
A UNIÃO
João Pessoa, sexta-feira, 28 de agosto de 2009

 R$ 1

[  ANO CXVI   -   NÚMERO 160     ]

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

(    www.paraiba.pb.gov.br    |    auniaoredacao@gmail.com   |   redação (  3218.6511/6509   |   assinatura/circulação (  3218.6518    |    comercial (  3218.6526    )

Moraes Moreira abre projeto 7 em Ponto em João Pessoa. P. 16mais

Executada sob a coordenação e fiscalização da Cagepa, a obra que beneficia 2.450 moradores da região foi realizada
com investimento da ordem de R$ 270,5 mil provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). P.  5

Abastecimento d’água atende
moradores da Penha e Seixas

Grupo Carrefour
inaugura nova loja
e oferece 800
novos empregos
Depois de João Pessoa e
Campina Grande, o Atacadão
deverá chegar a cidades como
Patos e Cajazeiras. Este ano a
empresa já investiu R$ 80
milhões na Paraíba.  P. 5

"

" GOVERNO E RÁDIO
TABAJARA DIVULGAM
RELAÇÃO DE MÚSICAS
SELECIONADAS PARA
FESTIVAL NACIONAL. P.9

Defensores acatam
proposta e voltam
ao trabalho nesta
sexta-feira, dia 28
O presidente do Sindesp, Levi
Borges, manteve audiência com
o procurador-geral Edísio Souto e
a defensora pública geral Fátima
Lopes e classificou a reunião
como prática e respeitosa. P. 24

"

" CEHAP DISPONIBILIZA
INSCRIÇÕES PARA OS
INTEGRANTES DOS
MOVIMENTOS DE LUTA
PELA MORADIA. P. 24

" Cadastro de doadores cresce 145,88% no Estado
incentivo à doação de medula óssea

"OSWALDO TRIGUEIRO VAI
COMANDAR MINISTÉRIO
PÚBLICO ATÉ 2011
Posse do novo procurador-
geral de Justiça da Paraíba foi
considerada uma importante
conquista do MP que prima
pela democracia e pela
inclusão social no Estado. P. 4

 MANO CARVALHO

SECOM
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Projetos da Paraíba
declaraçãodosecretáriodeEstado,
Francisco Sarmento, enfatiza bem
adisposiçãodaatualequipedego-
vernonaformulaçãodeprojetosque

viabilizem a execução de obras, na Paraíba,
emparceriacomogovernofederal.

Disse o secretário, após sair de reunião na
CasaCivildaPresidênciadaRepública: "Não
seráporfaltadeprojetosqueaParaíbadeixa-
rádefirmarparceriacomogovernofederale,
assim,melhoraremuitoaqualidadedevida
decadacidadãoparaibano,sobretudoavida
dequemmaisprecisa".

Naverdade,oGovernodoEstadoformatou
eentregouaogovernofederalseisprojetosso-
breossistemasadutoresqueserãoinstalados
nasregiõesdoCaririedoBrejo.Sãopropostas
deinfraestruturahídricaquetotalizamR$223
milhões.

Apósavaliação,essesprojetosserãoacresci-
dosaoProgramadeAceleraçãodoCrescimen-
to(PAC).Deve-seacrescentarqueosseispro-
jetos vão se somar a outros que já estão em
andamento no Estado. Porque não há outro
caminho. É preciso planejamento e articular
projetos para se conseguir a parceria com o
governofederal.Eaconsequenteliberaçãodos
recursosfinanceiros.

OsecretáriodeEstadoseguiuessecaminho
e,emBrasília,mostrouàsequipestécnicasdos
ministériososdetalhesdosprojetos,orçamen-
tos, licençasambientaiseoutrosdocumentos
exigidos.AssimaParaíbaéincluídanoroteiro

A
deprogramas,aexemplodoPAC.

Umdosprojetoséaconstruçãodeumcanal
interligandoasbarragensdeAcauãeAraçagi.
UmaobraquecustaráR$100milhões.Outro
projetoéasegundaetapadaTransposiçãoLi-
torânea,beneficiandoaGrande JoãoPessoa.
Serão investidosR$50milhões.Oprojetoda
AdutoraSãoJosé - segundaetapaparaCam-
pinaGrande, representamaisR$45milhões.

AfatiadoProgramadeAceleraçãodoCres-
cimento(PAC),daSecretariaNacionaldePor-
tos,algoemtornodeR$55milhões, foi solici-
tada para obras de infraestrutura no cais do
PortodeCabedelo,emcomplementoaoPro-
jetodeDerrocamento.Oportoreceberáinves-
timentosnecessáriosparasuaexpansão.

O Governo do Estado mostrou ainda, nos
projetos,anecessidadedereceberverbas-cer-
ca de R$ 80 milhões - para obras relativas à
drenagememváriosmunicípios.Comdesta-
queparaCampinaGrande,PatoseCabedelo.

Há a confiança de que esses projetos serão
aprovados.Aesperançaéredobradaquando
sesenteapossibilidadeda inclusãoaindano
Orçamento 2009.Aanálise final já tem data:
14desetembro.

De maneira positiva, a equipe de governo
está fazendo sua parte. Encaminha os proje-
tos bem fundamentados para que não reste
dúvidaquantoàsuaviabilidadeeexecução.A
população vai aguardar, com expectativa, o
desfecho.Afinal,obenefíciosedestinaaoco-
mum.

“Paraíba democrática, terra amada”

Preços de autoescolas
variam até 50% em JP
O preço praticado pelas autoescolas
apresentam variação de até 50% em
João Pessoa, segundo pesquisa do
Procon municipal.Tirar a primeira
habilitação (categoria B) pode custar à
vista entre R$ 450,00 e R$ 580,00. A
maior variação é encontrada no preço
de aulas práticas para pessoas já
habilitadas, atingindo 50%. Quem
estiver interessado em retirar a CNH, da
categoria AB (carro e moto), vai
encontrar preços entre R$ 650,00 a R$
900,00.

Descoberta estátua
romana de 2 mil anos

Uma cabeça de
cavalo de bronze
e ouro foi
descoberta por
arqueólogos

alemães nesta quinta-feira, que
acreditam ser um vestígio de uma

estátua romana de 2 mil anos. Uma
equipe de escavações em uma antiga
cidade romana perto de Waldgirmes, no
centro da Alemanha, encontrou a
cabeça junto ao pé de um cavaleiro no
dia 12 de agosto. “Esta escultura de
bronze está entre as melhores peças já
encontradas na área do antigo Império
Romano”, disse Eva Kuehne-
Hoermann, ministra de Estado para
Ciência em Hesse, durante o anúncio
em Frankfurt.

Patos faz o cadastramento
do Bolsa Família até dia 31
A Secretaria de Ação Social da Prefeitura
Municipal de Patos está recadastrando
até o próximo dia 31, dados do
Programa Bolsa Família. O novo
cadastro serve como forma de
atualização, para aqueles que receberam
alguma notificação no extrato bancário
ao retirar o benefício, ou precisam
atualizar informações junto ao sistema
do programa.

Prefeitura de Santa Rita
fará um novo concurso
Estão abertas a  as inscrições para o
preenchimento de 935 vagas para o
concurso público da Prefeitura  de Santa
Rita. Estão sendo oferecidas vagas na área
de educação, como as de auxiliar de serviços
gerais, auxiliar administrativo, psicólogo e
professor. Inscrições estão sendo feitas
apenas pelo site www.institutocidades.org.br
até o dia 12 de outubro.

Sindicato dos Motoristas
escolhe o novo presidente
A eleição para escolha da nova diretoria
do Sindicato dos Motoristas e Trabalha-
dores em Transportes Rodoviários de
Passageiros e Cargas da Paraíba, para o
quinquênio 2010/2014, acontecerá hoje,
envolvendo cerca de cinco mil associa-
dos. A votação ocorrerá das 7 horas às
17 horas, com urnas na sede do
sindicato, no Terminal Rodoviário da
Capital, e na sede da Empresa Rodoviária
Santa Rita, no município de Santa Rita.

Lançado, recentemente, com enorme repercussão
na cidade de Recife, o livro do magistrado pernam-
bucano Adeildo Nunes, Execução Penal, pela Edito-
ra Forense, já é sucesso de público e de crítica. Adeil-
do, paraibano de nascimento é juiz das Execuções
Penais do Estado de Pernambuco, Desembargador
substituto do TJ/PE e professor da Maurício de Nas-
sau. A obra fala sobre a prática das decisões sobre
as execuções penais no Brasil e a publicação está
voltada para alunos de graduação e pós-graduação
na área do Direito.

