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Aposentados e pensionistas podem ter reajuste de 6%. P. 11mais

Fundação Espaço Cultural vai lançar o
projeto 7 em Ponto em João Pessoa. P. 6

" Ciclo de palestras intensifica as discussões
sobre formas de prevenção da gripe suína. P. 7

"

Paciente vai para
casa após 30 anos
no Juliano Moreira
Voltar para o convívio da família
era o sonho do senhor João
Henrique Paulino da Silva, de
66 anos. Muitos familiares
internam os doentes e não
voltam mais para buscá-los. P. 9

" Confirmada redução
da tarifa de energia
Queda de 15,01% na conta de
energia elétrica vai vigorar a
partir desta sexta-feira (28). A
novidade vai beneficiar os
consumidores de baixa tensão,
que incluem os domicílios e
estabelecimentos comerciais. P. 24

"

Governador prestigia hoje a
posse de Oswaldo Trigueiro
no cargo de procurador-geral
P. 4 E SUPLEMENTO ESPECIAL

POSSE NO MP"

Comunidade Doce Mãe de
Deus comemora este mês
vinte anos de fundação

TESTEMUNHO"

Somados aos projetos que já se encontram em andamento nas várias regiões da Paraíba,
investimentos que estão sendo pleiteados em Brasília totalizam R$ 553,2 milhões. P. 5

Estado busca verbas
para obras hídricas

"

Começa hoje a 5ª
edição do Liquida
João Pessoa
A cada R$ 25 em compras,
os clientes vão receber um
cupom para participar do
sorteio de dois carros e três
motos zero km. Campanha
vai até seis de setembro. P. 24

"

BARRA DE CAMARATUBA VAI
TER CONDOMÍNIO TURÍSTICO
Dono de destilarias na Paraíba e em Pernambuco,
Grupo Agican já deu início ao processo de parceria
para viabilizar a instalação do empreendimento. P. 8

BARRA DE CAMARATUBA VAI
TER CONDOMÍNIO TURÍSTICO
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Transparência Pública
moderna Administração Pública
passa hoje, necessariamente, pelo
estímuloà transparência.Ogestor
nãodispõeapenasdeveículocom

informaçõesdetalhadassobreotrabalhofeito
ouemandamento.

A transparência é um ato de cidadania,
que busca interagir com a coletividade, de
forma que o público compartilhe das ações,
acompanhandopassoapasso,porexemplo,
umaobraque temrepercussãonumacomu-
nidade.

Daí a gestão pública se firmar mais demo-
cráticaeparticipativa,namedidaqueseabre,
emleque,paraouvirquestionamentospositi-
vosenegativos.Mas,noconjunto, sãoopini-
õesquefazemcresceraadministração.

Ademocracia temessaorigem.Enadame-
lhorqueoresultadodeaçõesdemocráticasser
mostradopublicamente,deumamaneirabem
transparente.Poristo,conceitua-sequeaTrans-
parênciaPúblicacontribuiparaofortalecimen-
to da democracia, prestigia e desenvolve as
noçõesdecidadania.

OGovernodoEstado,porseugestorexecu-
tivo,estabelecerelaçõesdetransparênciapara
tornarsuasaçõesvistas, avaliadaseconside-
radas para o bem comum.Apopulação per-
cebeparaondeodinheirovaieoretornoque
eleviráa ter,porquesabedesua finalidadee
confianasuagestão.

Dapartedogovernoservedeprestaçãode
contasedecontrolesocial.Porquedisponibili-

A
zaemveículosdedivulgaçãoareceitaeades-
pesadeobraseserviçosqueseencontraexe-
cutando.

Veja agora o caso do recente empréstimo
de R$ 191,5 milhões obtido no Banco Naci-
onal de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES). O Governo do Estado baixou
um link no site da Secretaria das Finanças
(www.sefin.pn.gov.br)paraqueapopulação
paraibana acompanhe a aplicação dos re-
cursos.

Esseacompanhamentoseráfeito,portanto,
pelaInternet,hojeumveículodisponívelpara
os principais representantes e segmentos da
sociedade.Constará, inicialmente,orelatório
feitoemmarçodesteano,ondeestáespecifi-
cada a linha de crédito aberta pelo BNDES.
Constará também o plano de aplicação dos
recursos e a relação das obras que serão exe-
cutadas.

Cadaobrateráumafichaprópriadeidenti-
ficação.Ocidadão,acidadã,poderáobservar
opagamentodaobraeoandamentodoservi-
ço.Aproposta do Governo do Estado é que
tudosejaexpostodemaneirasimples,paraque
todospossamteracessoàsinformações.

Essaproposta,degestãodosinvestimentos,
realçaocompromissodoatualgovernodetra-
balharemconsonânciacomasaspiraçõesda
população,especialmenteematençãoàssuas
necessidadesmaisurgentes.OgestodeTrans-
parênciaPúblicafortaleceestecompromissoe
modernizaosatosdaadministração.

“Paraíba democrática, terra amada”

Semam treina servidores
para atuarem como fiscais
O governo fechou acordo com as
principais centrais sindicais para uma
política de reajuste das aposentadorias
com valor superior a um salário mínimo
(R$ 465,00) em 2010 e 2011. O novo
cálculo ainda terá que passar pelo
Congresso Nacional. Pelo acordo, os
benefícios acima do salário mínimo serão
reajustados a partir do ano que vem
considerando o INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor), mais 50% do
PIB de dois anos anteriores.

Custo de tarifa de energia
vai cair 15% na Paraíba
O custo da energia elétrica vai diminuir na
Paraíba a partir de amanhã. A diretoria da
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou os índices de revisão
tarifária da Chesf, que prestam serviço no
estado. Para os consumidores de baixa
tensão, como as residências, a redução
da tarifa será de 15%. Para as indústrias,

o corte médio na tarifa será de 5,55%.

Focco intensifica campanha
para combate à corrupção
O Fórum Paraibano de Combate à
Corrupção (Focco) está na reta final da
Campanha Ficha Limpa e decidiu
implementar ações de interiorização no
Estado, para coleta de assinaturas até
próximo dia 1° de setembro. Numa
postura preventiva, o projeto visa dar
transparência à vida pregressa dos
candidatos, para evitar que pessoas já
condenadas pela Justiça participem de
eleições. No interior, as coletorias
estaduais estarão com postos de coleta
para os paraibanos que desejarem aderir
à campanha.

Vigilância faz inspeção em
maternidades e transportes
A Vigilância Sanitária visitou as
Maternidades da Capital na terça-feira
(25), com o intuito de reforçar o
protocolo de controle da gripe A, e

realizou uma série de vistorias nas
empresas de transportes coletivos. Nas
empresas, foi averiguado o cumpri-
mento das normas de higienização
relativas à prevenção da H1N1. A
recomendação geral  da Secretaria
Municipal de Saúde nos transportes
coletivos é: circular com as janelas
abertas e fazer limpeza diária com
álcool a 70% das superfícies internas.

UFPB ainda inscreve para
oficina cinematográfica
Estão abertas até o próximo dia 11 as
inscrições para a oficina “O Processo da
Realização Cinematográfica” que será
ministrada pelo cineasta da Universidade
Federal da Paraíba, Marcus Vilar. O
evento acontece de 14 a 18 de setembro
Na definição do cineasta, a oficina
objetiva “aprofundar os conhecimentos
sobre o cinema paraibano e, através dos
meus filmes, passar para os alunos
como funciona uma produção desde a
sua ideia até o filme pronto”.

É extremamente importante a publicação da Lei
11.925, de 17 de abril de 2009, reconhecendo a fé pú-
blica do advogado que era pertinente a Juizes inte-
grantes do Ministério Público.

A referida Lei modificou o Art. 830 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho que passou a ter o se-
guinte teor:

"O documento em cópia oferecido para prova po-
derá ser declarado autêntico pelo próprio advogado
sob sua responsabilidade pessoal".

Embora a Lei citada se reporte a CLT não se pode
ignorar em face de vários princípios legais entre
os quais os da razoabilidade, do bom senso, da boa
fé, da economia e da celeridade processual e sabe-
se que os princípios legais, princípios constitucio-
nais, estão acima da própria norma notadamente
em decorrência do seu dignificado do direito uni-
versal como pressupostos perseguidos pelo mun-
do jurídico.

Ademais é preciso que se tenha em conta o princí-
pio constitucional da boa fé, a questão da instrumen-
talidade.

Entendemos que é valido também, na interpreta-
ção da matéria, apreciação dos procedimentos ado-
tados pelo advogado sob ótica do Art. 154 do Código
de Processo Civil.

Veja-se que em modificações pretéritas da nossa
Legislação ficou no texto em vigor do Art. 544 do
Código de Processo Civil pacificada a competência
do advogado para declarar autênticas cópias extra-
ídas de autos a fim de instruir Agravo de Instrumen-
to ao Superior Tribunal de Justiça.

É importante, ainda conhecer as disposições lite-
rais vigentes dos Arts. 365, Inciso IV e 383, da Lei
Processual Civil rezando este último artigo, no seu
parágrafo único, que o Juiz está obrigado "a ordenar
a realização de exame pericial na hipótese de impug-
nada a autenticidade de reprodução mecânica de do-
cumento".

Não há mais razões para que se questione em juízo
Estadual, Federal, de qualquer especificidade, docu-
mento declarado autêntico por advogado que se im-
pugnado por parte adversa terá que ser remetido á
perícia Judicial conforme já demonstrado.

Ainda em esclarecimento, argumentando, é impor-
tante ser do conhecimento de todos que o novo Códi-
go Civil, Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 estabele-
ceu seu Art. 225 que "as reproduções fotográficas ci-
nematográficas, os registros fonográficos e, em ge-
ral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou ele-
trônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena des-
tes, se a parte contra quem for exibidos não lhes im-
pugnar exatidão".

Se o advogado é essencial a administração da Jus-
tiça segundo o Art. 133 da Carta Política não há como
adotar-se comportamento restritivo as suas decla-
rações dentro do escopo introduzido pelo Legislador
no Direito Civil, Processual e Trabalhista.

A Jurisprudência consagra a interpretação acima
declina quanto à fé de ofício do advogado e faz isto a
considerável tempo antes mesmo da vigência da Lei
11.925/2009 que sepulta de forma definitiva qualquer
questionamento quanto à declaração de autentici-
dade de documento feita por advogado.

A fé pública do advogado

*Odilon Fernandes É ADVOGADO E PROFESSOR

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

“Paraíba democrática, terra amada”

Famup quer o apoio de
municípios para projeto
n A federação conclama as cidades paraibanas a realizarem ações, campanhas e

projetos, voltados para o cumprimento dos objetivos e metas traçadas pela ONU

DESENVOLVIMENTO

RIO - "Minas Gerais - Confidencial - Resumo das Informa-
ções Colhidas pela Delegacia Especializada de Ordem Publica
da Chefia de Policia do Estado de Minas Gerais, a partir de
janeiro de 1954":

"Dia 2 - Depois de dois dias nesta Capital, regressaram ao
Rio os jornalistas Rubem Braga e Gentil Noronha, antigos
militantes comunistas do tempo da Aliança Nacional Liber-
tadora. Mantiveram contatos com Otavio Dias Leite, Wilson
Figueiredo, Clemente Luz e outros jornalistas e escritores co-
munistas, sabendo-se que o objetivo das conversas se pren-
deu ao Congresso de Intelectuais que vai ser promovido na
cidade de Goiânia".

Não é um boletim do SNI, na ditadura militar. É da Polícia
Política de Minas, em 2 de janeiro de 1954, no governo demo-
crático de Getulio Vargas. A Polícia Política era estadual, mas
o comando era nacional.

O SNI de Vargas

Arquivos
São 50 páginas encontradas nos arquivos secretos de Minas

pelo jornalista baiano Cláudio Leal, editor político do portal
da internet "Terra Magazine". Como estou lá página sim e
outra também, ele me mandou. Gastavam tempo, dinheiro e
sapato com um inofensivo patriota de 22 anos.

"Dia 17 - A fim de melhor poder cumprir as determinações do
Partido Comunista nos meios estudantis, deverão ingressar na
faculdade de Direito, no corrente ano, os estudantes profissio-
nais Sebastião Augusto de Souza Nery e Geraldo Nunes". (Ter-
minávamos Filosofia e fizemos Direito. Geraldo Nunes tornou-
se respeitado jurista e procurador geral de Brasília.)

"Dia 2 de fevereiro - Estivemos com o doutor Newton de Pai-
va Ferreira, diretor dos Diários Associados de Minas a quem
solicitamos não publicassem o programa do Partido Comunis-
ta.Disse-nosodoutorNewtonquefoiconvidadopara iràUnião
Soviética e que aceitou o convite. Foram convidadas 60 pessoas
deste Estado, entre comunistas e não comunistas".

Sartre
"Dia 8 de março - Segundo fomos informados, conseguiram

ingresso na faculdade de Direito os comunistas Sebastião
Augusto de Souza Nery e Geraldo Nunes. Dia 23 de março:
foram distribuídos os opúsculos "Animais Atacados de Rai-
va", uma declaração dos advogados do casal Rosemberg, ti-
rada do livro "Se Nós Morrermos", de Jean Paul Sartre".

"Dia 26 de março - A propósito da eleição do novo presidente
daUniãoEstadualdosEstudantes, começaramasemovimentar
os comunistas universitários. Para isso, hoje, das 15h30 às 16
horas reuniram-se no quarto de Sebastião Nery, à Avenida Au-
gustodeLima,nº42,GeraldoAlves,ManoelConegundes,Mau-
roSoares,HeitorMotandon,MaurícioJunqueiraeSebastiãoNery,
que resolveram apoiar Hélio Pontes, fazendo o possível para a
chefia do secretariado ficar com Nery ou Montandon".

"Dia 28 de março - Na sede da União Estadual dos Estudan-
tes, a eleição de seu presidente. Com procedência do Rio, aqui
chegou o presidente da União Nacional dos Estudantes, João
Pessoa de Albuquerque, que, com outros líderes estudantis,
solicitou o apoio deste Departamento para que os comunistas
não tomassem conta da direção da entidade".

*Sebastião Nery jornalista e escritor

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

UEPB realizará curso de especialização
nODepartamentodePsicologia
da Universidade Estadual da
Paraíba, em parceria com o Mi-
nistério da Saúde, abre as ins-
crições, no período de 31 deste
mês a 5 de setembro, para o cur-
so de pós-graduação lato sensu
emSaúdeMental eAtençãoPsi-
cossocial.

O objetivo do curso, que terá
duração de 12 meses, é capaci-
tar profissionais que trabalham
em Centros de Atenção Psicos-
social, Programa Saúde da Fa-
mília e graduados nas áreas de
Psicologia,ServiçoSocial,Enfer-
magemeMedicina,daregiãoda

Borborema, com intuito de me-
lhorar a qualidade do acompa-
nhamento de pessoas com
transtornos mentais severos.

Poderão participar da seleção
os candidatos graduados nos
cursos de Enfermagem, Psicolo-
gia,ServiçoSocialeMedicina.Se-
rão destinadas um total de 40
vagas, sendo 30 exclusivas para
funcionáriosefetivosdosserviços
da Rede de Cuidados em Saúde
Mental, cinco vagas para traba-
lhadores do Programa Saúde da
Família e outras cinco vagas
abertas aos demais graduados.

Para se inscrever, os interes-

sados devem procurar o Depar-
tamentodePsicologiadaUEPB,
localizada na Avenida das Ba-
raúnas, 351, Bairro Universitá-
rio de Bodocongó, em Campina
Grande, munidos com os devi-
dos documentos requeridos no
edital. A seleção se dará através
daanálisedocurrículoedepro-
va escrita, onde o candidato de-
verá dissertar sobre um tema a
ser predefinido pela comissão
deseleção.Oiníciodasaulasestá
prevista para o dia 8 de outu-
bro.Outras informaçõespelo te-
lefone (83) 3315-3473.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Federação das Associa-
ções de Municípios da
Paraíba (Famup) con-

clama os municípios associa-
dos a realizar ações, campa-
nhas e projetos de voluntaria-
do, voltados ao cumprimento
dos objetivos traçados pela
Organização das Nações Uni-
das (ONU) para o desenvolvi-
mento do milênio - objetivos
que, no Brasil, tem sido chama-
dos de “Oito jeitos de mudar o
mundo”.

A iniciativa foi lançada pela

ONU em 2000; até 2015, todos
os estados membros da orga-
nização se comprometeram a
cumprir as oito metas, quais
sejam: 1) A erradicação da po-
breza extrema e da fome; 2) O
alcance do ensino básico uni-
versal; 3) A promoção da igual-
dade entre os sexos e a auto-
nomia das mulheres; 4) A re-
dução da mortalidade infan-
til; 5) A melhora da saúde ma-
terna; 6) O combate à Aids,
malária e outras doenças,
como a tuberculose; 7) A garan-

tia da sustentabilidade ambi-
ental; 7) O estabelecimento de
uma parceria mundial pelo
desenvolvimento.

Mais detalhes sobre os oito
jeitos de mudar o mundo, além
de exemplos de como os muni-
cípios estão contribuindo para
que o Brasil alcance os objeti-
vos, podem ser obtidos no site
www.pnud.org.br. O projeto
conta com o apoio da Rede Bra-
sil Voluntário, que congrega
centros de voluntariado de
todo o Brasil.

A

Lionel Soto
"Dia 31 de março - Às 21 horas de ontem, na sede do sindica-

to dos bancários, com a presença dos comunistas alfaiate
Moacir Salles, advogado Orlando Bonfim Júnior, jornalista
Dimas Perrin, estudante Sebastião Augusto de Souza Nery,
livreiro Roberto Costa, dentista Franklin Reis e outros foi dada
como instalada a Convenção Estadual da Emancipação Naci-
onal. Foi escolhida a delegação que irá ao Rio". (Inclusive eu).

"Dia 20 de abril - Elementos da União da Juventude Comu-
nista se reuniram para reestruturação do comitê da UJC na
faculdade de Direito, sendo eleito presidente do mesmo Se-
bastião Augusto de Souza Nery".

"Dia 20 de abril - Veio a esta capital o secretário da União
Internacional de Estudantes, o cubano Lionel Souto, recebido
por Aloísio Ordones, presidente da União Universitária Mi-
neira, Heitor Montandon, presidente do Diretório Acadêmico
da Faculdade de Direito, José Gerardo Grossi, membro do par-
lamento da União Estadual dos Estudantes, Gavino Mudado,
presidente do diretório Acadêmico da Escola de Bels Artes,
Jairo Valadares Pinto, secretário da União Universitária Mi-
neira, e outros... Hospedado no Hotel Financial, chegou acom-
panhado de Sebastião Nery"...
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“Paraíba democrática, terra amada”

Confiamos em Deus.
Deus é Pai de Amor, de Bondade, de Justiça, de Mise-

ricórdia...
Deus é justo. Justa deve ser a causa dos sofrimentos

dos homens.
Conquistamos nosso lugar ao sol. Fizemos por mere-

cer tudo isso que nos rodeia. Importante nos situarmos.
Somos o que somos nessa jornada evolutiva. Trazemos
uma herança do nosso passado e nos preparamos para
um futuro que nos aguarda. São conquistas nossas o
ambiente em que vivemos e as pessoas com quem con-
vivemos. Temos uma forma muito pessoal de nos con-
duzir e fizemos por merecer cada situação com que nos
deparamos na vida.

O ambiente em que vivemos reúne recursos que são
próprios do grau de evolução que nós alcançamos. Esse
ambiente tem tudo a ver com o que somos. Ações e
reações se processam nesse ambiente.

As pessoas com quem convivemos são da nossa rela-
ção nessa escalada evolutiva, nesse ambiente comum.
Com elas interagimos em ações e reações sucessivas.

A forma como nos conduzimos diz do ser ativo em
ações e reações, que se fazem presentes em toda e qual-
quer situação comum a esse ambiente.

A situação em que nos encontramos diz da nossa
habilidade de ser o que somos no ambiente em que
vivemos e com as pessoas das nossas relações. A cada
ação e a cada reação, uma situação, que merece a nos-
sa atenção.

Ao reconhecer que é exatamente pelo que somos que
estamos em tal ou qual situação, passamos a cuidar
melhor da gente. Dá até pra sentir esse impacto em nós
mesmos. Isso é bom. Eis um desafio que nós próprios
nos impomos, além do que melhora a nossa perspecti-
va de futuro.

Temos muito trabalho por fazer. Diz a espiritualidade:
"Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nas-
ce qual se fez; em cada existência, tem um novo ponto
de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes: se
se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendên-
cias más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio
e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção,
porquanto, daquilo de que se haja corrigido completa-
mente, nenhum traço mais conservará."

Com esforço, até vamos nos encontrar dentre os bem
aventurados no Sermão da Montanha: "Vendo Jesus as
multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproxima-
ram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-
los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os
que choram, porque eles serão consolados. Bem-aven-
turados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque
serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, por-
que eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os
puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aven-
turados os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perse-
guição por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem
e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra
vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, por-
que grande é o vosso galardão nos céus; pois assim per-
seguiram aos profetas que foram antes de vós." (Ma-
teus, 5:1-12)

Investir nos ensinos de Jesus, nos coloca na direção
certa.

É o que somos que conta pra eternidade!
Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Justiça das aflições

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Novo procurador vai
ser emposado hoje
nSolenidade acontece no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rego, às 18

horas. Oswaldo Trigueiro fica à frente do Ministério Público durante o biênio 2009-2011

promotor de Justiça
Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho toma posse

no cargo de procurador-geral de
Justiça do Ministério Público da
Paraíba, nesta quinta-feira (27),
para o biênio 2009-2011. A sole-
nidade será realizada no Teatro
Paulo Pontes do Espaço Cultural
José Lins do Rego, às 18
horas. Hoje, também será reali-
zada, às 9 horas, uma missa em
ação de graças na Catedral Basí-
licadeNossaSenhoradasNeves.
O governador do Estado partici-
pa da solenidade.

Integrante da lista tríplice, o
promotor Oswaldo Trigueiro Fi-
lhofoinomeadopelogovernador
paraaProcuradoria-Geralnodia
31 de julho, para substituir a pro-
curadora Janete Maria Ismael.

Deacordocomocerimonialdo
GovernodoEstado,durantea so-
lenidade, o novo procurador-ge-
ral será conduzido pelos procura-
dores de Justiça José Marcos Na-
varro Serrano e Antônio de Pá-
dua Torres. Em nome do Colégio
de Procuradores, vai discursar o
procurador Nelson Antônio Ca-
valcante Lemos. O procurador-
geral nomeado será saudado por
Onélia Setúbal Rocha Queiroga,
quefalaráemnomedaOAB,epelo
presidente da Associação Parai-
banadoMinistérioPúblico,opro-
motordeJustiçaJoãoArlindoCor-
reia Neto. Por fim, discursarão
Oswaldo Trigueiro Filho e o go-
vernador José Maranhão.

