa, Campina Grande,
Patos, Sousa e Cajazeiras.

Segundoela, ameta inicial era
inscrever 600 servidores, mas
podechegaramil inscritos. "Esta
modalidade de curso é destina-
da a funcionários públicos que
já concluíram ou estejam con-
cluindo o Ensino Médio regular
ouequivalenteeque terãoopor-
tunidade de revisar o progra-
ma e se preparar melhor para o
processoseletivouniversitário",
informou Vera Lira.

A determinação do governa-
dor é que futuramente o curso
seja levado para as regiões do
Cariri (Monteiro) e Brejo (Gua-
rabira). O curso pré-vestibular
para servidores públicos esta-
duais terá uma carga horária
de 320 horas, com aulas no pe-
ríodo de agosto a dezembro
deste ano, em local ainda a ser
definido pela Espep, nos pólos
indicados. O material didático
será distribuído pela Espep aos
participantes.

Estudantes da rede estadual terão aulas de cursinho pré-vestibular grátis

 FOTO : ORTILO ANTÔNIO

Com o Cursinho Pré-Vesti-
bular da Secretaria da Educa-
ção e Cultura, o Governo do
Estado oferece 32 mil vagas a
estudantes paraibanos de 36
escolas da rede pública estadu-
al, distribuídas nas 12 Gerên-
cias Regionais de Ensino.

Segundo o secretário Sales
Gaudêncio, da Educação e Cul-
tura, o Cursinho Pré-Vestibu-
lar objetiva aprimorar os co-
nhecimentos desenvolvidos no
decorrer do ensino médio, num
contexto prático, sob forma de
averiguação de aprendizagem.
Ele destacou que pela primeira
vez os estudantes receberão os
módulos, que servirão de sub-
sídios aos seus estudos e ao tra-

Benefício para mulher e aluno da rede pública
balho dos professores.

Serárealizadoem12semanas,
começando neste final de sema-
na e vai até o dia 14 de novem-
bro deste ano, com carga horá-
ria total de 120 horas/aula. As
aulas serão aos sábados, sob a
orientação de professores, para
comentários, esclarecimentos
dedúvidaseresoluçãodasques-
tões dos simulados.

POLÍTICAS PARA MULHERES
Também em Cajazeiras, vai

ser assinado o 'Pacto Nacional
pelo Enfrentamento da Violên-
cia Contra a Mulher' pelo pre-
feito Léo Abreu. O Programa
Estadual de Políticas para as
Mulheres promoverá ainda

uma campanha de conscienti-
zação sobre o tema entre os ca-
jazeirenses.

A gerente do Programa, Dou-
raci Vieira, informa que a inicia-
tiva vai levar à população infor-
mações sobre as políticas públi-
cas ligadas as mulheres, além de
orientações sobre medidas de
combate à violência. "Com a as-
sinatura do Pacto Nacional, o
prefeito de Cajazeiras oficializa
o compromisso que envolve as
três esferas de governo (federal,
estadualemunicipal)naimplan-
tação de políticas públicas para
enfrentar essa questão, assegu-
rando à mulher tratamento es-
pecialnasáreasdesaúdeesegu-
rança", explicou.

Cursopré-vestibularpara
alunosdeCGcomeçahoje

dez aulas aos sábados, sob a
orientação de professores, para
comentários, esclarecimentos
de dúvidas e resolução das
questões dos simulados.

O secretário Sales Gaudêncio
afirmou que o conteúdo pro-
gramático do Pré-Vestibular
desenvolvido pelo Governo do
Estado será distribuído em dois
módulos contendo questões re-
ferentes às disciplinas das três
áreas do conhecimento: Lin-
guagem, Códigos e suas Tecno-
logias; Ciências Humanas e
suas Tecnologias e Ciências da
Natureza, Matemática e suas
Tecnologias.

Os módulos serão distribuí-
dos gratuitamente com os es-
tudantes inscritos no progra-
ma e a todos os concluintes do
ensino médio da rede estadual.
As inscrições ocorreram de 22
de junho a 31 de julho e foram
feitas pela internet no site
www.sec.pb.gov.br, para estu-
dantes do 3º ano do ensino mé-
dio de escolas estaduais ou que
concluíram o ensino médio.

Na 1ª Gerência Regional de
Ensino (GRE), o Cursinho Pré-
Vestibular será ministrado em
oitoescolasde JoãoPessoa, San-
ta Rita e Bayeux. As demais es-
colas envolvidas no processo
estão localizadas em Guarabi-
ra (2ª GREC); Campina Grande
(3ª Regional), Cuité e Picuí ( 4ª
Regional), Monteiro (5ª), Patos
e Santa Luzia (6ª), Itaporanga
(7ª), Catolé do Rocha (8ª), Caja-
zeiras (9ª), SousaePombal (10ª),
Princesa Isabel (11ª) e Itabaia-
na (12ª Gerência Regional de
Educação e Cultura).

Janildes Andrade
DA SEEC

LiberadoR$2milhõespara
obradaadutoradoCongo
Marcela Gabínio
DA INFRA ESTRUTURA

n O governo federal liberou a
segunda parcela, no valor de R$
2 milhões, para o Governo do
Estado dar continuidade a con-
clusão da segunda etapa do Sis-
tema Adutor do Congo, segun-
do informou o secretário de Es-
tado da Infraestrutura, Fran-
cisco Sarmento, que esteve em
Brasília, negociando liberação
de recursos junto ao Ministé-
rio da Integração Nacional.

Os recursos serão destinados
a pagamento de pendências da
obra, para que o Governo do
Estado consiga concluir o mais

rápido possível a segunda eta-
pa, que compreende 140 quilô-
metros e se divide em três tre-
chos.

A retomada da obra foi dada
logo após a ordem de serviço
ter sido assinada pelo governa-
dor do Estado, em junho, du-
rante visita a Ouro Velho, onde
presenciou a chegada das car-
retas que transportavam as
tubulações vindas das indús-
trias de São Paulo, para que a
obra tivesse continuidade.

O valor da obra é de R$
14.887.883,43, e tem como prin-
cipal fonte de recursos o Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), com contrapar-
tida do Governo do Estado.
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Portabilidade numérica
beneficia 11,3 mil na PB
n Em todo o país, já foram efetivadas 1.955.022 portabilidades, desde 1º de setembro

de 2008 até o dia 17 deste mês, de acordo com relatório divulgado pela ABR Telecom

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

Está programado para o dia 8 de outubro, a inauguração do
primeiro hotel resort da Paraíba. Trata-se do Mussulo Beach
Resort, um empreendimento turístico de grupo angolano com
uma totalidade de 102 Bangalôs, no chamado Pólo Turístico da
praia de Carapibus, município do Conde, ocupando uma área
de95.910m2eoferecendo80empregosdiretos.OPóloTurísticoé
umprojetodoGovernodoEstadoedomunicípiodoConde,que
tem como principal objetivo para seu desenvolvimento, a capta-
ção de investimento estrangeiro para o desenvolvimento turís-
tico da Região. Outros dois hotéis também estão sendo constru-
ídos: o Vista Morena, na praia de Carapibús, com 116 aparta-
mentose17bangalôseequipadocomminicampodegolfe,pisci-
nas, quadras poli esportivas, quadra de tênis, sauna, academia
deginásticaeoTabatingaResidenceService,doGrupoImperial,
na praia de Tabatinga, com 124 apartamentos e infraestrutura
deumhotel5estrelas. ParaoprefeitodoConde,AluízioRégis,o
chamado litoral sul maravilha da Paraíba tem projeto para dis-
ponibilizar 5 mil leitos, o que vai rivalizar com João Pessoa e
Campina Grande como o grande pólo do turismo na Paraíba.

Inauguração do primeiro
resort da Paraíba

Forró do Turista
ComcasalotadaRogeraldoCampinafezaentregadotroféuFor-

ró do Turista a este jornalista na última segunda no Restaurante
Fellini, na praia do Cabo Branco com direito a show do cantor
Amazan.AntonelloCappelloeSérgioCollella receberamoshome-
nageados, entre eles, o cantor Chico César, com muita fidalguia. O
filhodeRogeraldoCampina,DiegoOliveirasegueospassosdopaie
comanda nas quintas-feiras no mesmo local o Forró PB, com as
bandasBaiãodeDois eForródoGavião, semprese revezando.

Emprego em navio
A Associação Brasileira de Representantes de Empresas Ma-

rítimas (Abremar) está recrutando pessoas para trabalhar em
um dos 14 transatlânticos que virão ao Brasil. São 9.862 empre-
gos de assistentes de navios nas funções de copeiros, atenden-
tes, garçons, arrumadeiras e outros. A idade é de 18 a 32 anos. É
necessário falar inglês fluentemente. Os contratos tem duração
de 3 meses, podendo ser estendido até 18 meses. O salário é
pago em dólares e inclui direito a alimentação e hospedagem.
Maiores informações: www.abremar.com.br

Classe A e Brocker Turismo
Com uma palestra do gerente comercial da Brocker Turismo,

Leandro de Oliveira, que veio especialmente de Gramado (RS), a
operadorade turismoparaibanaClasseA,deBrunoeBrenoMes-
quita, reuniu os agentes de viagem da Paraíba para um jantar no
restaurante Sal & Brasa e divulgação dos pacotes turísticos para o
Rio Grande do Sul. Na ocasião foi lançada uma promoção para
quemvendermaisospacotesdaBrockerTurismo,queagoraocu-
paolugardaCVCcomopatrocinadoradoNatalLuzequeinovou
vendendo os ingressos para o maior espetáculo natalino do Brasil
direto através da operadora de turismo aos agentes de viagem.
Comsorteiodebrindese lauto jantar,oeventoatingiuplenoêxito.

Wup!
A empresa turística parai-

bana Wup!, criada em 2008,
se encontra em modernas
instalações em Manaíra (Av.
Monteiro da Franca, 513) e
agora conta em seu quadro
com o trabalho competente
deNanySilveira(ex-Lucky).
Ligada à empresa Wilson,
concessionária de transpor-
tepúblicomunicipalqueatua
emJoãoPessoadesde1959,a
Wup!, possuisedenaCapi-
tal paraibana e filial em São
Paulo. Como operadora de
turismo oferece pacotes tu-
rísticos para todo o Nordes-
te, tendo como diferencial o
turismo receptivo em João
Pessoa,NataleRecife.Noco-
mandodaempresao jovem
Anderson Wilson.

Fumar em
carro com criança
Entrou em vigor na pro-

víncia de Ontário, a mais
populosa do Canadá, uma
lei que proíbe o fumo em ve-
ículos que estejam transpor-
tando crianças. A multa é de
250 dólares (cerca de R$ 400).
A mesma lei já existe nos
EUA, notadamente nos esta-
dos de Arkansas, Califórnia,
Luisiana e Maine. Segundo o
Ministério da Saúde cana-
dense, a concentração de fu-
maça nos veículos de fuman-
tes é quase 30 vezes maior
do que nas casas, e a fumaça
nos automóveis constitui a
principal fonte de tabagismo
passivo para as crianças, daí
a proibição.

ais de 11,3 mil pa-
raibanos já se benefi-
ciaram com a porta-

bilidade numérica na telefonia,
que permite ao usuário trocar
de operadora e manter o núme-
ro do telefone. A maioria é refe-
rente à telefonia móvel, seguin-
do a tendência nacional.

Os dados constam de relató-
rio divulgado esta semana pela
ABR Telecom - Associação Bra-
sileiradeRecursosemTelecomu-
nicações, entidade administra-
dora do serviço. Em todo país, já
foram efetivadas 1.955.022 por-
tabilidades, desde 1º de setem-
brode2008atéodia17destemês.

De acordo com os dados da
Telecom,desdesua implantação
na Paraíba - a partir de 1º de
dezembro de 2008 -, 14.518 usuá-
rios solicitaram a portabilidade
numérica, sendo 3.548 para
mudança de operadora de tele-
fonia fixa e 10.970 referem-se à
telefonia móvel. Do total de pe-
didos, foram efetivadas 11.339
portabilidades, das quais 8.620

Cleane Costa
REPÓRTER

referentes à telefonia móvel e
2.719 de telefonia fixa.

A portabilidade deve ser soli-
citada pelo usuário à operado-
ra para a qual ele deseja migrar
e a transferência só pode ocor-
rer dentro da mesma modali-
dadedeserviço,ouseja,decelu-
lar para celular e de móvel para
móvel; e na área de abrangên-
ciadomesmoDDD.Pelasregras,
o pedido tem que ser atendido
em até cinco dias úteis.

Alguns dos critérios que de-
vem ser atendidos para que o

usuário efetive sua migração
são os seguintes: informar o
nome completo à operadora de
telefonia que recebe o pedido;
comprovar a titularidade da li-
nha telefônica; informar o nú-
mero do documento de identi-
dade; informar o número do re-
gistro no cadastro do Ministé-
rio da Fazenda, no caso de pes-
soa jurídica; informar o ende-
reço completo do assinante do
serviço; informar o código de
acesso; e informar o nome da
operadora de onde está saindo.

Ministério inscreve para concurso
n Começam na próxima segun-
da feira (24) as inscrições do
concurso para o quadro de pes-
soal do Ministério do Planeja-
mento. Estão sendo oferecidas
566vagas, sendo336paraaárea
administrativa - substituição
de terceirizados - e 230 para a
área de Tecnologia da Informa-
ção. Para João Pessoa, são desti-
nadas duas vagas para agente
administrativo. Os salários vão
de R$ 2.067,30 a R$ 5.843,28. Os
interessados devem se inscre-
ver até o dia 11 de setembro
apenas via internet, no endere-
ço www.funrio.org.br. Do total
das vagas, 5% são destinadas
aos portadores de deficiência
para cada cargo.

Para quem não tem acesso à
internet, a organização do con-
curso disponibilizou postos de
inscrição. Em João Pessoa, os
candidatos devem procurar a
EEPAC - Escola Estadual Prof.
Pedro Augusto Porto Caminha,
localizada à Rua Frei Martinho,
355, no Bairro Jaguaribe.

Para a área administrativa
está prevista a ocupação de
cargos de níveis médio e supe-
rior, sendo 304 para agente ad-
ministrativo e 32 para analis-
ta técnico-administrativo,

respectivamente. A remune-
ração inicial do agente admi-
nistrativo é de R$ 2.067,30, en-
quanto o salário do analista é
R$ 2.643,28.

As vagas para analista são
para exercício em Brasília. Já
para agente administrativo,
além de João Pessoa, há opções
de exercício em 11 cidades: Boa
Vista (RR), Brasília (DF), Cam-
po Grande (MS), Cuiabá (MT),
Florianópolis (SC),Maceió (AL),
Porto Alegre (RS), Rio de Janei-
ro (RJ), Salvador (BA), São Luis
(MA) e São Paulo (SP).

As 230 vagas para Analista
em Tecnologia da Informação
exigem formação superior sem
importar a especialidade. Da
mesma forma que para as va-
gas para analista técnico-admi-
nistrativo, o provimento dos
cargos se limita a Brasília. A re-
muneração inicial do analista
de TI será de R$ 5.843,28.

Para os candidatos a cargo de
nível médio de escolaridade a
taxa de inscrição é no valor de
R$ 51,00, enquanto para os car-
gos de nível superior R$ 66,00.
Os candidatos inscritos no Ca-
dastro Único para Programas
SociaisdoGovernoFederal (Ca-
dÚnico) e integrantes de famí-

lia de baixa renda (renda fami-
liar mensal de até três salários
mínimos) poderão ficar isentos
do pagamento de taxas.

A data das provas ainda não
foi definida, mas será informa-
da por edital no Diário Oficial
da União e na internet. Sua
aplicação será feita pela Uni-
versidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro - Funrio em to-
das as capitais do Brasil. Os
candidatos a cargos de nível
superior farão redação sobre
tema atual, além das provas
objetivas. Para todos os parti-
cipantes será necessário estu-
dar conteúdos de Língua Por-
tuguesa, Informática, Direito
Constitucional, Direito Admi-
nistrativo e Legislação.

O concurso para analista de
TI será composto por duas fa-
ses, a primeira, de prova ob-
jetiva e de redação, e a segun-
da, de avaliação de títulos. As
provas serão realizadas no
turno da tarde. Também será
na parte da tarde a participa-
ção do candidato à vaga para
agente administrativo. O can-
didato à analista técnico-ad-
ministrativo fará a sua prova
pela manhã.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

As operadoras estão respeitando o direito do usuário de telefonia celular

 ORTILO ANTÔNIO

M
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Drauzio No Chopp

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO
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Água no chope
Duvido que ainda apareça alguém para dizer que esta

coluna faz apologia de bebidas alcoólicas. Pelo menos de-
pois deste sábado, duvido. Não estou bem certo com rela-
ção aos homens, devo ressalvar. No tocante às mulheres,
porém, tenho a mais absoluta certeza de que não existe a
menor dúvida. E a que atribuo tal convicção? - haverão de
perguntar.

Respondo que atribuo à opinião de um doutor da medici-
na sobre os efeitos do álcool no metabolismo feminino. E é
um doutor que o Brasil inteiro vê frequentemente discorrer,
na televisão, sobre os mais variados ramos da medicina.
Mataram a charada? Sim, é ele mesmo: o doutor Drauzio
Varella.

E o que diz o doutor a respeito? Diz que o metabolismo do
álcool nas mulheres não é igual ao dos homens nem que a
vaca tussa (essa parte da tosse da vaca fica por minha con-
ta, ok?). "Se administrarmos a mulheres e homens a mesma
dose, ajustada de acordo com os índices de massa corpórea,
elas fatalmente apresentarão níveis sanguíneos mais eleva-
dos", ensina.

Segundo as próprias palavras do doutor Varella, a fragili-
dade diante dos efeitos embriagadores da bebida nas mu-
lheres é justificada pela maior proporção que elas têm de
tecido gorduroso; por variações na absorção do álcool no
decorrer do ciclo menstrual; e pelo fato de a concentração
gástrica da enzima essencial para a decomposição do álcool
ser mais baixa nas mulheres do que nos homens.