A obra, dividida em nove capítulos, aborda os se-
guintes assuntos: Objeto e Aplicação da Execução
Penal; Da Assistência ao Preso e ao Interno; Dos De-
veres, dos Direitos e da Disciplina Prisional; Dos Ór-
gãos da Execução Penal; Dos Estabelecimentos Pe-
nais; Execução das Penas e da Medida de Seguran-
ça; Dos Incidentes de Execução; A Pena Privativa de
Liberdade no Brasil; Soluções para a Crise Carcerá-
ria Brasileira. No Anexo constam vários "Modelos
de Decisões" na área da execução penal.

O Direito Penitenciário ou o Direito de Execução
Penal, no Brasil, só veio a se afirmar como ramo
autônomo do Direito Público Interno, efetivamen-
te, com a promulgação da Constituição Federal de
1988, no momento em que foi alçado àquela catego-
ria por expressa disposição constitucional (art.
24,1). Antes disso, a execução da pena era pouco
estudada nas nossas Faculdades de Direito, ademais
ela era parte integrante da cadeira Direito Proces-
sual Civil. O presente trabalho - não obstante ir
além do programa lecionado nas academias - é e
será útil para todos aqueles que pretendam conhe-
cer a doutrina e a jurisprudência atualizada dos
nossos tribunais, sobre o âmbito material e proces-
sual da execução da pena, seja ela de multa, restriti-
va de direitos ou privativa de liberdade.

Não é a toa que o prefaciador da obra, Sérgio Salo-
mão Shecaira (Professor Titular de Direito Penal da
USP e Presidente do CNPCP) afirma: "o livro intitu-
lado Da Execução Penal faz detalhado estudo sobre
todos os temas da execução da pena. É profundo e
didático. Discorre, com fluência e clareza, sem per-
der sua natureza científica - sobre todos os pontos
constantes da Lei de Execução Penal. Sua experiên-
cia de magistrado e doutrinador é posta à prova, de
sorte que o resultado é um perfeito encadeamento
doutrinário que será útil aos iniciados, tanto quan-
to aos iniciantes".

E, ainda: "o trabalho que se descortina para o
público merece ser lido, relido e trelido e, em boa
hora, está sendo editado pela conceituada Editora
Forense".

ADEILDO NUNES, além de Juiz de Direito titular
da 1ª Vara de Execuções Penais e Corregedoria de
Presídios em Pernambuco é Especializado em Di-
reito Constitucional e Administrativo pela UFPE.
Mestre em Direito Penitenciário pela Universidade
Lusíada de Lisboa, Professor da Graduação e da Pós-
Graduação em Direito da Faculdade Maurício de
Nassau é Membro titular do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária do Ministério da
Justiça.

Com relação ao autor da obra, o curioso é que,
como disse o jornalista Sílvio Menezes, do Jornal do
Comércio, participa de um "Minitribunal em famí-
lia": os quatro irmãos de Adeildo são todos juízes
de Direito. Conheço Adeilson é juiz em Rio Tinto, na
Paraíba e Ambrósio, que foi Promotor de Justiça em
nosso Estado e, depois, juiz em Pernambuco. Os
outros seus irmãos Ailton e Adilson Nunes tam-
bém exercem a magistratura. Todos paraibanos de
nascimento, possuem uma singularidade de fazer
inveja até aos clãs mais tradicionais da magistra-
tura nacional: os cinco se tornaram juízes de
Direito.Todos estão em atividade: três em comarcas
de Pernambuco e dois, na Paraíba.

Execução penal

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Maternidade de hospital
passa por ampla reforma
n As obras serão inauguradas em setembro e incluíram  ampliação de  leitos, revisão

hidráulica e elétrica, substituição de portas e janelas e aquisição de novos móveis

EM CAJAZEIRAS

Em 1922 ocorreu no Rio de Janeiro, um levante armado em
diversos Quartéis do Exército motivado por sentimentos
contrários à política governamental. Era o resultado de des-
contentamentos dos militares desde o término de Guerra do
Paraguai. Nos dois anos seguintes se deram outros movi-
mentos com características parecidas no Rio Grande do Sul
e em São Paulo, respectivamente, todos vencidos pelo Go-
verno. Dos dois últimos surgiu a Coluna Prestes, que tam-
bém era contrária ao Governo.

Em 1930 esses sentimentos se fortaleceram com a adesão
de seguimentos políticos. As ações conspiratórias para uma
revolução em todo o país, que já estavam em andamentos,
foram intensificadas a partir de então. Juarez Távora, capi-
tão, desertor e foragido do Exército, agindo na clandestini-
dade, foi o principal responsável pela articulação desse mo-
vimento no Norte e Nordeste. Nessa atividade Juarez esteve
muitas vezes na Paraíba, onde fazia contatos com políticos e
com os muitos militares sediados neste Estado, sempre se-
cretamente. O assassinato de João Pessoa, um ícone de opo-
sição ao governo federal, ocorrida em 26 de julho de 1930, foi
explorado, em todo país, como propaganda revolucionária,
o que deu novo alento ao movimento.

Depois que João Pessoa rompeu politicamente com o pre-
sidente Washington Luís, ato que ficou conhecido como "o
nego", o governo federal passou a exercer represálias à Para-
íba. Nesse sentido Washington Luís apoiou o movimento
armado ocorrido em Princesa, liderado por José Pereira e
que pretendia obter uma intervenção federal na Paraíba.
Para intimidar João Pessoa, o governo federal instalou di-
versas Unidades Militares no Estado. Além do 22º Batalhão
de Caçadores (22º BC), atual 15º RIMotz, que já existia, foram
instalados no Estado: o 24º BC e o 25º BC, na Capital; o 21º BC
em Campina; o 20º BC em Santa Luzia e o 23º BC em Sousa.
Muitos Oficiais que integravam essas Tropas, já aliciados
por Juarez Távora, eram simpatizantes da revolução. Por
esse motivo a revolução no Norte e Nordeste teve origem na
Paraíba.

Na madrugada do dia 4 de outubro de 1930, 70 dias após a
morte de João Pessoa, eclodiu a revolução em Porto Alegre e
Paraíba (denominação da capital do Estado na época). O
Quartel do 22º BC, em Cruz das Armas, foi invadido por um
grupo de civis e oficiais ligados ao movimento. O tenente
Agildo Ribeiro, filho do atual humorista com o mesmo nome,
era o oficial de dia, e integrava o grupo de aliados ao movi-
mento, o que facilitou a invasão. O grupo de civis era forma-
do por cerca de 20 jovens entre os quais se encontravam
vultos que depois se tornaram conhecidos na política da
Paraíba como: Rui Carneiro, Argemiro de Figueiredo, Odon
Bezerra, Antenor Navarro, José Mariz e Ernesto da Silveira,
Houve troca de tiros que resultaram na morte do general
Lavanére Wanderley, e mais os tenentes Paulo Lobo, Sílvio
Silveira e Raul Reis e dois soldados. Os demais militares da
Unidade, já aliciados, aderiram ao movimento. A essa altura
toda Polícia Militar estava de prontidão e, com a orientação
de Elísio Sobreira, que havia se articulado previamente com
Juarez Távora, também aderiu à revolução. A partir desse
momento, saíram do 22º BC tropas para forçar a adesão dos
outros Batalhões sediados na Capital, obtendo sucesso, sem
derramamento de sangue. O 21º BC, que estava em Campi-
na Grande, e o 22º BC, seguiram para Recife, onde alcança-
ram os mesmos resultados. O 2º BC que estava em Santa
Luzia, se aliou ao movimento e seguiu para Natal pressio-
nar adesão. Em Sousa, 23º BC inicialmente resistiu, mas de-
pois aderiu e se deslocou para Fortaleza, em apoio a luta.
Incentivados por esses acontecimentos a revolução foi se alas-
trando por todo o país, até a vitória final.

Na próxima coluna abordaremos a participação da Milí-
cia da Paraíba nesse episódio.

A Revolução de 1930:
A participação da Polícia
Militar da Paraíba (parte 1)

*O AUTOR É CORONEL DA RESERVA DA PM-PB, ADVOGADO E HISTORIADOR

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br

s futuras mamães que
precisarem dos serviços
doHospitalRegionalde

Cajazeiras (HRC) já podem co-
memorar. É que a nova mater-
nidade, que passou por uma
ampla reforma, está mais boni-
ta, funcional, melhor equipada,
ganhou o reforço de 21 novos
profissionaiseampliouonúme-
ro de leitos de 16 para 20.