O

PERFIL
O promotor Oswaldo Tri-

gueiro do Valle Filho, 43 anos, é
casado com Ana Karina Furta-
do Vasconcelos do Valle e tem
três filhos: Mariáh, Gabriel e
Fernando. Formou-se em Direi-
topelaUniversidadeFederalda
Paraíba, em 1988, fez especiali-
zação em Processo Civil no
Unipê, em 1995, mestrado na
área de Ciências Criminais, na
Universidade Coimbra, em
2001. Ensina a disciplina Direi-
toPenalnoUnipê,naEscolaSu-
perior do Ministério Público.
Também é coordenador regio-
nal do Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais, com sede
em São Paulo.

É promotor de Justiça titular
da 5ª Promotoria da Fazenda
Pública, emJoãoPessoa. Ingres-
sou no Ministério Público em
1996, em São Bento. Foi remo-

vido para a Promotoria de Ja-
caraú e permaneceu lá por seis
anos. Acumulou a Promotoria
da Infância e Juventude, do Pa-
trimônio Público, do Cidadão e
doMeioAmbiente,emJoãoPes-
soa. Ainda na Capital, atuou na
3ª Câmara Cível. Em Campina
Grande, foi titular da Promo-
toria do Patrimônio Público.

Participou da Comissão de
Combate à Improbidade Ad-
ministrativa, foi assessor téc-
nico da Procuradoria-Geral
de Justiça e coordenador do 1°
Centro de Apoio Operacional
às Promotorias (Caop), na
Capital.

Em 2004, publicou o livro "A
ilicitude da prova", pela editora
Revista dos Tribunais. Já em
2008,publicouemconjuntocom
outros operadores do Direito o
livro"DireitoPenalSecundário",
pela mesma editora.

Assessoria de Imprensa
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

SemináriodiscuteProgramadoLeite

n Foi realizado durante os dias
25 e 26 de agosto, no auditório
do Sebrae - Campina Grande,
o Seminário Regional do Pro-
grama do Leite (Leite Fome
Zero), que teve o objetivo de
apresentar e debater os crité-
rios, normas e diretrizes de
operacionalização do Progra-
ma do Leite, tanto no aspecto
da aquisição do leite pelos agri-
cultores familiares quanto da
distribuição aos beneficiários
consumidores.

O evento foi direcionado
para os representantes de co-
operativas e associações de
agricultores familiares, sindi-
catos de trabalhadores rurais
(STR`s), Fetag, Pólo sindical,
Consea, técnicos da Emater,
articuladores territoriais, De-

legacia Federal do MDA e ges-
tores locais responsáveis pela
distribuição do leite na região
do Cariri.

No primeiro dia do evento os
participantes discutiram os
aspectos relacionados à aqui-
sição do leite pelos agricultores
familiares nos seguintes pon-
tos: Participação/inclusão dos
pequenos agricultores familia-
res no Programa; Cadastra-
mento/recadastramento dos
produtores no programa; Pro-
cesso de seleção/credenciamen-
to das usinas de laticínios;
Emissão de DAPS; Pagamento
direto ao produtor e acompa-
nhamento/fiscalização/contro-
le social do programa.

Na manhã de ontem foram
realizadas apresentações e de-
bates sob a perspectiva da dis-
tribuição do leite junto aos be-
neficiários consumidores, nas

seguintes modalidades: Pro-
cesso de seleção dos beneficiá-
rios consumidores; Gestão dos
pontos de distribuição (recebi-
mento/quantidade/horário de
entrega); Acompanhamento
dos beneficiários; Qualidade do
leite entregue pelo laticínio e
Fiscalização/Controle Social.

Para o secretário de Estado
do Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca (Sedap), Ruy
Bezerra Cavalcante Junior a
importância do programa é
inegável. "É um dos maiores
programas do Nordeste, ten-
do seu significado econômico
muito forte, responsável pelo
crescimento da região do Ca-
riri. Mas para que haja uma
produção de renda permanen-
te aos produtores é preciso de-
batermos algumas preocupa-
ções atuais do programa", dis-
se o secretário.

Gustavo Correia
SUCURSAL DE CAMPINA

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho é o novo procurador-geral de Justiça do MP-PB
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Assessoria de Imprensa
DA INFRAESTRUTURA E SEMARH

O

Estado pleiteia R$ 553 milhões para obras
n Propostas foram apresentadas ontem ao Ministério da Integração Nacional e englobam dezenas de projetos no setor de recursos hídricos na Paraíba

secretário Francisco
Sarmento, da Infraes-
trutura, Ciência e Tec-

nologia, Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos, apresentou
nessa quarta-feira (26) em Bra-
sília (DF), projetos que envol-
vem a construção de seis no-
vos sistemas adutores no Ca-
riri e no Brejo paraibano. Es-
sas propostas totalizam mais
de R$ 223 milhões, que serão
acrescidos ao Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) de infraestrutura hídri-
ca. O pleito deu sequência a
uma série de entendimentos
mantidos entre o governado
da Paraíba e a ministra-chefe
da Casa Civil, Dilma Rousseff.
Os investimentos desses novos
projetos somados aos que já
estão em andamento no Esta-
do totalizam R$ 553,2 milhões.

Durante reunião, que durou
cerca mais de três horas, Fran-
cisco Sarmento mostrou os de-
talhes dos projetos, orçamentos,
licenças ambientais e outros do-
cumentosexigidospelogoverno
federal para a inclusão da Para-
íba em programas de parceria, a
exemplo do PAC. Equipes técni-
cas dos ministérios da Integra-
ção Nacional, das Cidades e da
Secretaria Nacional de Portos
também estavam no encontro.

#
Projeto de Integração
do Brejo e a
Transposição Litorânea
foram alguns dos
empreendimentos
exibidos em Brasília

"Foi reiterada ainda, junto ao
Ministério da Integração, a in-
tenção de dar início à primeira
etapa do Projeto de Integração
do Brejo paraibano (PIB-PB),
que é um canal interligando as
barragens de Acauã e Araçagi.
Para essa obra serão necessá-
rios cerca de R$ 100 milhões.
Na segunda etapa da Transpo-
sição Litorânea, beneficiando a
Grande João Pessoa, serão R$
50,2milhões, eAdutoraSão José
- segunda etapa para Campina
Grande, mais R$ 45 milhões,
assegurados pelo Ministério
das Cidades", disse Francisco
Sarmento.

O secretário ainda buscou a
realocação de R$ 55 milhões do
PAC - portos para obras de in-
fraestrutura no cais do Porto de
Cabedelo,emcomplementocom
o Projeto de Derrocamento, que
éorçadoemR$50milhõeseserá

licitado em novembro com a Se-
cretaria Nacional de Portos.
"Alémdisso,reforçamosaneces-
sidade de termos algo em torno
de R$ 80 milhões para obras de
macro drenagem em vários mu-
nicípios da Paraíba entre os
quais Campina Grande, Patos e
Cabedelo",comentou.

Francisco Sarmento consi-
derou a reunião proveitosa,
pois conseguiu mostrar a con-
sistência dos projetos apre-
sentados na forma de pleito do
governador do Estado à minis-
tra Dilma Rousseff, na audiên-
cia que aconteceu no dia 24 de
junho deste ano. O secretário
informou ainda que os proje-
tos serão analisados pelos téc-
nicos dos ministérios envolvi-
dos, em reunião marcada para
o próximo dia 14 de setembro.
"Será nesta reunião que a equi-
pe do governo federal vai dar
o parecer final sobre a viabili-
dade de inclusão dos empre-
endimentos ainda no orça-
mento de 2009", adiantou Fran-
cisco Sarmento, ao deixar a
reunião na Casa Civil da Pre-
sidência da República.

E acrescentou: "Não será por
falta de projetos que a Paraíba
deixará de firmar parcerias com
o governo federal e, assim, me-
lhorar e muito a qualidade de
vida de cada cidadão paraiba-
no, sobretudo a vida dos que
mais precisam".

Emergênciade19cidadesé
homologadapeloGoverno

n O governador do Estado ho-
mologou decretos de Situação
de Emergência de 19 cidades
atingidas por enxurradas ou
inundações bruscas causadas
pelas chuvas, e/ou por estia-
gens. Os decretos estão publi-
cados no Diário Oficial, edição
desta quarta-feira (26), e assi-
nados pelo governador e pelo
secretário da Infraestrutura,
Francisco Jácome Sarmento.

Emdezdosmunicípios,osde-
cretos foram prorrogados por
mais 90 dias por danos causa-
dos pelas chuvas: Aroeiras, Ui-
raúna, Poço Dantas, Bernardino
Batista, Santarém, São João do
RiodoPeixe,Catingueira,Triun-
fo, Poço de José de Moura, e a ci-
dadedePatos.Aprorrogaçãodos
decretos é uma orientação aos
prefeitos feita pela Defesa Civil
Municipal, Estadual e Federal,
para, no caso de liberação de re-
cursos, todos estejam aptos.

Em oito municípios, os decre-
tos homologados nesta data
são devido a áreas atingidas
por estiagens, escassez de chu-
vas, em parte da zona rural. São
eles: Picuí, São Vicente do Seri-
dó, Pedra Lavrada, Cuité, Bar-
ra de Santana, Puxinanã,
Montadas,eAlcantil.Semanapas-
sada também foi decretada situa-
ção de emergência por estiagens
nos municípios de Queimadas
e Barra de São Miguel. Esses
municípios receberão água
através de carros-pipa. No
município de Caaporã o decre-
to de situação de emergência
homologado pelo Governo es-
tadual é por conta de enxurra-
das e inundações bruscas, ten-
do validade por 90 dias.

De acordo com o gerente ope-
racional da Defesa Civil Esta-
dual Antonio Cavalcanti Brito,
a Paraíba tem hoje 38 municí-
pios com decretos de situação
de emergência por danos cau-
sados pelas chuvas e que estão
sendo prorrogados.

Josélio Carneiro
DA SECOM

Programavaiformarpolodacachaça
PedrasdeFogoeGuarabira
poderãotercampidaUFPB
Sérgio Botelho
DA SECOM/PB EM BRASÍLIA

n O secretário de Planejamen-
to e Gestão (Seplag) do Estado,
Ademir Alves de Melo, repre-
sentando o governador do Es-
tado, lançou às 9 horas de on-
tem (quarta-feira, 26) o Progra-
maCachaçadaParaíba.Oeven-
to foi realizado no auditório do
Centro de Ciências Agrárias
(CCA)doCampus IIdaUniver-
sidade Federal da Paraíba
(UFPB), na cidade de Areia.

"O desenvolvimento da ca-
chaça na Paraíba permitirá a
formação de um novo polo na-
cional da cachaça, situado no
Estado. A qualidade na produ-
ção é o objetivo perseguido
para que se possa conquistar o
selo de qualidade e abrir cami-
nhos para o produto nos mer-
cados nacional e internacional.
Do sucesso desse programa
muito depende o desenvolvi-
mento regional do Brejo parai-
bano", acredita Melo.

O programa aborda desde a
preparação da muda - com o
estudo e aproveitamento do
Campo de Fornecimento de
Muda de Camaratuba -, a pro-
dução de controladores bioló-
gicos de pragas, o plantio, a as-

Paulo Dantas
DA SEPLAG

sistência aos pequenos produ-
tores, inclusive com suporte
nas feiras nacionais e interna-
cionais para a apresentação da
bebida, além da conclusão da
unidade modelo (Chão de Jar-
dim, em Areia), com sua mo-
dernização de equipamentos.

A ideia é que Chão de Jardim
seja um centro avançado de ca-
pacitação e pesquisa no melho-
ramento dos produtos deriva-
dos da cana. A incubadora fará
parte do plano piloto para a
produção de blend para a ca-
chaça. O programa também

pretende produzir fermento
orgânico, a partir de levedos
regionais, tudo isso intensifi-
cando o apoio aos pequenos
produtores locais.

"O programa quer gerar me-
didas integradas na área de tu-
rismo, onde os visitantes pode-
rão degustar a cachaça nos
próprios engenhos, além de co-
nhecer atrativos locais históri-
cos e culturais", explicou o se-
cretário. Para a efetiva implan-
tação do programa já foi mar-
cada uma nova reunião com
toda a equipe.

Cacahaça terá selo de qualidade que a credenciará para mercado externo

 FOTO: BRANCO LUCENA

n O governador da Paraíba
manteve audiência com o
ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, na tarde
dessa quarta-feira (26), em
Brasília (DF), a quem solici-
tou apoio para mais uma
expansão da Universidade
Federal da Paraíba. O encon-
tro, que aconteceu no gabi-
nete do ministro, no próprio
MEC, tratou da instalação de
campi da UFPB nas cidades
de Pedras de Fogo e Guara-
bira.

São duas grandes reivin-
dicações dos municípios de
Guarabira e de Pedras de
Fogo. E não só do município,
mas de toda a região, segun-
do enfatizou o governador
logo após o encontro com o
ministro, que explicou que a
expansão faz parte da dire-
triz do governo federal. "Nós
estamos já na fase 2, e os go-
vernadores,prefeitosedepu-
tados estão mobilizados
para a fase 3 e a fase 4. É as-
sim que se constrói um sis-
tema educacional de primei-
ro mundo", comentou.

Fernando Haddad ressal-

tou a importância de levar a
Universidade para o interior.
"Hoje a esperança do jovem
do interior é não deixar sua
região. Acabou o tempo do
jovem ter que sair da sua ci-
dade e ir para a Capital e co-
laborar com o desenvolvi-
mento socioeconômico do
país. Então, esses campi que
estamos entregando desper-
taram na sociedade o desejo
de mais", explicou.

Durante a reunião, o mi-
nistro mostrou aos presen-
tes as dificuldades que está
enfrentando para colocar em
prática as solicitações de im-
plementação de campi nas
cidades. Na visão de Mara-
nhão, Haddad foi muito
transparente.

"O ministro foi muito sin-
cero conosco. Ele nos disse
que o único fator negativo
dentro das nossas reivindi-
cações é o fato de a Universi-
dade não ter autorização
para contratar os professo-
res, porque essa autorização
terá que vir do Congresso
Nacional. Lamentavelmen-
te, a bancada de oposição
vem se negando sistemati-
camente a votar a criação
desses cargos", lembrou.



6 GERALJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

odos os policiais civis da
área de transportes pas-
sarão a contar dentro de

30 dias com atendimento médi-
co especializado na área de of-
talmologia, clínica médica, exa-
mes laboratoriais, psiquiatria e
neurologia, além de exames fí-
sicos. Um convênio para a pres-
tação destes serviços será assi-
nado entre o Instituto de Assis-
tência à Saúde do Servidor
(IASS, antigo Ipep) e a Secreta-
ria de Estado da Segurança e da
DefesaSocial.

O superintendente do IASS,
Gualberto Chianca, recebeu, na
quarta-feira(26), o secretário
Executivo da Segurança, coro-
nel Ramilton Cordeiro, para
acerto na celebração deste con-
vênio. A parceria, a ser celebra-
da de maneira inédita no Go-
verno do Estado, oferecerá toda
a assistência psiquiátrica, psi-

cológica, clínica, laboratorial,
cardiológica, oftalmológica, fí-
sico e neurologia a estes profis-
sionais que atuam com risco
constante de suas vidas e nun-
ca tiveram a oportunidade de
realizar um check- up médico
durante muitos anos de ativi-
dade de risco.

“O Ipep e a Secretaria da Se-
gurança e Defesa Social, ao ce-
lebrarem este convênio, ino-
vam em novo modelo de aten-
dimento médico, seguindo a
orientação do governador do
Estado de que a saúde do ser-
vidor sempre está em primei-
ro lugar”, destacou Chianca.

Para o coronel Ramilton Cor-
deiro, a parceria se apresenta-
va como uma das principais
preocupações de sua pasta e
agora se torna uma realidade
graças ao bom entendimento
existente entre o Instituto de
Assistência à Saúde do Servi-
dor e a Secretaria de Estado da
Segurança e da Defesa Social.

Parceria garante atendimento
especializado a policiais civis
n Em um prazo de 30 dias, o Instituto vai oferecer assistência aos servidores nas áreas médica, odontológica, entre outras

José Fontineli
DO IPEP

Funesc lança
nospróximos
dias o Projeto
7 em Ponto
n Tudo pronto para o lançamen-
to do novo projeto da Fundação
Espaço Cultural (Funesc). Trata-
se do Projeto 7 em Ponto, evento
que vai ocorrer duas vezes ao
mês,reunindooqueexistedeme-
lhor na música popular brasilei-
ra, bem como no teatro e no hu-
mor paraibano.

DeacordocomodiretordoDe-
senvolvimento Artístico e Cultu-
raldaFunesc,LisAlbuquerque,o
projeto será realizado no Teatro
de Arena e vai acontecer sempre
nas primeiras e terceiras sema-
nas de cada mês. O Projeto 7 em
Ponto tem como objetivo resga-
tar a cultura e valorizar o artista.

Segundo Lis Albuquerque, a
programação já está sendo ela-
borada e a primeira realização
do projeto está prevista para
acontecer no próximo mês de se-
tembro. Ele adiantou que estão
confirmadas as participações de
diversos artistas da música po-
pularbrasileiraedaParaíba,con-
sagrados nacionalmente.

SemináriodaApaevai ser
abertohojeemJoãoPessoa
n A acessibilidade e o fato de
99,3% dos brasileiros terem
algum tipo de preconceito
contra os excepcionais, são
dois dos temas a serem abor-
dados durante a Semana Na-
cional do Excepcional e o 9º
Seminário da Apae de João
Pessoa, que começa hoje, no
auditório da Associação dos
Plantadores de Cana da Para-
íba (Asplan), no Centro, e ter-
mina no sábado, dia 29.

Quem informa é o presiden-
te da Apae-JP (Associação de
Pais e Amigos de Excepcionais
de João Pessoa), Ivaldo Araú-
jo, que lembra o fato de a enti-
dade atender mensalmente
cerca de 700 alunos excepcio-
nais, pais e familiares.

“Iremos debater um tema
muito falado hoje, mas não
muito compreendido que é a
acessibilidade. Aqui não esta-
mos tratando da acessibilida-
de física com rampas nas cal-

çadas e acessos a prédios, mas
sim, a acessibilidade que der-
ruba o grande preconceito con-
tra os excepcionais, em todo
Brasil. Recente pesquisa mos-
tra que mais de 40% dos brasi-
leiros têm preconceito”, co-
mentou.

Ivaldo defende que haja in-
clusão de milhares de excep-
cionais nos colégios regulares,
mas acha que “em quase todo
Brasil as escolas não estão
preparadas para receber os
excepcionais. É preciso prepa-
rar um corpo docente que sai-
ba tratar de forma diferenci-
ada esses brasileiros que são
especias”.

Ele destacou que “nos even-
tos ocorrerão seminários, de-
bates e cursos que servirão
para mostrar o nível dos nos-
sos profissionais e das nos-
sas instalações”. Mais infor-
mações pelos telefones 3235-
2080 ou 3235-8579.

A Apae oferece vários serviços aos seus associados, a exemplo de informática

n A Transpetro, empresa res-
ponsável pela distribuição de
combustíveis do Brasil, reali-
zou,na segunda-feira (25),no
prédio da Vice-Governadoria
do Estado, no Centro Admi-
nistrativo, palestra sobre Pla-
nodeEmergência,pararepre-
sentantes da Defesa Civil, Se-
gurança e Saúde do Estado.

A palestra, ministrada por
técnicos da Transpetro e coor-
denada pela Defesa Civil esta-
dual, teve como principal ob-
jetivo, mostrar o georeferenci-
amento da empresa para se-
toresquefazempartedasegu-
rança nas localidades onde es-
tão situados os dutos que con-
duzem o gás natural (gasodu-
tos) para o abastecimento de
indústrias, postos de combus-
tíveis e usinas termoelétricas.

Durante a palestra, técni-
cos da Transpetro explana-
ram acerca do que é a empre-
sa, de como funciona, do gás
natural (sua exploração e dis-
tribuição) e, principalmente,
do plano de emergência que
vem garantindo a segurança
das pessoas e do meio ambi-
ente desde o início da sua im-
plantação. Futuramente, essa
palestra deverá ser ministra-
da para todos os interessados
em segurança no Estado e
municípios paraibanos.

ATranspetro é parte do Sis-
tema da Petrobras responsá-
vel pelo transporte de com-
bustíveis como petróleo, gás

Defesa Civil e Transpetro
debatemaçõesemergenciais

natural, gasolina, diesel e ál-
cool em todo o Brasil. São 11
mil quilômetros de dutos e 46
terminais, que interligam ci-
dades em todas as regiões bra-
sileiras, transportando a
energiaquedesenvolveopaís.

Na Paraíba, a faixa de du-
tos é de 104 km que vão desde
Jacaraú (limite com Rio Gran-
de do Norte) até Pedras de
Fogo(limitecomPernambuco),
e faz parte da malha Nordeste
Setentrional juntamente com
osEstadosdoCeará,RioGran-
de do Norte, Pernambuco e
Alagoas, compreendendo
aproximadamente 1.265 Km
de extensão de dutos.

Na palestra, os técnicos da
Transpetro deixaram bem cla-
ro a importância de se fazer
um trabalho unificado,
abrangendo os setores res-
ponsáveis pela segurança,
saúde e meio ambiente para
que o plano de contingência
seja realizado com sucesso.
Para eles, os simulados, trei-
namentos e estudos de análi-
se de risco devem ser realiza-
dos com frequência e divulga-
dos à sociedade.

O evento contou com a par-
ticipação da equipe que faz a
Defesa Civil estadual, repre-
sentantes da Defesa Civil de
João Pessoa, e de Campina
Grande, entre outros municí-
piosedoCorpodeBombeiros,
Secretaria da Saúde Estadual
e Sudema.

O Ipep vai garantir assistência médica e odontológica aos servidores

Enaderealizará
avaliaçãode
dezoitocursos
daUFPB
n A Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB)estáoferecendoum
total de 18 cursos de graduação,
atavésdoExameNacionaldeDe-
sempenho dos Estudantes (Ena-
de).Asinstituiçõesdeveminscre-
ver os alunos até o próximo dia
31. As provas serão aplicadas dia
8 de novembro.

AparticipaçãonoEnadeéobri-
gatória. Criado em 2004 para
substituir o Provão, o objetivo
do exame é avaliar a qualidade
doscursosdegraduaçãodasins-
tituições públicas e privadas de
ensinosuperior.Oalunoquenão
comparecer ao exame fica sem
diploma ao final do curso.

Apartirdesteano,aprovaserá
aplicada para todos os ingres-
santes e concluintes das áreas
avaliadas. Antes o Enade só era
obrigatório para uma amostra
de alunos selecionados pelo Ins-
titutoNacionaldeEstudosePes-
quisasEducacionais (Inep).