Claro que não vou transformar isso em conversa de bêba-
do, mas peço licença para reproduzir apenas três outros
curtíssimos ensinamentos do doutor: o efeito de uma cerve-
ja no corpo feminino equivale ao de duas tomadas por um
homem de mesmo peso; para níveis iguais de ingestão, o
risco de cirrose nas mulheres é três vezes maior que nos
homens; e o uso continuado de álcool reduz a densidade da
massa óssea em ambos os sexos, mas a probabilidade de
provocar osteoporose é maior no sexo feminino.

Chega, não chega? E olhem que nem cuidei de repassar o
que o nosso personagem de hoje diz sobre a associação do
uso continuado do álcool com a depressão feminina, os dis-
túrbios na gravidez e o câncer de mama, por exemplo. Só
não quero, repito, é que se atribua a esta coluna a apologia
de bebidas alcoólicas. Justo quando aqui se abre espaço para
quem, como o doutor Drauzio Varella, bota água no chope
de qualquer mulher que goste de água que passarinho não
bebe. Acho que estou sendo transparente como um copo de
cerveja numa manhã de sábado, não estou?

1° Festival de Inverno
aquece Agreste e Brejo
n O evento foi aberto ontem e prossegue até amanhã. Para hoje, estão programadas

várias atrações, a exemplo de apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba

EM ARARUNA

município de Araru-
na está em festa. Des-
de ontem está sendo

realizado o 1° Festival de In-
verno. Na Praça João Pessoa,
no Centro da cidade, foi mon-
tada toda a estrutura para os
shows folclóricos, recital de
poetas, apresentação de vio-
leiros e de bandas de música,
sempre a partir das 19 horas.
O repentista Oliveira de Pa-
nelas, o forrozeiro Flávio José
e o artista da terra Fábio Lima
foram as grandes atrações da
festa de abertura.

A expectativa de público é de
cinco mil pessoas, segundo o
secretário Cláudio José de
Moura Câmara, organizador
da promoção que vai até ama-
nhã (domingo, 23). A Banda
"Ferro na Boneca" será a atra-
ção principal do encerramen-
to do festival.

A proposta do festival é res-
gatar os movimentos culturais
da cidade, fazendo com que te-
nha uma maior participação
da população, e o engajamento
de todos os movimentos cultu-
rais, não somente da cidade,
mas de toda a região. Tudo está
sendo realizado visando forta-
lecer o setor turístico de Ara-
runa, devido seu clima ameno
e a beleza de suas serras, afora
o patrimônio histórico.

Hoje, a Orquestra Sinfônica
Jovem da Paraíba será a atra-
ção do palco principal, a partir
das 22 horas. Depois vão se
apresentar Forrozão Impacto,
a Banda Capim Cubano e o ar-
tista da terra Novinho dos Te-
clados.

Amanhã, a programação co-
meçará bem mais cedo, a par-
tir das 14 horas, com exibição
de grupos de capoeira e de dan-
ça de inclusão social. Depois, a
tradicional cavalhada vai atra-
ir a atenção do público presen-
te à praça, onde haverá exposi-
ção do acerto da Subsecretaria
de Cultura e do artesanato pa-
raibano.

Na Escola Municipal João Al-
ves Torres, será realizada pa-
lestra sobre Saúde Alimentar,
depois haverá encenação da
peça teatral "O filho do Jeca
Tatu" . O encerramento ocorre-
rá com recital de poemas.

Além de música, teatro e ci-
nema, o festival reserva tam-
bém espaço para a gastrono-
mia, com estandes para venda
de comidas típicas, principal-
mente doces, licores, pudins e
bolos feitos a partir do mara-
cujá - fruto bastante cultivado
no município.

A produção de mel da região
está sendo comercializada em

parceria com o Sebrae e o arte-
sanato em macramê (a arte dos
nós), produzido por 15 arte-
sãos, também está à venda.

O município de Araruna pos-
sui cerca de 19 mil habitantes e
situa-se a 220 km de João Pes-
soa. Nesta época do ano, a ci-
dade do agreste tem tempera-
tura média entre 18º e 20º.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O

! PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL
Sábado (22)

- Apresentação Grupo Folclórico de Julieta
19 horasPalco principal - Praça João Pessoa
- Show voz e violão - Adeilson Nascimento
19 horasPalco alternativo - Praça Rio Branco
- Show de Claudino & Forrozão Asa Morena
20 horasPalco 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
- Banda Ferro na Boneca
21 horas Escola Municipal João Alves Torres - Palco principal

ARQUIVO

A cidade valoriza a cultura e atrai milhares de visitantes durante três dias

ESTÁDIO INTERESSANTE
Jurei certa vez que jamais iria a campo assistir a um

jogo da Seleção Brasileira do técnico Dunga, que nem
técnico é. O juramento, contudo, está seriamente pro-
penso a ser quebrado. Ou vocês não sabem o nome do
estádio onde o Brasil enfrenta o Chile, no dia 9 de setem-
bro, em Salvador (BA), pelas eliminatórias da Copa do
Mundo? Sabem não?! Ah, é o Estádio de Pituaçu. Não dá
uma certa propensão de ir ver a partida? Pituaçu, na
geografia de Salvador, é o nome do bairro onde fica o
Estádio (denominação oficial) Governador Roberto San-
tos. Para mim, é uma mistura de cachaça Pitu com tira-
gosto de sanhaçu. Ou seja, vou terminar mandando meu
juramento pegar curió rasteiro...
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O próximo grande embate entre governo e oposi-
ção tem tema e prazo marcados: a criação de uma
nova contribuição incidindo sobre a emissão de che-
ques, aos moldes da extinta CPMF, a ser chamada,
agora, de CSS (Contribuição Social para a Saúde), e,
que, caso não seja aprovada até o final deste ano, não
poderá se cobrada no próximo. ACSS consta do pro-
jeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29,
em tramitação na Câmara, sobre os mínimos a serem
aplicados pelos governos Federal, Estaduais e Muni-
cipais em Saúde. Amordida sobre o contribuinte se-
ria ínfima, na ordem de 0,1%, diferente dos 0,38% da
CPMF. Os oposicionistas, porém, não querem per-
mitir o aporte desses recursos aos cofres do governo,
no próximo ano, um ano eleitoral.

Quem está empenhadíssimo no sucesso da CSS é o
ministro José Gomes Temporão, dos quadros do
PMDB, apelando aos parlamentares pela aprovação
da proposta, tendo em vista, conforme pensa, as ne-
cessidades vivenciadas pela saúde pública brasileira.
A proposta foi votada, ano passado, na Câmara dos
Deputados, tendo emperrado em virtude de emenda
apresentada pelo DEM. O drama é a urgência de re-
gulamentação para a Emenda 29, por conta da diver-
sidade de interpretações, especialmente na União e
nos estados, a respeito do que é ou não é gasto com
Saúde.

A reação oposicionista encontra terreno propício na
frágil maioria governista que faz a realidade do Sena-
do Federal, justamente a Casa onde a CPMF foi en-
terrada em 2007; e, ainda, em novas e imprevistas
resistências na própria Câmara. Foi o que eu desco-
bri, ontem, após conversa com o deputado peemede-
bista Wilson Santiago. Ele me disse ser contra a pro-
posta. Inclusive, em reunião recente com líderes go-
vernistas o paraibano teria adiantado sua posição,
quando sugeriu novas formas de ajustamento orça-
mentário para atender às necessidades da Saúde, sem
comprometer o bolso do contribuinte. Santiago é -
atentem os leitores - vice-líder do Governo Lula na
Câmara. Entre os seus argumentos, o de que os go-
vernistas podem oferecer, aos oposicionistas, bandei-
ra contra Lula, às portas de 2010, em virtude da im-
popularidade representada pela criação de um novo
imposto no país.

A posição de Santiago expõe, na verdade, um de-
safio para o ministro Temporão, que decidiu empu-
nhar, assim, tão pessoalmente, a bandeira da CSS. O
desafio é o de conseguir, em tempo hábil, uma re-
composição com o seu próprio partido, o PMDB,
cujos parlamentares, especialmente na Câmara, não
se revelam exatamente muito satisfeitos pelas rela-
ções que o ministro estabeleceu com a bancada des-
de fevereiro de 2002, quando assumiu o comando
da Saúde no Brasil.

CSS: novo embate
no Congresso

Governo faz concurso
para PM e Bombeiros
n Serão oferecidas 40 vagas para oficiais, sendo 20 destinadas à PM e 20 ao CB. O

edital sai hoje (22) no DO. As inscrições começam nesta 2ª feira (24) até o dia 30

Josélio Carneiro
DA SECOM-PB

OGoverno do Estado vai
realizar concurso pú-
blico para o Curso de

Formação de Oficiais PM/BM-
2010-CFO PM/BM (Oficiais da
Polícia Militar e Oficiais do
Corpo de Bombeiros Militar da
Paraíba). O concurso oferece
40 vagas para oficiais, sendo
20 vagas destinadas à PM e 20
ao Corpo de Bombeiros.

O coronel PM Fernando An-
tonio Beltrão, presidente da
Comissão Organizadora, infor-
ma que o edital do concurso
será publicado na edição deste
sábado (22) do Diário Oficial do
Estado (DOE), e as inscrições
junto à Comissão Permanente
do Concurso Vestibular (Co-
perve) da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) estarão
abertas a partir desta segun-
da-feira (24), se estendendo até
o dia 30 deste mês. Após a eta-
pa da Coperve, haverá as ins-
crições específicas para os exa-
mes complementares da Polí-
cia Militar.

Os candidatos ao ingresso na
Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado da
Paraíba, no Quadro de Oficiais,
deverão preencher os seguin-
tes requisitos: para candidatos
civis, militares das Forças Ar-
madas e de outras Corporações
Militares, ser brasileiro nato,
estar em dia com as obrigações
militares e eleitorais; não ter
antecedentes criminais ou po-
liciais; achar-se em pleno gozo
de seus direitos civis e políti-

cos; ter idoneidade moral e con-
duta pregressa compatível com
o cargo de Oficial; ter aptidão
para a carreira de militar esta-
dual, aferida através dos Exa-
mes Intelectual, de Saúde, de
Aptidão Física, Psicológico e da
Avaliação Social; ter, descalço e
descoberto, altura mínima de
1,65 metros (sexo masculino) e
de 1,60 metros (sexo feminino).

VAGAS
Quanto às vagas para o Qua-

dro de Oficiais Combatentes da
Polícia Militar (QOC), 20 vagas,
sendo 15 destinadas ao sexo
masculino e cinco ao feminino.
Para o Quadro de Oficiais Bom-
beiros Militar (QOBM) são ofe-
recidas 20 vagas, sendo 14 des-
tinadas ao sexo masculino e seis
ao sexo feminino.

Para efeito deste Concurso,
somente será considerado can-
didato aquele que se inscrever
para as provas escritas, de res-
ponsabilidade da Comissão

Permanente do Concurso Ves-
tibular (Coperve/UFPB), e para
osExamesComplementares,de
competência da Polícia Militar.

PROVAS
Para as provas escritas, as

inscrições serão realizadas
apenas nesta segunda-feira (24)
até as 23h59 do dia 30 deste
mês, pela Coperve para o Pro-
cesso Seletivo Seriado 2010
(PSS-2010), através do site
www.coperve.ufpb.br e so-
mente deverá ser efetuada por
candidato que atenda ao esta-
belecido no Edital.

Paraosexamescomplementa-
res, as inscrições serão realiza-
das pela Polícia Militar, via In-
ternet, no site da corporação a
partir das 9 horas do dia 31 des-
temêsatéàs23horasdodia6de
setembro próximo. Para se ins-
crevernosExamesComplemen-
tares, o candidato deve acessar o
site http://www.pm.pb.gov.br/
newsite.

O valor da taxa de inscrição
é fixado pela Coperve para o
Processo Seletivo Seriado 2010
(PSS-2010). Já para a inscrição
nos exames complementares
será cobrada uma taxa de R$
45,00, para cobrir as despesas
com os exames, exceto os labo-
ratoriais, que serão custeados
pelo próprio candidato. Podem
solicitar a isenção de paga-
mento da taxa de inscrição re-
ferente aos exames comple-
mentares, neste Processo Sele-
tivo, os doadores de sangue na
rede hospitalar pública ou
conveniada ao Sistema Único
de Saúde (SUS), no Estado da
Paraíba, nos termos da Lei Es-
tadual nº 7.716/2004.

Ao se inscrever, tanto na Co-
perve quanto na PM, o candi-
dato indicará como única op-
ção o Curso de Formação de
Oficiais dos Quadros da Polí-
cia Militar ou do Corpo de

Taxa de inscrição será fixada pela Coperve
Bombeiros Militar, conforme as
vagas oferecidas por Quadro e
Sexo. O concurso será compos-
to de três fases: 1ª - Provas Es-
critas; 2ª - Exames Complemen-
tares; e, 3ª - Avaliação Social.

EXAMES
Os exames complementares

compreendem os de Saúde, de
AptidãoFísicaePsicológico, têm
caráter unicamente eliminató-
rio, não cabendo revisão. O Exa-
medeSaúdeserárealizado,após
a divulgação do PSS-2010, no
CentrodeEnsinodaPolíciaMili-
tar, na Rua Dr. Francisco de As-
sis Veloso - Mangabeira VII, em
João Pessoa, ao qual os candida-
tos aprovados se submeterão na
data, turno e horário a serem es-
tabelecidos no ato convocatório,
que será divulgado através do
endereço eletrônico da Polícia
Militar da Paraíba (http://
www.pm.pb.gov.br/newsite) e

publicado no Boletim da Polícia
Militar. Somente serão submeti-
dos ao Exame de Saúde, os can-
didatos aprovados no PSS-2010
até quatro vezes o número de
vagas ofertadas. No mesmo sí-
tio, o candidato pode obter in-
formações adicionais sobre a se-
leção para a PM.

A autorização para a realiza-
çãodoconcursofoipublicadana
edição do Diário Oficial desta
sexta-feira (21), através das por-
tarias GCG/0081/2009-CG, (Co-
mandanteGeralPM)eDP/0134/
2009-QCG (Comando Geral do
Corpo de Bombeiros Militar).

A comissão organizadora do
concurso é composta por ofi-
ciais e praças das duas corpo-
rações, nas funções de comis-
são coordenadora, secretaria-
geral, avaliação jurídica, ava-
liação social, exame de saúde,
exame de aptidão física e equi-
pe de apoio.

Para o Bombeiros são 20 vagas, 14 para homens e seis para mulheres

 FOTO: ARQUIVO
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O Brasil não cultua seus heróis. Até que os há, mas são
esquecidos. Não há, por exemplo, um calendário de he-
róis, como a igreja católica (assim mesmo, em caixa baixa)
faz com seus mártires, transformando-os em santos do
dia, devidamente cadastrados no hagiológio (o livro dos
santos, como a justiça tem o rol dos culpados). Está fal-
tando um historiador que reúna em catálogo os nomes
dos mártires e heróis brasileiros. Pode ser pela ordem alfa-
bética, distribuídos em verbetes. Pode ser pela seqüência
dos dias, considerados os de seu martírio, ou de sua morte
natural -- se não tiver sido cruenta --, ou de seu nasci-
mento, se ainda estiver vivo. Pode ser organizada uma
lista do "herói do dia". Será raro o dia em que não terá
morrido um herói, haverá dias até em que terão tombado
muitos heróis.

A tragédia da Lapa foi um desses dias, quando os diri-
gentes do PCdoB foram massacrados pelas forças da dita-
dura militar de 64-84, quando estavam reunidos no seu
aparelho. Sequer foram rendidos; a repressão entrou ati-
rando para matar, e matou todos os dirigentes do PCdoB,
exceto João Amazonas, que estava no exterior por uma
feliz coincidência. Quando foi a tragédia da Lapa?

A Guerrilha do Araguaia também é outro episódio farto
de mártires, que pode dar um grande aporte ao hagioló-
gio brasileiro. E assim a história da resistência brasileira
às ditaduras recentes, seja a de 64 - 84, seja a de 30 - 45,
quando o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS)
de Getúlio Vargas e Filinto Müller prendeu, torturou e
matou milhares de brasileiros, cassou o direito do voto e
estabeleceu a censura à imprensa. Na ditadura de 30 - 45,
ser intelectual era crime; são exemplos os casos dos escri-
tores Graciliano Ramos e Monteiro Lobato, que foram re-
colhidos aos porões da ditadura Vargas.

Essas duas ditaduras dão folgadamente um santo, ou
herói, por dia. Mas tem mais: o regime forte de Floriano
Peixoto, em pleno vigor do Golpe da República, coman-
dado por Deodoro da Fonseca, compadre do Imperador
Pedro II. Os compadres não eram bem vistos pelos golpis-
tas da República: Deodoro depôs seu compadre do trono,
e Floriano mandou fuzilar um compadre seu (do qual não
me lembro o nome; olha aí a necessidade do martirológio)
que lhe fazia oposição.

E os mártires da Luta da Abolição? E Zumbi dos Palma-
res e seus milhares de seguidores, inclusive na morte? Pal-
mares não foi o único quilombo a ser exterminado pela
repressão escravagista. Em Minas Gerais, foram massa-
crados diversos aquilombamentos. Inclusive, por Domin-
gos Jorge Velho, o carrasco de Palmares, que se especi-
alizou em exterminar Quilombos. Ele arrancava as ore-
lhas dos mártires para receber o prêmio pela execução da
vítima. Assim como o hagiológio, dever ser criado o besti-
alógico brasileiro, como a santa madre tem, com a lista-
gem dos nomes dos diabos: Filinto, Fleury, Médice etc, antes
que a memória dos martirizados delete os nomes de seus
torturadores.

A Paraíba deu um grande santo, ou mártir, ou herói,
para o hagiológio brasileiro: Zé Moscou, um comunista
que foi preso e torturado mais de trinta vezes, o advogado
das Ligas Camponesas que processou o Exército Brasilei-
ro. Heróis não faltam; os historiadores é que desertaram
da História.