As obras que incluíram revi-
são hidráulica e elétrica, subs-
tituição de portas e janelas,
aquisição de novos móveis, rea-
lização de nova pintura, entre
outras intervenções, serão
inauguradas em setembro com
a presença do governador do
Estado e do secretário da Saú-
de, José Maria França.

A data da solenidade depen-
derádaagendadochefedoExe-
cutivo estadual. No próximo
mês, começamasobrasdecons-
trução de três novas salas para
o Bloco Cirúrgico, sendo duas
delasdestinadas,exclusivamen-
te, para procedimentos na área
de obstetrícia e ginecologia.

O diretor do HRC, Dr. Antô-
nio Fernandes Filho, explica
que as melhorias são frutos do
trabalho realizado pela atual
gestão do hospital, que teve to-
tal apoio da Secretaria de Saú-
de do Estado. "Desde que assu-
mimos que detectamos a neces-
sidade de realização de melho-
rias também naquela área do

hospital que estava obsoleta
sob vários aspectos, por isso,
acionamos o Departamento de
Engenharia do HRC que fez o
projeto, que depois foi aprova-
do pela Secretaria de Saúde que
autorizou a execução da obra",
afirma Dr. Antônio.

As principais portas que
eram de madeira, agora são de
vidro temperado. Os antigos
combogós (estruturas de ci-
mento pré-moldado) foram re-
tirados e em seu lugar foram
instalados janelas de vidro
temperado que além de pro-
porcionar mais claridade ao
espaço, ainda têm um visual
estético muito melhor.

Os móveis que estavam em
boas condições foram recupe-
rados. Todo o material de ves-
tuário, inclusive os lençóis e fro-
nhas são todos novos. A nova
pintura, em tons de verde cla-
ro com detalhes de duas faixas
brancas e textura, deu um vi-
sual bem mais bonito e acon-
chegante aos ambientes da ma-
ternidade. Foram adquiridos
ainda novos ventiladores e ar
condicionados.

Em setembro, o berçário pato-
lógico volta a funcionar, melho-
rando ainda mais o atendimen-
toaosrecém-nascidosqueneces-
sitam de uma atenção especial e
as melhorias continuam com o
início das atividades dos novos
21 profissionais, entre neonato-

logistas, técnicos e enfermeiros,
que estão sendo contratados até
o final deste mês para atuar na
maternidade, inicialmente no
berçário patológico e, posterior-
mente, na UTI neonatal que será
instalada.

Haverá ainda a construção
das novas salas do Bloco Cirúr-
gico, com duas delas destina-
das ao atendimento, exclusivo,
para procedimentos obstétri-
cos e ginecológicos. As demais
obras ainda incluem a constru-
ção de novos espaços para re-
pouso dos profissionais que
atuam na maternidade.

SOBRE O HRC
O Hospital Regional de Caja-

zeiras conta atualmente com
umaequipede236profissionais
eéoúnicohospital existenteem
Cajazeiras com atendimento
especializado a pacientes do
Sistema Único de Saúde que
funciona com emergência e ur-
gência 24 horas. Referência
para 17 municípios paraibanos
e atendendo ainda pessoas vin-
das do Rio Grande do Norte e
do Ceará, o HRC está melho-
rando gradativamente seus
serviços para melhor atender
aos seus pacientes. Uma das
medidas tomadas nesse senti-
do foi justamente a reforma da
maternidade que tinha uma es-
trutura ultrapassada.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A
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“Paraíba democrática, terra amada”

Pelo nascimento, entramos nessa vida.
Toda uma preparação aqui na terra... Pai, mãe, famili-

ares, médicos, nos assistem. E já que nascemos um dia
retornamos a pátria espiritual. Se não os mesmos, ou-
tros estarão nos assistindo.

De onde viemos, não viemos sozinhos. Um anjo de
guarda nos tomou sob sua proteção.

Mas, de onde viemos? Quem é o nosso anjo de guar-
da? Como Filhos de Deus, naturalmente de uma das
muitas moradas da casa do Pai. E se viemos juntos, de
algum lugar comum.

É certo que não viemos do "nada" e que não estamos
indo "pra lugar nenhum".

O nosso anjo de guarda, anjo guardião, espírito prote-
tor, como queiramos chamá-lo, aceitou o encargo de
velar por nós. Acompanha, protege, guia, auxilia... É
como um pai zeloso aqui na terra. Sobre tê-lo sempre
ao nosso lado, diz a espiritualidade: "Desde o nascimen-
to até a morte e, muitas vezes, o segue após a morte na
vida espiritual, e mesmo em muitas existências corpo-
rais, porque essas existências são somente fases bem
curtas em relação à vida do Espírito."

Logo temos um Santo Anjo do Senhor, a quem apren-
demos a recorrer logo cedo, ainda crianças: "Santo Anjo
do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a
piedade Divina, Sempre me rege, me guarde, me go-
verne, me ilumine. Amém."

Temos que fazer por merecer a assistência divina dos
nossos anjos de guarda. São amigos devotados que acon-
selham, amparam, ajudam como podem. Recorrem a
nossa própria consciência, intuição, e até a disposição
daqueles que estão por perto de nós.

Imagine só, se não correspondemos a determinado
padrão de conduta!

Sofrem eles. Sofremos nós. Da espiritualidade: "Nem
nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de
devassidão, nem na solidão, estais separados desses
amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influ-
xo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os
ponderados conselhos."

Não estamos sós, no tanto que nós imaginamos. No
entanto, na agonia, na dor, no sofrimento, muitas das
vezes esquecemos que a sua presença é uma constância
na nossa vida.

Quanta ingratidão! Eles são os olhos de Deus no seu
protegido!

Depois vamos escutar: "Não te disse isso? E tu não o
fizeste. Não te mostrei o abismo? E tu aí te precipitaste.
Não te fiz ouvir na tua consciência a voz da verdade? E
não seguiste os conselhos da mentira?"

Vamos orar: "Espíritos bem-amados, anjos guardiães
que, com a permissão de Deus, pela sua infinita miseri-
córdia, velais sobre os homens, sede nossos protetores
nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e
resignação; inspirai-nos tudo o que é bom, detende-nos
no declive do mal; que a vossa bondosa influência nos
penetre a alma; fazei sintamos que um amigo devotado
está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e parti-
lha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me
abandones. Necessito de toda a tua proteção, para su-
portar com fé e amor as provas que praza a Deus envi-
ar-me."

Deus, Nosso Pai, Nos abençoe.

Anjo de guarda

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Oswaldo Filho é o novo
Procurador de Justiça
nOswaldo Trigueiro do Valle Filho disse que uma das suas principais metas é fazer a aproximação

do Ministério Público paraibano da população. Ele substitui a procuradora Janete Ismael

Nathielle Ferreira
REPÓRTE

O

Janete Ismael empossa o novo procurador Oswaldo Trigueiro Filho

 FOTO: BRANCO LUCENA

promotor de Justiça
Oswaldo Trigueiro do
ValleFilho tomouposse

ontem à noite como o novo pro-
curadorgeraldeJustiçadaParaíba.
A solenidade ocorreu no Teatro
PauloPontesdoEspaçoCultural,
emJoãoPessoa, e teveapresença
de várias autoridades. Entre elas,
estavam membros do Tribunal
de Justiça, da Assembleia Legis-
lativa, do Tribunal de Contas do
Estado, da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, seção Paraíba, dos
governos federal, estadual e mu-
nicipal, além de políticos e diver-
sos promotores. O novo procu-
rador permanecerá no cargo até
agosto de 2011.

Integrante de lista tríplice, ele
foi nomeado pelo governador
do Estado no dia 31 de julho
para substituir a procuradora
Janete Ismael. O procurador
Oswaldo Trigueiro Filho tem 43
anos, é casado com Ana Karina
Furtado Vasconcelos do Valle e
tem três filhos: Mariáh, Gabriel
e Fernando.

Antes da cerimônia de posse,
Oswaldo Trigueiro concedeu en-
trevista coletiva e adiantou algu-
mas medidas que irá tomar em
sua nova gestão. Ele disse que o
Ministério Público da Paraíba
tem cerca de 80 vagas de promo-
tores ociosas que devem ser pre-
enchidas com um concurso pú-
blicoqueestáemandamento.No
entanto, essa seleção vem apre-

sentando alguns problemas e
corre o risco de ser anulada. Evi-
tar que isso ocorra está entre as
suas prioridades.