São considerados alunos do fi-
nal do primeiro ano do curso
aquelesqueaté31destemêstive-
rem concluído de 7 a 22% da car-
gahorária. Jáosalunos concluin-
tes são aqueles que até a mesma
data tiverem concluído pelo me-
nos80%dagraduaçãooutenham
condiçõesdeconcluirocursoain-
da no ano letivo de 2009.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

T

 BRANCO LUCENA
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O dia errado

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Não tem dia que é a cara de outro dia? Quantas vezes a
gente não sente num domingo a impressão de estar num
sábado, por exemplo? Ou depois de um feriado no meio
da semana, a sensação de que acordou numa segunda-
feira? Atire a primeira pedra no calendário quem já não
teve esse tipo de percepção.

Pois bem, ontem eu amanheci como se estivesse doido
de pedra. Primeiro, ao saber que estava sendo lançado em
Areia o Programa de Qualidade da Cachaça do Estado da
Paraíba. Segundo, ao ler a crônica semanal do meu velho
amigo Evaldo Gonçalves, no Correio da Paraíba, sob o tí-
tulo "Os feitiços do bar".

Claro que senti a impressão de estar num sábado, em-
bora fosse plena quarta-feira. Tanto que corri para ver se a
minha coluna do dia falava em "apologia de bebidas alco-
ólicas". E não é que falava? De raspão, mas falava. Consta-
tei, então, não me restar senão a percepção de que acorda-
ra no dia errado.

Que pena que o lançamento do Programa de Qualidade
daCachaçadaParaíbanão tivesse sido feitonosábado!No
meu caso, já que o evento ocorreu na quarta-feira, foi como
se tivessem colocado areia na hipótese de uma ida minha à
cidade brejeira. Em outras palavras, a hipotética viagem
fora pro brejo, feito a vaca do ditado popular.

Quanto à crônica de Evaldo Gonçalves, só digo a vocês o
seguinte: liguei para o amigo velho e, tal qual José Nêu-
manne Pinto nos telejornais do SBT, fui direto ao assunto.
"Ô, Evaldo, você quer tomar meu lugar nos dias de sába-
do?", perguntei. Ele soltou aquela característica gargalha-
da e me tranquilizou com um mimo a mais: "De jeito ne-
nhum, amigo velho, mas pensei em você quando escrevi
a crônica".

Para quem por acaso não leu, "Os feitiços do bar" é um
texto delicioso. À guisa de aperitivo, abre com considera-
çõessobreosegundolardosboêmios, serve logoapósuma
dose rápida de história e de política, oferecendo a seguir
umaverdadeira iguaria:ahistória (verídica, segundoocro-
nista) de um marido, na cidade de Monteiro, que discute
com a mulher sobre os feitiços do título da crônica.

Infelizmente,nãoháespaçonestamesa,querodizer,nesta
coluna para reproduzir a narrativa de Evaldo, na íntegra.
Ofereço, entretanto, à degustação de vocês o resumo da
ópera, transcrevendo o diálogo entre marido (de nome
Natanael) e mulher (Terezinha). Queixa-se ela:

- Não entendo você, Nael. Aqui em casa tem uma gela-
deira cheia de cerveja, tem tira-gostos os mais diversos,
mas você esquece tudo e prefere ir beber com seus amigos
no bar. Explique-se, por favor, pois eu e seus filhos ficamos
a lhe esperar horas e horas, e você só chega atrasado para
almoçar.

A resposta do marido é definitiva:
- Terezinha, você tem toda a razão do mundo. Devo-lhe

realmente uma explicação. Aqui em casa, você tem dois
oratórios com os santos mais poderosos do céu. No entan-
to, vai todo domingo à Missa, esquecendo-se das suas ima-
gens, que são iguais ou melhores do que as da igreja. Tere-
zinha, a gente não apura de quem é o maior pecado. Va-
mos dar a conversa por encerrada?

Queixo-me, agora, eu: por que danado o lançamento do
programa da cachaça e a crônica de Evaldo não esperaram
pelo sábado?

Ciclo de palestras debate
a prevenção da gripe A
n O evento será realizado pelo Governo do Estado em escolas e instituições. Hoje, estão

programadas cinco palestras, na Capital, a serem ministradas pela Vigilância Sanitária

Governo do Estado rea-
liza, esta semana, mais
uma série de palestras

sobre prevenção e controle da
gripeA(H1N1),emescolaseins-
tituições. O trabalho vem sen-
do realizado pela Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária
(Agevisa) eSecretariadaSaúde.

De acordo com o cronogra-
ma, estão programadas hoje
cinco palestras. Às 9 horas,
uma equipe da Vigilância em
Saúde da SES estará na Poli-
clínica da Polícia Militar da Pa-
raíba, discutindo o assunto com
oficiais do quadro de saúde da
corporação. As outras quatro
palestras acontecerão em esco-
las da Capital.

Os alunos dos colégios Senix,
Úrsula Lianza e Burity, no bair-
ro de Tambiá, receberão técni-
cos a partir das 9 horas. À tar-
de, às 15 horas, o assunto será
debatido na Escola Estadual
Pedro Augusto Caminha (Ee-
pac), em Jaguaribe. De acordo
com os organizadores, a cada
palestra cerca de 150 pessoas
participam das discussões e ti-
ram todas as dúvidas sobre as
formas de contaminação e pre-
venção da doença. Nas escolas,
além do público que assiste as
palestras, os professores se
comprometem em ser agentes
multiplicadores, repassando
sempre aos seus alunos os há-
bitos de higiene, que previnem
não só a gripe A, mas uma série
de outras doenças.

Projetos de habitação são refeitos

n Por causa de problemas de-
tectados em inspeção realiza-
da pela Prefeitura de João Pes-
soa e Caixa Econômica Federal
na estrutura de alvenaria de
casarões, localizados no Centro
Histórico da cidade, no Vara-
douro, os projetos de habitação
foram refeitos e encaminhados
novamente para a CEF, que está
concluindo a avaliação dessa
documentação. Depois dessa
etapa, é que a instituição pu-
blicará o Chamamento Públi-
co - ou concorrência - para con-
tratar a empresa que realizará
as obras. Os casarões serão
transformados em apartamen-
tos, dentro do Projeto Mora-
douro,

As informações foram pres-

tadas pelo secretário adjunto
da Habitação da Prefeitura de
João Pessoa, José Guilherme,
estima que haja a publicação da
concorrência no início do pró-
ximo mês. Segundo ele, após a
escolha da empresa, as obras
nos casarões deverão ser inicia-
das num prazo de até 40 dias. A
previsão de execução do proje-
to é de oito meses.

José Guilherme esclareceu
que, na última inspeção reali-
zada pela Prefeitura Municipal
e Caixa Econômica, detectou-se
problemas na estrutura, por-
que as alvenarias existentes es-
tavam deterioradas pela ação
do tempo, o que poderia causar
acidentes. "Foi feito novo pro-
jeto de reforço da estrutura.
Com isso, agora, em vez de
aproveitar as paredes laterais,
que iriam funcionar como al-

venaria estrutural no outro
projeto, essas paredes serão
usadas só como fechamento",
disse ele.

O secretário adjunto da Ha-
bitação informou que o Projeto
Moradouro consiste na cons-
trução de 35 apartamentos em
sete casarões, com o objetivo de
revitalizar a área do Centro
Histórico. O cadastro dos ins-
critos para ocupar esses apar-
tamentos está pronto há dois
anos, composto principalmen-
te de pessoas da área artística.

Ele acrescentou que o Projeto
Moradouro é apenas parte de
um empreendimento mais am-
plo da Secretaria de Planeja-
mento da Prefeitura do Muni-
cípio, que é a de promover a re-
vitalização da área do Porto do
Capim.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

Várias outras escolas já rece-
beram técnicos do Governo do
Estado, a exemplo do Colégio
Líder, no Bairro dos Estados;
Madre Teresa, nos Bancários;
Alice Carneiro, em Manaíra;
José Lins do Rego, no Cristo;
Papa Paulo VI, em Cruz das Ar-
mas; Frei Martinho, no Bairro
dos Estados; Sesquicentenário,
na Torre, e Liceu Paraibano, no
Centro da Capital. A prevenção
e controle da gripe A, foram
motivo de palestras para fun-
cionários de hotéis, diretores de
creches estaduais, médicos e
profissionais da atenção bási-
ca, entre outros.

A gerente operacional de Vi-
gilânciaEpidemiológicadaSES,
Nadja Maria da Rocha Silva,
explicou que para repassar as
orientações, os educadores do
Núcleo de Educação em Saúde
da SES, da 1ª Regional de Saúde

e os profissionais da Agevisa
foram capacitados por técnicos
da Vigilância em Saúde.

Durante as palestras, as ins-
tituições e participantes rece-
bem material informativo (fol-
ders, panfletos e cartazes). As
informações são repassadas
com o uso de recursos audiovi-
suais. “Agente nota que as pes-
soas estão realmente interessa-
das em conhecer tudo sobre a
doença”, comentou o chefe do
Núcleo de Educação em Saúde
da SES, Lourival Pereira da
Costa Júnior. Ele explicou que
qualquerórgãoouentidadeque
quiser a palestra sobre a gripe
A pode ligar e pedir a presença
dos profissionais na institui-
ção. Os agendamentos podem
ser feitos pelos telefones 3218-
7323 ou 7304 (Núcleo de Edu-
cação em Saúde) e 3218-5927
(Agevisa).

CENTRO HISTÓRICO

Guilherme Cabral
REPÓRTER

O

A Paraíba tem adotado várias medidas para evitar a propagação da doença

REPRODUÇÃO
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Mais um imbróglio para o Senado resolver, nos próximos
dias. Ontem foi dia de debate sobre a reforma eleitoral em
tramitação na Casa. A matéria já foi aprovada na Câmara dos
Deputados, e, agora, depende dos senadores para que possa
virar Lei. Na hipótese de o Senado não votar nenhuma modi-
ficação no texto da Câmara, o Projeto de Lei vai imediatamen-
te à sanção presidencial. Se houver mudanças no texto, a ma-
téria retorna à Câmara para novos debates e votações. Pois
bem. Ontem, os governistas do Senado resolveram chiar. No
momento em que a matéria chegou ao debate nas Comissões
de Constituição e Justiça, e de Ciência e Tecnologia, pelas mãos
dos relatores Marco Maciel, pela CCJ, e Eduardo Azeredo, pela
CCT, houve uma chiadeira geral acompanhada de um pedido
de vista coletivo. Até ali, reclamou o líder Aloísio Mercadante,
do PT, apenas a oposição no Senado havia manipulado com a
matéria. Assim não dava!

O problema agora é o tempo que falta para que a matéria
seja votada, 30 de setembro, a fim de que possa valer nas
eleições do próximo ano. Questão crucial, ainda mais quando
se sabe de quão profundas são as feridas deixadas pela última
guerra envolvendo governistas e oposicionistas na Casa.

Melhor não apostar muito nessa mini reforma eleitoral, tam-
bém em função da resistência apresentada abertamente por
juízes e ministros da Justiça Eleitoral.

Assim não dá!

PELA ORDEM
Avançaram mais dois

graus as negociações em tor-
no da transferência da folha
de pagamento do Estado,
atualmente no Banco Real. O
pêndulo das possibilidades
aponta, ainda, para os mes-
mos: Banco do Brasil e Caixa
Econômica, pela ordem.

Camaratuba vai ter
condomínio turístico
n Governo do Estado firma parcerias com Grupo que possui destilarias na PB e PE

para a construção de equipamento no Litoral Norte, numa área de 147 hectares

GrupoAgican,quepos-
sui destilarias nos Esta-
dos da Paraíba e Per-

nambuco, deu início a um pro-
cesso de parceria com o objeti-
vo de construir um condomí-
nio turístico na praia de Barra
de Camaratuba, no Litoral
Norte da Paraíba, numa área
de 147 hectares, onde também
poderá ser construído um re-
sort. O responsável pela inicia-
tiva é o empresário Belarmino
Pessoa de Melo, proprietário do
Grupo Agican, que tem sede no
município de Mataraca, no Li-
toral Norte da Paraíba.

Durante a reunião com o se-
cretário do Turismo e Desen-
volvimento Econômico (SET-
DE), Edivaldo Nóbrega, e com
o prefeito de Mataraca, João
Madruga, ex-presidente da
PBTur (Empresa Paraibana de
Turismo) ele destacou os mo-
tivos para investir no ramo de
turismo na Paraíba. "Primei-
ro, como empresário temos
que investir em qualquer tipo
de negócio que seja viável sob
os aspectos econômico, finan-
ceiro e social. Segundo porque
ao investir na região de Mata-
raca estamos contribuindo

O

para uma grande integração
social", ressaltou Belarmino
Pessoa.

Ele fez questão de destacar,
também, a seriedade das admi-
nistrações do Governo do Es-
tado e da Prefeitura de Mata-
raca como credenciais para in-
vestimentos no Estado. "Não se
poderia investir em cima de
sistemas de governo que não se
acredite. A Prefeitura de Mata-
raca tem uma administração
séria e o atual Governo do Es-
tado nós apoiamos há muito
tempo, porque trata o desen-
volvimento da Paraíba com
seriedade. Então, unindo-se go-
vernos Estadual e Municipal é
uma oportunidade de investi-

mento em cima de um negócio
que é viável", explicou.

RESORT
O prefeito de Mataraca,

João Madruga, disse que nes-
sa reunião com o secretário
Edivaldo Nóbrega e com o
empresário Belarmino foram
dados passos concretos por-
que o seu pensamento é ins-
talar um condomínio turísti-
co e, possivelmente, encon-
trar grupos querendo im-
plantar resort no município.
"Vamos aprofundar os enten-
dimentos com o Governo,
através do secretário Edival-
do. Com certeza quem sairá
ganhando será o turismo pa-
raibano, com o seu crescimen-
to, gerando empregos e renda
para o nosso povo, através de
vários negócios de pequeno
porte, para atender a uma
grande demanda", explicou.

Ele disse que o local do pos-
sível empreendimento é estra-
tégico porque se encontra a 80
quilômetros de João Pessoa,
igual distância de Natal e
muito próximo da praia de
Pipa, onde existe um merca-
do de turismo em pleno de-
senvolvimento e que já está
exportando turistas para ou-
tras localidades.

#
O objetivo é instalar
inicialmente um
condomínio turístico e,
possivelmente,
encontrar grupos
querendo implantar um
resort no município

Edson Verber
DA SETDE

Geração de empregos e melhoria de vida
"A nossa opinião é a do Go-

verno do Estado. Quando nós
temos um empresário do porte
do Belarmino e um prefeito do
porte de Madruga, envolvidos
num empreendimento vemos
união de forças, união que vem
trazer aquilo que a sociedade
deseja, que é um projeto inte-
grado, onde, principalmente os
jovens serão beneficiados com
empregos e as famílias com a
melhoria do nível de vida"

destacou Edivaldo Nóbrega.
Ele garantiu que investimen-

tos de grandes grupos do tu-
rismo são viáveis porque se tra-
ta de uma região fantástica que
passa a contar com a duplica-
ção da BR-101, valorizando to-
dos os imóveis. Portanto o Go-
verno do Estado e o do Municí-
pio estão realizando um bom
trabalho quando conseguem a
adesão de um empresário
como Belarmino e entre outros

que têm interesse em investir
na Paraíba." Eu não tenho dú-
vida nenhuma que a sociedade
paraibana sairá ganhando.
Com a duplicação da BR-101
integrando a Paraíba com o Rio
Grande do Norte e Pernambu-
co vamos fazer aquilo que nun-
ca foi feito na nossa região, que
é uma forte parceria entre o
Governo do Estado, do Muni-
cípio e setor empresarial", fina-
lizou.

Encontrodiscutiráorigemdostributos

n Qual a importância dos tribu-
tos? Qual a origem dos recursos
públicos e onde são aplicados?
Responder a estas questões é
uma das funções do programa
que encontra na educação o ca-
minho para despertar a cidada-
nia. Trata-se do Programa Na-
cionaldeEducaçãoFiscal(PNEF),
que funciona em todo o país.

Nesta quinta-feira (27), o Go-
verno do Estado, através das
secretarias de Estado da Recei-
ta e da Educação e Cultura, pro-
moverá um encontro entre os
gestores do Programa na Para-
íba, Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Alagoas. Intitulado
'Encontro do Grupo de Educa-
ção Fiscal da 4ª Região Fiscal', o
evento vai ocorrer na Escola de
Administração Tributária, às 9
horas, situada no Complexo

COP, Centro de Operações do
Fisco Estadual, no Distrito In-
dustrial de João Pessoa.

Participarão várias instituições
parceiras do Programa Nacional
deEducaçãoFiscal,aexemploda
CGU, Controladoria Geral da
União, Receita Federal e secreta-
riasEstaduaisdeFazenda,Recei-
ta, Tributação, Educação e Cultu-
ra; diretoria do Pólo ESAF-PB e a
Coordenadoria Municipal do
PNEFemJoãoPessoa.

Romye Schneider
DA SECRETARIA DA RECEITA

CRESCIMENTO
Até 2002, eram 100 insti-

tuições federais de ensino
superior. Na era Lula, até
agora, foram criadas mais 90
IFEs. Dados revelados, on-
tem, pelo ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad,
durante a audiência com a
comitiva paraibana.

CONTROLE
O MEC estabeleceu um sistema de controle sobre obras

financiadas pelo governo federal, no setor, que permite ao
ministro acompanhar via Internet/satélite o cronograma
das construções, em todo o Brasil, cronometrando o repas-
se dos recursos.

CONTROLE II
O governo da Paraíba vai adotar o software usado pelo

Ministério da Educação, combinando com programas que vi-
sam o mesmo objetivo e que já vêm sendo estudados via Co-
data. Fernando Haddad prometeu total colaboração.

COMITIVA
Ao desembarcar ontem

em Brasília, o governador
José Maranhão estava
acompanhado do prefeito
campinense Veneziano Vi-
tal do Rego e do reitor Rô-
mulo Polari. Ontem, mes-
mo, à noite, retornaram to-
dos à Paraíba.

OBSTRUÇÃO
Os deputados, da base e da

oposição, praticamente pa-
ralisaram os trabalhos na
Câmara dos Deputados. E só
voltam ao batente, para va-
ler, depois de liberadas as
emendas individuais que se
encontram contingenciadas
pelo governo federal.

ACORDO
Os empresários voltaram atrás e vão participar da or-

ganização da Conferência Nacional de Comunicação, pre-
vista para acontecer no final de ano, e que tem como obje-
tivo propor novas regras para o setor no país.
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Após 30 anos, sonho de
paciente se concretiza
n João da Silva, 66 anos, sai do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira com a ajuda da

irmã, Maria da Silva. Outros vivem o mesmo drama e estão à espera dos familiares

S

Heróis do dia (III)

Sitônio Pinto

*Sitônio Pinto ÉJORNALISTA,ESCRITOR,PUBLICITÁRIO,MEMBRODOIHGP,DA
ACADEMIAPARAIBANADELETRASEDAACADEMIADELETRASEARTESDONORDESTE

sitoniopinto@gmail.com

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

João, ao lado da irmã, quer terminar os últimos dias de vida junto à família

 FOTO: DIVULGAÇÃO

air do Complexo Psi-
quiátrico Juliano Morei-
ra e viver com sua fa-

mília era o sonho de João Hen-
rique Paulino da Silva, 66
anos, que, há cerca de 30 anos,
estava internado naquela uni-
dade. O desejo dele foi realiza-
do no dia 17 de junho deste
ano, quando a irmã caçula,
Maria José da Silva, 50 anos, o
tirou do hospital. Como João,
outros 50 pacientes internos
no complexo estão de alta mé-
dica, só esperando que seus fa-
miliares lhe acolham.

Hoje, João está morando com
a irmã, o cunhado, dois sobri-
nhos e a mãe de criação numa
pequena granja na Rua Guio-
mar Nunes, no Loteamento
PapaPauloVI,noconjuntoAlto
das Populares, em Santa Rita.
Mesmo com a idade avançada,
JoãoHenriqueé lúcido. Agora,
nacasada irmã,eleafirmouque

apesar do sonho ter demorado
30 anos, se sente um homem
realizado e foi enfático ao dizer
que não quer voltar nunca mais
para o Juliano Moreira, nem
mesmo para rever os amigos.

"O meu sonho era voltar a vi-
ver com os meus familiares. Lá
no Juliano tem muitas pessoas

boas, fiz muitas amizades, fui
bem tratado, recebi carinho,
atenção e amor, mas, mesmo
assim, prefiro terminar os
meus dias ao lado da minha
família. Minha irmã cuida bem
de mim, me leva para o médico
e, além de tudo, tenho carinho,
amor e respeito", disse João.

Serviço Social faz
triagem para
evitar abandono
dos parentes

Dos 51internos no complexo,
apenas um voltou para casa

A dona de casa Maria José da
Silva, irmã de João Henrique,
revelou que o medo foi o princi-
pal motivo para ela não trazer
o irmão para casa, antes. Ela
lembraqueJoãoHenrique,quan-
do estava em crise, ficava mui-
toagressivo. "Comomeus filhos
eram pequenos eu temia colo-
cá-lo dentro de casa com medo
queele fizessealgumacoisacom
as crianças", justificou.

Maria José lembrou que todas
asvezesqueexpressavaodesejo
de pegar João Henrique para
morar com ela, os irmãos eram
contra e sempre alertavam que
ela iria enfrentar muitos proble-
mas e trabalho. Ela lembrou que
João Henrique começou a apre-
sentar problemas mentais quan-
do tinha pouco mais de 20 anos,
depois que matou um irmão e
tentoumataraprópriamãe. "As
atitudes dele eram de quem es-
tava doido e por isso a família
resolveu internar", disse.

Primeiro ele passou uns tem-
pos no Manicômio Judiciário
onde cumpriu a pena pela mor-
te do irmão e depois foi trans-
ferido para o Complexo Juliano
Moreira, onde permaneceu por
cerca de trinta anos. Depois do
internamento, todos os irmãos
de João Henrique foram embo-
ra da Paraíba e só Maria José,
que residia em São Paulo, deci-
diu voltar há cerca de 10 anos.
"Depois que eu assisti a uma

reportagem na televisão aon-
de o curador Valberto Lira pe-
dia para que as pessoas que ti-
vessem parentes idosos no Ju-
liano fossem buscar, eu fiquei
mais comovida e decidi fazer o
que tinha vontade", contou.

ALTA MÉDICA
Dos 51 pacientes internos no

Complexo Psiquiátrico Juliano
Moreira que estão de alta mé-
dica e foram abandonados pe-
los familiares, apenas João
Henrique Paulino da Silva vol-
tou a viver com os parentes. Em
maio deste ano, o hospital co-
meçou uma campanha de sen-
sibilização junto aos familiares
e através da imprensa. No mês,
seguinte, a irmã de João Henri-
que foi buscá-lo.