Curso Pré-Vestibular é
lançado em Cajazeiras
n Governador do Estado ministra aula inaugural em colégio da cidade e programa

oferece vagas para 32 mil alunos da rede estadual. Aulas se estenderão até novembro

governador do Estado
ministra Aula Inaugu-
ral do Cursinho Pré-

Vestibular da Secretaria de
Estado da Educação e Cultura,
(SEEC) hoje, em Cajazeiras, no
ColégioNossaSenhoradeLour-
des, para uma plateia estimada
em cerca de mil pessoas. O Pré-
Vestibular 2009 do Governo do
Estado oferece 32 mil vagas a es-
tudantes paraibanos de 36 esco-
las da rede pública estadual, dis-
tribuídas nas 12 Gerências Re-
gionais de Ensino. Na ocasião, o
governador estará acompanha-
dodoprefeitodomunicípio,Léo
Abreu (PSB); do secretário da
Educação, Francisco Sales Gau-
dêncio, além de lideranças polí-
ticas e demais autoridades liga-
dasaosetoreducacional. A ação
integra a comemoração de 146
anos de emancipação política
da cidade.

O secretário Francisco Sales
Gaudêncio revela que o Cursi-
nho Pré-Vestibular objetiva
aprimorar os conhecimentos
desenvolvidos no decorrer do
ensino médio, num contexto
prático, sob forma de averigua-
ção de aprendizagem. Ele diz
que pela primeira vez os estu-
dantes receberão os módulos,
que servirão de subsídios aos
seus estudos e ao trabalho dos
professores.

O programa será realizado
em 12 semanas, no período de
22 deste mês a 14 de novembro
deste ano, com carga horária
total de 120 horas/aula. Serão
10 aulas aos sábados, sob a ori-
entação de professores, para

Josélio Carneiro
DA SECOM-PB

O

Cidade de Cajazeiras comemora 146 anos de emancipação política hoje

comentários, esclarecimentos
de dúvidas e resolução das
questões dos simulados.

PROGRAMA
O secretário Sales Gaudêncio

afirmou que o conteúdo progra-
mático do Pré-Vestibular desen-
volvidopeloGovernodoEstado
será distribuído em dois módu-
los contendoquestões referentes
às disciplinas das três áreas do
conhecimento: Linguagem, Có-
digosesuasTecnologias;Ciências
HumanasesuasTecnologiaseCi-
ências da Natureza, Matemáti-
ca e suas Tecnologias.

Os módulos serão distribuí-
dos gratuitamente com os es-
tudantes inscritos no progra-
ma e a todos os concluintes do
ensino médio da rede estadual.
As inscrições ocorreram de 22
de junho a 31 de julho e foram
feitas pela internet no site
www.sec.pb.gov.br, para estu-

dantes do 3º ano do ensino mé-
dio de escolas estaduais ou que
concluíram o ensino médio.

Na 1ª Gerência Regional de
Ensino (GRE), o Cursinho Pré-
Vestibular será ministrado em
oitoescolasde JoãoPessoa, San-
ta Rita e Bayeux. As demais es-
colas envolvidas no processo
estão localizadas em Guarabi-
ra (2ª GRE); Campina Grande
(3ª Regional), Cuité e Picuí ( 4ª
Regional), Monteiro (5ª), Patos
e Santa Luzia (6ª), Itaporanga
(7ª), Catolé do Rocha (8ª), Caja-
zeiras (9ª), SousaePombal (10ª),
Princesa Isabel (11ª) e Itabaia-
na (12ª Gerência Regional de
Ensino).

Após a aula inaugural do cur-
sinho, o governador José Mara-
nhãoparticipado lançamentodo
projeto Arranjos Produtivos Lo-
cais (APL),naáreadeconfecções.
AsolenidadeseránaCâmaraMu-
nicipal, a partir das 10 horas.

REPRODUÇÃO

Funcionalismo estadual ganha cursinho

Ao mesmo tempo em que mi-
nistrará a Aula Inaugural do
Cursinho Pré-Vestibular da
Secretaria de Estado da Educa-
ção e Cultura (SEEC), em Caja-
zeiras, o governador do Estado
faráo lançamentodoCursoPré-
Vestibular para servidores pú-
blicos estaduais promovido
pela Secretaria de Estado da
Administração, por intermédio
da Escola de Serviço Público do
Estado da Paraíba (Espep).

Segundo o secretário da Ad-
ministração, Antônio Fernan-
des Neto, como a educação é
um poderoso agente transfor-
mador, o Governo do Estado,
por intermédio da Secretaria da
Administração e Espep, quer
assegurar aos servidores uma

possibilidade de elevação do
nível de escolaridade, a partir
de sua entrada na Universida-
de, rompendo o processo de
exclusão.

De acordo com a professora
Vera Lúcia Lira, superinten-
dente do Espep, as inscrições
para o Curso Pré-Vestibular
destinado aos servidores públi-
cos estaduais, que encerrariam
na quinta-feira (20), foram
prorrogadas para o dia 30 des-
te mês, uma vez que existe uma
grande procura nos cinco pó-
los onde o curso será ministra-
do, ou seja, em João Pessoa,
Campina Grande, Patos, Sou-
sa e Cajazeiras.

"A meta inicial era inscrever
600 servidores, mas na atual
conjuntura poderemos chegar
a mil inscritos", informou Vera
Lira.Elaacrescentouquea ideia

é futuramente expandir o cur-
so para as regiões do Cariri
(Monteiro) e Brejo (Guarabira).

Com início das aulas previs-
to para o dia 31 deste mês, o
Curso Pré-Vestibular para ser-
vidores públicos estaduais terá
uma carga horária de 320 ho-
ras, com aulas no período de
agosto a dezembro deste ano,
em local ainda a ser definido
pelaEspep,nospólos indicados.
O material didático será distri-
buído pela Espep aos partici-
pantes.

Para participar do curso, o
servidor deverá apresentar,
além da ficha de inscrição a se-
guinte documentação: contra-
cheque, o comprovante de con-
clusão do ensino médio ou de-
claração de que está concluin-
do o ensino médio ou equiva-
lente.

Alexandre Nunes
DA SECOM-PB
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“Paraíba democrática, terra amada”

C O M PANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA - CODATA
C.G.C. (MF) Nº 09.189.499/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de

Dados da Paraíba - CODATA, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 3
de setembro de 2009, às 9h (nove) horas, em sua sede, situada à Rua Barão do Triunfo, 340,
nesta Capital, para as deliberações constantes na pauta que se segue:

PAUTA
1. Informes;
2. Ordem do Dia;
3. Deliberações;
3.1 Eleição do Conselho de Administração da CODATA, para complement ação    do

triênio 2008/2011 ;
4. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa,  20 de março de 2009.
Hipólito Machado Raimundo de Lima

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CODATA

EstadodaParaíba
PoderJudiciário"FórumdaCapital"

Juízoda9ªVaraCíveldaCapital

ODr.CARLOSNEVESDAFRANCANETO,
JuizdeDireitodaComarcadaCapitaldoEstado

daParaíba, emvirtudedaLei, etc...

EDITALDE CITAÇÃO COM PRAZO DE (20) DIAS

FicaCITADOporesteEditaloseventuaisinteressados,porencontrarem-seem
lugar incertoenãosabido,pararesponderaostermosdaAçãodeUSUCAPIÃO,
registradaneste Juízosobonº20020090283942,Ex.431/09,promovidaporCEN-
TRALDACONSTRUÇÃOLTDA.,ondefoiprolatadooseguintedespacho:Vistos,
etc...Trata-sedeAçãodeusucapiãopropostaporCentraldaConstruçãoLtda.Citem-
seosconfinantes(fls.04),bemcomooscônjugesdestesou,sendoocaso,seussuces-
sores.Intimem-seosrepresentantesdaFazendaPúblicadaUnião,EstadoeMuni-
cípio,nostermosdadisciplinadoart.943doCPC.Após,abra-sevistaaoMinistério
Público,interventornecessário,emtodososatosdoprocedimento,dadaadisposi-
çãodoart.944dosupramencionadodiplomalegal.Citem-se,pormeiodeedital,os
eventuaisinteressadosparaqueapresentemresposta,comasadvertênciasdoart.
285,emrespeitoaoquedispõeoart.232,V,todosdoCPC,sendo-lhesfixadooprazo
de(vinte)dias.Em,28.07.09(as)CarlosNevesdaFrancaNeto,JuizdeDireito.OBS:
Seoréunãocontestaraaçãonoprazode15(quinze)dias,sepresumirãoaceitospelo
mesmo,comoverdadeiros,osfatosarticuladospelaparteautora.JoãoPessoa,Capital
doEstadodaParaíba,18deagostode2009.Eu, (ass. ilegível),analistasubstituta,
datilografeiopresenteedital,quesubscrevo.

CARLOSNEVESDAFRANCANETO
Juiz de Direito

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº31/09

Registro CGE Nº 09-00344-7
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secret aria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 02/09/2009 às 16:00 horas para: Aquisição de Veículos
Automobilísticos.  Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiri-
das na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site
www.paraiba.pb.gov. br. (Secret aria de Saúde).

João Pessoa, 20 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 02/2009
 REGISTRO CGE Nº 09.60318-2, De 18/08/2009- PROC. Nº 3548/09

OBJETIVO: Alienação de 58 (cinqüenta e oito) animais Bovinos, assim distribuídos
por raça: 19 (dezenove) da raça Gir, 19(dezenove) da raça Guzerá e  20 (vinte) da raça Sindi,
de elevado valor zootécnico e destinados à reprodução, avaliados em R$ 143.600,00 (cento
e quarenta e três mil e seiscentos reais). O leilão será comandado pelo Leiloeiro Adminis-
trativo, designado pela Portaria                  nº 004/2009, de 21/01/2009, publicada no Diário
Oficial do Estado em 28/01/2009.

LOCAL, DATA  e HORÁRIO: Estação Experimental de Alagoinha, localizada no
município de Alagoinha-PB, no dia 26/ 09/ 2009, às 11:00 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: A vista com 5% (cinco por cento) de desconto ou a prazo
em 05 (cinco) parcelas iguais, assim distribuídas: 01 (uma) parcela a ser paga pelo com-
prador no ato do arremate e as 04 (quatro) parcelas restantes, a serem pagas mensalmente,
no período de 26/10/2009 a 26/01/2010. Para o pagamento a prazo, o comprador firmará
Contrato com a EMEP A-PB, contendo a obrigação "Pro Solvendo" e assinará Nota Promis-
sória no valor total da compra. Comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrema-
tação a ser paga pelo comprador na data do leilão.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CONDIÇÕES DE PA RTICIP AÇÃO: Toda e qualquer pessoa física ou jurídica no

gozo de suas obrigações civis, desde que adimplentes junto a EMEPA e que cumpra o
regulamentado na Lei nº 9.854/99.

MAIORES INFORMAÇÕES: Na sede da EMEP A-PB, situada na Rua Eurípedes
Tavares, 210, T ambiá, nesta Capital, no horário das 12 às 18 horas (2ª a 5ª feira) e das 07
às 13 horas (6ªs.feiras), pelos fones 83-3218-5503/5476/5477, pelo fax 83-3221-6999, ou
pela Internet no site: www.emepa.org.br.

João Pessoa, 21 de agosto de 2009.
FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS

Presidente da CPL

     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.: ADERALDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 041 151465/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1 18,69
Cedente: MARACANA ALIMENTOS LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050318
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.479,60
Cedente: GRENDENE S A
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
P E S S O A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051554
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO

JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.831,72
Cedente: GRENDENE S A
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
P E S S O A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051557
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.864,58
Cedente: GRENDENE S A
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
P E S S O A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051558

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

Joao Pessoa,  22/08/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA YEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICIT A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 02 de
Setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de equipamentos informática e eletrônicos diversos - notebook, multifuncional a
laser e projetor multimídia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracit ado. T elefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 21 de Agosto de 2009
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA YEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICIT A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 03 de
Setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de ar-condicionados diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no
horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracit ado. T elefone: (083)
3253-4080.

Bayeux - PB, 21 de Agosto de 2009
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
RESULTADO FASE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº. 00001/2009
OBJETO: Execução dos Serviços de Conclusão da Construção da Barragem Saulo

Maia - Areia/PB. LICIT ANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da con-
tratação: CBM CONSTRUÇÕES LTDA - Valor: R$ 1.575.000,00. Dos atos decorrentes do
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/
93 e suas alterações. Não sendo observada nenhuma interposição de recurso com relação
ao julgamento da proposta de preços, será o presente processo homologado e adjudi-
cado no dia 02 de setembro de 2009, ficando desde já convidado o representante legal da
empresa declarada vencedora para a assinatura do contrato objeto da presente licitação.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 07:30 as 1 1:30 horas dos dias
úteis. Telefone: (083) 3362-2288. E-mail: pma.licit a@bol.com.br

Areia - PB, 21 de Agosto de 2009.
AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

Presidente da Comissão

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
AVISO DE LICIT A Ç Ã O

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licit ação, se-

diada na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
às 14:00 horas do dia 25 de Setembro de 2009, licitação modalidade Concorrência, do tipo
menor preço, para: Execução dos serviços de construção do açude público Manguape, na
localidade Sítio Manguape de Baixo - Zona Rural do Mun. Recursos: Ministério da Integra-
ção Nacional, adicionados de contrapartida do município previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracit ado.T elefone: (083)
3387-1066.Email: pmsslroca@ig.com.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Agosto de 2009
ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY/PB
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0021/2009
OBJETO: Aquisiçaõ de Material de Limpeza para as secretarias do Municipio de

Igaracy.
TIPO: Menor Preço por Item.
D ATA DA ABERTURA: 03/09/2009 – Horário: 10:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy-

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

IGARACY-PB, 21 DE AGOSTO DE 2009.
Ronaldo Lucas Rodrigues

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - CNPJ/CPF Nº 08.939.936/0001-94, torna

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

Licença de Instalação nº 1021/2009 em João Pessoa, 15 de junho de 2009 - Prazo: 365 dias.

Para a atividade de: Implantação de Aterro Sanitário, no Sítio São Francisco - Zona Rural

Município: COREMAS - UF: PB. Processo: 2009-001728/TEC/LI-0137.

IRMÃOS PEREIRA E CIA LTDA (SABÃO DAS NEVES) - CNPJ/CPF Nº 41.1 18.043/

0001-53, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio

Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1518/2009 em João Pessoa, 20 de agosto de

2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de sabão, sabonete e detergente,

na Rua: Coronel. José A velino S/N Centro. Município: P AULISTA - UF: PB. Processo:

2009-002775/TEC/LO-0651.

ANDREIA ROCHA DA SILVA, torna público que requereu a SEMAM - Secretária de Meio

Ambiente, a Licença Ambiental de Operação, p ara ANDREIA ROCHA DA SILVA, situada

na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 400, Cruz das Armas, CEP: 58.085-630, João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA Ç Ã O

AVISO DE LICIT A Ç Ã O
TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/2009
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, por sua Comissão Perma-

nente de Licit ação, constituída pelo Ato de nº011/2009, publicado no Diário do Poder Muni-
cipal de 01 de Janeiro de 2009, torna público para conhecimento dos interessados, que fará
realizar  às 10:00 horas do dia 02 de setembro de 2009, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Rua Cônego Firmino Cavalcante – s/n - Centro – Alagoa Grande/
PB, ‘Tomada de Preços’ , tipo “menor preço por item”,  a qual será processada e julgada  em
conformidade com o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do
Brasil, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tendo como objeto à aquisição de
material de consumo (carnes e derivados) destinados à diversas Secretarias do Município
de Alagoa Grande-PB. O Edital e demais informações poderão ser obtidas  nos dias úteis,
no horário das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima ou pelo telefone   (83) 3273-2687.

Alagoa Grande, 18 de agosto de 2009
Maria Dalva  da Silva  Batista

Presidente da C.P. L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICIT A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do
dia 04 de Setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de instituição bancária para execução dos serviços de pagamentos de
benefícios assistenciais com confecção de cartões magnéticos. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracit ado.T elefone: (083) 3250-3121.

Cabedelo - PB, 21 de Agosto de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICIT A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia
04 de Setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Execução dos serviços de transporte de estudantes. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracit ado.T elefone: (083) 3291-2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 21 de Agosto de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2009
ERRATA
Onde se lê: 03 de setembro de 2009 (terça-feira)
Leia-se: 03 de setembro de 2009 (quinta-feira)

Cuité – PB, 21 de agosto de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro



11ECONOMIA JOÃO PESSOA, SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Taxa de desemprego é a menor do ano
nDesocupação de 8% em julho é a menor desde dezembro de 2008, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

taxa de desemprego no
Brasil caiu pelo quarto
mês seguido e ficou em

8% da população economica-
mente ativa em julho, abaixo
dos 8,1% verificados em junho,
informou o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca). Esta taxa é a menor desde
dezembro, quando havia fica-
do em 6,8%. Em julho do ano
passado, a desocupação estava
em 8,1%.

O resultado veio melhor que
a expectativa do mercado, que
esperava que a taxa ficasse en-
tre 8,3% e 8,6%.

O levantamento é realizado
em seis regiões metropolitanas
do país. Nessas regiões, verifi-
cou-se que há 1,9 milhão de de-
sempregados (número ficou es-
tável na comparação mensal e
anual) e 21,3 milhões de pessoas
ocupadas,quesignificaum cres-
cimento de 0,9% em relação a
junho de 2009 e uma alta de
1,1% comparado a julho de
2008.

O contingente de trabalhado-
res com carteira assinada ficou
em 9,6 milhões, número 4,2%

A maior que em julho do ano pas-
sado e 1,5% acima do registra-
do em junho deste ano.

Orendimentomédioficouem
R$ 1.323,30 e cresceu 0,5% em
relação a junho. Esse valor, por
outro lado, é 3,4% superior ao
verificadonosextomêsde2008.