"Precisamos aproximar o Mi-
nistério Público da população e,
por isso, é necessário que essas
vagas sejam preenchidas. Quero
resolveraspendênciasqueenvol-
vem esse concurso para evitar
queocorraanulidadedoexame",
explicou.

O procurador ainda afirmou
quevai conduzir suaadministra-
ção à frente do MPPB sempre
pautado pelos princípios da éti-
ca,dorespeitoedaboaconvivên-
cia com o Tribunal de Justiça. Ele
também acrescentou que entre
suas metas está o combate ao cri-
me organizado. "Iremos fortale-
cer a parceria formada com o Es-
tado de Pernambuco para com-

bater essa atuação criminosa",
frisou. Como o próximo ano será
eleitoral, Oswaldo Trigueiro dis-
se que pretende criar um traba-
lho de educação e conscientiza-
ção junto aos candidatos, e tam-
bém combater a corrupção no
meio político. "Iremos dotar os
promotores de condições para
realizar bem seu papel diante da
sociedade. Pretendo fazer políti-
caspedagógicascomoscandida-
tos das próximas eleições. O Mi-
nistério Público está engajado e
trabalhando para que apenas os
políticos sem passado sujo con-
corram aos pleitos", ressaltou.

A ex-procuradora Janete Isma-
elelogiouacondutadonovopro-
curador. "Oswaldoé jovem,com-
petente e saberá conduzir bem o
destino do Ministério Público da
Paraíba", ressaltou.

Uma missa em ação de graças
emhomenagemàpossedonovo
procurador-geral de Justiça,
OswaldoTrigueirodoValleFilho,
foicelebradanamanhãdeontem,
na Catedral Basílica de Nossa Se-
nhora das Neves, no Centro da
cidade de João Pessoa, pelo arce-
bispo metropolitano dom Aldo
Pagotto, que pediu a Deus que o
promotordeJustiçaOswaldoTri-
gueiro"exerçadamelhorformao
cargo, dando profícuo desempe-

Guilherme Cabral
REPÓRTE

nho da função, que é árdua, pelo
bemdonossopovo".

O novo procurador-geral de
Justiça da Paraíba, Oswaldo Tri-
gueiro do Valle Filho, chegou à
CatedralBasílicadeNossaSenho-
radasNevesacompanhadodesua
famíliaepostou-senaprimeirafila
de bancos do lado direito. No pá-
tio defronte à igreja, a banda de
música da Polícia Militar tocava
para recepcionar quem chegava
para assistir a cerimônia, concele-
brada pelo monsenhor José Tri-
gueiro,odiáconoFabianoMoura,
dentre outros religiosos.

Missa em ação de graças é celebrada

STTransmodificatrânsitonaCapital

A cerimônia começou por volta
das9h20,quandodomAldoPagot-
toeosreligiososqueconcelebraram
a missa em ação de graças - cujos
cânticosforamexecutadospeloCo-
raldoMinistérioPúblico-entraram
pelomeiodanave,caminhandoen-
treosbancos, emdireçãoaoaltar.

Coube a Oswaldo Trigueiro - o
pai - a leitura bíblica baseada na
primeira carta do apóstolo Paulo
aos tessalonicenses, em que se
agradeceaDeuspelaalegria sen-
tida por causa dos fiéis, em torno
da importância e da necessidade
de se bem administrar.

n As intervenções em execução
na Av. Ranieri Mazilli, no bair-
ro do Cristo Redentor, na cida-
de de João Pessoa, devem ser
concluídas pela STTrans (Supe-
rintendência de Transportes e
Trânsito do Município) até este

sábado (29) e incluem a retira-
da de quatro contornos da via,
para evitar acidentes e garan-
tir melhor fluidez no fluxo de
veículos. A previsão foi feita,
ontem, pelo diretor de Trânsi-
to do órgão, Omar Ramalho.

Com o mesmo objetivo, tam-
bém estão sendo realizadas
modificações na avenida Cruz
das Armas, localizada no bair-
ro homônimo, com estimativa
de serem terminadas em bre-
ve.
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Após essa breve e agradável estada na Limpa,
meu pai convenceu-se da necessidade de ter uma
casa própria. Comprou então um terreno de 12 x
50 na Rua Apodi, 558, onde a mesma casa ainda lá
se encontra de pé, sólida, há mais de meio século,
como propriedade de nossa família. Sempre que
posso, dou uma passada por lá, para as recorda-
ções da infância.

A casa foi construída no peito e na raça, em qua-
tro meses. Não havia engenheiro nem arquiteto e
sim apenas um mestre-de-obras. Lembro-me quan-
do os operários começaram o desmatamento do ter-
reno, com cobras espirrando de todos os lados. Lem-
bro-me também dos sábados com o pai contando
cuidadosamente o dinheirinho para pagar a folha
semanal dos operários.

O Tirol era naquele ano de 1938 um imenso areal,
com muito mato. Nós fomos os primeiros habitan-
tes, pioneiros e desbravadores, de todo um quartei-
rão. À direita, a Igreja de Santa Teresinha e à es-
querda, o Seminário de São Pedro. Noutra quadra,
adiante, o solar da família de Câmara Cascudo.
Mais nada e mais ninguém em volta.

O Brasil estava então sob o regime do Estado Novo
e logo em seguida iria estourar a Segunda Grande
Guerra, em 1939. Entraríamos nela e Natal se trans-
formaria no chamado Trampolim da Vitória. Mas
esta é outra história.

O pai foi uma espécie de pioneiro em Parnami-
rim, onde se levantou a primeira construção: a da
estação-rádio da L.A.T.I. - LinhasAéreas Transcon-
tinentais Italianas - para a qual trabalhava, acumu-
lando com o seu emprego de telegrafista nos Cor-
reios e Telégrafos. Ele emendava dia e noite nos dois
empregos. Nós o víamos tão pouco que, nas brigas
de crianças, os irmãos se ameaçavam:

- Quando chegar domingo, eu vou dizer a papai.
Já na Aeronáutica, continuou em Pernamirim,

acompanhando pelo rádio, com um fone nos ouvi-
dos, os vôos solitários do Brigadeiro Eduardo Go-
mes, como comandante da ZonaAérea baseada no
Recife em patrulhamento no litoral brasileiro du-
rante a guerra. Falavam-se quase diariamente e nas-
ceu entre os dois uma enorme amizade. Nunca ti-
veram chance de um conhecimento pessoal e dire-
to, mas mesmo à distância a admiração do telegra-
fista em terra pelo brigadeiro no ar era tamanha
que, mesmo sem ser político e anos antes da suces-
são presidencial de 1945, deu o nome de Eduardo
ao seu último filho, nosso irmão mais moço, nasci-
do em 1941.

Do meu pai, Murilo Melo, herdei não apenas o
nome, mas também um imenso legado de honra-
dez, caráter, trabalho, humildade, simplicidade e
um edificante exemplo de vida.

Pioneiros e desbravadores
no bairro do Tirol

Murilo Mello Filho
murilomellofilho@uol.com.br

*Murilo Mello Filho é membro das Academias Norte-Riograndense e Brasileira de Letras

Governador inaugura
abastecimento d´água
n Implantação do sistema beneficiará 2.450 moradores das praias do Seixas e Penha,

na Capital, e integra uma série de obras no setor de saneamento básico no estado

Eber Azevedo de Freitas
DA CAGEPA

governador do Estado
vai inaugurar, hoje, a
implantação do Siste-

ma de Abastecimento de Água
das Praias do Seixas e Penha. A
obra, realizada pela Compa-
nhia de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa), irá beneficiar
2.450 moradores da localidade.
Foram investidos R$ 270,5 mil,
oriundos do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC),
com contrapartida do Gover-
no do Estado.

O presidente da Cagepa, Al-
fredo Nogueira Filho, explicou
que essa é a primeira obra de
uma série de investimentos que
está sendo feita em todo o Esta-
do. Ao todo, serão investidos
quase 400 milhões de reais em
obras de saneamento básico na
Paraíba. O trabalho tem a par-

O

ceria do governo federal por
meiodoPAC(ProgramadeAce-
leração do Crescimento), e do
BNDES, da Caixa Econômica
Federal e recursos da própria
Cagepa.

De acordo com o diretor de
Expansão da Cagepa, Alberto
Gomes Batista, a obra de abas-
tecimento de água no Seixas e

na Penha consiste na implan-
tação de 4.314 metros de rede
de distribuição de água e efe-
tuação de ligações domiciliares.
"Essa obra irá levar água tra-
tada e de qualidade para a po-
pulação do local, que não tinha
acesso a esse benefício até en-
tão", destacou o engenheiro.