A superintendente do com-
plexo, Clélia Lucena de Andra-
de Gomes, orientou a Maria
José que ela procurasse o Mi-
nistério Público, que é parceiro
do Juliano Moreira nessa luta
de encontrar os familiares dos
pacientes abandonados. Na
Promotoria do Cidadão, ela as-
sinou um termo de responsa-
bilidade. Nodocumento,opro-
motor Valberto Cosme de Lira
deixou claro que os familiares,
em hipótese alguma, estão au-
torizados a fazer empréstimo
bancário em nome do pacien-
te, uma prática comum em
todo o Brasil.

A diretora do Complexo Julia-
no Moreira, Clélia Lucena, ex-
plicou que alguns pacientes já
vivem há trinta anos no local
e passaram a ser chamados de
"pacientes residentes". O aban-
dono já foi comunicado ao Mi-
nistério Público do Estado.
Para evitar que pessoas dei-
xem familiares e deem endere-
ços e nomes falsos, o Serviço
Social está fazendo triagem ri-
gorosa e, agora, só aceitam pa-
cientes com identificação e
comprovante de residência.

Clélia Lucena lamentou a si-
tuação de abandono familiar
em que se encontram esses in-
ternos e destacou que a famí-
lia desempenha papel impor-
tante na cura dos pacientes. "Se
o paciente recebe atenção,
amor e carinho, a cura aconte-
ce com maior rapidez", disse.

"São 24 mulheres e 26 ho-
mens que não têm para onde
ir", disse a assistente social,
Maria Nadja de Araújo Aure-
liano. Ela explicou que esses
pacientes estão recuperados e
poderiam estar morando com
familiares, mas, ao internarem
seus doentes, eles forneceram
endereços errados para que
não fossem localizados.

Um grande herói que o Brasil precisa cultuar: Janduí.
Esse talvez seja nosso maior herói. Mas os heróis são como
os amores: todos foram grandes, todos são grandes, e não
se deve ficar pensando quem foi o maior. Dizia o poeta
Augusto Frederico Schmidt: "as cicatrizes que o amor dei-
xar serão estrelas na escura noite". Schmidt estava certo.
Até os amores que nos deixam cicatrizes iluminam a noite
de nossas vidas.

Mas há estrelas que brilham sem ser cicatrizes. As estre-
las de Rilke, que, mesmo mortas, permanecem presentes
no céu da lembrança.

Os heróis são como os amores. Todos grandes, todos
luminosos e todos merecedores de memória -- referência
do passado e bússola do futuro. Assim são, também, os
mártires do esquecimento.

Qual foi o rei que resistiu à invasão européia no Brasil,
e contra aqueles homens brancos, ávidos e cruéis, lutou
com seu povo até o derradeiro homem? Ele chegou a usar
cavalos e armas de fogo contra o invasor-exterminador
português, e, principalmente, unir e organizar seu povo,
as tribos que habitavam o espaço hoje compreendido pe-
los sertões da Paraíba e do Rio Grande do Norte, na Guer-
ra dos Bárbaros, ou Guerra do Sertão. Tivessem as outras
nações de Pindorama atendido ao chamado de Janduí, o
extermínio dos povos originais do Brasil não teria acon-
tecido.

Mas os tarairiús enfrentaram a guerra contra os inva-
sores praticamente sozinhos. Eram um povo diferenciado
dos outros povos indígenas que habitavam o Brasil, altos
e claros, parecidos com algumas tribos primitivas da Sibé-
ria, como os láguidos, yukaghires e kamachadales. Na
Paraíba, alguns estudiosos têm se debruçado sobre o as-
sunto. Há décadas, o lingüista José Elias Barbosa Borges
investe seu tempo na tarefa de conhecer os tarairiús e cari-
ris. Mais recentemente, o pesquisador Sérgio Gomes da
Silva, da UFPB, tem se dedicado à matéria. O jornalista
Machado Bitencourt também explorou o assunto, revisi-
tado por Hilton Gouveia em várias reportagens.

Os tarairiús eram longevos, como outras tribos de Pin-
dorama antes da colonização e do extermínio. Diz-se que
viviam até 200 anos (dois séculos). O Rei Janduí teria vivi-
do cerca de século e meio.Aigreja católica deveria ser muito
grata ao Rei Janduí, pois seus guerreiros deram uma ge-
nerosa contribuição ao hagiológio cristão, anexando cen-
tenas de sacrificados à lista dos mártires. Não faz muito
tempo, o papa canonizou quase uma centena de colonos
invasores que foram eliminados dentro de uma igreja,
durante a missa, no interior do Rio Grande do Norte,
mais precisamente no engenho Cunhaú, onde morreram
cerca de cem pessoas, inclusive o padre. Como não se ti-
nha o rol das vítimas, a igreja, levianamente, canonizou a
todas. Mais ou menos como faziam os antigos romanos
no seu altar e culto ao "deus desconhecido". E como se faz,
ainda hoje, em muitos países, com o monumento ao sol-
dado desconhecido.

Pois Janduí foi o grande rebelde nordestino, um dos
que mais ofereceram resistência à invasão portuguesa,
invasão responsável pelo extermínio de 818 povos de Pin-
dorama - só restando, hoje, 182 dos mil povos originais.
Mas nem a igreja dá patente de santo a Janduí, nem o
estado pós-colonial lhe dá patente de herói. Como não dá
aos milhões de mártires abatidos na guerra de conquista,
no genocídio e no esbulho de suas terras, para formar o
latifúndio brasileiro -- e o chão de nossas casas.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária Eletiva da Associação
das Federações de Esporte da Paraiba.

O Presidente da Associação das Federações de Esporte da Paraiba, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Estatuto da Associação das Federações de Esporte da Paraiba,
convoca as entidades que lhe são filiadas para participarem da Assembléia Geral Ordinária
Eletiva, que será realizada no dia 28 de setembro de 2009, às 15:00 horas, tendo como local
o Auditório do J.R. Hotel LTDA, com endereço na rua Rodrigues Chaves, 87, Centro, João
Pessoa - PB, com a seguinte ordem do dia: 1º Apresentação dos Relatórios Técnico e
Administrativo referentes ao exercício de 2008; 2º Apresentação, Discussão e Votação do
Parecer do Conselho Fiscal referente as contas do exercício de 2008 e parcial  do período
de janeiro à setembro de 2009; 3º Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Membros
Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal para o quadriênio 2009/2013. Cumpre ressaltar
que só poderão participar do referido Processo Eletivo as Federações que apresentarem
até 15 de setembro a ficha cadastral previamente distribuída na sede da AFEP. Período de
inscrição de chapa concorrente ao pleito de 01 à 15 de setembro de 2009 na sede da AFEP,
a chapa deverá ser inscrita com o nome de todos os seus membros, sendo necessário ser
assinado por todos. T udo deve ser entregue e homologada no endereço da AFEP.

João Pessoa, 26 de agosto de 2009.
Geraldo Magela das Neves Freire

Presidente - AFEP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

EDITAL DE CIT A Ç Ã O

EDT. 0001.000020-0/2009

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AÇÃO ORDINÁRIA nº 2005.82.00.012838-3 - CLASSE 29.

AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

REU: MANOEL SALES FERNANDES

FINALIDADE: Citar MANOEL SALES FERNANDES, RG nº 1.092.082-SSP/PB e

CPF nº 549.357.094-72, por se encontrar(em) em local incerto e não sabido, para, queren-

do, contestar o pedido da AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁ-

RIO), supramencionada, em trâmite neste juízo.

OBEJTO DA AÇÃO: Ressarcimento da importância de R$ 153.368,11 (cento e cin-

quenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e onze centavos), valor atualizado até 19

de julho de 2005, referente à quantia original de R$ 85.026,52, apurada no processo admi-

nistrativo nº 13.000017/2002.

ADVERTÊNCIA: Fica ciente a Ré que, não contestada a ação no prazo legal (15

dias), presumir-se-ão por ela aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor

(CPC, art. 285 e art. 319).

O presente edital será publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal

de grande circulação no Estado, bem como, afixado no átrio do Foro da 1ª vara desta Seção

Judiciária (CPC, Art. 232, III).

SEDE DO JUÍZO: João T eixeira de Carvalho, nº 480, Conj. Pedro Gondim, nesta

Capital.

Expedido, nesta Cidade de João Pessoa, em 04/08/09. Eu, _________, JOSÉ IDEÃO

LEITE ALENCAR, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, _________, RÔMULO AUGUSTO DE

AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secret aria da 1ª Vara, em exercício, o conferi.

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

O EXMO. DR. MARCOS AURÉLIO PEREIRA JATOBÁ FILHO Juiz de Direito em
substituição da 10ª Vara Cível da comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba,
no uso de suas atribuições e de acordo com a lei, FAZ SABER que tramita perante este Juízo
de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, os autos da Ação de BUSCA E
APREESÃO, processo nº 200.2003.015.685-1 movida pelo a FINAUSTRA CIA DE CRE-
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de NARCISO ANCLETO BATISTA
DA ROCHA (falecido) e por encontrar-se em local incerto e desconhecido os herdeiros do
promovido: CENILDA DA SILVA, CPF/MF 374.570.804-06; NANASHARA DA SILVA BA-
TISTA E NARIELLE SILVA BATISTA ROCHA ficam CIT ADAS com base no art. 231, II, do
CPC e nos termos do art. 232, do CPC, p ara no prazo de QUINZE (15) dias CONTESTA-
REM, querendo a presente ação, com as advertências do art. 285, CPC, que diz: não sendo
contestada a ação presumi-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos au-
tos, constantes na inicial. Tudo em conformidade com despacho de fl. 161. E, para que não
seja alegada ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito desta Unidade Judiciária,
expedir o presente edital, que será publicado em conformidade com a lei, observando-se as
cutelas de estilo, fixando-se copia no local de costume. CUMPRA-SE. Dado e passado
nesta Cidade de João Pessoa, Capital de Estado da Paraíba, aos 08 dias do mês de maio
de 2009. EU Álvaro, Técnico Judiciário o digitei e subscrevi. MARCOS ARÉLIO PEREIRA
JATOBÁ FILHO, JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO.

Responsavel.: CARLA VIVIANE CARDOSO DE
LIMA,APT. 2
CPF/CNPJ: 01 1500094-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$80,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL OTAV I-
ANO DAN
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050791
Responsavel.: CASA DOS FIL TROS - JUSCE-
LINO DE SOU
CPF/CNPJ: 009105553/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.333,34
Cedente: FIL TROMINAS LTDA - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047781
Responsavel: DALVA BEA TRIZ DE LUCENA
LIRA
CPF/CNPJ: 008220888/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$625,20
Cedente: SOUZA & CIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050950
Responsavel.: EDNALDO SALES DA SILVA
CPF/CNPJ: 281553004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$341,06
Cedente: CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049972
Responsavel.: EDNETE RITA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 010456951/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$93,80
Cedente: CALCADOS SEA COAST LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050020
Responsavel.: EDNETE RITA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 010456951/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,60
Cedente: CALCADOS SEA COAST LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049770
Responsavel: EVERALDO DA SILVA PORCIANO
CPF/CNPJ: 035501303/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$21 1,00
Cedente: VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048334
Responsavel: FRANCILMAR XA VIER DA SILVA
CPF/CNPJ: 032958614-98
Titulo: CHEQUER$720,00
Cedente: T F COMERCIO DE CALCADOS LTDA
(CALZ
Apresentante: T F COMERCIO DE CALCADOS
LTDA (CALZ
Protocolo: 2009 - 050607
Responsavel.: GILMAR MESA MASTROROSA
CPF/CNPJ: 052369218-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$308,20
Cedente: UNILEVER BRASIL GELADOS DO
NORDESTE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050188
Responsavel.: ISMAEL MARCULINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010603952/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$323,77
Cedente: DIST DE MEDICAMENTOS E COS-
METICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049962
Responsavel.: JOSE IVONILSON ROQUE DIAS
CPF/CNPJ: 357277054-87
Titulo: CHEQUER$312,00
Cedente: EVERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Apresentante: EVERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Protocolo: 2009 - 050602
Responsavel.: JOSEMIR GONCAL VES DOS
SANTOS, APT 1
CPF/CNPJ: 423823604-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$80,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL OTAV I-
ANO DAN
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050789
Responsavel.: JUDITE MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 102942444-68
Titulo: CHEQUER$180,00
Cedente: EVERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Apresentante: EVERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Protocolo: 2009 - 050604
Responsavel: LEIDIJANE SANTOS DA SILVA ME.
CPF/CNPJ: 010497354/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$483,33
Cedente: ETICA SL FOMENTO MERCANTIL
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048404
Responsavel.: LEILANE ALMEIDA DE MELO
FREITAS
CPF/CNPJ: 005524044/0001-34

TOSCANO DE BRITO
S E RVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177
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Titulo: DUP VEN MER IND  R$293,13
Cedente: LABORAT ORIO MICROSULES DO
BRASIL LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051959
Responsavel.: LUIS MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 327708044-72
Titulo: CHEQUER$700,00
Cedente: EVERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Apresentante: EVERALDO DE OLIVEIRA SAN-
TOS
Protocolo: 2009 - 050605
Responsavel.: MARIA DE FA TIMA SOARES
CPF/CNPJ: 569326504-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.967,24
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALI-
MENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052038
Responsavel.: MARIA DE FA TIMA SOARES
CPF/CNPJ: 569326504-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.682,00
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALI-
MENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052030
Responsavel.: MARIA FRANCISCA DA CON-
CEICAO
CPF/CNPJ: 252208534-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$12,00
Cedente: FUNERARIA ROSA DE SARON
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052115
Responsavel.: MARY JOIAS LTDA
CPF/CNPJ: 010946572/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$665,97
Cedente: RICSEN LTDA
Apresent ante: BANCO SANT ANDER BANES-
PA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051778
Responsavel.: OTA VIO ALFREDO FALCAO DE
OLIVEIRA L
CPF/CNPJ: 205644064-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$39,12
Cedente: CENTRAL DAS FECHADURAS
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049947
Responsavel.: REAL PECAS P/ VEICULOS
CPF/CNPJ: 070098157/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$194,66
Cedente: VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051941
Responsavel: ROSILDO GALVAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 005189134-49
Titulo: CHEQUER$257,17
Cedente: SUPERMERCADO LIT ORAL LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LITORAL
LTDA
Protocolo: 2009 - 050599
Responsavel: ROSILDO GALVAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 005189134-49
Titulo: CHEQUER$244,48
Cedente: SUPERMERCADO LIT ORAL LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LITORAL
LTDA
Protocolo: 2009 - 050979
Responsavel: ROSILDO GALVAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 005189134-49
Titulo: CHEQUER$89,04
Cedente: SUPERMERCADO LIT ORAL LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LITORAL
LTDA
Protocolo: 2009 - 050980
Responsavel.: SEVERINA RAMOS MACIEL
FERREIRA
CPF/CNPJ: 141 174444-68
Titulo: NT PROMISSORIA  R$  22.063,36
Cedente: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMEN-
TO E IN
Apresentante: OMNI S/A CREDITO FINANCI-
AMENTO E IN
Protocolo: 2009 - 049095
Responsavel.: TEREZA CRISTINA LUCENA
CPF/CNPJ: 150962544-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$52,00
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052117
Responsavel.: TO TAL TEC - SOLUCOES EM
TECNOLOGIA
CPF/CNPJ: 008166059/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$206,73
Cedente: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050345

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

Joao Pessoa,  27/08/2009
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
- Ti tular -

     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: ADEILDO MENEZES  DA CUNHA
CPF/CNPJ: 001034991/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$332,10
Cedente: GAL SHOES IND E COM
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051101
Responsavel.: ECOMAX EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS
CPF/CNPJ: 040999229/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Cedente: COMBATE PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051602
Responsavel.: EMANUELA MACIEL DOS
SANTOS
CPF/CNPJ: 031560784-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,89
Cedente: CONSTRUTO R A AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050874
Responsavel.: ELTON SANTOS MENDES
CPF/CNPJ: 061492394-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,50
Cedente: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051171
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$947,52
Cedente: GRENDENE S A
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052400
Responsavel.: MINISTERIO MISSIONARIO N
VIDA
CPF/CNPJ: 008859565/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$69,90
Cedente: INK BRASIL INDUSTRIA COMER-
CIO E SER
Apresent ante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051398
Responsavel.: WILKE JACOB MARQUES
CPF/CNPJ: 007434606/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$167,00
Cedente: AUTO ESCAPE CENTER LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051615
Responsavel.: ANA GLORIA MARTINS DA
SILVA
CPF/CNPJ: 764378094-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$401,00
Cedente: COND RESID PIRAMIDE IV
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051575
Responsavel.: B E B COM. DE MOTOCICLE-
TAS E PECAS
CPF/CNPJ: 010899927/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$168,00
Cedente: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051935
Responsavel.: CLASS ADM E PA RT LTDA
CPF/CNPJ: 009272133/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.550,00

Cedente: IMOVEIX PROPER TIES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051247
Responsavel.: CONSTRUTORA SOLARES
LTDA
CPF/CNPJ: 002773312/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Cedente: A UNIAO SUPERINT DE IMPREN-
SA EDITOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 045584
Responsavel.: CAD ENGENHARIA E COMER-
CIO LTDA  C
CPF/CNPJ: 003786315/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$177,80
Cedente: PROJECTA MA TERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051616
Responsavel.: FABIO MARQUES JERONIMO
M E
CPF/CNPJ: 0411 16757/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$969,49
Cedente: BANCO DA Y C O VAL S/A ITAPES-
SOCA AGRO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051788
Responsavel.: MARIA GORET CORREA E
SILVA
CPF/CNPJ: 706128898-15
Titulo: LETRA DE CAMBIO  R$767,21
Cedente: BANCO ITAU S/A
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048641
Responsavel.: PRIME-COM.VEICULOS PE-
CAS E SERVICOS
CPF/CNPJ: 010230717/0002-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.000,00
Cedente: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048505
Responsavel.: STUDIO ACADEMIA LTDA
MOOVE 92
CPF/CNPJ: 010764923/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Cedente: COMBATE PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050629
Responsavel.: STUDIO ACADEMIA LTDA
MOOVE 92
CPF/CNPJ: 010764923/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,60
Cedente: COMBATE PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050681
Responsavel.: WILLIAMS VICENTE DO NAS-
CIMENTO ME
CPF/CNPJ: 008625466/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$258,33
Cedente: ER COM DE PROD ELETRO ELE-
TRONICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051571

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,  27/08/2009
Bela. MARIA ANGELA

SOUTO CANTALICE
- Ti tular -

CONVITE Nº. 013/09
Nº. do Registro da CGE - 09.60246-1

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

TAÇÃO, HOMOLOGO O PROCEDIMENTO DO CONVITE Nº. 013/09, PARA RECUPE-
RAÇÃO DE 06 (SEIS) P ASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIO DO PEIXE, NAS LO-
CALIDADES BARRA DAS PIABAS, LAJES II, GARRANCHO, RECANTO I, POÇO
DANTAS E RECANTO II, NO MUNICÍPIO DE POÇO DANT AS, NESTE EST ADO, E
ADJUDICO SEU OBJETO EM FAVOR DA PERSONAL - CONSTRUÇÕES, COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA., COM PROPOSTA DE R$ 90.325,56 (NOVENTA MIL, TRE-
ZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CLASSIFICA-
D A EM 1º LUGR NO CERT AME LICITA TÓRIO EM EPÍGRAFE.

JOÃO PESSOA, 20 DE AGOSTO DE 2009.
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA

SECRETÁRIO EXECUTIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL

E  R  R  A  T  A

PREGÃO Nº37/08

PROCESSO Nº030709564/09

REGISTRO DA CGE Nº09-00331-4

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços, durante o CURSO

BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CBVE

Na Convocação do pregão nº37/09, publicada no D. O. E do dia 21 de agosto de 2009,

onde se lê 15:00 horas leia-se 10:00 horas.

João Pessoa, 26 de agosto de 2009.

Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

COMISSÃOPERMANENTE DE LICITA Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL

ADIAMENTO

PREGÃO N°31/09

PROCESSO Nº160609511/09

REGISTRO CGE Nº09-00344-7

OBJETO: O Presente Pregão tem por objeto aquisição de VEÍCULOS AUTOMO-

BILÍSTICOS.

Por motivos administrativos, estamos adiando o referido pregão, que posteriormente

será marcado uma nova data.

 João Pessoa, 26 de agosto de 2009.

Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os senhores acionistas da Companhia Docas da
Paraíba a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se-á no próximo dia
03 de setembro de 2009, às 09:30h, na sede social da Companhia, situada na Rua Presidente
João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo-PB, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Substituição de novo membro do Conselho de Administração;
b) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Cabedelo, 20 de agosto de 2009
Francisco Carlos Firmino de Sousa

Presidente do CONSAD

COMISSÃO ESPECIAL DE LICIT A Ç Ã O
AVISO DE ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 017/09
Registro CGE Nº. 09.60065-5
A SECRETARIA DE EST ADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da Comissão

Especial de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que será realizado às 09:00
horas do dia 04 de setembro de 2009, em sessão pública, a abertura dos envelopes Proposta
de Preços da Licitação acima descrita.

João Pessoa, 25 de agosto de 2009.
VINICIUS LONDRES DA NÓBREGA FILHO

Presidente da CEL

C O M PANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO

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

de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que estará realizando SORTEIO PÚBLICO no dia 28 de agosto
de 2009, às 9h00min, na sede da PBGÁS situada à Av. Epitácio Pessoa, 4756 - Cabo Branco
- João Pessoa/PB, em cumprimento ao disposto no art. 45, §2° da lei 8.666/93, relativo ao
critério de desempate das propostas da licitação na modalidade PREGÃO Nº 014/2009, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de vale alimentação e
refeição/lanche.

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

Pregoeira



11PUBLICIDADE JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

C O M PANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - DÉCIMA NONA CHAMADA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGAS, no

uso de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Con-
curso Público - EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do
Estado de 15/01/2008,

RESOLVE:
1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público

da PBGÁS obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparece-
rem a sede da PBGÁS situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa -
PB, impreterivelmente no período de 27/08/2009 a 10/09/2009, sob as penas de perderem
automaticamente o direito a vaga, aqueles que não se apresentarem no prazo fixado con-
forme prevê o item XI do Edital nº 001/2007 de Abertura de Inscrições, munidos dos seguin-
tes documentos:

a) prova de ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Cons-
tituição Federal;

b) diploma ou certificado, devidamente registrado, de Conclusão do grau de esco-
laridade exigido para o cargo;

c) certidão de nascimento ou de casamento e certidão de nascimento dos dependen-
tes, se for o caso;

d) comprovante de registro no órgão de classe;
e) título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de

quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral;
f)certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos

brasileiros do sexo masculino;
g) documento de identidade;
h) cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Re-

ceita Federal, com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado
não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.429/92;

i)comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
j)comprovante de Inscrição no PIS ou P ASEP (se não for o primeiro emprego);
k) 03 (três) fotos 3X4 recentes; e
l)declaração fornecida de acumulação de cargo ou função pública, quando for o

caso, ou sua negativa.

RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

CARGO: A01 - ADVOGADO

N O M E DOCUMENTO C L A S S

LUIZ ADOLFO DE SOUZA C LIMA SOBRINHO 5670314 02

CARGO: H07 - ASSISTENTE (FUNÇÃO ADMINISTRATIVA)

N O M E DOCUMENTO C L A S S

MICHEL IGOR QUEIROZ BICHARA DANTA S 2687309 100*

* Reserva de V agas p ara Candidatos Portadores de Deficiência, em atendimento ao
Decreto Federal

Nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
ANTONIO CARLOS FERNANDES REGIS

Diretor-Presidente

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº35/09

Registro CGE Nº09-00354-6
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 10/09/2009 às 14:00 horas para: Aquisição de Equipamentos
de Informática (Computador, impressora e notebook).  Maiores informações e cópia com-
pleta de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licit ação, no endereço
acima, ou no site www. paraiba.pb.gov. br. (Secret aria de Saúde).

João Pessoa, 25 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº44/09

Registro CGE Nº09-00358-9
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 11/09/2009 às 14:00 horas pa ra: Aquisição de Equip amentos
de Informática(Computador, impressora).  Maiores informações e cópia completa de EDI-
TAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licit ação, no endereço acima, ou
no site www. paraiba.pb.gov. br. (Secret aria de Saúde).

João Pessoa, 26 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O M PANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO

Registro na CGE Nº. 0960316-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão

Permanente de Licit ação, torna público que realizará licit ação na modalidade T omada de
Preços Nº. 013/2009, do tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução
das obras de Ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Juarez Távora,
no Estado da Paraíba. Abertura: 22/09/2009 - às 09:00 horas. Adquirir o edital ou obter
informações na Sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no bairro de Jagua-
ribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. fone/fax: 3218-1208 - e-mail:
cpl@cagep a.pb.gov. br.

João Pessoa, 25 de agosto de 2009.
Helen Maria T eixeira Coelho

Presidente da CPL

C O M PANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO

Registro na CGE Nº. 0960317-4
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão

Permanente de Licit ação, torna público que realizará licit ação na modalidade T omada de
Preços Nº. 005/2009, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para aquisição
e instalação de uma estação de tratamento de água em fibra de vidro com capacidade para
tratar 16 l/s, na cidade de Monte Horebe, no Estado da Paraíba. Abertura: 18/09/2009 - às
09:00 horas. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, situada na Rua
Feliciano Cirne, s/n, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da
Paraíba. fone/fax: 3218-1208 - e-mail: cpl@cagepa.pb.gov. br.

João Pessoa, 25 de agosto de 2009.
Helen Maria T eixeira Coelho

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
TO M A D A DE PREÇO Nº. 004/2009 - A VISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cuité, informa a
Empresa ANA FLÁVIA SILVA CARDOSO ME, vencedora da Licitação na Modalidade
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2009 cujo objeto é a Aquisição de Material de Consumo, que
o Contrato Administrativo nº 094/2009 foi rescindido, ficando, portanto a mesma notificada
para no prazo legal apresentar recurso administrativo contra decisão final, ato praticado
pela Comissão Permanente de Licitação, ficando a licitante supracitada, devidamente, inti-
mada, p ara, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR RECURSO,
conforme faculta o § I, alínea “c” do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
cont ados na forma do art. 110 do mesmo diploma legal, ficando os autos do procedimento
licitatório com vista franqueada ao interessados.

Cuité/Pb, 26 de agosto de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – CNPJ Nº 09.145.368/0001-

12 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1514/2009 em João Pessoa, 17 de Agosto de
2009 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Estádio de Futebol dotado do sistema de
tratamento de esgoto. Na (o) ZONA URBANA - Município:  ÁGUA BRANCA– UF: PB.
Processo: 2008-008139/TEC/LI-0547

Aroudo Firmino Batista
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 14:30 horas do dia 09 de
Setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição parcelada de equipamentos odontológicos para as Unidades Odontológicas
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 26 de Agosto de 2009

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Travessa Manoel Leandro da Silva, 0 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas
do dia 10 de setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Aquisição de materiais de consumo agrícola e agropecuária, destinando a uma
unidade produtiva familiar, deste município, mediante entrega diária, conforme solicitação
periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracit ado.T elefone: (083) 3625111 1.Email:
pmmarcacao@bol.com.br

Marcação - PB, 26 de agosto de 2009
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
RETIFICAÇÃO DE A VISO DE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2009
Onde se lê: Aquisição de pneus destinados a manutenção dos veículos da frota do

município, leia-se : Aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico, a cargo da
Secretaria de Infra-Estrutura do município. Permanecendo  todo o texto restante, mesma
data, horári e local de remarcação.

 Sousa - PB, 26 de Agosto de  2009
Adriana Cisleyde Alves Araujo

Pregoeira Oficial.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua: Cel.José Gomes de Sá, 27 Centro - Sousa - PB, às 14:00 horas do dia 14
de setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
aquisição parcelada gêneros alimentícios para atender as necessidades do alunado das
zonas rural e urbana da rede municipal de ensino do município de Sousa. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 26 de Agosto de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua: Cel.José Gomes de Sá, 27 Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 14
de setembro de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
aquisição de eletro-eletrônicos conforme anexo, para servir de premiação aos contribuintes
que pagarem o IPTU/2009 nos prazos estipulados. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 26 de Agosto de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Instalação n° 1564/2009 em João Pessoa, 26 de agosto de 2009 – Prazo: 180 dias. Para
a atividade de: Portal de Entrada da cidade. Na(o) – PB 348 Município: SÃO JOSE DA
LAGOA TAPADA – UF: PB. Processo: 2009-004034/TEC/LI-0371.

PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO - CNPJ/CPF Nº 188.630.434-34. T orna público
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação  nº 1557/2009 em João Pessoa, 24 de agosto de 2009. Prazo: 730 dias. Para
a atividade de: Edifício Residencial com sistema de Tr atamento de Esgoto. Na(o) A VENIDA
CABO BRANCO,3008-202 APT .Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2009-
004434/TEC/LO-1320.

SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ/CPF Nº 34.230.979/0125-46 torna público que a
SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu
a Licença de Operação nº 1571/2009 em João Pessoa, 26 de agosto de 2009 - Prazo: 730
dias. Para a atividade de USINA DE CONCRETO na(o) Av. 08, S/N, LTS E.F.G.H.I.J.12, 13,
14,15, 19, 20, 21, QD. 12, PA R G. ESPERANÇA, RENAS. II Município de Cabedelo-UF: PB.
Processo: 2009-003337/TEC/LO-0795.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – CNPJ N. 01.613.323/0001-13,
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te, emitiu a Licença de Instalação n° 1488/2009 em João Pessoa, 14 de agosto de 2009 –
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de uma praça pública numa área de terreno
de 273,75m². Na(o) – RUA FRANCISCO ANTÔNIO SIL VEIRA. Município: SÃO FRAN-
CISCO – UF: PB. Processo: 2009-003597/TEC/LI-0334.

Aposentado pode
ter reajuste de 6%

Ogoverno federal
conseguiu firmar
um acordo, na

noite da última terça-fei-
ra, com as centrais sindi-
cais e irá enviar ao Con-
gresso Nacional projeto
que prevê conceder no
próximo ano reajuste de
cerca de 6% para aposen-
tados e pensionistas que
recebem acima de um sa-
lário mínimo mensal. Se o
projeto for aprovado, os
pagamentos começarão a
ser feitos em janeiro de
2010 e levam em conta
uma nova fórmula de cál-
culo da ampliação dos be-
nefícios: variação do Índi-
ce Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC)acres-
cido de 50% do Produto
Interno Bruto (PIB) de dois
anos antes do reajuste,
esta última fatia sendo o
ganho real do reajuste.

O impacto nas contas
públicas, segundo o mi-
nistro da Previdência,
José Pimentel, deverá ser
de R$ 1,2 bilhão para
cada ponto percentual da
ampliação da aposenta-
doria. Ao todo, serão con-
templados 8,7 milhões de
aposentados que rece-
bem acima do mínimo.

Na rodada de negocia-
ções entre centrais sindi-
cais e o governo federal,
o Executivo aceitou redu-
zir a aplicação do chama-
do fator previdenciário

(princípio segundo o qual
a União teria de levar em
conta o tempo de contri-
buição, a idade do traba-
lhador no momento do
pedido de aposentadoria
e a expectativa de vida
para calcular os valores
dos benefícios) e permitir
que cumpram o fator
apenas os trabalhadores
que decidirem antecipar
suas aposentadorias. To-
das as alterações ratifica-
das entre governo e sin-
dicalistas precisarão de
aval do Congresso.

#
O impacto nas contas públicas, segundo o
ministro  José Pimentel, deverá ser de
R$ 1,2 bi para cada ponto percentual
da ampliação da aposentadoria

Entre os demais termos
do acordo, o Executivo irá
permitir que uma pessoa
que receba seguro-de-
semprego possa contabi-
lizar o tempo sem traba-
lho como período de con-
tribuição se conseguir
recolher seus tributos
junto ao Instituto Nacio-
nal do Seguro Social
(INSS), além de, por meio
de lei, obrigar que as em-
presas sejam impedidas
de demitir trabalhadores
que estiverem a um ano
da aposentadoria.

“Incluir o seguro-de-
semprego como tempo de
contribuição é fundamen-
tal”, disse o ministro José
Pimentel, ressaltando
que, de acordo com regis-
tros do governo federal, o
trabalhador, em média, é
demitido quatro vezes
durante sua vida laboral.

nProjeto será enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional e se for aprovado o pagamento
do benefício começa a ser feito em janeiro de 2010 levando em conta  nova fórmula de cálculo
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Renê Simões pediu demissão
do cargo de técnico da Portugue-
sa de Desportos. Ele conversou
com o presidente Manoel da
Lupa, por telefone, e não voltou
atrás mesmo depois das
explicações do dirigente.

"Renê Simões
pede demissão
da Portuguesa

Torneio busca novos talentos
n Competição está sendo disputada em Campina Grande no ginásio “O Meninão” e três clubes representam a Paraíba: Treze, Apcef e COPM

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

rês clubes paraibanos
entram em quadra na
tarde de hoje pela Copa

Nordeste Juvenil Feminino de
Handebol, que se realiza no Gi-
násio de Esportes "O Meninão",
em Campina Grande, numa
promoção da Confederação
Brasileira de Handebol, em
parceria com a Federação Pa-
raibana da modalidade espor-
tiva. A competição teve início
na terça-feira, (25) e reúne oito
times, divididos em dois gru-
pos de quatro equipes.

Os representantes paraiba-
nos (Treze/UECG, COPM eAp-
cef) já estrearam na Copa e hoje
fazem a terceira e última par-
tida da fase classificatória. "A
Copa Nordeste Juvenil Femi-
nino de Handebol é um pionei-
rismo de nossa região. O obje-
tivo é descobrir novos valores.
Serve como laboratório para os
clubes ficarem em atividades",

n Será na próxima segunda-
feira (31), a primeira etapa do
1ºEncontroParaibanodeGes-
tores de Esporte e Lazer, que
terá a sua abertura a partir das
9 horas, no Hotel Ouro Bran-
co,emJoãoPessoaereuniráos
presidentesdefederações,ges-
tores e empresários dos muni-
cípiosdas1ª,2ª,3ª,4ªe5ªregio-
nais de Ensino do Estado.

O objetivo do Encontro Pa-
raibano de Gestores de Espor-
te e Lazer é apresentar as es-
truturas e programas de es-
porte e lazer do governo fede-
ral e do Governo do Estado da
Paraíba, atualizando os parti-
cipantes sobre a Lei de Incen-
tivoaoEsporteeelaboraçãode
projetos, numa perspectiva de
proporcionar elementos para
captação de recursos financei-
ros para financiamento de
projetos,visandodifundirein-

COPA NORDESTE DE HANDEBOL
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A equipe do Treze de Campina Grande é uma das representantes paraibanas na Copa Nordeste de Handebol

Gestores debatem o esporte na Capital
centivar a política de interiori-
zação do esporte. .

Logo depois da solenidade de
abertura, serão iniciados os ciclos
depalestras:“EstruturaeProgra-
mas do Ministério do Esporte” e
“Lei de Incentivos e Benefícios
para Fomentar as Atividades de
Caráter Desportivo - captação de
recursosepatrocíniocomrespon-
sabilidade social”. A palestrante
será Rejane Penna Rodrigues, se-
cretária Nacional de Desenvolvi-
mento de Esporte e Lazer do Mi-
nistério do Esporte.

Paraoperíododa tarde,apar-
tir das 14 horas, está programa-
da a palestra “Elaboração de
Projetos para Captação de Re-
cursos” que será proferida por
Solange Correa - coordenadora
de Atividades Desportivas da
Prefeitura Municipal de Santo
André-SP. Logo depois serão
apresentados os Programas da

SecretariadeEstadodaJuven-
tude, Esporte e Lazer pelo se-
cretário de Esportes da Paraí-
ba, coronel Francisco de Assis
e gerentes executivos.

O evento será encerrado
com uma mesa-redonda que
discutirá sobre políticas para
o esporte e lazer na Paraíba,
com palestrantes da Secreta-
ria, representantes das Fede-
rações Desportivas e secreta-
rias Municipais de Esporte.

PATOS
Para o dia 1º de setembro, o

1ºEncontroParaibanodeGes-
tores de Esporte e Lazer terá a
sua segunda etapa, em Patos,
nas dependências do Water-
play,paraospresidentesdefe-
derações, gestores e empresá-
rios dos municípios da 6ª, 7ª,
8ª, 9ª, 10ª, 11ªe12ª regionaisde
EnsinodoEstado.

T

Meia Maratona
deve ter cerca
de 600 atletas
no domingo

disse ontem Isaque Alencar,
presidente da Federação Parai-
bana de Handebol.

Na terça-feira (25), início das
competições, a Apcef venceu o
Ipanema de Alagoas por 33x11.
OCOPMgoleoupor10x0aequi-
pe do Arquidiocesano de Sergi-
pe, enquanto o Treze/UECG
perdeu de 19 a 18 para a Cece-
pa de Maceió. Ontem, os times
paraibanos estiveram nova-
mente em ação.

De acordo com Isaque Alen-
car, os jogos serão disputados
até o próximo sábado (29),
quando será conhecido o
campeão. A rodada de ama-
nhã será definida apenas
após os três primeiros dias de
disputa.

Na última edição da Copa
Nordeste Feminino, o Cecepa-
ALfoicampeãoeoTreze/UECG
ficou com o vice-campeonato.
A Copa Nordeste Juvenil Mas-
culino será disputada entre 29
de setembro e 3 de outubro, em
Aracaju-SE).

n Cerca de 600 atletas vão dis-
putar a 8ª Meia Maratona Ci-
dade de João Pessoa, que acon-
tece domingo (30), com saída às
8 horas, do Busto de Tamanda-
ré. Os últimos detalhes para a
realização da prova foram de-
finidos ontem, durante reunião
realizada às 16 horas, na sede
da Secretaria de Juventude, Es-
porte e Recreação (Sejer), na
Capital.

Além de oficializar o número
de inscritos e o percurso, foram
definidostodooesquemadetrân-
sito, segurança e saúde para os
participantes da prova e espec-
tadores". A largada da 8ª Meia
Maratona Cidade de João Pessoa
está prevista para as 8 horas, no

A prova acontece no próximo
domingo em João Pessoa

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Busto de Tamandaré. Opercurso
será de 21 quilômetros. Os parti-
cipantes da terceira idade serão
divididosporfaixaetáriaeospri-
meiros lugares vão receber R$
100,00 cada um. Já a premiação
para a categoria principal geral é
de R$ 1 mil para o primeiro lu-
gar; R$ 800,00 para a segunda co-
locação e R$ 600,00 para a tercei-
ra.

 NÚBIA RENATA/DIVULGAÇAO

DIVULGAÇÃO



Raposa já esboça
reação na Série B
n Depois de golear o Duque de Caxias por 4 a 1, Campinense começa a dar sinais

de recuperação e pode melhorar a sua posição amanhã diante do Brasiliense

O piloto brasileiro Nelsinho
Piquet recebeu um convite para
pilotar carro da F-Indy, mas está
focado mesmo é na Fórmula 1
onde espera conseguir um lugar
na temporada de 2010. Ele está
em negociação com a Williams.

"Nelsinho pode
correr na Indy
ou na Williams

A
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O jogo Brasiliense x Vasco foi
marcado pelo choque entre o
atacante Aloísio e o zagueiro Aílson,
que deixou o primeiro desacordado.
O jogador foi para um hospital, mas
passa bem. A jogada aconteceu aos
2 minutos do segundo tempo, em
uma dividida pelo alto no meio de

"Aloísio dá um
susto no Vasco

campo, quando o atleta bateu sua
cabeça no ombro do defensor do
Jacaré. Aloísio caiu no gramado
com as mãos na cabeça e acabou
ficando inconsciente no gramado
por alguns instantes. Além disso,
ele teve um princípio de convulsão.
Ele foi atendido no gramado,
chegou a engasgar com uma goma
de mascar, porém deixou o
gramado em uma ambulância já
consciente e passa bem.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Quatro jogos sem derrota e com duas vitórias fora de
casa. Esse é o novo Campinense que ainda persegue um
lugar na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo
ano,apesardeaindaseencontrarna lanternadaatual com-
petição. No entanto, a diferença para o primeiro clube fora
da zona que já chegou a 12 pontos caiu para a metade e
amanhã o time tem outra grande chance de somar mais
três, caso vença o Brasiliense no Amigão, equipe do Distri-
to Federal que está em queda na disputa e está a quatro
pontos da zona de rebaixamento.Ainda é muito cedo para
empolgação, porém não se pode negar que o time está
buscando uma reação e com outro padrão de jogo. Freitas
Nascimento é o mais otimista de todos e está passando
esse pensamento positivo para os jogadores. Repito que
está muito difícil sair da zona, mas não é impossível, caso
mantenha essa sequência de bons resultados.

No caminho certo

Jogadores da Raposa na seleção
A vitória de 4 a 1 sobre o Duque de Caxias rendeu ao

Campinense destaque na seleção dos melhores da 20ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro da Série B, conforme o site
www.futebolinterior.com.br que elegeu o lateral direito
Fábio Santana e o meia Washington como destaques e ain-
da creditou Freitas Nascimento como o técnico da rodada.
Depois de tantos tropeços e humilhações dos adversários,
a Raposa começa a impor respeito na competição, mesmo
estando numa posição incômoda na tabela.

As besteiras de Maradona
O técnico da seleção argentina, Diego Armando Maradona,

não para de dizer besteiras e agora voltou a acirrar a rivalida-
de com o ex-jogador Pelé ao dizer, em entrevista ao site oficial
da Fifa, que o brasileiro está cansado de ser segundo colocado.
O mundo todo sabe que Edson Arantes do Nascimento ainda
reina absoluto no futebol, mesmo tendo encerrado a carreira. O
argentinoquenãoconseguiuser tãobomquantooreidentrode
campo.Foradecampo,Peléganhadegoleadaporqueocidadão
Maradona não é exemplo pra ninguém.

Trio sergipano
Um trio sergipano vai co-

mandar o jogo de amanhã,
em Campina Grande, no
Amigão, entre Campinense
e Brasiliense, a partir das 21
horas, pelo Campeonato
Brasileiro da Série B. Cláu-
dio Francisco e Silva será au-
xiliado por Cleriston Clay
Barreto e Edmo Oliveira
Santos. O quarto árbitro
será o paraibano José Rena-
to de Albuquerque e como
observador marcílio de
Lima Braz que é diretor da
comissao de arbitragem da
Federação Paraibana de Fu-
tebol.

Nacional de Patos
Uma matéria no site

Agoraesportes me cha-
mou atenção sobre o Na-
cional de Patos. Assinada
por Francisco Sales versa
sobre a possibilidade de
extinção do Nacional
Atlético Clube de Patos e
o surgimento de um ou-
tro clube com as mesmas
cores, como fez o Guara-
bira que encerrou suas
atividades e renasceu
como Desportiva Guara-
bira. O motivo é o mesmo:
dívidas trabalhistas que
o torna inviável.

Marcos Lima
REPÓRTER

goleadade4x1doCam-
pinense Clube sobre o
DuquedeCaxias-RJ,na

última terça-feira, em Mesqui-
ta, no Rio de Janeiro, pela roda-
da de abertura do returno da
Série B do Campeonato Brasi-
leiro deverá levar um bom pú-
blico ao estádio Amigão, ama-
nhã, para prestigiar a partida
entre o representante paraiba-
noeoBrasiliense-DF.Ojogoserá
às 21 horas e os comandados de
Freitas Nascimento prometem
se "vingar" da derrota sofrida
de 2x1, em Taguatinga, na se-
gunda rodada da competição.

Ao desembarcar ontem á tar-
de, em Campina Grande, o
Campinense Clube foi recebi-
do com muita festa por seus
torcedores. Ontem mesmo, o
treinador Freitas Nascimento
iniciou os trabalhos visando o
compromisso de amanhã con-
tra o Brasiliense, pela segunda
rodada do returno da Série B
do Brasileirão.

Com a vitória sobre o Duque
de Caxias, o Campinense Clube
deu, de forma brilhante, o "tro-
co" aos cariocas em pleno está-
dio do adversário. O resultado,
no entanto, não mudou a situa-
ção do time paraibano na tabe-
ladeclassificação,pois continua
na lanterna, isto porque o ABC
venceu a Ponte Preta por 2x1.

Mesmo assim, a vitória di-
ante do Duque de Caxias trou-
xe de volta as esperanças de
fugir do rebaixamento. Afinal,
já são quatro partidas sem co-
nhecer derrotas. O Campi-
nense Clube chegou aos 17
pontos, um ponto a menos do
que o ABC-RN, vice-lanterna
da Série B e seis pontos atrás
do próprio Duque de Caxias,
o quarto time a entrar na zona
do rebaixamento.

Na abertura da Série B, o Du-
que de Caxias havia vencido o
time paraibano por 2x1 no es-
tádio Amigão em Campina
Grande. No jogo de terça-fei-
ra, nem mesmo o torcedor
mais pessimista do Duque de
Caxias esperava que a equipe

saísse derrotada. O Tricolor da
Baixada decepcionou os torce-
dores presentes no estádio
Giulite Coutinho, em Mesqui-
ta. O resultado fez o Duque de
Caxias voltar para a zona do
rebaixamento.