Entre os setores pesquisados
pelo IBGE, na indústria a taxa
dedesemprego ficouestável em
julho na comparação com ju-
nho, mas caiu 4,7% sobre julho
do ano passado. Na construção,
houve estabilidade nas duas
comparações, assim como no
comércio.

Por regiões, o destaque ficou
com Belo Horizonte, onde o de-
semprego caiu 11,3% em com-
paração com junho. Já em rela-
ção a julho de 2008, o destaque
ficoucomoRiode Janeiro,onde
o desemprego recuou 15,2%.

No total de pessoas ocupa-
das, o destaque na comparação
mensal ficou com São Paulo,
onde cresceu 1,3%. Já na com-
paração anual, destaque para
Salvador e Belo Horizonte, com
expansão de 3,6% e 2,1%, res-
pectivamente. n O Brasil e a Argentina farão

uma troca de crédito de R$ 3,5
bilhões. Os bancos centrais
dos dois países criarão uma
linha de swap (troca de rendi-
mentos) em moedas locais. O
acordo foi firmado pelo minis-
tro da Fazenda, Guido Man-
tega, e o ministro da Econo-
mia e Produção da Argentina,
Amado Boudou.

Pelo sistema de empréstimo,
o Brasil emprestará R$ 3,5 bi-
lhões de reais para a Argenti-
na, e o país vizinho, 7 bilhões
de pesos para o Banco Central
brasileiro. O dinheiro poderá
ser sacado em caso de dificul-
dades financeiras, com paga-
mento de juros.

As regras da linha de crédito
ainda não estão estabelecidas,
mas Mantega adiantou que os
juros deverão seguir as taxas
básicas nos dois países: 8,75%
ao ano no Brasil e 11% ao ano
na Argentina. Segundo o minis-
tro da Fazenda, os dois lados
assinaram apenas um memo-
rando de entendimento para
dar início às discussões.

“As assessorias jurídicas e
os bancos centrais dos dois
países ainda têm que deta-
lhar as questões institucio-
nais e as normas que vão re-
ger esse crédito”, explicou
Mantega. Ele, no entanto, dis-
se que não existe previsão de
data para a linha de swap en-
trar em operação.

De acordo com Mantega, o
Brasil pretende repetir o meca-
nismo com os demais mem-
bros do Mercosul. Ele ressaltou

que a linha de crédito é de cará-
ter preventivo. “Estamos fa-
zendo uma cooperação para
fornecer mais segurança finan-
ceira”, afirmou.

No final do ano passado, o
Banco Central brasileiro assi-
nou um acordo semelhante
com o Federal Reserve (banco
central norte-americano). A li-
nha de swap entre o Brasil e os
Estados Unidos é de US$ 30 bi-
lhões.

Para o ministro argentino, a
criação da linha de crédito re-
presenta um passo a mais para
reforçar a integração no conti-
nente. “Desde outubro, Brasil e
Argentina fazem as trocas co-
merciais em moedas locais. O
swap é uma peça a mais nesse
processo de integração”, decla-
rou Boudou.

Na avaliação de Mantega, as
economias do Brasil e da Ar-
gentina estão em situação fa-
vorável e se recuperarão con-
juntamente da crise financeira
internacional. “Os dois países
têm situação fiscal bastante es-
tável. Ambos fazemos parte do
G-20 (grupo das 20 maiores econo-
mias do mundo) e estamos entre
os países com o menor déficit
fiscal em 2009”, disse.

Otimista com o desempenho
econômico brasileiro, Mante-
ga disse que, depois de dois tri-
mestres de contração, a econo-
mia brasileira já está crescen-
do.“O(ProdutoInternoBruto)PIB
do segundo trimestre deve
crescer 1,6% ou 1,7%, o que
equivale a uma taxa anualiza-
da de 6%”, afirmou.

n O déficit geral da Previ-
dência Social registrado de
janeiro a julho deste ano foi
de R$ 24,691 bilhões, resul-
tado 13,3% maior que o ve-
rificado no mesmo período
do ano anterior (R$ 21,780
bilhões), segundo dados di-
vulgados pelo Ministério da
Previdência Social.

O saldo é resultado de uma
arrecadação líquida de R$
97,35 bilhões e benefícios pre-
videnciários de R$ 122,04 bi-
lhões. No ano passado, nesse
período, foram pagos R$
114,4 bilhões em benefícios,
para uma arrecadação de R$
92,6 bilhões.

A previdência urbana teve
arrecadação líquida de R$
13,925 bilhões em julho - um
avanço de 4% sobre o mes-
mo mês de 2008. Já a receita
rural caiu 18,7%, para R$
361,8 milhões neste ano, fren-
te a R$ 445,1 no ano passado.

O ministro José Pimentel
afirmou que o valor médio

real dos benefícios da Pre-
vidência atingiu R$ 664,7
de janeiro a julho deste ano,
o que representa cresci-
mento real de 20% em re-
lação ao mesmo período de
2002.

Cerca de 69% dos paga-
mentos feitos em julho últi-
mo tinham valor de até um
salário mínimo, para um
contingente de 18,4 milhões
de beneficiários diretos. Na
área urbana, foram pagos
benefícios no mês a 7,2 mi-
lhões de pessoas. Na área
rural, o número de beneficiá-
rios foi de 7,8 milhões.

Pimentel explicou que o
reajuste de 12,5% no salá-
rio mínimo este ano levou
a um déficit maior para os
benefícios da área rural. Se-
gundo ele, a arrecadação
mostra tendência de alta,
pois a Previdência está en-
tre as receitas que vêm ten-
do maior crescimento na
economia do país.

Déficit da Previdência
Social aumenta 13,3%

Brasil e Argentina farão
trocadecréditodeR$3,5bi

Rendimento
do trabalhador
avança 0,5% no
mês de julho
n O rendimento médio real ha-
bitualmente recebido pelos tra-
balhadores correspondeu a R$
1.323,30 em julho. Isto implica,
segundo pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) um acréscimo de
0,5% perante o mês anterior e
alta de 3,4% no comparativo
com julho de 2008.

No comparativo com junho,
o rendimento aumentou em
Recife (5,1%, de R$ 849,73 para
R$ 893), Salvador (3,3%, de R$
1.079,90 para R$ 1.115,20), Rio
de Janeiro (4,2%, de R$ 1.306,14
para R$ 1.360,50) e Porto Ale-
gre (1,7%, de R$ 1.266,54 para
R$ 1.287,70). Foram verificadas
quedas em Belo Horizonte, de
1,6%, onde o rendimento pas-
sou de R$ 1.260,46 para R$
1.240,20, e São Paulo, de 1,9%,
com o rendimento partindo de
R$ 1.461,66 para R$ 1.433,90.
Levando em conta o confronto
anual, todas as seis regiões me-
tropolitanas avaliadas pelo
IBGE registraram ampliação
na renda, com destaque para
Salvador (7%) e Porto Alegre
(7,8%).

De junho para julho, os tra-
balhadores com carteira assi-
nada no setor privado tiveram
altade2,3%norendimento,que
ficou em R$ 1.266,90.

 MARCOS RUSSO

Na indústria a taxa de desemprego ficou estável em relação a junho, mas caiu 4,7% sobre julho do ano passado
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Visando preparação para a
estreia na Copa Paraíba Sub-21, a
equipe do Treze Futebol Clube faz
amisoto neste sábado, á tarde, no
Presidente Vargas, em Camapina
Grande. O time vai jogar contra o
Decisão Futebol Clbue.

"Treze faz
   amistoso
   neste sábado

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Jaílma compete em Berlim
n Paraibana participa da fase eliminatória do revezamento 4 x 400m no Mundial de Atletismo com Geisa Coutinho, Emmily Pinheiro e Sheila Ferreira

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

paraibana Jaílma Sa-
les de Lima estará em
ação hoje, no Campe-

onato Mundial de Atletismo,
que acontece na cidade de Ber-
lim, na Alemanha. Ela entra na
pista às 15h15, em fase classi-
ficatória, para disputar a Pro-
va de Revezamento 4x400 me-
tros. Se passar, a taperoense
fará final amanhã.

Ontem, o treinador de Jaíl-
ma Sales e da Seleção Brasilei-
ra, professor de Educação Fí-
sica Ricardo D´Ângelo infor-
mou que a paraibana fechará
a prova dos 4x400 metros, ou
seja, será a quarta atleta a re-
ceber o bastão e cruzar a li-
nha de chegada.

"Se a equipe correr na casa de
3m27, acho que pode ir à final.
Geisa Coutinho, Emmily Pi-
nheiro, Sheila Ferreira e Jaílma
Sales de Lima é a sequência da
prova", afirmou Ricardo
D´Ângelo.

Na delegação brasileira, to-
dos estão confiantes de que o
Revezamento 4x400 metros
trará medalha para o país, a
exemplo também das atletas
que integram o Revezamento
4x100 m que também vai com-
petir hoje, desta feita às 13h10
(horário de Brasília), em fase
classificatória. Se passar, fará a
final a partir das 15 horas.

O treinador responsável pela
equipe 4x100 metros, Katsuhi-
co Nakaya, definiu a equipe:
"Vou manter a base da equipe
de Pequim (que conquistou o 4º
lugar), com a Rosemar Coelho
abrindo, a Lucimar Moura será
a segunda e a Thaíssa Presti a
terceira".

A única mudança é que, em
vez de Rosângela Santos, que
não veio para o Mundial, quem
fechará a prova será Vanda
Ferreira Gomes.

n Cerca de 70 atletas de Wind-
surf e Kitesurf de todo o Brasil
estão participando na Praia de
Ponta de Campina, em Cabe-
delo, do IcecolaXWind, evento
promovido pela empresa pa-
raibana V2 Windsurf Center,
com o aval das confederações
brasileiras das duas modalida-
des esportivas. Uma regata de
abertura, realizada às 14 horas
de ontem, iniciou as disputas,
que prosseguem até amanhã.

Uma das novidades do
evento é que as regatas de Ki-
tesurf foram homologadas
pela Confederação Brasileira

Jaílma Sales tem esperança de chegar à final na Prova de Revezamento

Jogos Escolares definem os
campeões no vôlei e handebol

Torneio de Windsurf e Kite
na Praia Ponta de Campina

n Ontem, em Guarabira, Bre-
jo paraibano, foi de definição
nos Jogos Escolares da Paraí-
ba 2009, etapa estadual. To-
dos envolvidos nesta compe-
tição começaram a conhecer
os colégios campeões que re-
presentarão a Paraíba a par-
tir de 10 de setembro, em Po-
ços de Caldas-MG nas Olim-
píadas Escolares Brasileiras,
faixa etária 12-14 anos. Já tem
títulos no voleibol e hande-
bolmasculinoe feminino,eno
futsal feminino.

No voleibol feminino, o co-
légio IE venceu o O. Figueire-
do da cidade de Patos por 3x0
e será o representante parai-
bano em Minas Gerais. O
mesmo ocorrendo com o co-
légioPolígono,deJoãoPessoa,
que derrotou o Liberdade, de
Campina Grande, também
por 3x0 e selou viagem para
as Olimpíadas Escolares Bra-
sileiras.

No handebol feminino, a
Escola João Santa Cruz, de
João Pessoa venceu por 29x17
o colégio Maria Elenita, da ci-

A

Competição de windsurf abre o calendário paraibano neste fim de semana

dade de Pedra Lavrada e fi-
cou com a vaga para as
Olimpíadas Escolares. No
masculino, a Escola Castro
Alves, também de João Pes-
soa, venceu por 38x22 o O.
Venâncio, de Cuité e ficou
com a vaga.

No futsal feminino, o colé-
gio Rosa de Saron, da Capi-
tal, goleou por 7x0 o colégio
A.Sousa, de Itaporanga e ga-
rantiu a vaga nas Olimpía-
das Escolares Brasileiras, em
Poços de Caldas. No mascu-
lino, os colégios Alice Couti-
nho/CG x Jota Gonçalves/
Monteiro,decidemhojequem
ficará com a vaga.

Hoje também sairá os cam-
peões na modalidade de Bas-
quete, nas categorias mascu-
lina e feminina. Os Jogos Es-
colares da Paraíba é uma re-
alização do Governo do Esta-
do através das Secretarias de
Juventude, Esporte e Lazer e
também da Educação e Cul-
tura. A etapa estadual reuniu
as escolas campeãs nas 12 re-
gionais de ensino.

de Kitesurf como sendo uma
das etapas do Campeonato
Nacional, valendo assim pon-
tuação para o ranking. "Isto
valorizou a competição na
Paraíba. Além dos nossos con-
terrâneos, contamos com atle-
tas de todo o Brasil", afirmou
ontem Saulo Sobreira, atleta
e também organizador.

No primeiro dia de disputa,
todos os velejadores de wind-
surf e kitesurf se reuniram na
Praia do Bessa por volta do
meio-dia. Da Escola Bessakite
largaram para a nova base do
V2Windcenter, na Praia de

Ponta de Campina, sede do ice-
colaXWind, quando, às 14 ho-
ras, houve a regata de abertura.

Às 9 horas de ontem, ocor-
reou o início das baterias de
Windsurf Fórmula, Slalom

Downwind (aberta a todas as
modalidades: Slalom-Pro /
Freerider / Wave e Freestyle)
e Freestyle. Kitesurf Race e
Freestyle.
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Já com a calculadora na mão, o
técnico do Flu, Renato Gaúcho faz
as contas de quantos pontos
precisa para escapar da zona da
degola. O time precisa somar 45
pontos para fugir da Série B.
Como tem15, restam outros 30.

"Renato faz as
contas para o
Flu não cair

315
gols já foram
marcados nos 122
jogos do
Campeonato
Brasileiro da Série D,
o que dá uma média
de 2,58 por partida.
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Após ficar semanas sem saber
se poderia correr no GP da
Europa, em Valência, devido a
uma punição sofrida pela Renault,
o espanhol Fernando Alonso
animou sua torcida no circuito de
rua em seu país ao obter o melhor
tempo dos treinos livres de

"Alonso faz o
melhor tempo

ontem, com o tempo de
1min39s404. Especulado para
trocar a equipe francesa pela
Ferrari, o espanhol teve momentos
de campeão, como quando fez
melhor tempo do dia, além de
momentos de um piloto
estabanado, como em uma colisão
com o alemão Nick Heidfeld e uma
rodada sozinho, quando tentava
melhorar o tempo de seu treino. O
grid será definido hoje às 9 horas.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

A Copa Paraíba deste ano promete bastante. Os diri-
gentes de clubes finalmente caíram na real e chegaram
a conclusão que a melhor forma de montar uma base
para o Campeonato Paraibano do ano seguinte é inves-
tir forte na categoria de base e essa competição com jo-
gadores até 21 anos - apenas cinco poderão ser usados
com idade superior - serve de laboratório. Nos últimos
dias Botafogo e Treze anunciaram vários reforços e estão
fazendo os ajustes em treinamentos e amistosos na cer-
teza de lapidar os novos talentos e colher frutos num
futuro não muito distante. O principal objetivo da Copa
Paraíba é a conquista da vaga na Copa do Brasil de 2010,
mas os dirigentes estão de olho numa renovação e for-
mação de base para não repetir os anos anteriores quan-
do contrataram praticamente todo o elenco e os resulta-
dos foram os piores possíveis.

Copa Paraíba

Auto Esporte
O Auto Esporte também não pensa diferente. O clube

está voltando à Primeira Divisão e quer planejar a sua vol-
ta de forma altamente positiva. O objetivo é se manter por
muitos anos na elite do futebol paraibano e a participação
na Copa Paraíba serve como um grande referencial. O pre-
sidente Edvalsson Travassos finalmente conseguiu unir as
famosas “alas” no alvirrubro e vem fazendo um trabalho
muito bom, apesar dos parcos recursos que dispõe. O Auto
Esporte também contratou e promete fazer bonito na Copa.

Futebol carioca
Nos idos dos anos 80, o futebol do Rio de Janeiro mandava

no Brasil e os clubes realizam participações brilhantes no
Campeonato Brasileiro. No final da década de 90, o Fluminen-
se alcançou dois rebaixamentos, uma para a Segunda Divisão
e outro para a terceira do Campeonato Brasileiro. No início do
novo milênio, em 2002, o Botafogo caiu para a Segundona e em
2008 foi a vez do Vasco. O Flamengo tem passado muitas
agrúrias no Brasileiro e jamais brigou pelo título, na maioria,
luta incansável contra o rebaixamento. Quem te viu...

Termina em pizza
Quatroanosapósvirà tona,

o escândalo da 'Máfia do Api-
to'chegouaofimnaquinta-fei-
ra (20) sem nenhum réu puni-
do judicialmente. Adecisão
sobre o caso ocorreu com os
desembargadores votando
peloarquivamentodoproces-
so. No Tribunal de Justiça de
São Paulo, Christiano Kuntz,
que anteriormente havia pe-
dido o adiamento da decisão,
concordou com Fernando Mi-
randa e Francisco Menin de
quenãohána legislaçãobrasi-
leira um artigo que enquadre
o caso e também decidiu pelo
arquivamento do processo.

Anderson
O atacante Anderson

sofreu uma luxação no
braço esquerdo e vai ficar
fora de alguns jogos do
Campinense. Peça de fun-
damental importância no
ataque Rubro-Negro, o
jogador se contundiu na
partida contra a Portu-
guesa. Para o jogo diante
doDuquedeCaxias, o téc-
nico Freitas Nascimento
deve escalar o ataque com
os experientes Negreiros
eEdmundo.Ojogoseráno
próximo dia 25, no Rio de
Janeiro.
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Colegial de saltos
ornamentais hoje

Marcos Lima
REPÓRTER

uarenta atletas com idades superior
a 9 anos, representando 12 escolas
públicas e privadas da Paraíba, es-

tarão participando na manhã de hoje, na
Vila Olímpica Ronaldo Marinho, antigo
Dede, no Bairro dos Estados, em João Pes-
soa, do I Campeonato Colegial de Saltos Or-
namentais, evento promovido pela Federa-
ção de Esportes Aquáticos do Estado.