Na ocasião, segundo infor-
mações do Gerente de Obras
da Cagepa, Ricardo Moisés, o
governador também assina-
rá Ordem de Serviço que au-
toriza a interligação da nova
rede de distribuição ao siste-
ma Gramame-Mamuaba.
"Com a assinatura da OS por
parte do governador, podere-
mos, dentro de pouco tempo,
efetivar cerca de 135 ligações
domiciliares para atender a
população da Praia do Seixas
e da Penha com águas vindas
diretamente de Gramame",
afirmou Moisés.

#
Rede de distribuição irá
levar água tratada e
de boa qualidade para
as comunidades das
duas localidades do
Litoral Norte

GrupoinauguranovalojanaCapital

nDepoisdeJoãoPessoaeCampi-
naGrande,osupermercado Ata-
cadão, pertencente ao Grupo
Carrefour, deverá ser instalado
em municípios como Patos e Ca-
jazeiras.Aempresa já investiuR$
80 milhões na Paraíba este ano e
criou800empregosdiretosemais
de1.000indiretos,segundoinfor-
mou o diretor geral José Roberto
Meister Müssnich, durante a
inauguraçãonestaquinta-feirada
maisnova lojadogruponaCapi-
tal. Odiretorexplicouarazãodo
grupoinvestirnaParaíba:"É sim-
ples.Ésóolharaí fora,amultidão
que está esperando abrir as por-
tasda lojaparacomprar,paraen-
tender o que é o Estado hoje.
Como a Paraíba cresce, como é
umpolodeatração,nossentimos
à vontade e investimos num Es-
tadoqueéexcelente".

Emtermosdenovosempreen-
dimentos, principalmente no in-
terior em municípios maiores
como Patos e Cajazeiras, ele dis-
seque"namedidaemqueoEsta-
docresce, temoschancesdefazer
novas aberturas e cumprir o nos-
so papel em novas áreas. Nós es-
tamos atentos a isso".

EMPREGO E RENDA
"Aimportânciaéenormequan-

dovocêfaladegeraçãodeempre-

CARREFOUR

Edson Verber
DA STDE

go e renda, uma vez que o grupo
investiu recentemente na Paraí-
ba cerca de R$ 80 milhões, e está
gerando mais de 600 empregos.
Somente nessa loja inaugurada,
hoje, vai gerar 350 empregos di-
retosemaisde600indiretos",dis-
se o secretário Edivaldo Nóbre-
ga, titular da Secretaria de Esta-
dodoTurismoeDesenvolvimen-
to Econômico (STDE), que repre-
sentou o governador do Estado
nasolenidade.

Sobre os incentivos fiscais con-
cedidos,osecretárioafirmouque
"o Atacadão, a exemplo do de
CampinaGrande,teveincentivos
do Governo do Estado. Sem isso,
faceàconcorrênciacomoutroses-
tados, jamais o grupo viria para

à Paraíba. Outro fator importan-
te é a credibilidade do governa-
dordoEstado,quetemcumprido
um aguerrido programa de go-
vernoemapenasseismeses,mes-
mocomaquedadasreceitasvin-
das do governo federal".

Ele lembrou que "quando da
vinda do primeiro empreendi-
mento atacadista, muitos acredi-
tavam que seriam criados pro-
blemas para novos empreendi-
mentos. Mas ocorreu o contrário.
Não só a receita do Estado au-
mentou com os incentivos, como
também ocorreu a motivação da
vinda de novos grupos, a exem-
plo de um que deverá chegar à
Paraíba vindo direto do Paraná
até o final de 2009", concluiu.

Loja Atacadão se situa às margens da BR-230, próximo ao Correios

 ORTILO ANTÔNIO



6 GERALJOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

om o objetivo de tornar
mais eficiente o controle
dos procedimentos de li-

citação, contratos, convênios e
seus respectivos aditivos e re-
gistro de preços para os órgãos
do Poder Executivo estadual, o
governador fez publicar no
Diário Oficial do Estado (DOE),
na quarta-feira (26), o Decreto
nº. 30.608. Segundo a matéria,
as dispensas de pequeno valor
não serão mais objeto de pré-
vio exame da Controladoria
Geral do Estado (CGE), isto é,
não serão mais registradas
neste órgão.

As dispensas de pequeno va-
lor compreendem aquelas des-
critas nos incisos I e II e pará-
grafo único do art. 24 da Lei nº.
8.666/93, quais sejam: obras e
serviços de engenharia de va-
lor até R$ 15.000,00 e compras
e serviços de valor até R$
8.000,00, podendo duplicar o
valor no caso de compras,
obras e serviços contratados
por consórcios públicos, socie-
dade de economia mista, em-
presa pública e por autarquia
ou fundação qualificadas, na
forma da lei, como Agências
Executivas.

Nocasodeprocessosdeobras
e serviços de engenharia, deve-
rão ser observadas as disposi-
ções contidasnoDecreto30.610,
também publicado no Diário
Oficial de ontem.

PRAZO DE EXAME
Outra mudança se refere à

Angélica Nunes
DA CGE

Decreto torna mais eficiente controle
de processos de licitação na Paraíba
n A Controladoria Geral do Estado prevê que, a partir de agora, haverá maior agilidade para compras menores e execução de pequenas obras e serviços

contagem do prazo de exame
pela Controladoria, que é de
cincodiasúteisnocasodeobras
e serviços de engenharia, e em
até três dias úteis, nos demais
casos. Ao invés de o prazo co-
meçar a correr com o protocolo
da documentação, agora corre
a partir do registro de recebi-
mento na Assessoria Jurídica
da CGE, no caso de dispensa e
de inexigibilidades, e do regis-
tro do envio da Gerência Exe-
cutiva ou Operacional da CGE
ao auditor, nos demais casos.

Já em relação aos aditivos de
prazo para contratos de servi-
ços continuados, assim como
preceituado no art. 3º, os ór-
gãos deverão encaminhar um
demonstrativo de que o con-
tratado tem o preço mais van-
tajoso, através de pesquisa atua-
lizada desse valor.

Em relação à data em que os
contratos e convênios e seus

respectivos aditivos que te-
nham como parte entidade do
Poder Executivo estadual deve-
rão ter início após a publicação
no Diário Oficial, conforme de-
termina a Lei Federal nº. 8.666/
93. Antes, a execução se inicia-
va com o registro, em contrá-
rio à lei.

Outro ponto de destaque no
novo decreto governamental é
que, a partir de sua publicação,
o ordenador de despesa deve-
rá nomear servidor responsá-
vel para o acompanhamento
contratual, a quem competirá
a elaboração de relatório cir-
cunstanciado.

Segundo o secretário chefe da
Controladoria, Élson Pessoa de
Carvalho, o novo decreto esta-
dual permitirá uma maior agi-
lidade e desburocratização do
procedimento de pequenas
compras e execução de peque-
nas obras e serviços.

STTrans realiza mudanças
para melhorar o trânsito

n As intervenções que são exe-
cutadas na Avenida Ranieri
Mazilli, no bairro do Cristo Re-
dentor, em João Pessoa, devem
ser concluídas pela Superinten-
dência de Transportes e Trân-
sito (STTrans) até amanhã e in-
cluem a retirada de quatro con-
tornos da via, para evitar aci-
dentes e garantir melhor flui-
dez no fluxo de veículos. A pre-
visão foi feita, pelo diretor de
Trânsito do órgão, Omar Rama-
lho. Com o mesmo objetivo,
também estão sendo realizadas
modificações na Avenida Cruz
das Armas, localizada no bair-
ro homônimo, com estimativa
de serem terminadas em bre-
ve.

Com relação às intervenções,
iniciadas na terça-feira (25) por
fiscais e agentes do órgão, em
conjunto com a Secretaria de
Infraestrutura do município, na
Avenida Ranieri Mazilli, Omar
Ramalho esclareceu que estão
sendo retirados quatro contor-
nos com as seguintes ruas: Pro-
fessor Arcanjo Cavalcanti, Pro-
fessor Fenelon Câmara, Carlos
Dias Fernandes e Petrarca Gri-
si. "As mudanças estão em exe-
cução para garantir a fluidez
do tráfego, pois, ao usar o con-
torno, os motoristas acabam

Capacitação é realizada na Capital

n Capacitação sobre políticas
públicas para as mulheres na
reforma agrária. Esse é o obje-
tivo de um treinamento que foi
iniciado na quarta-feira (26) e
se encerra hoje no auditório do
JR Hotel, no Centro de João Pes-
soa, numa realização do Minis-
tério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), por meio da
Assessoria Especial de Gênero,
Raça e Etnia (Aegre) e a Supe-
rintendência Regional do Ins-
tituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra) na
Paraíba.