As atenções agora estão vol-
tadas para o compromisso de
amanhã diante do Brasilien-
se-DF, no Amigão, em Campi-
na Grande, a partir das 21 ho-
ras. Para este compromisso, o
técnico Freitas Nascimento
quer também devolver a der-
rota para o "jacaré" e somar
mais três pontos na tabela de
classificação.

Apesar de se encontrar na
lanterna da Série B, o Campi-
nense Clube tem o oitavo me-
lhorataquedacompetição.Seus
jogadores já balançaram as re-
des 29 vezes, mas, em contra-
partida, tem a defesa mais va-
zada. O time já levou 45 gols. A
equipe se reapresentou ontem
à tarde, no estádio Renatão.
Hoje, durante os dois expedi-
entes, haverá treinamento.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Torcida do Campinense deve marcar presença em bom número no Amigão por conta da reação do Campinense
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“Paraíba democrática, terra amada”

Diego vê equilíbrio no clássico
n Atacante acha que quem errar menos vence o duelo de domingo no estádio do Morumbi entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

n DesconvocadodaSeleçãoBra-
sileira pelo técnico Dunga para
os jogos contra Argentina e Chi-
le, dias 5 e 9 de setembro, o vo-
lante Josué, do Wolfsburg, da
Alemanha, foi submetido a
uma artroscopia no joelho es-
querdo na manhã de ontem
para corrigir uma lesão sofrida
na partida contra o Hamburgo,
domingopassado.Epassabem.

"Estou contente, pois deu
tudo certo na mesa de cirurgia.
Os médicos do clube me passa-
ram que está tudo bem com
meu joelho e agora é trabalhar
com intensidade na fisioterapia
e voltar a jogar normalmente
em, no máximo, quatro sema-
nas", apostou o ex-volante de
Goiás e São Paulo, sem escon-
der a ansiedade para retornar
rapidamente aos campos.

"Vou me esforçar ao máximo.
Quero voltar a jogar logo", avi-
sou Josué, que iniciará a fisiote-
rapia hoje, em Hamburgo, em
uma clínica especializada em
recuperação de atletas com este
tipo de lesão.

A apresentação da Seleção
Brasileira paraoperíododepre-
paração na Granja Comary, em
Teresópolis, será na segunda-
feira, 31 de agosto, no Aeropor-
to Internacional Tom Jobim, no
Rio de Janeiro, de onde o grupo
segueparaaGranjaComary,em
Teresópolis.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

confronto entre São
Paulo e Palmeiras ga-
nhou contornos de de-

cisão por parte dos dois times.
De um lado, o Alviverde, líder
do Brasileiro com 40 pontos,
tenta se distanciar na ponta e
eliminar um possível concor-
rente ao título. Do outro, o atu-
al tricampeão da competição e
time em ascensão no torneio –
está com 36 pontos na terceira
posição. Por isso, o meia Diego
Souza acredita que o jogo do
próximo domingo, no Morum-
bi, será equilibrado, com o fa-
tor casa aparecendo como um
aliado do Tricolor Paulista.

- São dois times que brigam
pelo título e quem errar menos
vai sair vitorioso. Eles estão
quatro pontos atrás de nós e
tentam nos alcançar. Temos a
liderança e queremos nos dis-
tanciar cada vez mais. O favo-
ritismo é igual, pois são duas
equipes fortes. O São Paulo tem
um pouco de vantagem por jo-
gar em casa, com a torcida. Mas
a nossa também vai, mesmo
com o número de ingressos re-
duzidos – disse o meia palmei-
rense.

O jogo do próximo domingo
também marcará o reencon-
tro de Muricy Ramalho com o
São Paulo e a torcida tricolor,
agora na condição de rival. Em
três anos no Tricolor Paulis-
ta, o treinador conquistou as
últimas três edições do Cam-
peonato Brasileiro.

SÃO PAULO
Ricardo Gomes bem que

tentou falar sobre mais des-
taques do clássico do próximo
domingo entre São Paulo e
Palmeiras , no Morumbi, pelo
Brasileiro . Mas não conseguiu
fugir muito do assunto mais
comentado: o encontro de Mu-
ricy Ramalho, hoje no coman-
do do Verdão, com os jogado-
res do Tricolor. Para o treina-
dor são-paulino, os jogadores
não guardam mágoas do ex-
comandante, mas apenas as
boas lembranças da parceria
anterior.

- Quando você encontra al-
guém com quem trabalhou e
viveu bons momentos é sem-
pre legal. Mas não tem essa de
insatisfação de alguns como
motivação contra o Muricy. O
relacionamento entre pessoas
inteligentes tem desgaste, só
que os bons momentos são
mais importantes e marcam -
explicou o técnico são-paulino.

n O clima pesadíssimo na
Portuguesa deve fazer o clu-
be perder um de seus mais
importantes e valiosos joga-
dores: o atacante Edno. O jo-
gador considerou um absur-
do a invasão do vestiário após
a derrota para o Vila Nova-
GO,noCanindé, e relatouque
não foi a primeira vez que re-
cebe ameaças. Por isso, afir-
ma que não tem mais como
continuar no clube paulista.

- Nunca vi uma coisa dessa
na vida. A gente está tentan-
do fazer acontecer e, infeliz-
mente, não estamos conse-
guindo. Aqui no Brasil, as
pessoas estão muito fanáti-
cas. Por causa de uma parti-
da de futebol já querem fazer
esse tipo de coisa absurda.
Isso não existe. Futebol é tor-
cedor na arquibancada. Aqui
na Portuguesa a torcida é
muito folgada. Tudo o que
acontece no time eles correm
para cima de mim. Nós rece-
bemos ameaças não é de hoje.
Até minha família já recebeu.
Não tenho mais clima para
jogar na Portuguesa. Sincera-
mente - afirmou Edno.

Ojogadorfezquestãoderes-
saltar que não está abando-
nando seus companheiros,
mas, o que é mais importante
que um campeonato está sua

vida:
- Não estou abandonando

meus companheiros, mas des-
se jeito não vai dar. É a nossa
segurança que está em jogo.
Ninguém consegue ajudar com
as coisas assim. É mais válido
eu ter uma conversa e avisar
que não dá mais. Eu não gosta-
ria de voltar para lá.

Edno, que começou no ban-
co de reservas, considera que
foi bem na partida, mas que
não foi possível evitar mais
uma derrota da Portuguesa.
Sobre os homens que invadi-
ram o vestiário, ele reconhe-
ceu um:

- Assim que acabou o jogo,
fizemos nossa oração já no ves-
tiário. Claro que estava todo

mundo chateado e de cabeça
quente pela derrota, ainda
mais em casa. Acho que cinco
ou seis homens invadiram o
vestiário e mostraram as ar-
mas na cintura. O pessoal fi-
cou apavorado. Meu irmão
estava lá e entrou na frente
de um deles para impedir
qualquer reação.

O Cristian também tentou
acalmá-los, mas não adian-
tou. Não sei como eles conse-
guiram entrar. Um deles eu
reconheci, mas nunca tinha
visto o restante. Não sei se
eram torcedores, se eram do
clube. Só sei que estavam ali
dentro e nos ameaçando. De-
pois, os seguranças foram
chamados e todo mundo foi
colocado para fora.

Josué vai iniciar
amanhã período
de recuperação
após a cirurgia

Atacante Edno quer deixar a Portuguesa

O atacante Diego Souza vem se constituindo no principal nome do Palmeiras que lidera o Campeonato Brasileiro

Edno, com a bola, vem recebendo ameaças de torcedores da Lusa

Josué foi cortado da seleção

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Cantinho de Cultura

O espelho

Realismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/Naturalismo

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

Quatro ou cinco cavalheiros debatiam,
uma noite, várias questões de alta
transcendência, sem que a disparidade
dos votos trouxesse a menor alteração
aos espíritos. A casa ficava no morro
de Santa Teresa, a sala era pequena,
alumiada a velas, cuja luz fundia-se
misteriosamente com o luar que vinha
de fora. [...]

Porquequatrooucinco?Rigorosamen-
teeramquatroosque falavam;mas, além
deles, havia na sala um quinto persona-
gem, calado, pensando, cochilando, cuja
espórtula no debate não passava de um
ou outro resmungo de aprovação. Esse
homem tinha a mesma idade dos com-
panheiros, entre quarenta e cinqüenta
anos, era provinciano, capitalista, inte-
ligente, não sem instrução, e, ao que pa-
rece, astuto e cáustico. Não discutia nun-
ca; e defendia-se da abstenção com um
paradoxo, dizendo que a discussão é a
forma polida do instinto batalhador, que
jaz no homem, como uma herança bes-
tial; e acrescentava que os serafins e os
querubins não controvertiam nada, e,
aliás, eram a perfeição espiritual e eter-
na. Como desse esta mesma resposta
naquela noite, contestou-lha um dos pre-
sentes, e desafiou-o a demonstrar o que
dizia, se era capaz. Jacobina (assim se
chamava ele) refletiu um instante, e res-
pondeu:

[...] se querem ouvir-me calados, pos-
so contar-lhes um caso de minha vida,
em que ressalta a mais clara demons-
tração acerca da matéria de que se trata.
Em primeiro lugar, não há uma só alma,
há duas...

- Duas?
- Nada menos de duas almas. Cada

criatura humana traz duas almas con-
sigo: uma que olha de dentro para fora,
outra que olha de fora para dentro... Es-
pantem-se à vontade; podem ficar de
boca aberta, dar de ombros, tudo; não
admito réplica. Se me replicarem, acabo
o charuto e vou dormir.[...] Está claro que
o ofício dessa segunda alma é transmitir
a vida, como a primeira: as duas com-
pletam o homem, que é, metafisicamen-
te falando, uma laranja. Quem perde
uma das metades, perde naturalmente
metade da existência; e casos há, não ra-
ros, em que a perda da alma exterior
implica a da existência inteira.

[...] Os quatro companheiros, ansiosos
de ouvir o caso prometido, esqueceram
a controvérsia.

- Tinha vinte e cinco anos, era pobre, e
acabava de ser nomeado alferes da guar-
da nacional. Não imaginam o aconteci-
mento que isto foi em nossa casa. Minha
mãe ficou tão orgulhosa! tão contente!
Chamava-me o seu alferes. Primos e tios,
foi tudo uma alegria sincera e pura. Na
vila, note-se bem, houve alguns despei-
tados; choro e ranger de dentes, como na
Escritura; e o motivo não foi outro senão
que o posto tinha muitos candidatos e
que esses perderam.

[...] Vai então uma das minhas tias,
D. Marcolina, viúva do Capitão Peça-
nha, que morava a muitas léguas da vila,
num sítio escuso e solitário, desejou

REPRODUÇÃO
ver-me, e pediu que fosse ter com ela e
levasse a farda. Fui, acompanhado de
um pajem, que daí a dias tornou à vila,
porque a tia Marcolina, apenas me pi-
lhou no sítio, escreveu a minha mãe di-
zendo que não me soltava antes de um
mês, pelo menos. E abraçava-me! Cha-
mava-me também o seu alferes [...] era
alferes para cá, alferes para lá, alferes a
toda a hora. Eu pedia-lhe que me cha-
masse Joãozinho, como dantes; e ela
abanava a cabeça, bradando que não,
que era o "senhor alferes" [...] Se lhes
disser que o entusiasmo da tia Marcoli-
na chegou ao ponto de mandar pôr no
meu quarto um grande espelho, obra
rica e magnífica, que destoava do resto
da casa, cuja mobília era modesta e sim-
ples. [...] O espelho estava naturalmen-
te muito velho; mas via-se-lhe ainda
o ouro, comido em parte pelo tempo,
uns delfins esculpidos nos ângulos
superiores da moldura, uns enfeites de
madrepérola e outros caprichos do ar-
tista. Tudo velho, mas bom [...]

- O alferes eliminou o homem. Duran-
te alguns dias as duas naturezas equili-
braram-se; mas não tardou que a pri-
mitiva cedesse à outra; ficou-me uma
parte mínima de humanidade. Aconte-
ceu então que a alma exterior, que era
dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das
moças, mudou de natureza, e passou a
ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo
o que me falava do posto, nada do que
me falava do homem. A única parte do
cidadão que ficou comigo foi aquela que
entendia com o exercício da patente; a
outra dispersou-se no ar e no passado.
Custa-lhes acreditar, não?

[...] No fim de três semanas, era ou-
tro, totalmente outro. Era exclusiva-
mente alferes. Ora, um dia recebeu a
tia Marcolina uma notícia grave; uma
de suas filhas, casada com um lavra-
dor residente dali a cinco léguas, esta-
va mal e à morte. Adeus, sobrinho!
adeus, alferes! Era mãe extremosa, ar-
mou logo uma viagem, pediu ao cu-
nhado que fosse com ela, e a mim que
tomasse conta do sítio. [...] Os escra-
vos punham uma nota de humildade
nas suas cortesias, que de certa manei-
ra compensava a afeição dos parentes
e a intimidade doméstica interrompi-
da. Notei mesmo, naquela noite, que
eles redobravam de respeito, de alegria,
de protestos. Nhô alferes de minuto a
minuto. Nhô alferes é muito bonito;
nhô alferes há de ser coronel; nhô alfe-
res há de casar com moça bonita, filha
de general; um concerto de louvores e
profecias, que me deixou extático. Ah!
pérfidos! mal podia eu suspeitar a in-
tenção secreta dos malvados.

- Matá-lo?
- Antes assim fosse.
- Coisa pior?
- Ouçam-me. Na manhã seguinte

achei-me só. Os velhacos, seduzidos por
outros, ou de movimento próprio, ti-
nham resolvido fugir durante a noite; e
assim fizeram. Achei-me só, sem mais
ninguém, entre quatro paredes, diante
do terreiro deserto e da roça abandona-
da.

[...] Convém dizer-lhes que, desde que
ficara só, não olhara uma só vez para o
espelho.

Entrei a vestir-me, murmurando co-
migo, tossindo sem tosse, sacudindo a
roupa com estrépito, afligindo-me a frio
com os botões, para dizer alguma coisa.
De quando em quando, olhava furtiva-
mente para o espelho; a imagem era a
mesma difusão de linhas, a mesma de-
composição de contornos... Continuei a
vestir-me. Subitamente por uma inspi-
ração inexplicável, por um impulso sem
cálculo, lembrou-me... Se forem capazes

de adivinhar qual foi a minha idéia...
- Diga.
- Estava a olhar para o vidro, com uma

persistência de desesperado, contem-
plando as próprias feições derramadas
e inacabadas, uma nuvem de linhas sol-
tas, informes, quando tive o pensamen-
to... Não, não são capazes de adivinhar.

- Mas, diga, diga.
- Lembrou-me vestir a farda de alfe-

res.Vesti-a, aprontei-me de todo; e, como
estava defronte do espelho, levantei os
olhos; o vidro reproduziu então a figura
integral; nenhuma linha de menos, ne-
nhum contorno diverso; era eu mesmo,

o alferes, que achava, enfim, a alma exte-
rior. Essa alma ausente com a dona do
sítio, dispersa e fugida com os escravos,
ei-la recolhida no espelho.

[...] Cada dia, a uma certa hora, ves-
tia-me de alferes, e sentava-me diante
do espelho, lendo, olhando, meditan-
do; no fim de duas, três horas, despia-
me outra vez. Com este regímen pude
atravessar mais seis dias de solidão,
sem os sentir...

Quando os outros voltaram a si, o nar-
rador tinha descido as escadas.

MACHADO DE ASSIS

O que li

No conto "O espelho", Machado de Assis faz um paralelo entre o lado real do
homem e o que ele e suas vaidades pretendem ser. Emprestando o discurso ao
personagem central Jacobina, ele afirma ter o ser humano duas almas, e que é o
espelho o elo que permite o encontro entre elas.

Mestre da escrita, o autor brinca com as palavras e faz o leitor mergulhar,
juntamente com os quatro interlocutores de Jacobina, na sua história e nos
argumentos que ele não permite contestar. E o mergulho é tanto que, quando
interlocutores e leitor voltam a si, o narrador já tem descido a escada.

Café pequenoCafé pequeno

A árvore da serra
-Asárvores,meufilho,nãotêmalma!
Eestaárvoremeservedeempecilho...
Éprecisocortá-la,pois,meufilho,
Paraqueeu tenhaumavelhicecalma!

-Meupai,porquesua iranãoseacalma?!
Nãovêqueemtudoexisteomesmobrilho?!
Deuspôsalmanoscedros...no junquilho...
Estaárvore,meupai,possuiminhaalma!...

-Disse -eajoelhou-se,numarogativa:
"Nãomateaárvore,pai,paraqueeuviva!"
Equandoaárvore,olhandoapátria serra,
Caiuaosgolpesdomachadobronco,
Omoço triste seabraçoucomotronco
Enuncamaisse levantoudaterra!

AUGUSTO DOS ANJOS
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Grupo folclórico encerra
turnê nacional no DF
Depois das cidades de Cuiabá (Mato Grosso), Campo
Grande (Mato Grosso do Sul) e Goiânia (Goiás), ontem
foi a vez de Brasília (Distrito Federal) assistir ao Grupo
de Danças Folclóricas “Tenente Lucena” do Sesc-PB. A
apresentação que fechou a turnê nacional do grupo foi
no San Marco Hotel, no Distrito Federal.
De acordo com a coordenadora do grupo folclórico do
Sesc-PB, Ângela Mendes, “a participação nesse roteiro
turístico pelo Centro Oeste teve um caráter importante,
pois, representamos o Estado da Paraíba e suas
relíquias folclóricas, levando o que temos de melhor no
nosso repertório musical, buscando mesclar os
grandes ritmos que embalam a sanfona, o triângulo e a
zabumba, instrumentos consagrados pelas danças
populares regional, como xaxado, danças juninas,
ciranda, coco de roda, boi de reis, baião e muito forró”.
 Ano passado o grupo do Sesc-PB fez turnê por sete
Estados do país: Alagoas, Sergipe, São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E em
Olímpia-SP, considerada como a capital do Folclore, a
delegação participou com os grupos “Tenente Lucena”
e “Mulheres do Cangaço”, das diversas manifestações e
expressões culturais durante o 44º Festival do Folclore,
que reuniu e apresentou a riqueza simbólica-cultural de
vários Estados do Brasil.
A turnê do Grupo Folclórico do Sesc fez parte do
Projeto Road Show Centro-Oeste, desenvolvido pela
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba
(ABIH), em parceria com o Sesc e o Convention
Bureau.

Tenho mais
medo da
mediocridade
que da morte.

 Bob Fosse,
COREÓGRAFO
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Hermano José abre hoje
“Retrospectiva” no Zarinha
Homenageado, artista plástico paraibano mostrará

pinturas e desenhos produzidos entre 1948 e 2009. 19

"
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Orquestra Sinfônica da PB
faz concerto na Funesc
Ano Internacional da Astronomia será comemorado, com

peças inspiradas no universo dos astros e estrelas. 23

n Exposição ‘Segunda Pele’ será
aberta, hoje, na Usina Cultural,
em João Pessoa, e reunirá
estilistas e artistas plásticos em
atividade na Paraíba

ARTE e

erá aberta, hoje, a exposição ‘Segunda Pele’
(desfile de moda e arte) na Usina Cultural
Energisa/ Sala Digital, em João Pessoa. Co-

meça às 19 horas.
Estão na mostra os artistas Sidney Azevedo, Ale-

naSá,DyógenesChaves,MartaPennereMargarete
Aurélio, e os estilistas: Alena Sá, Sheilla Fadja, Car-
los Cunha, Francisca Vieira, Margarete Aurélio e
Romero Sousa. Haverá inauguração da Livraria
Usina das Letras (Recepção do Espaço Energia), sa-
rau com Astier Basílio e outros poetas locais, além
dedesfiledemodacomproduçãodePanteraCosta.

"Nossa espécie é a única que, conscientemente e
deliberadamente, modifica sua aparência", disse
a estilista Coco Chanel. Foi pensando nisso que
artistas plásticos e designers de moda paraiba-
nos resolveram pensar em uma parceria arte-
moda e realizaram o Projeto Segunda Pele (selecio-
nado no Programa BNB de Cultura 2008), mas,
com um diferencial: se associar à valorização e
ressurgimento da cultura do algodão no Estado
da Paraíba e, principalmente, à difusão de uma
cultura diferenciada: o algodão colorido.

Noprojeto,há, também,osaudável envolvimen-
to de rudimentos técnicos da antiga impressão em
tecido (serigrafia têxtil) em parceria com a produ-
ção de obras de arte pelas mãos de vários peque-
nos produtores: costureiras, estilistas, artesãos etc.

Carlos Cunha, Francisca Vieira, Romero Sou-
sa, Sheilla Fadja, Margarete Aurélio e Alena Sá -
criaram várias peças de vestuário a partir das
imagens recolhidas no imaginário de cada um dos
artistas participantes do projeto - Sidney Azeve-
do, Alena Sá, Dyógenes Chaves, Marta Penner e
Margarete Aurélio. As imagens (ou apenas deta-
lhes das mesmas) foram impressas nas peças de
tecido de forma irregular, em justa ou sobreposi-
ção, até se obter uma padronagem de estamparia
têxtil, exclusiva e criativa.

De fato, o que mais interessou no projeto foi a
valorização do encontro da técnica industrial
(serigrafia, indústria têxtil) com o trabalho arte-
sanal de costureiras, modistas e estilistas para a
produção de peças de vestuário únicas. Interes-
sou também, o espetáculo da dessacralização da
obra de arte ao transformar o trabalho de artis-
tas plásticos em modelos e padronagens para a
indústria da moda. É como se a roupa que usa-
mos fosse uma complementação do nosso corpo
(nossa segunda pele) que recebe o colorido e a
obra do artista que a deixou inacabada. Daí, a
roupa ser um objeto de adorno que está entre o
corpo e a pessoa.

“

MODA
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O algodão colorido natural é tão
antigo quanto o algodão de fibra
branca - há registros encontrados há
2.500 anos a.C., no Peru -, e vem de
uma semente modificada que resul-
ta numa fibra com variações de co-
res como o verde e tonalidades do
marrom (rubi, safira e natural). En-
tretanto, o algodão de fibra branca
sempre mereceu mais atenção em
programas de melhoramento gené-
tico, desde a metade do século 20,
acentuando a diferença entre estes
dois tipos de algodão no que se refere
aos caracteres de importância econô-
mica.