"Grandes nomes deste esporte na Paraí-
ba, que já disputaram competições inter-
nacionais pela Seleção Brasileira estarão
abrilhantando este evento", disse ontem
Antônio Meira Leal, presidente da federa-
ção. "Podemos citar a atleta Luana Lira,
de apenas 12 anos, recém convocada para
representar o Brasil no Campeonato Pan-
Americano do Canadá, ainda este ano",
completou Toinho.

Segundo a presidência da federação, o
último evento estadual da categoria acon-
teceu nos anos 70 quando eram festejados
os Jogos da Primavera pelo Clube Astréa,
que tinha como um dos grandes incenti-
vadores o professor Nildeval Chianca Ro-
drigues (Mano).

"A retomada dos eventos desta modali-
dade esportiva é reflexo de um trabalho
sério realizado com qualidade e disciplina
pelo professor Fernando Retamoza, que tem
obtido bons resultados, inclusive fazendo

com que suas saltadoras integrem a Sele-
ção Brasileira para participar de eventos
internacionais", voltou a afirmar Antônio
Meira Leal.

Além de Luana Lira, também abrilhanta-
rão I Campeonato Colegial de Saltos Orna-
mentais Bruna Brunet, que esteve presente
no Pan-Americano 2007, realizado na Ve-
nezuela e Fernando Retamoza Filho, que já
participou de inúmeras competições nacio-
nal e internacional

.
TROFÉU MARIA JUDY

A Federação de Esportes Aquáticos da Pa-
raíba confirmou para o próximo dia 29, a
realização da segunda edição da Taça Cida-
de de João Pessoa de Natação - Troféu Maria
Judy Miranda de Assis - que será realizada
no parque aquático da Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho, no Bairro dos Estados, em
João Pessoa e terá o apoio da Secretaria Es-
tadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

ATaça Cidade João Pessoa de Natação tem
como objetivo descobrir novos talentos na
modalidade e vai homenagear a professora
Maria Judy Miranda de Assis, ex-diretora
do antigo Dede e que tem relevantes servi-
ços prestados ao esporte paraibano. "É mais
um motivo de orgulho para nós que faze-
mos a natação paraibana, homenagear a
professora Judy, que tanto fez pelo cresci-
mento do esporte paraibano", disse Antô-
nio Meira Leal, presidente da Federação de
Esportes Aquáticos da Paraíba.

Q

Competição acontece na
piscina da Vila Olímpica

Ronaldo Marinho e vai reunir
12 escolas paraibanas
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Brasil mais perto do título
n Seleção feminina arrasa a Alemanha por 3 sets a zero e está a dois jogos de conquistar o torneio que acontece no Japão e termina amanhã

n O Imperador voltou para o
Brasil embaixaecercadodedes-
confiançassobreoseudesempe-
nho nos gramados. Entretanto,
após um turno de Campeonato
Brasileiro, Adriano lidera a arti-
lhariadacompetiçãocom10gols
(ao ladodeValBaiano)e recupe-
rou uma vaga na Seleção Brasi-
leira. O atacante atribui a volta
à pentacampeã por retomar a fe-
licidade no lado pessoal.

"VolteiparaoBrasilpararecon-
quistar tudo: alegria, vontade de
jogarfuteboleserfeliz,obviamen-
te. Sabia que quando conquistas-
se isso, poderia ter uma chance
maior de voltar à seleção. A mi-
nha família e minhas origens
sempre estiveram em primeiro
lugar. Estou jogando no Flamen-
go,ondemesintoemcasa,emui-
tofeliz.Asomadesses fatoresme
fez voltar à seleção", declarou o
atacante, em entrevista coletiva
apósaderrotadoFlamengopara
o Cruzeiro, na quinta-feira (20),
no estádio do Maracanã.

Adriano acabou sendo a gran-
de surpresa na lista dos 22 joga-
dores convocados para encarar
aArgentinaeoChile,dia5e9de
setembrorespectivamente,pelas
Eliminatórias Sul-Americanas
para a Copa do Mundo da Áfri-
ca do Sul. Feliz, o Imperador foi
chamado justamente para enca-

omumaatuaçãodegala,
a Seleção Brasileira Fe-
minina de Vôlei venceu

a Alemanha por 3 sets a 0, on-
tem, durante o Grand Prix dis-
putado no Japão. As parciais fo-
ram de 25/15, 25/15 e 25/16.

Com o resultado, a equipe
verde-amarela segue como úni-
ca invicta na edição 2009 da
competição. Com três vitórias
em três jogos na fase final, o
Brasil depende apenas das pró-
prias forças para chegar ao seu
oitavo título na disputa - os
próximos confrontos, progra-
mados para este final de sema-
na, serão contra a perigosa Ho-
landa e o Japão, dono da casa.

A exemplo da partida contra
a China, a caçula da seleção,
Natália, foi o destaque, sendo a
maior pontuadora do duelo,
com 16 acertos. Uma das prin-
cipais jogadoras brasileiras na
fase final, Sheilla nem precisou
usar todos os recursos que pos-
sui e marcou "apenas" 10 pon-
tos, dois a menos que Mari.

Otimetodoestevemuitobem
em quadra, com jogadas rápi-
das e muita potência no ataque.
Confiantes, as representantes
nacionais faziam as jogadas
mais complicadas parecerem
fáceis, defendiam bolas impos-
síveis e erraram o mínimo: dos
46 pontos feitos pela Alema-
nha, apenas quatro foram da-
dos "de graça" pelo Brasil, a
maioria fruto de desatenção na
recepção.

EstafoiaterceiravezqueBrasil
e Alemanha se enfrentaram nes-
te Grand Prix - anteriormente, o
time de José Roberto Guimarães
havia vencido por 3 a 0 no Mara-
cãnazinho e por 3 a 2 na semana
passada, na Coréia do Sul.

Antes do confronto em Tó-
quio, Guidetti já havia dito que
as brasileiras eram favoritas ao
título, mas durante o jogo mos-
trou-se completamente sur-
preendido com a espetacular
atuação das rivais. Tentou de
tudo para levar pelo menos um
set, mas não foi além dos 16
pontos na terceira parcial.

Com duas derrotas em três jo-
gos da fase final, a Alemanha
precisa de uma enorme combi-
nação de resultados para ficar
com a taça do Grand Prix. No
sábado, elas encaram a Rússia, a
partir da 1h37 (horário de Brasí-
lia). O Brasil faz o confronto se-
guinte,às3h37,diantedaHolan-
da.NestedomingoenfrentaoJa-
pão às 7 horas.

GRAND PRIX DE VÔLEI

FIVB/DIVULGAÇÃO

C

VGoleiros
Julio Cesar (Internazionale)
Victor (Grêmio)

VZagueiros
Lúcio (Internazionale)
Juan (Roma)
Luisão (Benfica)
Miranda (São Paulo)

VLaterais
Maicon (Internazionale)
Daniel Alves (Barcelona)
André Santos (Fenerbahçe)
Filipe (Deportivo La Coruña)

V Volantes
Gilberto Silva (Panathinaikos)
Josué (Wolfsburg)
Felipe Melo (Juventus)
Lucas (Liverpool)
Elano (Galatasaray)

VMeio-campo
Ramires (Benfica)
Kaká (Real Madrid)
Julio Baptista (Roma)

VAtacantes
Robinho (Manchester City)
Luís Fabiano (Sevilla)
Nilmar (Villareal)
Adriano (Flamengo)

OS CONVOCADOS

Atacante  Adriano diz que recuperou a alegria de jogar

rar uma das suas maiores víti-
mas: a Argentina.

Na decisão da Copa América
de 2004, o atacante assinalou

um gol nos acréscimos, que de-
cretou o empate de 2 a 2 e levou
a final para os pênaltis, quan-
dooBrasil levouamelhorecon-
quistou o título. No ano seguin-
te, o Imperador marcou dois
tentos na goleada de 4 a 0 sobre
a Alviceleste e garantiu a vitó-
ria da pentacampeã mundial
na Copa das Confederações.

"Graças a Deus tenho um
nomecontraeles. Só falaremem
Adriano que eles ficam com
medo, mas isso é consequência.
Vou tentar aproveitar a opor-
tunidade para voltar e, depois,
ser titular novamente, sempre

respeitandoosoutros jogadores
do grupo", afirmou Adriano.

Somado ao Imperador, o téc-
nico Dunga chamou para o ata-
que três jogadores presentes no
grupo durante as últimas con-
vocações. Robinho, do Man-
chester City, e Luís Fabiano, do
Sevilla, são os titulares absolu-
tos da Seleção Brasileira e têm
a companhia de Nilmar, do Vi-
llarreal. Quem perdeu espaço
acabou sendo Alexandre Pato,
do Milan, preterido contra a
Estônia e nesta lista das Elimi-
natórias Sul-Americanas.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Adriano foi a principal novidade de Dunga para os dois próximos jogos

As brasileiras
Sheilla Castro e
Fabiana Claudino
bloqueiam a alemã
Sabrina Ross
durante o jogo de
ontem vencido pelo
Brasil por 3 a 0
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Dona Guidinha do Poço

Realismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/Naturalismo

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

Entre os retirantes passou um da Serra do Martins, Rio
Grande do Norte, com a mulher, seis filhos e dois cunha-
dos, cadaumdestes comquatro filhosemulher.Tipoaca-
bralhado, alto, corpulento, de topete caído sobre a testa
como crista de peru. Já vinha muito roto o seu chapéu de
couro. A camisa e a ceroula já não tinham mais cor.

Ao cair da tarde, arranchado ele com a sua gente em
uma casa abandonada, ao pé do alto, perto da trempe de
pedras onde fervia o feijão com arroz, recortava de uns
tampos de couro cru umas palmilhas para as alperca-
tas; pois, coitado, as suas estavam roídas e sem correias.

A apregata, aos sertanejos, lhes é tão indispensável
como o cachimbo e a faca no quarto.

Olha ela para a catinga, e vê dois cavaleiros apontarem
no vaquejador. É raro ao sertanejo deixar de notar as pes-
soas que topa no caminho, o gado que vê pastando, e por
aí além, com presteza e precisão. Lembra o mareante, no
seu deserto de águas, a quem igualmente não escapa o
menor batel que pinte ao alcance de seus olhos nus.

Firmou a vista:
- Um empanado e um encourado, disse.
De feito, aproximados, reconheceu um homem gordo,

com um chapéu de manilha, vestindo brim pardo, botas
vermelhas, cavalgando um bom cavalo de sela cardão
rodado; e, em seguida, um pajem, mulato novo, ainda
moleque,de roupadecouroeamplomatulãonagarupa.

Os cavaleiros subiram o alto, foram apear na porta
da fazenda. Aí o pajem desencilhou os animais, entre-
gou lanudo matulão de pele de carneiro a uma crioula,
despiu a véstia e as perneiras, recolheu os arreios a um
quarto contíguo à habitação e saiu puxando o burro e o
cavalo, caminho ao rio.

Neste comenos a mulher do rio-grandense chegava-se
para este, que voltara a lapear o couro molhado, sentado
num pedaço de rochedo que abrolhava fora da terra:

- Toinho, aquele é o Seu Damião.
- Que Damião, mulher?
- O Damião da Imbiratanha, filho da velha Luzia do

Quinquim, da cidade de Sousa, que fez uma viagem
com você para o Uricuri...

O marido, ligando idéias:
- Ai, home! Apois querem vê que ele é mesmo, minha

gente! E nem me conheceu!
- Pois ele havera de lhe reconhecer assim como nós

estamos? Vai lá, Toinho, pode ser que até ele nos deixe
ficá aqui nas terras dele, inquanto não chove.

- Eu, não, mulher. Não vou me apresentá aos homes
assim nesta miséria desgraçada.

- Que é isso? E como nos havemos de arranjá?
- Assim nofragado não me apresento a conhecido, só

não sabendo quem é.
- Tu não vai mesmo, não, Toinho?
- Com meus pés não vou não, mulher.
Fez lua nessa noite.
Carolina, que era o nome da retirante, subiu ao alto

por junto ao cercado, atravessou o vasto pátio da fa-
zenda, e foi-se chegando para a habitação dos donos. O
Quinquim mandara armar rede no alpendre, e aí esta-
va deitado, silencioso, pitando fumo a olhar para o cam-
po suavemente iluminado. Carolina deu-lhe boa-noite,
e ficou calada. Depois de um pedaço:

- Vosmicê não é o Seu Damião?
Este, que não era conhecido pelo seu nome senão em

Pernambuco e Paraíba, àquela pergunta em que a au-
dácia da mulher pôs um artifício, moveu-se maquinal-
mente, depondo o cachimbo:

- Sou, sim. Que quer?
- Apois nós somos do Rio Grande... Mas porém...

conheço vosmicê desde quando passou lá por casa
com meu marido...

- Quem é seu marido? Disse vagarosamente o fa-
zendeiro.

- É o Toinho Silveira.
- O Antônio Silveira? O meu velho arrieiro? Tocava

REPRODUÇÃO

muito bem viola, ninguém encilhava tão bem um ca-
valo. Que é dele?

- Já largou essa vadiação de viola, anda muito por
baixo...

- Ele veio com você?
- Nós estamos no pé do alto, numa casa véia. Penso

que Sia Dona mandou nós prá lá...
O fazendeiro, no tédio em que ia mergulhando o seu

lar pelas incompatibilidades de natureza, que o tempo
já não podia conter, sentia-se tomado por uma sauda-
de da sua província, do seu passado pobre, que agora
surdia com um sabor de sonho. Tomou os chinelos de
vaqueta, tirou de um torno o chapéu de couro, enfiou a
faca no cós, por hábito, e seguiu a rio-grandense.

Aquela família, que tivera o seu gadinho, as suas bes-
tinhas, e hoje a correr mundo com o lar às costas, como
ciganos, lhe reaparecia, porém, com as correções de
personagens de contos vazados pelo buril da frase me-
ditada. A sua primeira idéia foi convidá-los para per-
manecerem no Poço da Moita até quando quisessem.
Era isto um sentimento de tributo que entendia prestar
à sua província, conquanto os retirantes não fossem
pernambucanos. E o fez.

No dia seguinte, olha lá implicâncias da Margarida!
Mas os senhores do Poço da Moita não batiam boca em
suas terras.

A senhora manifestava-se por atos, por gestos, e so-
bretudo por um certo silêncio, que amargava, que esfo-
lava. Porém desmoralizar escancaradamente ao mari-
do, não era com ela. Disse-lhe apenas:

- Vossa Senhoria quererá construir aqui uma cidade
com gente da sua terra?

- Oh, Guidinha! Aquilo são gentes muito boas, o An-
tônio e a mulher. Aposto que em oito dias ficará mais
amiga deles do que mesmo eu.

-É.Maseuobromalemsocorreraosretirantes! - ecalou-
se, agüentando a dentada. Na verdade, ainda na véspera
elehavia incriminadodeexcessivaa liberalidadeparacom
uma canalha ruim como eram aqueles pés de poeira!

Antes de reentrar no seu duro silêncio, Margarida
ainda mordeu ao gordão do marido:

- A Guidinha só protege a cabra ruim!
As negras receberam ordem para meter no serviço a

gente do tal compadre Silveira: as cunhadas, ao fuso; os
cunhados, ao campo, tratar do gado com os vaqueiros;
a mulher e as irmãs, que se ocupassem da ninhada.
Margarida não tivera filhos, e como os desejasse com a
força de suas vontades, tratava sempre bem aos pe-
quenitos e às mães que estavam criando. Não era isso
uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoís-
ta e cru instinto da maternidade, obrando por simpa-
tia carnal. Quanto ao pai do lote (referia-se ao Antônio),
esse que fosse ajudar ao vaqueiro das bestas.

Ordens dadas, o Quinquim referendava. Cada um
moralizava o outro, para moralizar-se a si.

Mas em pouco tempo tornou-se aquela implicância
da senhora em aberta proteção aos Silveiras, cuja boa
conduta a chamara ao rego, paulatinamente.

O que li

Escritor cearense, Manuel de Oliveira Paiva nasceu em 1861 e morreu muito jovem, em 1892, com apenas 31
anos de idade, sem ter publicado uma obra sequer. Sessenta anos depois de sua morte, em 1952, o público
leitor brasileiro teve finalmente acesso ao romance "Dona Guidinha do Poço", de sua autoria, por iniciativa da
crítica literária Lúcia Miguel-Pereira.

Com um realismo impressionante, o texto registra a vida no Sertão do Ceará numa situação de seca, não se
detendo, entretanto, à paisagem física, mas também examinando as características psicológicas dos persona-
gens em função do meio.

Resgatando elementos da cultura nordestina e pormenores da vida interiorana, o romance tem por base
principal a história da vida real de uma mendiga que, no final do século XIX, é alvo de piadas nas ruas, por ter
sido condenada pela Justiça de Quixeramobim pelo assassinato do próprio marido.

A base para a construção da obra literária é a saga da poderosa fazendeira Marica Lessa, que se amasia com
um sobrinho do marido, Senhorinho Pereira, e contrata o executante do crime contra seu marido - o coronel
Domingos d"Abreu, por volta de 1853. Descoberta a trama, ela é condenada a muitos anos de prisão, vindo a
cumprir sua pena na cadeia pública de Fortaleza. Ao ser solta, semi-enlouquecida e depauperada, perambula
pelas ruas da capital até morrer como indigente.

Mudando os nomes dos personagens da vida real, Manuel de Oliveira Paiva introduz no texto a linguagem
falada dos sertanejos, conferindo à sua obra uma característica ainda mais fiel à realidade expressa nas obras
do Realismo/Naturalismo brasileiro.

Café pequenoCafé pequeno
Canção amiga
Eu preparo uma canção
em que minha mãe se reconheça
todas as mães se reconheçam,
e que fale como dois olhos.
Caminho por uma rua
Que passa por muitos países.
Se não me vêem, eu vejo
E saúdo velhos amigos.

Eu distribuo um segredo
Como quem ama ou sorri.
No jeito mais natural
Dois carinhos se procuram.