De acordo com o superinten-
dente do Incra na Paraíba, Frei
Anastácio, a capacitação visa

divulgar as mudanças nas po-
líticas públicas que promovem
aigualdadeentrehomensemu-
lheres no meio rural, que é uma
das metas do II Plano Nacional
da Reforma Agrária. "O objeti-
vo é qualificar o debate e capa-
citar os profissionais que tra-
balham com a reforma agrá-
ria", comentou.

Entre os temas debatidos du-
rante a capacitação, ele destaca
o contexto das políticas para as
mulheres na reforma agrária na
Paraíba, as políticas fundiárias,
o crédito Apoio Mulher na or-
ganização produtiva das mu-
lheres assentadas, os avanços e
retrocessosdoacessoaoPronaf-
Mulher, bem como a aborda-
gem de gênero no trabalho da
Ates para promover a igualda-

de entre homens e mulheres. A
capacitação é formada pelos
servidores do MDA e do Incra,
encarregados da gestão do pro-
grama de Assessoria Técnica,
Social e Ambiental do Incra
(Ates) e das atividades de ob-
tenção de terras e de cadastro
dos beneficiários da reforma
agrária; técnicos e técnicas das
entidades prestadoras de assis-
tência técnica no Estado; repre-
sentantes dos movimentos so-
ciais e sindicais.

São parceiros do evento o Go-
verno do Estado, através da
Emater e do Interpa, Banco do
Nordeste (BNB), Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), Uni-
pê, Centro da Mulher 8 de Mar-
ço, Cunhã - Coletivo Feminista e
o Projeto Dom Helder Câmara.

IPVA com desconto pode
ser pago até a próxima 2a

n Os proprietários dos veículos
complaca finalzero têm atéodia
31 deste mês para pagar o IPVA
com desconto de 10%, ou para a
opção pelo parcelamento do im-
postoem3vezescomopagamen-
to da primeira parcela.

O usuário que optar pelo par-
celamento do imposto pagará a
primeira parcela até 31 deste
mês,asegundaem 30 desetem-
broeaúltimaem31de outubro.

Na Paraíba, a frota com final
zero já se aproxima de 60 mil
veículos, o que corresponde a
quase 10% do total de veículos
registrados no Estado.

Também vence no dia 31 des-
te mês o prazo para o licencia-
mento 2009 dos veículos com

placafinal8.Deacordocomoca-
lendário, o desconto de 10% no
valor do IPVApara as placa final
“8” foi até o dia 30 de junho e
quem optou pelo parcelamento
do imposto em 3 vezes pagou a
1ª parcela em 30 de junho, a 2ª
em 31 de julho e pagará a tercei-
ra parcela até 31 de agosto.

Já para os veículos final “9”, o
desconto no IPVA terminou no
dia31de julho,masoprazopara
o licenciamento 2005 só termina
no dia 30 de setembro.

Vale lembrar que trafegar com
o licenciamento do veículo em
atraso é uma infração gravíssi-
ma, podendo o condutor ter
acrescidos 7 pontos na sua
C.N.H. , além de estar sujeito a
uma multa e ao recolhimento
doveículo.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

POLÍTICAS PARA MULHERES

Teresa Duarte
REPÓRTER

Assessoria de Imprensa
DO DETRAN

deixando uma das duas faixas
paradas", esclareceu ele, acres-
centando que um semáforo
deve ser instalado num dos
cruzamentos.

"ASTTrans espera, com essas
medidas, melhorar as condi-
ções de trafegabilidade e segu-
rança nos diversos pontos onde
estão sendo implementados re-
ordenamentos no tráfego, pois,
apesar de simples, causam um
impacto positivo enorme em
relação à segurança daqueles
que utilizam o local", acrescen-
tou Omar Ramalho.

Sobre aAvenida Cruz dasAr-
mas, o diretor de Trânsito da
STTrans informou que os con-
tornos a serem eliminados são
os das Ruas Marcílio Dias e Co-
ronel Estevão D'Ávila Lins. Ou-
tra intervenção na área será o
estreitamento do contorno de-
fronte ao 15º Batalhão de Infan-
taria Motorizado do Exército.

Omar Ramalho explicou que
as intervenções nessas áreas
da cidade foram decididas de-
pois que a STTrans detectou
um grande número de aciden-
tes em dois contornos na Ave-
nida Cruz das Armas. Esta
via, segundo ele, está entre as
três onde se registram mais
acidentes. No ano passado,
ocorreram 103, dos quais 73
acidentes machucaram as
pessoas.

Guilherme Cabral
REPÓRTER

C

O secretário Élson Pessoa destaca importância do projeto para a licitação

 BRANCO LUCENA
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Um dia atrás do outro

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

A coluna de ontem ("O dia errado") terminou moti-
vandoumleitoraenviarumtexto, interessanteeescla-
recedor, publicado na revista Nova Escola (Editora
Abril), narrando como surgiram os nomes dos dias da
semana. Assinado por Renata Costa, é interessante e
esclarecedor.Reparemsevocêsconcordam:

-Nalínguaportuguesa,aorigemdosnomesdosdias
da semana vem da Idade Média. O domingo, deriva-
dodo latim"diesDominica",diadoSenhor, é conside-
rado o último da semana para os cristãos. Ou seja, o
sétimo,quandoDeusdescansoudacriaçãodomundo.

- Era no dia da missa que havia maior aglomeração
de pessoas e, por isso, os agricultores se reuniam em
tornoda igrejaparavender seusprodutos -oprimeiro
dia de feira. O dia seguinte, consequentemente, era o
segundo, a segunda-feira. E daí por diante até chegar
osábado,cujaorigeméotermohebraicoshabbatt, con-
siderado o último da semana para os judeus.

- Essa relação da feira com a missa deu origem tam-
bém a outras palavras. "O termo latim fillius ecclesiae
significa filho da Igreja, da assembléia. Ele originou as
palavras 'freguesia', como ainda denominamos algu-
masparóquias, e 'freguês',docomércio", explicaopro-
fessor JoséAugusto Carvalho, linguista, professor do
Departamento de Línguas e Letras da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES).

-Emalgunsoutros idiomasocidentais,opadrãoado-
tadoédiferentee segueosnomesdosplanetas.Ospri-
meiros descobertos pelos astrônomos são, na ordem,
Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Colocando
a Lua por último e o Sol no centro do sistema, a ordem
astrológica fica: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus,
Mercúrio e Lua.

- O próximo passo é analisar como ficou então a se-
quência dos dias. "Quatro é considerado um número
cabalístico,poissãoquatroelementosdanatureza,qua-
tro estações do ano e muitas outras coisas são organi-
zadas dessa forma", explica o professor JoséAugusto
Carvalho.

- Usando, portanto, o número quatro, e contando a
partir de Saturno, o primeiro planeta conhecido, che-
ga-se ao Sol, do inglês Sun - Sunday, o primeiro dia da
semana.Paraosegundodia, começa-sea contaemSol
e chega-se ao quarto que é Lua - Moon - Monday. E
assim até Saturday, sábado, de saturno. Porém, em in-
glês,Tuesday, Wednesday,ThursdayeFridaydiferem
dessa lógica,oriundosdamitologianórdica.

-Aterça-feira, Tuesday, é um termo oriundo de Tyu -
deusdaGuerra, irmãodeThor.Este,porsuavez,origi-
na Thursday, a quinta-feira. O pai de ambos, Odin,
inspira Wednesday, a quarta. E, finalmente, a sexta é
consagrada à deusa Fraye, de onde veio Friday. Em
espanhol, francêse italiano,osdias tambémsãoconta-
dospelaordemastrológica,massábadoedomingose-
guem a mesma lógica do português.

Emater quer inscrever
110 mil agricultores
n O Ministério do Desenvolvimento Agrário já determinou que o número de cotas

para a  safra agrícola deste ano vai contemplar 90 mil agricultores na Paraíba

GARANTIA SAFRA

Lourdinha Araújo
DA EMATER-PB

metadaEmpresadeAs-
sistência Técnica e Ex-
tensão Rural da Paraí-

ba (Emater-PB) é inscrever um
total de 110 mil agricultores no
Programa Garantia Safra até o
dia 26 de outubro próximo,
prazo final e sem prorrogação
determinado pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário
(MDA). A informação é do as-
sessor estadual de crédito da
Emater, engenheiro agrônomo
Francisco das Chagas Pereira,
responsável pelas inscrições do
programa no Estado.