Na década de 80, no Nordeste do
Brasil, a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária-Embrapa ini-
ciou um trabalho de pesquisa com a
coleta de sementes de algodão, rema-
nescentes de antigos plantios ou que
estavam em locais próximos a algo-
doeiras, nas margens de estradas,
matas e outros locais. Estas semen-
tes complementariam o banco ativo
de germoplasma já existente e foram
armazenadas em câmara fria, ser-
vindo como fonte de genes para futu-
ros trabalhos de melhoramento. Foi
observado que muitas destas plan-
tas possuíam a fibra na cor marrom

Algodão colorido da PB faz sucesso na Europa e Ásia
claro. A primeira variedade de algo-
dão de fibra natural colorida origi-
nou-se de seleção nestes materiais
coletados no Nordeste e se chama BRS
200 cuja fibra é na cor marrom claro.
Para a síntese desta cultivar (BRS 200)
aproveitou-se portanto a própria va-
riabilidade existente para cor da fi-
bra presente em materiais coletados
no Nordeste.

Apesar de controlada geneticamen-
te a cor da fibra pode ser influenciada
por fatores ambientais como o tipo
de solo, o conteúdo de minerais e a
luz solar. Todos estes fatores podem
fazer com que determinada cor da fi-
bra seja mais ou menos acentuada.
Dependendo do ano, também, uma
determinada cultivar pode ter a cor
da fibra mais ou menos acentuada.

Com o interesse demonstrado por
empresários japoneses pela fibra co-
lorida é que se iniciaram os trabalhos
de melhoramento - desenvolvido pela
Embrapa no início da década de 90 -,
para obtenção de novas cultivares
com outras cores da fibra, além da de
cor marrom claro já existente. Após
cruzamentos destes materiais com
cultivares de fibra branca de boa qua-
lidade, adaptadas às nossas condições
e aplicação de métodos convencionais

de melhoramento foram selecionadas
as cultivares BRS Verde, lançada em
2003 e as BRS RUBI e BRS Safira, em
2005, de fibra marrom avermelhada.
Estas cultivares são anuais e se pres-
tam ao plantio em localidades do
Nordeste que possuem precipitação
pluvial igual ou maior que 600mm
anuais. Já a BRS 200 de fibra marrom
claro é semi-perene e é indicada para
o cultivo nas áreas mais secas da re-
giãoNordeste. Seucicloéde trêsanos,
ou seja, ela produz até o terceiro ano.

Hoje, o algodão colorido natural é
cultivado basicamente em sistema de
agricultura familiar, em pequenas e
médias propriedades. A produção do
algodão colorido natural da Paraíba
vem ganhando força através de pe-
ças de vestuário (roupas, acessórios
e calçados) e conquistando espaço em
mercados da Europa e da Ásia, e tam-
bém no Sul-Sudeste do país. Algumas
empresas que trabalham com este
tipo de algodão - e que formam a coo-
perativa Algodão Colorido Natural
da Paraíba - contam com uma cola-
boração inusitada na confecção de
matéria-prima: artesãs (rendeiras e
bordadeiras) do presídio feminino de
João Pessoa.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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CCEN promove
colação de grau

Importante encontro de Física será
realizado em João Pessoa, no
período de 8 a 11 de setembro...

Projeto

O

n Cem alunos da escola
Analice Caldas, no
bairro de Jaguaribe,
em João Pessoa, hoje,
com atividades de
incentivo à leitura

LIVRO EM AÇÃO

Projeto Livro Sesc em
Ação desenvolverá sua
segundaediçãodoano,

hoje, e dessa vez a escola visi-
tada será a municipal Analice
Caldas,nobairrodeJaguaribe.Se-
rão cerca de 100 crianças atendi-
das, que frequentam da primeira
àquintasérie,comatividadesdu-
rante uma tarde inteira, voltada
para a temática do livro e da lite-
ratura infantil.

O Livro Sesc em Ação é um
projeto de incentivo à leitura,
aplicado em colégios da rede
municipal de João Pessoa, que
esseanovaiatendera10colégios,
somando mais de 1000 crianças
atendidas. Nas visitas, a equipe
do Sesc leva dinâmicas educati-
vas e recreativas, atividades de
produção de textos e leitura em
grupo, além do empréstimo de
100 títulos, entre gibis e livros
infantis, para a biblioteca da es-
cola. O empréstimo dura 30
dias, possibilitando aos alunos

Alunos concluintes dos diversos cur-
sos do Centro de Ciências Exatas e da
Natureza (CCEN) estarão colando
grau na próxima terça-feira (1), às 20
horas, no Teatro Paulo Pontes do Es-
paço Cultural José Lins do Rego, em
João Pessoa.

A direção do CCEN distribuiu convi-
tes para a grande festa, que terá a parti-
cipação de autoridades da Reitoria da
UFPB, do próprio Centro e de represen-
tantes dos seus diversos departamen-
tos e coordenadorias de cursos.

Os concluintes estarão acompanha-

dos de seus familiares, como ocorre em
todas as colações de grau, sendo ainda
representados por um orador geral,
cujo nome é o do aluno Randolfo Sávio
Marinho. O paraninfo será o professor
Robson Tamar da Costa Ramos, sendo
patrono geral o professor Abdoral de
Souza Oliveira. O diretor do CCEN,
professor Antônio José Creão Duarte
presidirá a mesa dos trabalhos.

DIA DO BIÓLOGO
Para comemorar o Dia do Biólogo,

na próxima quinta-feira (3), especia-
listas da área, professores e estudan-
tes de todo o país discutirão as reper-
cussões e a importância da profissão
na sociedade atual, durante o Con-
gresso Nordestino de Biólogos, a ser
aberto um dia antes, em João Pessoa.

O evento acontecerá na Superinten-
dência Regional do Trabalho e Empre-
go na Paraíba, do Ministério do Traba-
lho e Emprego, e recebe o apoio da Uni-
versidade Federal da Paraíba, através
do Departamento de Biologia do CCEN,

Universidade Estadual, Universidade
Federal de Campina Grande e outros
parceiros.

Os principais eixos temáticos são os
seguintes: Áreas de Atuação do Biólo-
go, História e Filosofia da Biologia, Di-
retrizes Curriculares para os Cursos
de Ciências Biológicas, Formação Pro-
fissional do Biólogo, Relações entre
Educação, Ciência e Cultura, Processos
de Ensino-Aprendizagem em Biologia,
Desenvolvimento de Estratégias Didá-
ticas para o Ensino de Biologia, Educa-
ção não-formal, bem como Biologia
aplicada.

CRISTAIS LÍQUIDOS
Importante encontro de Física será

realizado em João Pessoa, durante o pe-
ríodo de 8 a 11 de setembro. O "8th Ibe-
ro-American Workshop" é uma reali-
zação do Departamento de Física do
CCEN, com apoio da UFPB, do CNPq,
Capes, INCT e Prefeitura de João Pes-
soa. A coordenação local do evento é
dos professores Fernando Moraes e
Cláudio Furtado, do DI.

Trata-se de mais uma reunião da So-
ciedade Ibero-Americana de Cristais
Líquidos, que terá como sede o Hotel
Imperial, na Praia de Tambaú, e con-
tará com a Participação de grandes no-
mes da Física de diversos países. O
propósito é fornecer um fórum inter-
nacional para a apresentação e dis-
cussão de desenvolvimentos recentes
na Ciência e aplicação de fluidos com-
plexos, área multidisciplinar por ex-
celência, que envolve física, química,
biologia, tecnologia, entre outras, ob-
jetivando promover uma integração
maior da comunidade científica ibe-
ro-americana nesta grande área do co-
nhecimento.

uma maior acessibilidade à li-
teratura.

Aversão2009doLivroSescem
Ação deu-se início no último dia
13. O grupo responsável por apli-
caro projeto,coordenadoporJoa-
na Fernandes, visitou a Escola de
EnsinoFundamentalAutodoCéu,
emMandacaru."Foiumatardede

Três anos de
atividades
Há aproximadamente três anos
o Projeto Livro Sesc em Ação
vem desenvolvendo um
trabalho de conscientização,
com crianças de escolas e
instituições da Paraíba, sobre a
importância de ler e do
cuidado que devemos ter com
os livros. Oferecendo oficinas
como a Súplica do Livro, onde
as crianças conhecem uma
cartilha onde o próprio livro
fala com o leitor sobre os
cuidados que merece, e a de
Produção de Texto, a equipe do
projeto interage com as
crianças de forma a fazê-las
entender que a leitura não é um
hábito chato ou que tem que
ser visto apenas como uma
obrigação escolar.
“Além disso, as crianças
também aprendem exatamente
o que é uma biblioteca, como
surgiram os livros, desde os
primordes, e no final são
divididas em equipes,
supervisionadas pelos
professores, e recebem um
livro artesanal, onde terão a
missão de devolvê-lo em um
mês com uma história
desenvolvida por eles”, reforça
Joana Augusto Fernandes.

SAIBA MAIS #

Cerca de 100 alunos serão beneficiados, hoje, com mais uma edição do Livro Sesc em Ação, em João Pessoa

trabalho intenso, mas muito gra-
tificante.Eaindaésóoinício"disse
Joana Fernandes. Uma tarde in-
teira foimobilizadanocolégio, in-
tegrandotodososalunos,coorde-
nadores e professores, que tam-
bémsãoestimuladosaentendera
importância de um ambiente
como a biblioteca para a escola.

O Livro Sesc em Ação tem vi-
sitasagendadasatéo fimda tem-
porada2009,quinzenalmente,em
colégiosdosbairrosperiféricos.É
um projeto da Biblioteca do Sesc
CentroJoãoPessoa.Maisdetalhes
podem ser adquiridos pelo tele-
fone (83)3208 -3151.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO

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

O novo CD de Céu, “Vagarosa”, é
uma espécie de pop lombrado,
mas é bom demais...

Hermano José abre

H

n Exposição traça um panorama
de um dos maiores artistas
plásticos paraibanos, a partir
de hoje, no Zarinha Centro de
Cultura, em João Pessoa

RETROSPECTIVA

ermano José, um dos maiores
artistas plásticos paraibanos,
abre a exposição Retrospectiva,

que traça um panorama de sua carrei-
ra hoje, às 19h30, na Galeria e Oficina
de Arte Solo, no Zarinha Centro de Cul-
tura (Av. Nego, 140, Tambaú, João Pes-
soa - telefone 4009.1111). A mostra exi-
be pinturas e desenhos produzidos en-
tre 1948 e 2009 e também é uma home-
nagem ao pintor: ele dá nome a uma
biblioteca de artes visuais que também
será inaugurada no Centro de Cultura.
A exposição fica em cartaz até dia 12 de
setembro.

São 30 quadros de Hermano. "De cada
fase, um tempo; de cada tempo, uma coi-
sa", resume o pintor, desenhista e gra-
vador. A pintura mais antiga é a Ponta
do Cabo Branco reproduzida em óleo
sobre tela - uma paisagem que virou
uma espécie de assinatura de Hermano
José. "Eu pintei o Cabo Branco durante
todos os anos 1950", lembra.

A última vez que pintou o local foi em
1956, antes de se mudar para o Rio de
Janeiro, onde morou por 30 anos. Quan-
do voltou à Paraíba, nos anos 1980, re-
visitou a paisagem, em desenhos, mas
as mudanças que o local sofreu com o
tempo pela mão do homem o deixaram
desgostoso. Ele, porém, nunca deixou de

A novidade é que a Ediouro reuniu es-
pecialistas na língua e cultura chinesa
para lançar uma versão de “A arte da
guerra” fiel à época em que o livro foi
escrito por Sun Tzu, no século IV, antes
de Cristo. Só isso já desperta a curiosi-
dade. Nessa nova edição que chega às
livrarias, os professores do Departamen-
to de Letras Orientais da USP Chen
Tsung Jye e Antônio J. B. de Menezes Jú-
nior Chen Tsung Jye e Antônio J. B. de

Menezes Júnior fazem um exaustivo tra-
balho de cotejo do original chinês com o
português, possibilitando assim que os
leitores brasileiros possam ter perfeita-
mente contextualizado tanto da obra
quanto dos princípios que regiam a ação
do general Sun Tzu. A editora também
convidou Gustavo Cerbasi (autor de
best-sellers na área de negócios como
“Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”
e “Investimentos Inteligentes” para es-
crever o prefácio desta edição, que rela-
ciona os ensinamentos do livro com o
mundo de hoje. Pois bem, desde 1772
existem traduções ocidentais para este
milenar tratado militar. Napoleão,
Washington e Hitler, entre tantos outros
líderes guerreiros, teriam frequentado
tais páginas. Mas, por instruir como
obter êxito em empreendimentos arris-
cados sem, necessariamente, o uso da
força, “A arte da guerra” tornou-se tam-

bém livro de cabeceira para líderes polí-
ticos, empresários, executivos e até mes-
mo esportistas (o técnico de futebol Luís
Felipe Scolari, por exemplo, está entre os
fiéis leitores e seguidores).

ATENÇÃO!
Em 13 capítulos, o livro de Sun Tzu

ensina que a vitória pode advir da ob-
servação, da premeditação e da inquie-
tação dos adversários. O ensinamento-
base de “A arte da guerra” é o uso de
ações diretamente competitivas, mesmo

quando não se busca a eliminação ou a
supressão dos concorrentes.

REVELAÇÕES
Com selo da Gráfica União, o advo-

gado Yanko Cyrillo, pessoa de gabari-
to na área jurídica, vai lançar, neste
mês de setembro “Revelações tardias
no amor e na paixão”, livro de poemas
com apresentações de Joacil de Britto
Pereira, Elizabeth Marinheiro e Clean-
to Gomes. O evento vai acontecer na
OAB/PB.

KAPETADAS
A Polícia de Nova York (bem que aqui

deveria ser assim), prendeu um homem
acusado de ter matado a tapas a cadela
da raça chihuahua de sua namorada.

Au! O Novo CD de Céu, “Vagarosa”,
é uma espécie de pop lombrado, mas
que é bom demais.

FOTOS; DIVULGAÇÃO

firmar uma posição em defesa do que
acha que o Cabo Branco merece.

Nascido em 1922, em Serraria, Herma-
no José tem uma preocupação ecológica
que o acompanha há muitos anos, como
um misto de encanto estético e respeito
pelomodeloemqueoartistase inspira.Se
as paisagens marcam a fase que vai até os
anos 1950, a exposição mostra gravuras
dos anos 1960 e a arte abstrata marca pre-
sençaemquadrosmais recentes - comoos
dois de 2009 que o público pode conferir.

A "pedra fundamental" da Biblioteca
deArteHermanoJosé
será inaugurada jun-
to com a exposição.
Um acervo inicial já
está no local e ficará à
disposição dos visi-
tantes da galeria, mas
a ideia é fazê-lo cres-
cer através de doa-
ções, em um esforço
que será empreendido
pelo Conselho Cura-
dor - que será forma-
do por diretores do
centro, artistas, jorna-
listas, escritores, fotó-
grafos e arquitetos.

Ela ficará aberta de
segunda a sábado, das
14 às 21 horas. Seu acer-
vo é constituído exclu-
sivamente de obras re-
lacionados ao universo das artes plásti-
cas com o objetivo de oferecer conteúdo
e despertar o interesse de crianças e jo-
vens pela arte.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Hermano José
mostrará pinturas e

desenhos produzidos
entre 1948 e 2009

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje:  Daniele Dorand, Eneida Agra Maracajá,
Fábio Guerra, José Marques de Almeida Filho, Maria Cristina Gon-
din Diniz, Maria Salete de Araújo Melo Porto, Mariana Mendonça
da Franca Camacho, Micheline Barros de Aquino Troccoli, Miriam
Bezerra Cavalcanti Medeiros, Robson de Souza Paulino, Salete
Porto e Tácito Altino de Andrade.

2 Nova Cidadã 
Paraibana

Feliz da vida, a juíza Rita de
Cássia Andrade, recebeu
quinta-feira (20), na As-
sembleia Legislativa da
Paraíba, o Título de Ci-
dadã Paraibana. Mara-
nhense de nascimento,
casada com o advogado
Roberto Andrade e radi-
cada em João Pessoa há
20 anos, Rita Andrade re-
cebeu essa justa homena-
gem, aprovada por una-
nimidade por meio de
projeto de resolução do
deputado estadual João
Gonçalves. Após a sole-
nidade, a nova cidadã
paraibana recebeu para
um jantar no restauran-
te Palace Gourmet seus
familiares e amigos para
comemorar mais esse
honroso reconhecimen-
to. A coluna RCVips es-
teve presente e registrou
alguns detalhes.

n Hoje,às 19 horas,  na Usina Cultural Energisa,  Ana e Ivo inauguraram

a sua livraria Usina das Letras, com direito a  sarau comandado por

Astier Basílio e outros poetas,  além de discotecagem feita pelo DJ

Fábio Queiroz.  Informações: (83) 3225-1846 e  9103-8804.

n O Ano Internacional da Astronomia será comemorado com um belo

concerto sinfônico hoje, a partir das 20h30, no Cine Banguê do Espaço

Cultural José Lins do Rego. Sob a regência do maestro titular Luiz Car-

los Durier, a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba (OSJPB) irá executar

peças inspiradas no universo dos astros e estrelas. A entrada é gratuita.

n A galeria Archidy Picado do Espaço Cultural apresenta até o dia

27 de setembro a mostra ‘Impressões Visuais’, que celebra os

50 anos do Programa Fullbright no Brasil. A galeria está aberta

de segunda a quinta, do meio-dia às 18 horas, às sextas, entre

7h30 e 13 horas, e aos sábados e domingos na parte da tarde. A

entrada também é gratuita. 

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Zelig hoje!
Finalmente será hoje à noite, a partir das 20h30, a inauguração do

Zelig Circus Bar, o novo espaço de entretenimento noturno da
cidade comandado pelos sócios Massimo Fiaschi, Stefano Mayer,
Eduardo Cury e Bernardo Forrai. Com capacidade para até 250
pessoas, o Zelig é um bar temático e traz no seu DNA o conceito
e o compromisso com o divertimento e a alegria.

2 Para o público
O coquetel de inauguração de hoje será restrito apenas para convi-

dados, mas a partir de amanhã a casa abrirá para o público
normalmente e oferecerá muitas vantagens, além de um crono-
grama contínuo de shows e apresentações de humor com uma
equipe residente, contratada em Pernambuco e que formará o
Zelig Team, cujo papel é tornar a experiência dos clientes do
Zelig inesquecível.

2 Jantar dos 50 anos
E também nesta quinta-feira, o presidente da Rede Tropical de Ho-

téis, Adenias Gonçalves, juntamente com o gerente geral do Tro-
pical Tambaú, Fernando Souza, promovem um jantar de come-
moração dos 50 anos da fundação da empresa. O evento está
programado para as 20 horas, no Salão Paraíba do próprio hotel
Tropical Tambaú. Com certeza este jantar vai ser concorrido.

2 De luxo
Já tem data a inauguração do Mussulo Beach Resort, localizado na

Praia de Carapibus e considerado o 1º hotel 5 estrelas da Paraíba.
Projetado como Hotel Resort de Primeira Classe Superior com
totalidade de 102 bangalôs, a inauguração será dia 7 de outubro
e será organizada por Saulo Barreto. O novo empreendimento
será administrado pelo grupo Mantra, que possui os hotéis mais
luxuosos de Punta Del Este.

2 Empregos
Segundo o gerente do Mussulo, Jefferson Amorim, o hotel irá gerar

no seu funcionamento, cerca de 80 empregos diretos e fomentar
muitos outros indiretos. A objetivo do Mussulo é oferecer aos
hóspedes momentos para relaxar e desfrutar do luxo verdadei-
ro da vida: o tempo com a família, amigos e sua excelente cozi-
nha. A expectativa é grande.

Edu Cury e Bernardo Forrai, dois dos quatro sócios do Zelig Circus Bar, que
inaugura hoje à noite

2 Coquetel em
Adroaldo

Hoje a noite a loja Adroal-
do - Tapetes e Carpetes
do Mundo, locaziada no
Retão de Manaíra, vai
ser palco de uma ótima
comemoração a partir
das 19 horas. O empre-
sário Adroaldo Carnei-
roesuaequipeoferecem
coquetel para as irmãs
arquitetas Gianna e Da-
niella Barretto pela
pontuação delas nas
vendas e indicação dos
maravilhosos produtos
da loja. Parabéns.

Dalva Gonçalves e Thereza Madalena também
prestigiaram a nova cidadã paraibana

A cantora gospel Líbia Erlich com esposo e filhas Rachel e Rayaner
Elich na companhia do casal Roberto e Rita de Cássia Andrade

Em família: a juíza Rita de Cássia Andrade com Fernanda, Roberto e Paula Andrade

Rita de Cássia Andrade com o casal Júlio e Berenice Paulo Neto
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� O grupo Raça Negra é a
grande atração, domingo
que vem, na Expofest do
Parque de Exposições Epi-
tácio Pessoa.

� Hoje, no Spazzio, conforme
já foi amplamente divulga-
do, uma atração religiosa
musical:  Rosa de Saron.

� O executivo Mozart Santos,
mal chegou da Europa, já
viajou a São Paulo-SP,  a ne-
gócios.

� O restaurante La Suissa
está em plena Quinzena
do Camarão. Vou apare-
cer por lá.

� Lembrando: no sábado, 29
de agosto, o professor José
Mário estará lançando o li-
vro.  “Os Abismo do Ser”,
que será apresentado pela
escritora Elizabeth Mari-
nheiro, no auditório da Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Campina
Grande, às 20 horas.

� Depois da grande vitória
contra o Duque de Caxias-
RJ, a torcida do Campinen-
se promete lotar o Amigão
no jogo contra o Brasilien-
se-DF.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém
2 Festividades
Hoje é Dia Nacional do Psicólogo e Dia do Corretor de Imóveis. “O

exercício da profissão de corretor de imóveis só e permitido ao
possuidor do título de TTI – Técnico em Transações Imobiliárias,
fornecido pelo estabelecimento de ensino competente. Por se
tratar de curso técnico, o interessado deve ter concluído o 2º
Grau ou estar cursando, simultaneamente, com o TTI, a 3º série
do 2º Grau. Após a habilitação profissional, e de posse do diplo-
ma, o interessado deverá se dirigir ao Conselho Regional de sua
jurisdição, a fim de promover sua inscrição”.

2 Felicidade Nota Dez
O casal Manaíra-Agripino

Melo e Silva, de férias em
Nova York, telefonou no dia
18 de agosto, para seus ami-
gos que frequentam a Mesa
Grande do Clube do Vinho
- PB, usando o Black Berry
do médico Kerensky Aran-
da. O casal que mandou
duas cunhadas representá-
lo para manutenção do quo-
rum da associação, aprovei-
tou ainda a ligação para
comprar vinhos do Grupo
Miolo através da Net-Shop
que funcionava naquela
noite.

Entre os escolhidos estava o vi-
nho Couvée Giuseppe que
homenageia o patriarca da
Empresa. Além de felizes,
Agripino e Manaíra davam
uma demonstração fidelís-
sima de interação com o
Clube.