Minha vida, nossas vidas
formam um só diamante.
Aprendi novas palavras
E tornei outras mais belas.

Eu preparo uma canção
que faça acordar os homens
e adormecer as crianças

MANUEL DE OLIVEIRA PAIVA

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE



Mistérios de ‘Lost’ são
explicados em programa
Um programa de TV da década de 80 ajuda a explicar
o que é a organização secreta Iniciativa Dharma - que
construiu casas modernas na ilha de "Lost".
"Mysteries of Universe" (mistérios do universo) é uma
série de miniepisódios que vai ao ar pelo site da ABC
e simula um documentário algo sensacionalista que
trata de "vida fora da terra, monstros, culturas
antigas", entre outras coisas. Se monstros e culturas
antigas são temas claros para os fãs de "Lost",
alienígenas... talvez seja preciso se preparar para eles.
Já no primeiro capítulo on-line insinua-se uma
relação entre "sociedades secretas infiltradas em cada
canto" do nosso mundo e inteligência extraterrestre. O
segundo compara claramente o uniforme da Dharma
com o dos possíveis trabalhadores da Área 51 - uma
base militar no deserto de Nevada que guardaria
restos de discos voadores, um lugar caro a "Arquivo
X". O ponto de partida para o falso documentário são
as consequências do aparecimento de um uniforme da
sociedade secreta de "Lost" em uma loja próxima à
Área 51.
O passado de personagens marginais, como Phil, o
guarda de segurança que trabalha com Sawyer na
quinta temporada, também foi visitado, deixando mais
claro como era o recrutamento para ir à ilha.
Nos dois capítulos já transmitidos também há falas do
narrador que remetem a diálogos. Ao todo, serão
cinco capítulos. O terceiro irá ao ar em 8 de setembro;
o último está planejado para novembro.

O pior ocorre
quando a ciência
é considerada
uma forma de
arte.

Paul Klee,
ARTISTAPLÁSTICO
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Arquivo MPB destaca
obra de Raul Seixas
Programa apresentado por Ricardo Anísio e Jadir

Camargo vai ao ar, hoje, na Tabajara FM. 19
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O

do Litoral ao Sertão
TCHEKHOV

RESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

‘Duas filhas de Francisca’ é
encenada no Lima Penante
Comédia dirigida por Edilson Alves é estrelada pelos

gêmeos Romildo e Romilson Rodrigues. 18

monólogo Os Males do Tabaco (Ma-
lefícios do Fumo), do escritor russo
Anton Tchekhov, é retomado pelo

ator Daniel Araújo em cinco apresentações
nos meses de agosto e setembro.

As duas primeiras apresentações aconte-
cem em João Pessoa, hoje e amanhã, no Tea-
tro Ednaldo do Egypto, a partir das 20 ho-
ras. Nos dias 27 e 28 deste mês, Araújo ence-
na o clássico da dramaturgia mundial na ci-
dade de Sousa, integrando a programação
do Centro Cultural do Banco do Nordeste.
No dia 2 de setembro, Os Males do Tabaco
estará na programação do Palco Giratório
em Campina Grande.

Para esta nova montagem, o ator Daniel
Araújo, que encena esse texto desde 2004,
afirma ter feito novas mudanças na encena-
ção, buscando, a partir de agora, uma forma
não dramática de apresentar as novas pla-
teias o autor russo Anton Tchekhov. “A mi-
nha intenção nesta nova montagem é tentar
levar para encenação um pouco do impacto
que o Tchekhov causou com a inovação na

forma dramática em suas peças em fins do
século XIX”, afirma o ator.

Anton Tchekhov foi um dos primeiros es-
critores que apontaram o esgotamento do
“drama burguês” para dar conta de deter-
minados assuntos que não cabiam mais den-
tro desta forma especifica de representação.
Mais adiante outros escritores (Antoine,
Maiakovisk, Brecht, Beckett, etc.) radicaliza-
riam ainda mais a forma dramática buscan-
do alternativas para os novos assuntos, ade-
quando-os por sua vez a uma nova forma de
expressão.

“Minha intenção é alimentar a encenação
com alguns recursos que Tchekhov aponta
no texto. Peter Szondi aponta em Tchekhov
as primeiras transformações no texto para
uma nova forma, identifica a impossibilida-
de do diálogo e a reconfiguração da própria
forma dramática nas renúncias dos seus
personagens, com suas ações cansadas e a
pouca ação cênica. É o peso do passado e a
insatisfação com o presente que isolam os
personagens de Tchekhov".

n Monólogo com Daniel Araújo será
encenado, hoje e amanhã, em João
Pessoa ; apresentações em Sousa
ocorerrão semana que vem; turnê inclui
Campina Grande

“
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Linguagem despojada e ironia são marcas da peça
A peça “Os Malefícios do Fumo” ou “Os Ma-

les do tabaco” foi escrita por Anton Tchekhov
em 1887, tendo recebido uma segunda versão
1904.Ficoupormuito tempodesconhecidapelo
grande público, talvez por se tratar de um mo-
nólogo. “Os Malefícios” constitui uma peque-
na obra prima da dramatúrgica mundial e
possui as marcas típicas da poética tchekho-
viana: a brevidade, a economia de procedimen-
tos, a linguagem despojada, irônica, o humor e
o aprofundamento psicológico das persona-
gens.

Ivan Ivánovitch Niúkhin, homem casado,
cuja esposa é dona de um pensionato de mu-
lheres, encontra-se sozinho num pequeno au-
ditório, onde se prepara para proferir uma
palestra sobre os malefícios do fumo. Mal co-
meça a conferência dispara a dizer tolices e
trivialidades. O desconforto psicológico e emo-
cional do personagem é latente.

O tédio se instala e o texto parece caminhar
para algum lugar. O pathos da consciência da
velhiceedofracassopermeia todaapeça.Oque
era extremamente engraçado no início trans-
forma-se no sentimento do contrário. O histriô-
nico professor acaba revelando a miséria es-
condida por trás da sua aparência. Ivanovitch
compartilha com os espectadores os dissabo-
res de uma vida sem sentido agravada por um
casamentoarruinadoqueo impededeser livre.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Daniel Araújo é natural de João Pessoa.
É especialista em Representação Teatral pela
UFPB e mestre em Língua e Literatura
Francesa pela USP. É professor de francês e
integra o grupo de Teatro Alfenim, onde
estreou o espetáculo Quebra-quilos.
Começou no teatro ainda estudante
secundarista, onde contracenou a peça
O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna em
1992. É também desta mesma época sua
presença no espetáculo Romeu e Julieta no
Faroeste Caboclo.
Ainda na década de 90, integrou a Anarrieh
Companhia de Teatro, onde encenou A
Estupidez do Quarto, Quixote – O hilariante e
venturoso sonho, e na sequência
protagonizou em francês, a peça A Lição, de
Eugène Ionesco, marco do teatro do absurdo.

SOBRE O ATOR E DIRETOR #

Daniel Araújo em
cena do
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Poetas hoje

A poesia sempre buscou um formato
ou "arquitetura" para expor-se como
conhecimento registrado...

As duas filhas

O

n Espetáculo dirigido por
Edilson Alves e estrelado
pelos gêmeos Romildo e
Romilson Rodrigues está em
cartaz no Teatro Lima
Penante, em João Pessoa

DE FRANCISCA

espetáculo “ As Duas Filhas
de Francisca - A comédia” ,
com pré-texto de Romildo Ro-

drigues e direção de Edílson Alves, con-
tinua em cartaz no Teatro Lima Penan-
te, hoje e amanhã, a partir das 20 ho-
ras.

O espetáculo conta a estória bem hu-
morada de duas personagens gêmeas
Dieth (Romilson Rodrigues) e Light (
Romildo Rodrigues) que são as filhas
de Dona Francisca ( Bill William), nas-
ceram xifópagas e idênticas. A comé-
dia mostrará as dificuldades de convi-
verem ligadas pelo tórax, com a depen-
dência da ajuda de terceiros, desde ao
uso do banheiro, como alimentação, o
namoro, as discussões ente si e ainda
satirizando o namoro pela internet,
seus problemas e traumas que isso
pode causar.

Nesta convivência, podemos ainda
contar com Dona Francisca, a mãe das
siamesas, que trabalha como vendedo-
ra de bolo baeta para poder manter a
saúde e educação das suas filhas gê-
meas e ainda com a ajuda de sua secre-
tária do lar Magali Mel (Bill William),
tudo isso com muito humor e sátira

A poesia contemporânea no Brasil
avança em múltiplas direções e tem
certamente como uma precursora a
poesia concreta com suas investigações
e soluções, que se originou de uma me-
ditação crítica das formas da poesia.
Ela fundiu, por exemplo, poesia, músi-
ca e artes plásticas. O poeta multimí-
dia contemporâneo realça a importân-
cia de a poesia se incorporar às outras
formas de expressão, tais como o cine-

ma e o vídeo, para criar novas formas
de linguagem. Mesmo que o livro de
papel ainda resista bravamente.

Importa lembrar que, a tentativa de
superar a superfície da página sempre
foi uma obsessão dos poetas experi-
mentalistas, e teve seu marco inicial
com o poema "Um lance de dados", de
1897, de Mallarmé. Desde então, ocor-
reram as importantes contribuições de
Pound, Joyce e Cummings, bem como
a tradição das vanguardas européias
e do experimentalismo oswaldiano.
Até os suportes digitais e líquidos da
atualidade.

De fato, a poesia, enquanto expressão,
sempre buscou um formato ou "arqui-
tetura" para expor-se como conheci-
mento registrado. Desde sua origem, o
"registro" do texto poético sempre este-
ve condicionado às evoluções tecnoló-
gicas. Assim, a poesia migrou de sua

forma oral para a escrita e desta para a
impressa, até atingir o estágio atual.

Antes de ser manifestada na escrita,
a poesia já requeria, portanto, uma for-
ma de representação das ideias e dos
fatos, pela codificação e consequente
decodificação dos leitores. O poeta ins-
creve, arquiteta e diagrama sobre a
superfície plana da página, da tela ou
parte para suportes como o disco so-
noro, o cinema e o vídeo, e a publica-
ção digital, com recursos multimídia.

Este amplo painel de estilos caracte-
riza a mais recente antologia organi-

zada por Heloisa Buarque de Holanda:
"Enter - Antologia digital". No entan-
to, não é de se estranhar que na festa
de lançamento tenha se perguntado
onde comprar o livro. Parece que, em
termos de recepção do que tem sido
produzido, caminhamos em passos
lentos.

Heloisa Buarque trata a questão com
a mesma coragem com que ela tem tra-
tado o "novo" na produção literária, há
bastante tempo. Ela sabe o quanto fica
cada vez mais difícil lidar com a velo-
cidade e o efeito descartável que a era
da mobilidade nos lança. Sem dúvida,
os 37 autores escolhidos não dão conta
do todo, nem parece ter sido esta a pre-
tensão da organizadora, mas consti-
tuem uma boa amostra sintomática do
quão diversificada e irregular é a pro-
dução de poesia hoje, agora. Vale à
pena ser acessado.

Romildo e
Romilson
Rodrigues
interpretam as
filhas de Francisca

DIVULGAÇÃO

aos problemas sociais brasileiro.
No elenco estão: Romildo Rodrigues

que interpreta Gabriela Light e Romil-
son Rodrigues interpreta Gabriela
Diet, ambos atores e irmãos gêmeos de
verdade, passaram assim a assumir as
personagens nesta estória de ficção.

O espetáculo que conta a estória das
siamesas não tem nada a ver com o fil-
me Os dois filhos de Francisco, grande

sucesso do cinema brasileiro da dupla
de cantores Zezé de Camargo e Luciano.

A direção é de Edilson Alves, diretor
da Cia. Paraibana de Comédia ( Pasto-
ril Profano, As Coroas, As Malditas). O
objetivo da temporada é dar conti-
nuidade a formação de plateias para o
teatro paraibano, levando espetáculos
divertidos, de riso fácil, de puro entre-
tenimento a exemplo do que acontece

em Fortaleza com os shows dos humo-
ristas cearenses e com isso levando
entretenimento para a cidade e turis-
tas que por aqui estão.

Na técnica estão: Nelson Alexandre
no cenário, adereços e figurino, Wag-
ner Nascimento contra-regra sono-
plastia de Jamil Richene numa reali-
zação Cara Dupla Cia. De Teatro.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Leonardo
Davino
leonardo.davino@gmail.com

MESTRANDO EM LITERATURA E
ESCREVE QUINZENALMENTE ÀOS FINAIS
DE SEMANA NESTA COLUNA



 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

JOÃO PESSOA,
SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2009 19

Tudo tem limite

A sociedade sempre é levada a
se apiedar dos efeitos de seus
próprios defeitos...

Arquivo MPB

R

n Duas décadas da morte do
‘maluco beleza’ são
destaque do programa
apresentado por Ricardo
Anísio e Jadir Camargo, hoje,
a partir das 16 horas

RAUL TOCA
NA TABAJARA

As informações de que os vendedores
ambulantes, em sua grande maioria, são
oriundos de outras cidades, reveste o ve-
lho problema urbano de mais delicade-
zas. Assim como é delicado, e constran-
gedor, observar que nossa sociedade se
organizou tão injustamente que abriga
situações humanas absurdas, como a de
não ter uma casa pra morar ou sequer
um trabalho digno. Basta passear pelos
arredores da orla marítima, assim que o
sol aparece, pra ver o tanto de gente que
está dormindo sob as marquises e des-
vãos públicos.

Como todo efeito tem uma causa, can-

sados de saber estamos que os “came-
lôs” se originam do desemprego e da
desordem social. Porém, há os que se
aproveitam da situação. A supracitada
informação revelou um fato pior: a exis-
tência de empresários que usam a infor-
malidade para sonegar impostos, agin-
do por trás de uma rede clandestina ad-
ministradora dos ambulantes. Alguns
chegam a gerenciar em algumas cida-
des, mais de sessenta “unidades comer-
ciais”.

A sociedade sempre é levada a se api-
edar dos efeitos de seus próprios defei-
tos, como a injustiça e falta de oportuni-
dades, entretanto, não pode deixar de ser
vigilante para que certas deturpações
mascarem os seus nobres sentimentos
de solidariedade.

Igual deturpação existe por trás da
mendicância. É conhecido que há um
mercado no aluguel de criancinhas para
serem exibidas nos semáforos com o
único intuito de sensibilizar os carido-
sos enganados. É preciso muito cuida-

do para interpretar o que seja a carida-
de. Estimular a permanência de garo-
tos na rua, dando-lhe esmolas e afas-
tando-os das escolas, não é exemplo
modelar de caridade. Pelo contrário, é
um grande prejuízo que se lhes causa.
Assim como contribuir para que mães
inescrupulosas aluguem seus filhos re-
cém-nascidos para que outras pessoas,
ainda mais inescrupulosas, levem-nos
para as ruas, maltratando-os e expon-
do-os ao sol quente, com a finalidade
grotesca de dar um tom de piedade à
cena enganadora.

O comércio informal é um problema
comum a todas as cidades, e nenhuma
solução verdadeiramente eficiente foi
descoberta até hoje. Os administrado-
res “pisam em ovos” em cima da ques-

tão, por acharem que se queimarão no
processo eleitoral. Por isso os resulta-
dos de agora servirão para esclarecer que
não se deve ter tanto medo assim de que
as medidas de controle do mercado am-
bulante soem impopulares. Uma vez
provado em João Pessoa somente 18%
dos camelôs são daqui, e que por trás
deles há uma rede de pseudo-empresá-
rios, nada melhor para que se esclareça
a sociedade de que, apesar de parecerem
rigorosas, certas medidas são mais que
necessárias.

Por essas e outras, é que não entende-
mos essa polêmica sobre aluguel de ca-
deira e guarda-sol para turista à beira-
mar. Não sendo material poluente, nem
fixo, e que é recolhido ao final do dia, tra-
ta-se de uma comodidade a mais que se
podeofereceraosbanhistas, alémdeuma
forma honesta e sadia de se obter renda.
Ou será que preferem continuar a igno-
rar a quantidade de pessoas desempre-
gadas, que dormem nas calçadas públi-
cas da orla?

aul Seixas será o artista home-
nageado, hoje, no programa Ar-
quivoMPB,naRádioTabajara.A

obra do ‘maluco beleza’ será apresenta-
da pelo crítico e jornalista Ricardo Aní-
sio e pelo radialista Jadir Camargo. Vinte
anosapósasuamorte,Raulcontinuacom
milharesdefãseumaobraprofundamen-
te popular, mixando rock, ritmos regio-
nais e até música brega. O artista conse-
guiu transitar por todos os ritmos sem
perder a sua identidade nem a qualidade
deprodução.

No ano de 1973, Raul conseguiu um
grande e estrondoso sucesso com a mú-
sica “Ouro de Tolo”, uma música com
letra quase autobiográfica, mas também
um deboche com a Ditadura e o Milagre
econômico.

No mesmo ano foi contratado pela
Philips (atual Universal Music), onde
gravou o LP Krig-Ha, Bandolo, com o
qual Raul finalmente alcançou o suces-
so, estabelecendo a parceria com o hoje
escritor Paulo Coelho e lançando músi-

cas que viraram grandes Hits e clássi-
cos, como: Metamorfose Ambulante,
Mosca na Sopa, Ouro de Tolo, Al Capo-
ne, e etc. O Krig Ha Bandolo seria desde
então uma grande referência da obra de
Raul.

Noanode1974,pordivulgaraSocieda-
de Alternativa, com Paulo Coelho nas
suas apresentações, acabou sendo pre-
soe torturadopeloDops, exilando-senos
Estados Unidos. No entanto, o sucesso
do seu LP Gitã e da música Gita, que lhe
rendeu um disco de ouro, após vender
600.000 cópias, fazem-no retornar ao
Brasil.

Em 1975, grava o LP “Novo Aeon”,
onde Raul compôs, uma de suas músi-
cas mais conhecidas, Tente Outra Vez.