As inscrições começaram no
dia 20 de julho e o número de
cotas determinado pelo MDA
para a safra agrícola 2009/2010
vai contemplar 90 mil agricul-
tores no Estado. Na safra pas-
sada, a Paraíba foi contempla-
da com igual número de vagas
e beneficiou 83.329 produtores
rurais, atingindo uma média de
92,5 por cento da cota estipula-
da para o Estado.

A novidade para este ano, se-
gundo os técnicos do Núcleo de
Crédito da Emater (Nucre), é o
valor do benefício que passou
de R$ 550,00, dividido em cin-
co parcelas, para R$ 600,00,
parcelado em quatro vezes, e o
que é melhor: pago dentro do
ano agrícola.

A partir da atual safra, não é
mais necessário o reconheci-
mento do decreto de situação
de emergência ou de estado de
calamidade pública, por parte
da Defesa Civil Nacional, para
liberação do pagamento. Ago-
ra, os municípios que apresen-
tarem indícios de perdas nas
lavouras por escassez ou exces-
so de chuvas devem enviar pe-
dido de cobertura em formulá-
rio próprio, a Comunicação de
Ocorrência de Perdas (COP-
GS). Esse formulário deve ser
acompanhado de ofício, em pa-
pel timbrado, enviado à coor-
denação nacional.

De acordo com calendário do
ministério, na Paraíba há duas

regiões de plantio de culturas
cobertas pelo Garantia Safra.
Na região 1, que vai do Sertão
até parte do Planalto da Bor-
borema o plantio ocorre de ja-
neiro a março. Já na região 2,
que atinge o restante da Borbo-
remaeoAgreste,oplantioacon-
tece entre fevereiro e abril.

O Garantia Safra é uma ação
conjunta das prefeituras mu-
nicipais, dos governos estadual
e federal, criadapeloMDA para
atender os agricultores brasi-
leiros do Semiárido que culti-
vam feijão, arroz, milho, algo-
dão ou mandioca em áreas de,
no máximo 10 hectares, e com
uma renda bruta de 1,5 salário
mínimo por família.

Técnicos discutem o fortalecimento
de conselhos escolares no Estado

n Cerca de 200 técnicos de apro-
ximadamente 147 municípios
com baixo Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica
(Ideb) e 52 técnicos da Educa-
ção do Estado participam, des-
de quarta-feira (26) até hoje, de
oficinas de elaboração de pro-
jetos de implantação e fortale-
cimento de Conselhos Escola-
res. O curso está sendo realiza-
do a partir das 8 horas, na Es-
cola de Serviço Público do Es-
tado da Paraíba (Espep), em
João Pessoa.

Após a abertura, na quarta-
feira, foi realizada uma pales-

tra sobre o Programa Nacional
de Fortalecimento dos Conse-
lhos Escolares ministrada pelo
coordenador do programa no
Ministério da Educação, José
Roberto Ribeiro Júnior. Em se-
guida foi discutido o projeto
político-pedagógico do conse-
lho escolar, pelos professores
Swamy de Paula Lima Soares
(UFPB) e Edson Francisco de
Andrade (UFPE).

No mesmo dia, os professo-
res Walter Pinheiro Barbosa
(UFRN) e Jean Carlo de Car-
valho Costa (UFPB) fizeram
uma palestra sobre o compro-
misso com a Educação de qua-
lidade, pelo conselho escolar.
Dando prosseguimento ao

evento foi relatada a experi-
ência do conselho escolar em
Osasco/SP.

Na programação de ontem,
foram realizadas oficinas temá-
ticas, e hoje, serão realizadas
oficinas de elaboração de pro-
jetos e a socialização das pro-
postas para o fortalecimento
dos conselhos escolares.

O evento conta com a partici-
pação de representantes do Mi-
nistério da Educação, da Secreta-
ria de Estado da Educação e Cul-
tura, da União de Dirigentes de
Municipais de Educação (Undi-
me),daUniãodeConselhosMu-
nicipais de Educação (Uncme) e
doMunicípiodeJoãoPessoa.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Janildes Andrade
DA SEEC

Os agricultores paraibanos serão beneficiados com a liberação de créditos

A
 BRANCO LUCENA



8 GERALJOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Sérgio Botelho
sergiobotelhopb@gmail.com

*Sergio Botelho Jornalista

PMDB e PT protagonizam, um pouco fora do foco
político, uma disputa importante, esta, no campo da
economia agrária. Trata-se da exigência do Movimen-
to dos Sem Terra para que o governo revise o chama-
do Índice de Produtividade da Terra. Os atuais critéri-
os datam de 1980 e baseiam-se no Grau de Utilização
da Terra e no Grau de Produtividade da Terra. É pro-
dutiva a terra que atinja 80% do GUT e 100% do GEE,
baseados em índices que variam de região para região.
Conforme acordo entre o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário e o MST, os índices de produtividade
que valeriam a partir do próximo ano terão como base
os dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) feita
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
por microrregião geográfica, a partir da média de pro-
dutividade entre 1996 e 2007.

Os produtores rurais não estão gostando nem um
pouco dessa história. Eles avaliam que muitas áreas hoje
consideradas produtivas passarão a ser classificadas
como improdutivas. De acordo com o ex-ministro da
Reforma Agrária, Raul Jungman, militante ativo do
campo oposicionista na Câmara dos Deputados, os
novos critérios gerarão dois efeitos. Um deles: será
ampliada a área total potencialmente desapropriável -
a qual é residual, pelos atuais índices - nos estados do
Sul e do Sudeste. Regiões onde, diz Jungman, existe o
maior contingente de sem-terra à espera de um peda-
ço de chão e, portanto, a maior pressão por reforma
agrária. Segundo: o MST, de posse dos dados da nova
estrutura fundiária, que lhe serão repassados pelo IN-
CRA, que o movimento domina, lançar-se-á a uma
formidável onda de invasões, conclui o ex-ministro. É
isto que vem pegando.

Pois bem. O PMDB da Câmara, agora, revelou posi-
ção contrária à revisão dos tais índices. Através de do-
cumento enviado ao presidente Lula, o líder do parti-
do na Casa , deputado Henrique Eduardo Alves, da
seção riograndensedonorte da legenda, deixou claro
que os parlamentares sob sua liderança não aconse-
lham a alteração. Os deputados peemedebistas apro-
varam recomendação para que o ministro da Agricul-
tura, Reinhold Stephanes, não assine portaria com as
mudanças defendidas especialmente pelo ministro do
Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. Diferen-
temente do radicalismo de DEM e PSDB, contudo, o
PMDB se limita a recomendar que a proposta seja ob-
jeto de e3studos mais aprofundados por parte dos ór-
gãos de pesquisa agropecuária vinculados ao Executi-
vo, como a Embrapa, conforme querem os peemede-
bistas.

Diante da resistência, e estando o país, como aconte-
ce, hoje, às vésperas do pleito presidencial de 2010, o
Planalto se encontra, como se diz, com uma bomba na
mão. A chiadeira da oposição, não conta, como nunca
contou, para o Planalto; mas, a do PMDB, sim, já que
se constitui no comparte político-partidário preferen-
cial de Lula para compor a chapa com o PT para a Pre-
sidência da República. Do outro lado está o MST, um
movimento que forma a chamada capilaridade social
do partido de Lula, cujo fortalecimento é cobrado por
influentes setores petistas. Um enfrentamento que o
Planalto fará tudo para jogar para mais a frente. Se
possível, ali para o ano de 2011.

Disputa agrária

Cadastro de doação de
medula cresce 145,88%
n Conscientização e solidariedade fizeram aumentar o número de doadores voluntários

nos últimos seis meses de 2,5 mil para 6.147, de acordo com dados do Hemocentro

número de doadores
voluntários cadastra-
dos para transplante

de medula óssea mais do que
dobrou na Paraíba nos últimos
seis meses. De acordo com le-
vantamento realizado pelo La-
boratório de Biologia Molecu-
lar do Hemocentro da Paraíba,
responsável pelo cadastro, o
número de pessoas cadastra-
das subiu de 2,5 mil para 6.147,
o que representa um aumento
de 145,88%. A quantidade ain-
da é pequena, levando em con-
sideração que, no Brasil, se es-
tima que haja um doador com-
patível em cada grupo de 100
mil pessoas.