2 No Cenário
Em sua casa/ateliê, no Centenário, repleta de peças raríssimas, de

mobiliário e adorno, os artesãos João Hortênsio Ribeiro – que é
filho do historiador Hortênsio Ribeiro e irmão da jornalista
Molina Ribeiro – e João Avelino, adoram receber amigos. Do-
mingo passado havia um motivo mais que justificável: o ani-
versário de Hortênsio.

Ali, fui encontrar pessoas queridas a quem não via há muito, como
a jornalista Fátima Queiroga, João Crisóstomo Pequeno, Gal
Caiaffo e Josemir Braynner, entre outros.

Infelizmente, não pude ficar para o almoço, uma feijoada, mas ain-
da pude provar do quibebe, de autoria de Avelino. Foram mo-
mentos mais que agradáveis.

2 FestBanda
Uma das mais bonitas tradições do bairro do Cruzeiro é o FestBan-

da, que vai realizar-se pela 15º vez, no dia 17 de setembro. Este
ano, não mais será na RuaAprígio Nepomuceno, mas naAveni-
da Juscelino Kubistchek, sem dúvida nenhuma, um dos mais
bonitos logradouros da nossa idade, que ostenta uma belíssima
iluminação.

A jornalista Fátima Queiroga foi levar seu abraço de parabéns ao artesão João
Hortênsio Ribeiro

Iremar Silva, sua mãe Arlinda e sua esposa Maria da Paz na festa de 15 anos de
Petra Fernanda

Eracliton e Edna Bonfim navegando na noite

Ana Alfrida e Kerma Morgana em ocasião festiva no Grand Château

2 Persona Non Grata
Para sorte do cantor Alexandre Pires, a memória campinense pa-

rece ser tão curta quanto as suas orelhinhas. Pois é, pelo que já
se fala do seu show no Spazzio, em 19 de setembro, o público
esqueceu que ele tentou ridicularizar as mulheres campinenses,
num programa de Jô Soares.

Pode ser até que ele cante bem, mas é um desastrado falastrão, que
bem merecia um boicote.

2 In memoriam
Muito justa a homenagem do Correio das Artes ao teatrólogo Fer-

nando Teixeira. Injusto foi ele, ao esquecer que com o espetáculo
Quinze Anos Depois, de autoria do campinense Bráulio Tava-
res, o editor desta página, que o dirigiu, “tapou os buracos” do
Projeto Vamos Comer Teatro, quando outros grupos falharam,
nos anos 1980, acho.

É muito justo, também, que Fernando lembre-se da grande drama-
turga que é Lourdes Ramalho, mas é injusta a sua amnésia com
relação ao autor de O Glorioso Retorno de Lili Chaves, Essa
Justiça Cega e Cadeia dos Ventos.

Mas, que fazer?

Ângela
Ansiosamente esperada, especialmente pelos mais madu-
ros, realiza-se hoje, no Garden Hotel, a apresentação de
Ângela Maria, que foi a cantora brasileira de maior popula-
ridade nas décadas de 1950 e 60 e foi considerada a sucesso-
ra da grande Dalva de Oliveira. A produção do Projeto Seis
e Meia não informou a atração local.
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� Funesc (  3211-6280 � Mag Shopping (  3246-9200 � Shopping Tambiá (  3214-4000 � Shopping Iguatemi
(  3337-6000 � Shopping Sul (  3235-5585 � Shopping Manaíra (Box) (  3246-3188 � Sesc - Campina Grande
(  3337-1942 � Sesc - João Pessoa (  3208-3158 � Teatro Lima Penante (  3221-5835 � Teatro Ednaldo do
Egypto (  3247-1449 � Teatro Severino Cabral (  3341-6538 � Bar dos Artistas (  3241-4148 � Galeria Archidy
Picado (  3211-6224 � Casa do Cantador (  3337-4646
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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)  - Que dia
complicado hoje, ariano! Você, que
não é meias palavras e nem meias
medidas, poderá resolver qualquer
constrangimento em dois tempos.
Situações penosas se tornam, agora,
insustentáveis. No mais, criatividade
associada a tecnologia de ponta.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Fique
atento ao que as pessoas em geral
comentarem com você. Informações
indicarão onde e como problemas irão se
tornar agudos. Você poderá se preparar
para eles melhor ao se manter sensível as
demandas alheias. De resto, astral
carregado anuncia ultimatos e decisões.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Marte em
seu signo dispara oposição a Plutão e
quadratura a Mercúrio, configurando dia
para evitar ações precipitadas, impulsivas
ou beligerantes, sob pena de se
machucar - no sentido literal e figurado.
Péssimo dia para arremeter contra quem
é mais poderoso do que você.

Libra (21/09 a 20/10) - Bater o pé
por sua independência pode fazer
mal a sua saúde hoje, especialmente
se o alvo for uma promoção no
trabalho. Exigências e reivindicações
podem deflagrar uma guerra de titãs
com alguém em casa. Se estiver
disposto, encare. Senão, cuide para
não sair queimado disso.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Um confronto inevitável deve ocorrer
entre hoje e amanhã. Já era tempo, e
você só precisa moderar seu
comportamento para não perder a
razão. Evite andar por locais escuros e
não lide com pessoas violentas hoje:
violência no ar poderia rebater em você.
Cuide-se bem.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Torna-se
mais e mais acirrado o clima de embates
e pressões no mundo lá fora. Essa
pressão toda só faz mal a sua saúde.
Diminua o ritmo e adie discussões com
sócios e parceiros. Pois tudo parecerá
questão de vida ou morte, quando não
é. Sagacidade e fineza de espírito.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Mantenha-se nos bastidores,
cismando e sondando as cismas.
Obterá informações e dicas valiosas
para se situar melhor. O que fizer hoje
deve ser mantido em segredo para
frutificar. Contudo, será cobrado e
julgado milímetro a milímetro do que
fizer hoje. Desapegue-se mais.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Com a
cabeça longe, os olhos postos no
invisível, o coração captando as
vibrações de mudança que veem
vindo por ai, você hoje está mais
seguro, agirá entre amigos, contando
com certezas ocultas. Não fará de seu
amor, ou de um filho, um cabo de
guerra. Compreenderá tudo de vez.

Touro (21/04 a 20/05)  - Boas noticias
virão de parceiro, sócio ou cliente!
Justamente por conta de um cenário em
que não se agüenta mais colocar panos
quentes, alguém se define e soma com
você. Amor requer toques inventivos,
intensos e originais para apaziguar sua
sede de complexidade e conteúdo.

Leão (21/07 a 20/08)  - Clima
domestico tenso, impressões
carregadas; ainda por cima, você vai ter
que lidar com lutas pelo poder e
manipulações no trabalho. Valha-se do
elemento surpresa, especialmente a
tarde! Surpresas chatas no ambiente
imediato, mantenha-se flexível e ligado.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Sensibilidade maior hoje, e conexão
forte com o lado intuitivo e profético
de sua natureza. Filhos e amores
podem estar em primeiro plano,
acima de tudo o mais. Zelo e
preocupação com eles blindam você
de se meter em confusões. Sua reza
está forte hoje. Viagens em alta.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Quem
sabe hoje você não será aquele que
arrastará os que querem mais, os
espíritos inquietos e insones? Seu
lado revolucionário está a mil hoje. E
você poderá carregar uma bandeira
nova. Poderes brigam contra
poderes. Você sabe, e sai fora. Cria
alternativas.

Cena de ‘GI Joe - A Origem de Cobra’, filme em cartaz em João Pessoa e Campina Grande
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A sinfonia dos

A

n Ano Internacional da
Astronomia será comemorado,
em João Pessoa, hoje, a partir
das 20h30, no Cine Banguê,
com um concerto da OSPB,
que irá executar peças
inspiradas no universo dos
astros e estrelas

PLANETAS

no Internacional da Astro-
nomia será comemorado,
em João Pessoa, com um

belo concerto sinfônico, hoje, a par-
tir das 20h30, no Cine Banguê do
Espaço Cultural José Lins do Rego.
Sob a regência do maestro titular
Luiz Carlos Durier, a Orquestra
Sinfônica Jovem da Paraíba
(OSJPB) irá executar peças inspira-
das no universo dos astros e estre-
las. O concerto integra o Projeto
Quintas Musicais da Funesc e tem
entrada gratuita.

Durier conta que o tema deste con-
certo foi batizado de ‘Os Planetas’,
justamente para celebrar o Ano In-
ternacional da Astronomia. “Todas
asorquestrasdomundorealizamum
concerto temático como este”, diz o
maestro. “Desta vez, a música execu-
tada pela Jovem irá proporcionar
uma verdadeira viagem espacial”.

Essa viagem acontece a bordo de
peças de C. Ph E. Bach, Ernest
Chausson e Gustav Holst. A apre-
sentação abre com “Esta Carinae”,
de Herlon Rocha. “’Eta Carinae’ faz
referência ao nome de uma estrela,
e também de uma nebulosa, locali-
zada próxima à constelação do
Cruzeiro do Sul. Produz cinco mi-
lhões de vezes mais energia que o
sol. Consequentemente é uma das
estrelas mais massivas já desco-
bertas”, ensina Durier.

A peça, segundo o maestro, foi es-
crita e pensada sob a forma “A-B-
A”: “A seção A, escrita em escalas
tonais, sugere um ambiente celes-
tial, tranquilo e espaçoso; a seção B
contrasta com A através da utili-
zação dos modos de Messiaen, e
pelo uso de ostinatos, que dão ideia
de movimento e mistério numa
viagem a um espaço desconhecido
e radiante”, explica o maestro.

Em seguida, a Sinfônica Jovem
executa “Concerto em ré maior
para flauta e orquestra de cordas”,
de C. Ph E. Bach, com a participa-
ção do flautista Vitor Diniz, ex-in-
tegrante da Orquestra Sinfônica Jo-
vem da Paraíba. “É uma obra que
se traduz em beleza musical de

Luiz Carlos
Durier será o

regente do
concerto de
hoje à noite

grandes dificuldades técnicas para
o solista e orquestra”, conta Durier.
“Os temas alegres e vibrantes são
escritos na forma sonata. Este com-
positor, filho do mestre J. S. Bach,
influenciou grandes compositores
europeus”.

Este primeiro momento é encer-
rado com “Poema para violino e or-
questra, Op 25”, do compositor
francês Ernest Chausson, com solo
do violinista Hermes Cuzzuol, pro-
fessor da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB).

“Chausson dedicou este ‘Poema
para violino e orquestra’ ao violi-
nista E. Ysaÿe”, comenta Durier.
“Em forma de rapsódia, a obra se
apresenta delicada, refinada e, aci-
ma de tudo, bonita. Esta obra tem
grandes desafios técnicos, tanto
para o solista quanto para a or-
questra. Escalas, oitavas e cordas
duplas são alguns exemplos usa-
dos nesta obra encantadora”.

‘OS PLANETAS’
Após um breve intervalo, a OSJPB

volta ao palco para o segundo – e
mais aguardado - momento da noi-
te, quando executa a obra “Os Pla-
netas, OP. 32” de Gustav Holst. Es-
crita em 1916, Durier explica que a
peça foi concebida e inspirada em
significado mais astrológico do que
astronômico, dada a simpatia do
autor pela influência dos astros no
nascimento dos homens.

“Ela requer grande orquestra
para mostrar um vasto colorido
timbrístico”, pontua Durier. “Apre-
sentaremos apenas três: ‘Venus’, O
Mensageiro da Paz’, ‘Saturno, O
Anunciador da Velhice’ e ‘Júpiter,
O Mensageiro da Alegria’. As me-
lodias e os temas são descritivos, o
que ajudará os ouvintes e uma
viagem pela força simbólica de
cada astro desta suíte”.

Para Luiz Carlos Durier, é dessa
maneira que a OSJPB traz novida-
des do repertório universal para a
comunidade paraibana, onde o
aprendizado é geral. “Os jovens
músicos desenvolvem habilidades
musicais e técnicas, e o público apre-
cia e enriquece sua cultura musi-
cal”, pondera, e acrescenta: ”Este
trabalho, formador e educador, pre-
cisa de apoio para que os nossos jo-
vens músicos possam desenvolver
seu potencial multiplicador aqui e,
com isso, mais paraibanos possam
desfrutar de uma virtuosidade na-
tural desta terra, a música!”.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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5ª edição da campanha
"Liquida João Pessoa",
sucesso promocional

do comércio da Capital, come-
ça a partir de hoje (27) e se es-
tenderá até o dia 6 de setem-
bro. Este ano serão mais de dois
mil pontos de vendas envolvi-
dosoferecendovantagensespe-
ciais para lojistas, vendedores
e consumidores envolvidos.
Centros de comércio popular e
redes de serviços em geral tam-
bém participarão. A expectati-
va da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) é que as vendas
aumentem em até 30%, em re-
lação ao ano passado.

Além das vantagens e des-
contos reais de até 50%, a Li-
quida João Pessoa aumentou a
premiação para os consumido-
res e vendedores. Este ano se-
rão dois carros 0 km e três mo-
tos 0 km, para os consumido-
res, além de cinco notebooks
para os vendedores. A cada R$
25 em compras, os clientes das
lojas recebem um cupom para
participação do sorteio.

"A campanha é muito impor-
tante para o comércio pessoen-
se. Porque com o aumento das
vendas, ganha todo mundo.

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

A

Liquida João Pessoa começa hoje
n Serão mais de 2 mil pontos de vendas com vantagens para lojistas, vendedores e consumidores. Dois carros, três motos e cinco notebooks serão sorteados

Ganha o comerciante que lucra
mais, ganha o consumidor com
a aquisição do produto em pro-
moção, sem falar nos prêmios,
ganha o Estado com a arreca-
dação do ICMS recolhido das
movimentações comerciais,
ganham os bancos com o au-
mento de empréstimos para
comerciantes, troca de cheques,
entre outros", assegurou o pre-
sidente do CDL/JP, Jurandir
Guedes de Vasconcelos.

Ainda segundo Jurandir
Guedes, o Liquida João Pessoa
2009 trabalhará com vanta-
gens e descontos reais de até
50% e, pretende incrementar
em 30% as vendas no período,
superando a margem de 28,6%
alcançada na edição anterior.A

campanha conta com o apoio
do Governo do Estado, Prefei-
tura Municipal, Banco do Bra-
sil, Banco do Nordeste e Caixa
Econômica Federal, Visa, e J
Carneiro, apoiando a premia-
ção da Liquida.

CUPOM EM DOBRO
Este ano a Liquida João Pes-

soa manterá a ação ´Cupom em
Dobro´, que consiste em dar ao
consumidor o dobro de cupons
a que ele tem direito, quando a
compra for realizada com o car-
tão de crédito da bandeira Visa.
Os cupons excedentes serão
distribuídos no posto de troca
do Visa, que estará funcionan-
do, durante o período da Cam-
panha, na sede da CDL/JP, sen-
do necessária a apresentação
do canhoto do cartão.

TEATRO EMPRESARIAL
Uma outra grande vanta-

gem da campanha é o Teatro
Empresarial. Realizada atra-
vés de parceria com o Sebrae e
a Jairo Pontes Consultoria, a
ação consiste em apresentar as
situações e os elementos prin-
cipais que rodeiam a esfera lo-
jista, através de uma peça tea-
tral, permitindo um treina-
mento em vendas, atendimen-
to, entre outros assuntos.

#
A expectativa da
Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) é que as
vendas aumentem em
até 30%, em relação ao
ano passado

Energisa confirma queda
natarifadeenergiaelétrica

 FOTO: ORTILO ANTÔNIO

Marcelo Silveira da Rocha (D), da Energisa, durante entrevista à imprensa

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

n A conta de energia elétrica da
Paraíba ficará mais barata
15,01% a partir desta sexta-fei-
ra (28). A medida beneficiará
consumidores de baixa tensão,
que incluem os domicílios e es-
tabelecimentos comerciais.
Para a indústria, que utiliza a
alta tensão, a diminuição será
de 2.78%. A redução vai benefi-
ciar todososmunicípiosquesão
contemplados pelos serviços da
Energisa, com exceção de Cam-
pina Grande e mais cinco cida-
des próximas.

A informação é do presiden-
te da Energisa Paraíba, Marce-
lo Silveira da Rocha, durante
uma entrevista coletiva, na
sede da empresa, no Cristo Re-
dentor, em João Pessoa. Ele dis-
se que a redução vai beneficiar
cerca de 1,3 milhão de paraiba-
nos. Os consumidores já senti-
rão o alívio nas faturas a partir
das contas de setembro.

A redução foi determinada
pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), após reali-
zar uma rigorosa revisão nas
planilhas de gastos, consumo,
despesa e mercado da Energisa
Paraíba. A luz elétrica do Esta-
do era a 6ª mais cara do Brasil.
Com a redução, ela desce no
ranking e passará a ser a 31ª
mais cara do país. "São 64 em-
presas concessionárias de luz
elétrica no Brasil. Nossa tarifa
está na 31ª posição, logo esta-
mos na média nacional", ressal-
tou o presidente da Energisa.

Marcelo ainda destacou que
a redução não vai interferir nos
investimentos que serão feitos
no próximo ano pela Energisa
nos municípios paraibanos. Ele
disse que a empresa vai empre-
gar R$ 150 milhões em serviços
de instalação e de manutenção
da rede elétrica no Estado. "Ire-

mos gastar R$ 50 milhões só
com o programa de eletrifica-
ção rural, Luz Para Todos, na
zona rural. O restante será gas-
to em manutenção da rede",

Os consumidores dos servi-
ços da Energisa são formados,
em sua maioria, por domicílios.
As habitações representam
34% dos clientes da empresa.
As indústrias vêm em segun-
do lugarcom23%.Oscomércios
totalizam 18% da clientela. A
iluminação pública gasta 13%
da energia elétrica. E a zona ru-
ral e os órgãos públicos vêm em
quinta posição. Cada um deles
contabiliza 6% dos consumido-
res da concessionária.

REAJUSTE DE 2008
Em agosto de 2008, a Ener-

gisa da Paraíba reajustou a ta-
rifa de luz em torno de 15,78%.
O percentual, considerado
abusivo por vários órgãos da
sociedade civil, se tornou
tema de sessões na Assem-
bleia Legislativa e Câmara
Municipal de João Pessoa. Até
a Ordem dos Advogados do
Brasil, seção Paraíba, resolveu
acionar a justiça contra o ín-
dice. Convocado para dar ex-
plicações em algumas audiên-
cias, o presidente da Energi-
sa, Marcelo Silveira, chegou a
admitir que considerava o
valor da tarifa de luz muito
injusta.

Agora, com a redução, ele
confessa que a injustiça foi cor-
rigida. "Quando falei isso (tari-
fa injusta), estava me referindo
à situação do Nordeste que, por
ser uma região pobre, tem uma
taxa de luz mais cara que as
regiões mais desenvolvidas,
como Sul e Sudeste. Mas isso é
determinação imposta pela lei
e não pela Energisa", justificou.

Marcelo explicou que o rea-
juste feito em 2008 foi permiti-
do pela legislação.

TCEaprovavotodeaplausoaNelson
n O Tribunal de Contas da Pa-
raíba aprovou, na sessão ple-
nária de ontem (quarta-feira,
26), voto de aplauso ao jorna-
lista Nelson Coelho. Autor da
proposta, o presidente da Cor-
te, conselheiro Nominando Di-
niz, viu na recente concessão,
pela Academia Brasileira de
Letras, da Medalha João Ribei-
ro ao superintendente de A
União, um prêmio ao talento
paraibano e, por isso, à Paraí-
ba inteira.

"O jornalista e escritor Nel-
son Coelho vem de receber a
Medalha João Ribeiro, uma das
mais elevadas honrarias da
Academia Brasileira de Letras.
Passa a figurar, desse modo, ao
lado de grandes nomes da cul-
tura e da literatura nacionais,
a exemplo do editor José Olym-
pio e do romancista Graciliano
Ramos, aosquaisaABLdispen-
sou a mesma e rara comenda",
comentou o presidente do TCE,
ressaltando que "também en-
grandecem a outorga da Meda-
lha João Ribeiro ao paraibano
Nelson Coelho àqueles que a
propuseram. No caso, o grupo
composto pelos acadêmicos
Arnaldo Niskier, Carlos Heitor
Cony e Murilo Melo Filho, no-
mes de proa do jornalismo e da
literatura brasileiras".

"Evidentemente, não foi uma
ação entre amigos. Nelson fez

por merecer tamanha deferên-
cia. Não fosse assim, a Acade-
mia, consciente do próprio sím-
bolo e responsabilidades, não
teria conferido sua aprovação
unânime a tão expressiva e
honrosa homenagem. Assim o
fez com justiça ampla e com
todos os merecimentos", acres-
centou Nominando, enfatizan-
do que, "de repente, é uma Pa-
raíba inteira que se sente ho-
menageada. Afinal, o que os
imortais da ABL fizeram foi re-
conhecer, com honras e méri-
tos, o bom nível de algumas de
nossas mais festejadas produ-
ções culturais".

OconselheiroNominandoDi-
niz referiu-se à revitalização do
CorreiodasArtes, "invejável su-
plemento literário do jornal A
União, veículo de quem não se
pode negar a condição de labo-
ratório da imprensa paraibana
e de agente formador dos me-
lhoresprofissionaisdesse ramo.
Não há um só jornalista de
grande expressão na Paraíba
que não tenha saído das tintas e
doprelodestequeéumdosmais
antigos jornais do país".

"Publicações igualmente im-
portantes como os cadernos 'A
Paraíba nos 500 Anos do Bra-
sil', 'Memória Política' e 'Nomes
do Século' contribuíram, ainda,
sem dúvida alguma, para a ho-
menagem da Academia Brasi-

leira de Letras aqui referida",
ressaltou Nominando, e con-
cluiu: "Por esta razão, Senho-
res Conselheiros, proponho
este Voto de Aplauso ao jorna-
lista Nelson Coelho, entenden-
do que estamos, também as-
sim, honrando nossas melho-
res tradições".

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA
Tambémontem(quarta-feira,26),

Nelson Coelho, recebeu corres-
pondência do presidente do
Conselho Estadual de Cultura,
professor Francisco de Sales
Gaudêncio, comunicando da
aprovação, por unanimidade,
de Moção de Aplauso apresen-
tada pelo conselheiro Juarez Fa-
rias e motivada pela concessão,
pela Academia Brasileira de Le-
tras, da Medalha João Ribeiro.

Comentando as iniciativas do
Tribunal de Contas do Estado e
doConselhoEstadualdeCultu-
ra, Nelson Coelho disse sentir-
se felizdiantedoreconhecimen-
to da sua determinação de fazer
do jornal A União um instru-
mento importante e participa-
tivo dentro do processo de de-
senvolvimento cultural da Pa-
raíba, trabalho este que, confor-
me enfatizou, tem o apoio e o
esforço pessoal de todos os que
fazem hoje os corpos adminis-
trativo e funcional da empresa
estatal de comunicação.