Em 1976, grava o disco “Há Dez Mil
Anos Atrás”, que também é um LP re-
cheado de clássicas composições, e tem
sua segunda filha, Scarlet.

Raul Seixas lançou mais outros três dis-
cos pela WEA(hoje Warner Music Brasil),
a partir de 1977, que fizeram sucesso de
público e desgosto na crítica (O Dia Em
Que A Terra Parou, Mata Virgem e Por
Quem Os Sinos Dobram). Por volta deste
período, intensifica-se a parceria com o
amigo Cláudio Roberto, com quem Raul
comporia várias de suas canções mais co-
nhecidas, como “Maluco Beleza”, “O Dia
em que a Terra Parou”, “Rock das Ara-
nhas”, “Aluga-se” etc.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

No ano de 1980, assinando novamente contrato com a CBS, lançou apenas mais um álbum (Abre-
te Sésamo) e rescindiu o contrato. Seus dois discos seguintes (Raul Seixas - 1983 e Metrô linha
743 - 1984) e o livro As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor fizeram sucesso, mas depois
Raul teve as portas fechadas novamente, devido ao seu consumo excessivo de álcool e constantes
internações para desintoxicação.
Conseguindo um contrato com a gravadora Copacabana, em 1986 (de propriedade da EMI), grava um
disco que foi grande sucesso entre os fãs, (UAH-BAP-LU-BAP-LA-BEIN-BUM - 1987) estando presente
até em programas de televisão, como o Fantástico. Nesta época, conhece Lena Coutinho, que se torna
sua companheira. A partir desse ano, estreita relações com Marcelo Nova (fazendo uma participação no
LP “Duplo Sentido”, da banda Camisa de Vênus).
Um ano mais tarde, 1988, já sozinho, faz seu último álbum solo (A Pedra do Gênesis). A convite de Nova,
faz alguns shows em Salvador, após três anos sem pisar num palco.
No ano de 1989, faz uma turnê com Marcelo Nova, agora parceiro musical, totalizando mais de 50
apresentações pelo Brasil. O último disco lançado em vida foi feito em parceria com Marcelo Nova, intitulado
A Panela do Diabo, que foi lançado pela Warner Music Brasil um dia após sua morte. Raul Seixas faleceu no
dia 21 de agosto de 1989, aos 44 anos. Seu corpo foi encontrado às oito horas da manhã, pela sua
empregada, Dalva. Foi vítima de parada cardíaca: seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético, e por
não ter tomado insulina na noite anterior, causaram-lhe uma pancreatite aguda fulminante. O LP A Panela do
Diabo vendeu 150.000 cópias, rendendo ao Raul um disco de ouro póstumo.

SAIBA MAIS#

Raul Seixas terá sua obra analisada pelo crítico musical Ricardo Anísio, na Tabajara FM

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

ARQUITETO, ARTISTA PLÁSTICO,
JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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t   O Miss Universo 2009 será, ama-
nhã, nas Bahamas, com trans-
missão ao vivo pela Band. O
concurso Miss Universo, que já
deu o título a duas brasileiras,
está no ar desde 1952.

t  E a cantora Ângela Maria, o sa-
poti, vai se apresentar no palco
de eventos do MAG Shopping,
dentro do Projeto Seis & Meia,
dia 26 deste mês. Vale a pena
ver de novo!

t  Alexandre Bronzeado e Ryveka
festejam o anúncio da chega-
da do primeiro neto. Alexandre
Filho e Natália Franca vão ga-
nhar bebê.

t    Ivo Sérgio Borges casadíssimo
com Maria ( ainda em lua-de-
mel) está morando num belo
apê no Intermares.

t    O Professional Beauty & Spa,
Feira de Cosméticos e Beleza,
que acontecerá no Espaço Cul-
tural, de 13 a 15 de setembro,
contará com a presença de
Osvaldo Alcântara, ícone da
Cosmetologia Mundial. Inúme-
ros lançamentos de produtos
da  Adcos e equipamentos da
Tonederm, acontecerão no
evento.  Mais informações so-
bre a Feira: 3042 58 40.

t    Kirenya Galvão, mulher de Cris-
tovinho, ficou toda boba com a
presença da mãe Maria da Luz
Galvão, que veio especialmen-
te do Recife para vê-la. Era seu
niver e a mãe passou aqui todo
o fim de semana.  Em outubro,
ela voltará para o aniversário
dos netos, Rafael e Rafaella.

t    A griffe Beto Kelner,  ‘Gatos de
Rua’  faz lembrancinha da festa
de 15 anos de  Maria Paula, fi-
lha de Paulo Sérgio Macedo e
de Tatiana Marques da socieda-
de Pernambucana. Vai fazer a
diferença!!!!!!!!!!

t    No Empório Gourmet, dia 3 de
setembro, show francês, com
a cantora Patrícia Moreira e
Henrique Dornelas. Quem já
assistiu a primeira sessão garan-
te: é deslumbrante!!!!!!!!!

t    A ex- primeira-dama, Glauce
Burity, vai deixar tudo de lado,
para a arrancada final do seu
livro sobre o governador Ante-
nor Navarro. “  Tenho que ter-
minar este ano”,  falava Glauce
nos festejos pela nova idade do
advogado Elmano Cunha em
sua granja São Domingos, no
Conde. Ela era presença mar-
cante.

t    Parlamentar, ou Prá-lamentar?
Eis a questão!

E BOM FIM DE SEMANA!!!!!!!!!

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

para o ‘MC Dia Feliz’ que acontecerá em todas as
franquias do Mc Donald’s, dia 29 deste mês. Aqui a
renda será revertida para a ala pediátrica do Hospi-
tal Laureano, comandada pela médica oncologista
infantil, a atuante Andréa Gadelha.

2 Profissão, piano
O carioca Ricardo Botto, que há 10 anos mora na Capi-

tal paraibana, há dois anos resolveu profissionali-
zar o seu hobbie que é tocar piano e violão. Ele marca
presença, ‘no piano’, do happy-hour do Manaíra Sho-
pping, ao lado da cafeteria do São Braz. O seu maior
fã é o executivo Luismar Resende. Para agendamen-
to: 8790 45 46.

2 Sete Maravilhas
A Funasa Saúde-PB, festeja ter ficado entre as melho-

res operadoras de planos de saúde ambulatoriais e
hospitalares do país. O atestado foi repassado pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A
Funasa Saúde, Caixa de Assistência aos funcioná-
rios da Energisa, ex-Saelpa, foi a única nordestina
que ficou entre as sete melhores no ranking Quali-
dade.

2 Gestão vitoriosa
Com vencimento básico de 2 mil reais, o Ministério Pú-

blico abre concurso público para Taquígrafos. O MP
oferece 6 vagas (uma para deficiente) com inscrições
até o dia 15 de setembro. Em tempo: Janete Ismael,
atual procuradora geral de Justiça da Paraíba, até o
final de seu mandato ‘manda ver’. De quinta-feira,
até hoje, por exemplo, ela faz pessoalmente, a entre-
ga das novas sedes de Promotoria de Justiça nas co-
marcas de Alagoa Grande, Pedras de Fogo, Ingá,
Areia e Serraria. E dia 27, ela passa o bastão para o
promotor Osvaldo Trigueiro do Valle Filho.

2 Belezura
Einstein e Vânia Chaves Almeida, recebem no maior

capricho, amanhã, os amigos para festejar o 4º ani-
versário da filha, a bela Vanine. Tudo acontecerá no
maior chiqué no Popótamus.

2 Ruth e o Pop
Ela festeja seu aniversário ao mesmo tempo que presta

tributo ao cantor pop/fashion, recentemente faleci-
do, Michael Jackson. Ambos aniversariam no mes-
mo dia. Ruth Avelino, jornalista, no seu assustado
mensal, no próximo dia 28, o faz com maior empe-
nho: é o seu niver. Quem vai decorar o Clube Cabo
Branco para a noitada será a arquiteta Márcia Leite.

2 Posse & show
Na posse da jornalista Marcela Sitônio, na presidência da

API–PB,dia2desetembro, às20horas,noSantaRoza,
além das formalidades, show com Cristóvão Tadeu.

2 Corretores em Alta
Um carro será sorteado na Festa dos Corretores que

será realizado pelo Creci-PB, leia-se Rômulo Soares
de Lima, dia 5 de setembro, na Maison Blu’nelle. E 10
note books também.

2 Enlace na Rainha
Em nossas mãos o convite para o enlace de Cristine, filha

de Renato Ribeiro Coutinho Cruz e de Lana Débora
Diniz Cruz, com Walter, filho de Walter e de Giovan-
na Gaudêncio de Brito. Será dia 12 de setembro, na
Igreja Nova Vida, às 20 horas. A recepção será no
Garden Hotel, no salão de Convenções Raimundo
Asfora. A bela noiva Cristine é neta de Lúcia Cruz.

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

n   A  V Etapa do Circuito Paraibano de Hipismo, uma organização do
Esquadrão de Polícia Montada. A etapa, válida apenas para o ranking
paraibano, será no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo. A
presidente da Hípica, Manuelina Hardman, que  não marcará pre-
sença nesta etapa, estará como presidente da ABIH-PB, comandan-
do o Road Show ‘Paraíba Para Conquistar Você’ no Centro Oeste do
Brasil.

n   O novo Parque Aquático e a Quadra Poli Esportiva da Astra 13, Asso-
ciação presidida por Plácido Pires, serão entregues hoje, às 11 da
matina, com saborosa feijoada e muita animação por conta das ban-
das, Ala Ursa e Pancada Federal. Serão entregues três novas piscinas,
estas com espelho d’água para bebês; a quadra poli esportiva e
uma pequena reforma no restaurante. O projeto foi executado pelo
arquiteto Marcos Santana.

n   O estilista Walter Rodrigues está em João Pessoa  para, com as arte-
sãs do Sebrae, dar um ‘plus’ na sua Moda Praia onde utilizará  o nosso
batik, labirinto, crochê e a renda renascença. A coleção assinada
pelo Walter Rodrigues vai estar, em outubro, nas passarelas com o
‘plus’ Made In PB.

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje

2 Ouro & milhas
ARede Tropical comemora o Jubileu de Ouro contemplando, em parceria com

TAP, os participantes do ‘Programa Victoria’.Ao se hospedarem nos hotéis
( Tropical de Manaus, Tropical Tambaú e Tropical da Bahia) até o dia 15 de
setembro, a partir de três diárias consecutivas, os participantes acumula-
rão 800 milhas, para voar mais ‘nos braços da TAM’.

2 O topo da hotelaria
Foi inaugurado em Sousa, a cidade sorriso, o Hotel Troodon Park Hotel pelo

oftalmologista José Vicente. A frente do empreendimento, que oferece 15
luxuosos apartamentos, o filho Gabriel. Em tempo: Troodon é um nome de
um dinossauro, excelente caçador e o topo da evolução da espécie. Quem
esteve lá participando do cocktail de abertura foi a empresária Maria Ita,
da Importadora de bebidas, a Item Hum.

A festejada cabeleireira, Maria Eduarda com a executiva Luiza na badalada festa da revista Acrópolis
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“A boa madeira não cresce
com o sossego; quanto
mais forte o vento, mais
fortes as árvores”.

J. Williard Marriott“
LINHA DIRETA COM A COLUNA: HERMANOJOSE@BOL.COM.BR

� O Saloon Bar continua a ser um
reduto do legítimo forró,
toda noite de quinta-feira.

� O conjunto evangélico
Rosa de Saron é atração no
Spazzio, na quinta-feira, 27
de agosto.

� Amanhã, no Clube Cam-
pestre, das 8 às 18 horas,
realiza-se o XVII Viver em
Cristo. A entrada é franca.

� Desde ontem, no Parque do
Povo, funciona o Circo Pin-
dorama ou Circo dos Sete
Anões.  Não é o Cirque du
Soleil mas é uma boa op-
ção para a criançada.

� Logo mais à noite,  estarei na
festa de 15 anos de Petra
Fernanda Marinho, no
Grand Château Recepções.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

A bela Maysa Nóbrega formando par com João da Rocha Neto

2 States
A campinense Cláudia Caeta-

nodeHolanda,elegante tipo
exportação, prepara-se
para no próximo mês, pas-
sar alguns dias nos Estados
Unidos, mais precisamente
em Miami e Nova York. Há
muitos anos residindo no
Recife-PE,Cláudiamantem-
se antenada com pessoas e
fatos da Camp.

2 “Os Homens do Couro”
Chamá-lo de estilista é pouco. Melhor dizê-lo artista, termo mais

abrangente, como abrangentes são seus múltiplos talentos.
Refiro-me a Ângelo Rafael Bezerra de Farias, que veio me tra-
zer, pessoalmente, o seu magnífico livro que tem o mesmo
título desta nota, ou mais: “Memórias Poéticas de um Oficio”.

Belíssimo em sua feição gráfica, eu não ousaria comentar o seu
conteúdo, após ler o prefácio assinado pelo presidente da
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Francisco
de Assis Benevides Gadelha. Deixem-me transcrever um
trecho que diz tudo:

“O seu estilo resvala em caminhos em que a verve poética en-
contra o fio condutor que nos leva a entendê-lo perspicaz,
sutil, levando o leitor a algum estágio do encantamento. / É
isso sim. Um livro para encantar. / Eis letras, palavras, con-
tos e poesias, música e teatro, pintura e fotografia. Um calei-
doscópio que girando de formas diversas nos falará o que de
mais belo permeia a História dos Homens do Couro”.

2 Revolta”
Até o momento em que o editor

da coluna redigia esta nota,
tinha-se como certa a rejei-
ção da proposta do emprés-
timo a ser contraído pela
PMCG para a aquisição de
máquinas para serviços de
urbanização, por vereado-
res da oposição.

Caso tenha-se concretizado o
ato revoltante, mais uma
vez, pessoas eleitas pelo
povo, voltam-se contra
seus eleitores, já que na rea-
lidade, não prejudicam so-
mente a administração
municipal, mas a própria
cidade. Como jornalista e
cidadão campinense, regis-
tro o meu repúdio.

2 Festividades
Hoje é o Dia do Supervisor

Educacional e Dia do
Folclore. “ODiadoFol-
clore foicriadopormeio
do decreto federal nº
56.747, de 17 de agosto
de 1965. A palavra fol-
clore surgiu a partir de
dois vocábulos saxôni-
cosantigos: folkquesig-
nifica “povo”, e lore,
“conhecimento”. Folk +
lore quer dizer, portan-
to, “conhecimento po-
pular”. O termo foi cria-
do por William John
Thoms (1803-1885),
cujo pseudônimo era
Ambrose Morton, um
pesquisador da cultura
européia. No Brasil
após a reforma ortográ-
fica de 1834, que elimi-
nou a letra k, a palavra
perdeu também o hífen
e tornou-se “folclore”.

O casalzinho Mário César e Luciana Paula navegando na noite

O poeta Manoel Monteiro e o cartunista Fred Ozanan em festa na Fiep
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Agenda

22222 CINEMA
MARIDO POR ACASO -  (96
minutos) -  Censura 12
anos. Comédia romântica.
Box 1  - 14:40 (exceto ter-
ça e quinta) e 19:10.

A PROPOSTA (109 minu-
tos) - Cens. 12 anos. Co-
média. Box 1 -  16:50, e
21:15. Tambiá 1 - 14:45,
16 :45 ,  18 :45  e  20 :45 .
Campina  2  -  18 :20  e
20:20.

A ERA DO GELO 3 (99 mi-
nutos) - Censura Livre.
Animação. Box 2 (Dubla-
do) - 13:40 (exceto terça
e quinta) e 15:50.
Tambiá 2 (dublado) -
14:50, 16:40, 18:30 e
20:20.. Campina 2 (dubla-
do) - 14:20 e 16:20.

G.I.JOE - A ORIGEM DE
COBRA -  (118 minutos) -
Censura 12 anos. Ação.
Box 2  (legendado)- 18:00
e 20:30. Box 7 (legenda-

do)- 13:50 (exceto terça e
quinta), 16:20, 18:50 e
21:20.. Campina 1 (dubla-
do) -  16:40, 18:50 e
21:00.

FORÇA G (93 minutos) -
Censura Livre. Animação.
Box 6 (Dublado) -
14:30(exceto terça e quin-
ta), 16:35, 18:40 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) - Cen-
sura 16 anos. Terror. Box 8 -
15:00, 17:10, 19:20 e
21:30. Tambiá 5 - 14:50,
16:50, 18:50 e 20:50.

HARRY POTTER E O ENIG-
MA DO PRÍNCIPE (153 mi-
nutos) - Censura 14 anos.
Aventura. Tambiá 3 (du-
blado) - 14:30, 17:30 e

20:30. Campina 1 (dubla-
do) - 14:00.

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

INIMIGOS PÚBLICOS  (140
minutos) -  Drama.  Cen-
sura 16 anos - Campina 3
- 20:20.

A ONDA  (101 minutos) -
Drama.  Box 3 - 14:20(ex-
ceto terça e quinta),
16:45, 19:00 e 21:25.

VERONIKA DECIDE MOR-
RER  (103 minutos) -  Dra-
ma.  Censura 14 anos. Box
4 - 14:15(exceto terça e
quinta), 16:40, 18:55 e
21:10.

SE BEBER NÃO CASE  (100
minutos) -  Comédia. Censu-
ra 14 anos.  Box 5 - 14:10(ex-
ceto terça e quinta),
16:30, 18:45 e 21:00.

Áries (21/03 a 20/04)  - Dia voltado
para o trabalho intenso, mas debaixo da
influencia da lua nova, com novidades e
novas possibilidades. O velho vai sendo
deixado lentamente para trás com a
ajuda de urano. A boa influencia de
Júpiter ameniza as pressões sobre seu
regente, trazendo expansão.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Hoje o dia
pode estar meio pesado especialmente
no que diz respeito às suas emoções
mais profundas que tenham ligação com
o passado. Algumas dificuldades com
familiares ou em sua vida doméstica
poderão ser solucionadas com boas e
sérias conversas. Abra seu coração.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Hoje você
pode sentir sua mente um pouco
confusa e até mesmo carregada de
energias e pensamentos obscuros.
Procure não entrar no baixo astral e não se
deixe levar por pensamentos destrutivos.
O passado fica para trás e abre as portas
para que o novo possa entrar.

Libra (21/09 a 20/10) - Hoje você
vai sentir necessidade de isolamento
e reclusão e isso deve ser respeitado.
Permita-se, dê-se o direito de ler um
livro, meditar, praticar atividades que
possam restaurar as suas energias.
Seu coração e corpo pedem isso,
portanto, faça! Aproveite para refletir
sobre seu futuro.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

A boa influencia de Venus em câncer
ameniza as dificuldades e problemas
que tem enfrentado em sua vida
emocional e afetiva. Suas energias se
voltam, neste momento, às questões de
trabalho. Não se preocupe, pois tudo
será solucionado em poucos dias. Sua
vida emocional não deve ser descuidada.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Hoje
você se sentira um pouco mais
intenso e até mais pesado
emocionalmente. A necessidade de
falar sobre suas emoções abrirá uma
ótima oportunidade de acertos em
questões problemáticas que você tem
vivido até então.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Hoje
sua energia estará mais voltada para as
questões profissionais. Alguns ajustes
devem ser feitos em antigos projetos
antes de dar mais passos à frente.
Amor em fase de aprofundamento
usufrui momentos de intimidade e
entrega. Controle sua agressividade e
necessidade de rompimentos.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Hoje você
sentirá o dia mais pesado e sentirá
necessidade de dividir suas angustias
com aqueles que confia. Amizades e
relacionamentos podem passar por
uma espécie de alquimia positiva
depois de algumas conversas sérias e
esclarecimento de atitudes e pontos
de vista.

Touro (21/04 a 20/05)  - Você pode
sentir o dia de hoje como decisivo para
as questões amorosas. O encontro da
lua com saturno faz com que você
pense seriamente se algumas coisas
nesse setor valem realmente a pena.
Ótimas influências para conversas sérias
e acerto de contas.

Leão (21/07 a 20/08)  - Hoje sua
energia e preocupações estarão voltadas
para as soluções em sua vida financeira.
Procure reorganizar esse setor de sua
vida de maneira que caminhe para uma
solução definitiva depois de tantos
limites. Priorize a solução de problemas
nesse setor nos próximos dias.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Nesta fase você estará envolvido em
trabalhos em equipe. Isso trará a você
alguns problemas, mas também
muitas vitórias. Procure deixar de
lado seu espírito competitivo e
controlador e abra espaços para que
outras opiniões sejam agregadas em
novos projetos.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Hoje você
estará mais fechado e voltado para sua
intimidade. Procure estar perto das
pessoas mais próximas, que você possa
falar. Você quer mudanças que nunca
chegam e por isso sua ansiedade pode
aumentar consideravelmente. Procure
meditar, refletir e ouvir opiniões de
pessoas que confia.

Baseado no livro de Paulo Coelho, ‘Veronika decide morrer’ está em cartaz no Box 4
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‘Responde
à roda’

F

n Cláudia Cunha estreia com uma obra
madura e mostra qualidades vocais
para se firmar entre as grandes
cantoras da música brasileira

Ricardo Anísio
REDATOR

azia tempo que uma estreante não
me chamava tanto à atenção na
Música Popular Brasileira. E é bom

que se avise aos navegantes que a canto-
ra-compositora Cláudia Cunha não sur-
ge no mercado chamando para si a res-
ponsabilidade de fazer algum tipo de re-
volução."RespondeàRoda"(BiscoitoFino,
R$ 30,00) é belo, mas é tradicional.

Como nunca tive nada contra a tradi-
ção, desde que ela venha prenhe de talen-
to, jácoloqueipelomenosumas10vezeso
CD da Cláudia Cunha para ouvir e, pas-
mem:nãomecansei.Paraenseassimcomo
o genial Nilson Chaves, Cláudia tem um
timbre vocal belo e é afinadíssima. E isso
basta? Não. Ela também tem charme, gra-
ça e capacidade interpretativa.

Ela nos remete a Clara Nunes? De certa
forma sim. Mas ao ouvi-la, evite compara-
ções.Ouçaasua interpretaçãoparaabelís-
sima"DinDon"(deRodolfoStroeter)éuma
saudação de capoeira, uma coisa bem típi-
ca da Bahia, onde Cláudia Cunha sentou
praça, e por isso mesmo não se espante ao
perceber que a musicalidade de CC é bem
típicadeSalvador."Ganga-Zumbi"(deSér-
gio Santos e Paulo César Pinheiro) é uma
dasmelhoresfaixasdesseálbumqueéobri-
gatório a todas as discotecas respeitáveis.

E da mesma maneira em que soa modal
nos sambas e em outros ritmos afro-brasi-
leiros, Cláudia Cunha canta divinamente
"Auto-Retrato" (deEgbertoGismontieGe-
raldoCarneiro) semafetaçãoesemmanei-
rismos modernosos. Mesmo estreante em
disco a verdade é que Cláudia canta com
maturidade, sabendo principalmente dar
a cada letra a devida leitura interpretativa.

"QuandoEueraSemNinguém"(deTom
Zé) é uma prova de que mais do que fazer
um disco conceitual na medida genérica,
Cláudia Cunha decidiu fazer um dos mais
surpreendentes álbuns de MPB dos últi-
mos anos. Surpreendente por ser pleno de
tradição;entendem?Écontraditório?Nada
disso.Quandovocêouvir,porexemplo,"No
girardeAlice",de autoriada própriaCláu-
dia, vai perceber que a modernidade mui-
tas vezes ficou no nosso passado e nas coi-
sas mais modais do nosso cancioneiro.
Quem foi mais moderno do que Pixingui-
nha nesse Brasil de Mãe Preta e Pai João?

Ouçam"BaiãoDividido",deCláudiaem
parceria com Rafael Dummont, e sintam
aforçadogalopeembrenhando-senoque
seria apenas um simples (?) baião. Ressal-
te-se que "Responde à Roda" é um disco
também melhorado graças aos músicos
'recrutados' para formar a sua sonorida-
de. Desde o acordeonista Toninho Ferra-
gutti,passandopeloviolonistaSérgioSan-
tos, pelo baixista Zeca Assumpção e pelo

baterista Tutty Moremo, temos o que há
de melhor.

Portanto,CláudiaCunhanãoéme-
nosbaianadoqueas insuportáveis
Ivete Sangalo e Daniela Mercury,
mesmo tendo nascido no Pará.
Elasoubecantarogenialepou-
colembradopelamídia,Rober-
toMendes("SeuMoço",comle-
tra de Hermínio Bello de Carva-
lho)comonemmesmoasincensa-
das Gal e Bethânia cantariam. "Res-
ponde à Roda" nos leva também a
começar a repensar a estagnação a
qualoscríticosdoSudesteedoSul
do país têm se rendido. Perceba-
mos o novo com os ouvidos cora-
jososdequemprecisaadmitirque
existem sim jovens cantoras bem
maisinteressantesdoqueassenho-
ras entronadas.

De resto, "Responde à Roda" é
candidato a melhor disco deste
magérrimo ano de 2009. Ou
seja, a tradição ainda é o que
de mais moderno tem so-
brevivido. Mas não é por
isso que devemos esque-
cer os modernos Arrigo
Barnabé, Paulo Tatit e
José Miguel Wisnik. O
que é bom não precisa
de rótulos.

CD DE BOM GOSTO

FOTOS: DIVULGAÇÃO



24 ÚLTIMASJOÃO PESSOA, SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Deputado da oposição faz
elogios aos serviços do Ipep
n Da tribuna da Assembleia Legislativa o parlamentar disse que a instituição se tornou um modelo para outras

administrações públicas pela honestidade, perseverança e dedicação dos funcionários que trabalham no local

O
Nathielle Ferreira
REPÓRTER

médico angiologista e
deputado estadual
José Aldemir Meireles

(DEM) usou a tribuna da As-
sembleia Legislativa para elo-
giar a qualidade do serviço
prestado pelo Instituto de As-
sistência à Saúde do Servidor
(IPEP). Na avaliação do parla-
mentar, a instituição "se tornou
um modelo para outras admi-
nistrações públicas pela hones-
tidade, perseverança e dedica-
ção dos funcionários que ali tra-
balham".

Aldemirainda lembrouqueo
atual diretor do Ipep, o médico
Gaulberto Chianca, recebeu o
instituto em péssimas condi-
çõesdefuncionamento."Osequi-
pamentos eram sucateados e,
alguns, até de alta complexida-
de não recebiam manutenção.
Gaulberto teve que fazer a re-
cuperação", afirmou.

Médico angiologista e deputado
José Aldemir Meireles (DEM)

De acordo com o parlamen-
tar, os trabalhos de recupera-
ção do Ipep começaram com a
realização de um levantamen-
to minucioso. O estudo resul-
tou na melhoria dos serviços
de odontologia e no aumento
em 50% dos atendimentos
realizados em endocrinologia.
A Unidade de Diabetes passou
a funcionar em mais um tur-
no. Isso beneficiou os usuários
que, agora, têm mais tempo
para buscar a assistência da
equipe multidisciplinar, for-
mada por psicólogos, médicos,
enfermeiros, nutricionistas e
assistentes sociais.

Na opinião de Aldemir, ou-
tra mudança positiva na atual
gestão do Ipep ocorreu na Pro-
curadoria Jurídica da entidade.
Lá, foi feita uma revisão nos
convênios existentes para iden-
tificar a validade contratual
deles. O objetivo é colocar mais
especialidades médicas à dis-
posição dos usuários. E garan-

tir também o direito a cirurgi-
as eletivas, que passarão a ser
realizadas pelo Hospital Edson
Ramalho, em pouco tempo.

O deputado também acres-
centouqueo Ipepcortouasdes-
pesas supérfluas. O instituto
devolveu aparelhos celulares e
fez corte no uso de telefones fi-
xos. A medida economizou cer-
ca de R$ 23 mil por ano só com
as ligações.

A instituição também encer-
rou alguns contratos com em-
presas prestadoras de serviços
e deixou de gastar quase R$ 155
mil por ano. Outras providên-
cias adotadas pela atual gestão
ocasionaram uma contenção
de gastos em torno de 35%.

"Presto aqui meus reconhe-
cimentos, como médico e de-
putado. O Ipep é hoje um ór-
gão de credibilidade, de res-
peito, de assistência médica
aos milhares de segurados na
Paraíba", afirmou o parla-
mentar.

Criada rede para coibir
crimes contra crianças

n Durante a realização do Se-
mináriodeEnfrentamentoàEx-
ploração Sexual da Criança e do
Adolescente que teve início
quinta-feira passada e se encer-
ra hoje no Atlântico Praia
Othon Travel Hotel, na Praia de
Tambaú, em João Pessoa, os ór-
gãos participantes criaram
uma rede de enfrentamento
para coibir os crimes contra as
crianças e os adolescentes. O
objetivo foi preparar 15 mil
policiais em todo o Brasil para
identificar e enfrentar os ca-
sos de exploração sexual de
crianças e adolescentes nas
rodovias federais. No evento,
também foram divulgados os
números telefônicos 191 e 100
para que a sociedade de um
modo geral denuncie qualquer
tipo de exploração contra cri-
anças e adolescentes.

A iniciativa pretende aperfei-
çoar as ações da PRF que já vêm
sendo desenvolvidas no âmbi-
to do combate à exploração se-
xual infanto-juvenilpormeioda
conscientização dos policiais.
Durante os três dias do evento
estão sendo realizados painéis,
debates e a apresentação do fil-
me 'Anjos do Sol'.

No seminário que se encerra

hoje, estão sendo apresentados
aspectos como as doutrinas, le-
gislação e jurisprudência sobre
o tema, as formas mais eficazes
de fiscalização e as ações que
vêm sendo realizadas com o
objetivo de coibir crimes con-
tra crianças.

O evento é promovido pela
Comissão Regional de Direitos
Humanos da 14ª Superinten-
dência de Polícia Rodoviária
Federal (PB), Federação Nacio-
nal dos Policiais Rodoviários
Federais (FenaPRF), Coordena-
ção de Ensino do Departamen-
to de Polícia Rodoviária Fede-
ral, Ministério do Turismo e
Organização Internacional do
Trabalho.

Além do quadro profissio-
nal, o encontro também conta
com a participação de repre-
sentantes da rede de proteção
dos direitos da criança e do
adolescente, de organizações
não-governamentais e da so-
ciedade civil.

Os presentes estão tendo
acesso a um painel sobre con-
ceituação, histórico e pesquisas
na área e um outro painel so-
bre legislação, doutrina e o atu-
al entendimento dos tribunais
e à exposição das ações de en-
frentamento realizadas por
instituições ligadas à rede de
enfrentamento à exploração
sexual infanto-juvenil.

Prevençãoparadeficientes
étemadeSeminárioemJP

n O acesso à prevenção, através
do recebimento de camisinhas,
informações orientadoras a res-
peito da doença e melhores con-
dições de acessibilidade aos pos-
tos de saúde. Estes foram alguns
pontos discutidos durante o Se-
minário"HIV/AidseDeficiências:
Aprofundando a Relação", aber-
to na manhã de ontem, na Esta-
çãoCiênciaCaboBranco,emJoão
Pessoa,equeserãoreivindicados
junto aos órgãos da área de saú-
de, em todas as esferas, como
meio de inserir os portadores de
deficiência nas discussões sobre
asexualidade.Oevento-queter-
mina neste sábado (22) - reúne
cercade300participanteseépro-
movidoporváriasentidades,com
o apoio da Secretaria de Estado
daSaúde.

De acordo com Marta Gil, co-
ordenadora Executiva da
Amankay Instituto de Estudos
e Pesquisas - uma organização
não-governamental de São
Paulo, que promove o evento
com a ONG Apôitchá, Agência
de Cooperação Britânica e Uni-
versidade Federal da Paraíba - a
discussão do assunto é impor-
tante porque tem se constatado
queportadoresdedeficiênciapo-
demadquirirAids,ououtrasdo-

enças sexualmente transmissí-
veis, ou as pessoas já portadoras
dadoençapodempadecerdeou-
tras enfermidades decorrentes,
comoacegueira.

Elaacrescentouque,"naáreada
sexualidade, os portadores de
deficiência ainda têm direito a
uma vida com qualidade e segu-
rança, assim como ao casamento
e à reprodução, se assim deseja-
rem".

Segundo Marta Gil, através do
Seminário, as entidades estão
procurando trocar experiências,
com o intuito de se articular para
conseguir, junto às autoridades,
açõesquebeneficiemosportado-
res de deficiência. Nesse sentido,
ela adiantou que o resultado das
discussões do evento que ora se
realiza em João Pessoa serão en-
caminhados para análise num
congresso sobre HIV/Aids que o
Ministério da Saúde pretende re-
alizar em junho de 2010, em Bra-
sília.

Já a coordenadora da área de
saúde e proteção da ONG Apôi-
tchá,LílianGalvão, ressaltouque
"as pessoas com deficiência são
mais vulneráveis à violência se-
xual e, consequentemente, às do-
enças sexualmente transmissí-
veis, comoAdis,eàgravideznão
planejada, pela falta de informa-
ção e por uma falsa idéia da so-
ciedadedequeelasnãotêmsexu-
alidade".

José Alves
REPÓRTER

Guilherme Cabral
REPÓRTER

MinTur fará
estudo sobre
escola para o
hotel Bruxaxá

n OGovernodoEstadorealizará,
comoapoiodoMinistériodoTu-
rismo, um estudo de viabilidade
técnica para avaliar a possibili-
dade de que o Hotel Bruxaxá, na
cidadedeAreia,Brejoparaibano,
seja transformado em uma esco-
la de gastronomia e hotelaria.

Isso é o que ficou acertado en-
tre o vice-governador do Esta-
do e o diretor do Departamento
de Infraestrutura Turística da-
quele Ministério, Roberto Luiz
Bortolotto, que esteve visitan-
do aquela cidade na manhã de
sexta-feira (21), acompanhado
da assessora técnica do MinTur,
Cecília Costa. Também partici-
pou da visita o presidente da
PBTur, Rodrigo Freire.

Bortolotto veio à Paraíba
atendendo convite do vice-go-
vernador e ficou impressiona-
do com o que viu. "O lugar é
muito interessante, maravilho-
so e o primeiro passo é a reali-
zação do estudo de viabilidade
que apontará o melhor cami-
nho de aproveitamento desta
estrutura", disse, acrescentan-
do que a criação de uma escola
contribui para o desenvolvi-
mento do turismo do Estado,
principalmente no campo da
qualificação profissional e no
setor de eventos.

"Namedidaemquecapacitamos
os profissionais, promovemos um
melhoratendimento,fazendocom
que os visitantes sejam bem rece-
bidos e tenham vontade de voltar.
Turista bem recebido volta e faz
propaganda positiva. Além do
mais,JoãoPessoapodesersubsede
da Copa de 2014 e o investimento
naqualificaçãodeserviçosofereci-
dosaosvisitanteséessencial",com-
pletouodiretor.

PARCERIA
Para o vice-governador, a visita

do diretor do Ministério do Turis-
mofoideextremaimportância."A
parceria com o Ministério do Tu-
rismonarealizaçãodoestudoserá
excelente para que o Governo do
Estado defina o melhor destino
para o Hotel Bruxaxá. Optamos
por uma decisão planejada, pen-
sadae,dependendodoqueoestu-
do apontar, escolheremos a me-
lhor decisão", disse.

Já Rodrigo Freire, presidente
da PBTur, avaliou que as expec-
tativas são as melhores possí-
veis. "O estabelecimento desta
parceria com o Ministério do
Turismo é de fundamental im-
portância. Nosso principal in-
teresse é atender a sociedade,
dandoumarespostapositivaao
povo de Areia, que ficou indig-
nado com o que aconteceu ao
Bruxaxá. As perspectivas são as
melhores possíveis", disse.
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