A coordenadora do Laborató-
rio de Biologia Molecular, Rosi-
neide Soares Ribeiro Pontes, ex-
plicou que as campanhas de
conscientização para conquistar
novos doadores vão continuar.
"Mesmocomessecrescimento,o
número de voluntários cadas-
trados para transplante de me-
dula óssea é pequeno em nosso
Estado, principalmente se con-
siderarmos que a probabilidade
de haver um caso de compatibi-
lidade, no Brasil, é de um para
cada 100 mil e, no mundo, é de
um para um milhão. Daí a ne-
cessidadedeseexpandirocadas-
tro e aumentar o número de vo-
luntários", justificou.

Ela atribuiu o aumento de
voluntários para a doação de
medula óssea às campanhas de
conscientização que vêm sen-
dorealizadaspeloHemocentro,
a exemplo da que aconteceu re-
centemente na região de Cam-
pina Grande e atingiu os mu-

O
Assessoria de Imprensa
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Os voluntários procuram o Hemocentro para a doção de medula óssea

 FOTO: DIVULGAÇÃO

nicípios de Queimadas, Poci-
nhos e Riachão do Bacamarte.
Além dessa campanha, o He-
mocentro está fazendo um tra-
balho junto aos doadores de
sangue. Uma psicóloga vem
conversando com os doadores
para que eles, além da doação
do sangue, se tornem também
voluntários para o transplan-
te de medula óssea. "Para isso
basta apenas uma amostra a
mais de sangue e que o interes-
sado autorize o seu cadastro",
explicou Rosineide Soares.

COMO SE CADASTRAR
No Hemocentro da Capital as

pessoas interessadas em fazer
parte do cadastro podem pro-
curar o serviço nas segundas,
terças e quartas-feiras, das 7 às
17 horas. "Se vierem na quinta
e na sexta e quiserem se cadas-
trar, nós fazemos o agenda-
mento", garantiu. Em Campi-
na Grande a coleta pode ser fei-
ta de segunda a sexta-feira das
8 às 16 horas e os hemonúcleos
também podem fazer a coleta

com agendamento prévio.
Pode ser doador a pessoa com
idade entre 18 e 55 anos e que
esteja gozando de boa saúde.

A coordenadora do Labora-
tório de Biologia Molecular do
Hemocentro da Paraíba lem-
brou que no mês de março des-
te ano a Paraíba teve um caso
de compatibilidade. O doador
foi submetido a novos exames
e o Instituto do Nacional do
Câncer (Inca), se encarregou de
providenciar o transplante.

Todo esse processo, segundo
Rosineide Soares, ocorre de for-
ma sigilosa e não são divulga-
dos nem o nome do doador e
nem do receptor para evitar es-
peculaçõeseelessóseconhecem
se houver manifestação de am-
basaspartes.Eladisseaindaque
todos os procedimentos para
que o transplante se concretize,
a exemplo de passagem, ali-
mentaçãoehospedagemdodo-
ador são pagos pelo Sistema
ÚnicodeSaúde(SUS).Odoador
também é dispensado do seu
trabalho.

Estado ganha processos na Justiça
nAParaíba logrouêxitoemdois
processos referentes à promo-
ção de policiais militares, julga-
dos pela Segunda Câmara do
Tribunal de Justiça. No primei-
ro (de nº 200.2007.735.053-2/
001), um policial militar pleite-
ava a promoção com funda-
mento no art. 1º da Lei Estadual
nº. 5.331/1990, que prevê a pro-
moção independente de vagas,
desde que seja comprovado o
período de 30 anos de serviço
público.

Em defesa oral, o procurador
de Estado, Solon Benevides, sa-
lientou que no caso não havia
direito a promoção, "pois o re-
querente não comprovou o
tempo exigido de serviço e ten-
tava computar período em que

estava em licença para trato de
interesse particular".

Segundoadefesa,aLeinº 3.909/
1977 veda o cômputo de serviço
quando o militar se encontra em
licença.Aoanalisarotema,opro-
curador argumentou que "esta
regra está inserta também para
os servidores civis apenas por
comparação", citando a antiga
Lei Complementar Estadual
39/85, antigo Estatuto dos Fun-
cionários Públicos do Estado, e
presente no regime jurídico
único dos servidores civis na
Lei nº. 58/2003.

Em outro processo (nº
200.2006.058019-4/001), dois
candidatos em concurso pú-
blico que haviam sido excluí-
dos do certame para a PM em

2002, devido ao exame de saú-
de, conseguiram liminar para
continuar no processo seleti-
vo. Contudo, deixaram decor-
rer o prazo sem questionar ju-
ridicamente o fato. Nessa ação,
pleiteavam participar de ou-
tro concurso para a PM, reali-
zado em 2006, a partir da ter-
ceira etapa.

Através da alegação de se tra-
tarem de dois concursos distin-
tos, o procurador Solon Bene-
vides salientou no Tribunal que
o pedido "era inadmissível,
uma vez que feriria gravemen-
te os princípios de administra-
ção pública". A Câmara julgou
os dois processos como favorá-
veis ao Estado por unanimida-
de de votos.



9GERAL JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

Tabajara divulga músicas
selecionadas para festival
n Peças foram escolhidas durante a primeira fase do 1º Festival Nacional de Música e

serão tocadas na rádio diariamente. Evento acontece no dia 28 no Espaço Cultural

O
A velha pólvora

Sitônio Pinto

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

sitoniopinto@gmail.com

Quando a gente vai se acostumando com o sítio, e nave-
gando no piloto automático pelos atalhos, vêm os deso-
cupados dos webmasters e inventam novidades absoluta-
mente desnecessárias, complicando o que era simples e di-
ficultando os caminhos que todos sabiam. É o que acon-
tece com os sítios dos bancos e de outros serviços que os
usuários acessam pela Internet.

Depois do fogo, a dobradinha PC/Net foi a maior inven-
ção do homem. Sei que é preciso distinguir descoberta de
invenção, e que o fogo é uma descoberta, e que a pólvora
é uma invenção, e que o PC/Net é outra invenção. Penso
que estamos na Era da Informática; até há pouco, era na
era atômica, a era de Hiroshima e Nagasaki, do Little Boy
e da Enola Gay - a bomba e o avião do Tio Sam que exter-
minaram aquelas duas cidades.

Sou de uma geração que não sabe operar gadgets. Para
ouvir um CD, ou ver e ouvir um DVD, tenho que pedir à
minha filha caçula, de dez anos, para botar a geringonça
pra rodar. A menina vem e vira a manivela da máquina.
Não me cobre um aggiornamento, Doutor Leitor, pois
um toca-cd é muito diferente do pick-up Garrad que equi-
pava as radiolas RCA Victor. Os Garrads podiam receber
até dez discos empilhados, fossem os pesados 78 rpm, ou
os leves de 45 ou 33 rpm - os hoje apelidados de "bola-
chões". E que vão voltar, pois são imunes à tecnologia
atual da pirataria.

Os Garrads operavam, mas não empilhavam os com-
pactos, que tinham de ser colocados um a um, mano a
mano, fossem duplos ou simples. Essas múmias da tecno-
logia vão voltar, num retrocesso sem precedentes na His-
tória, e eu poderei, outra vez, ligar uma radiola (é a mes-
ma coisa que vitrola, ou toca-discos) de "alta-fidelidade",
cujos graves são melhores que os reproduzidos pelos CDs.
Eu acho é pouco.

Mas, voltando às inovações desnecessárias dos sítios. Eu
sei que a crise é grande, as pessoas têm dificuldade em ar-
ranjar emprego na Era da Informática, até os jovens, até
os formados em Ciências Cibernéticas. O genial Norbert
Wiener, a quem se atribui a paternidade do computador, -
- quero dizer do Cérebro Eletrônico, aquela máquina do
tamanho de um edifício de seis andares, que Wiener e sua
equipe criaram para orientar o fogo anti-aéreo da defesa
de Londres na Segunda Guerra Mundial, - Wiener previu
esse desemprego provocado pelo computador já no prefá-
cio do seu livro "Cibernética - controle e comunicação no
animal e na máquina", de 1946.

Em tempo: a paternidade do computador é atribuída a
Wiener, mas ele não aceita a culpa, pois diz que foram os
árabes, com o milenar ábaco, que inventaram a máquina
onisciente, que dá e tira empregos. A crise é grande, mas
os caras não precisam ficar inventando desnecessidades
para garantir o pão doce. Minha geração já conhece a pól-
vora. Foram os chineses, aqueles caras parecidos com ja-
poneses. Os chineses inventaram tudo, até o Japão.

* * * * * * * * *
Os primos Sérgio de Castro Pinto e José Euflávio Pinto

de Carvalho, o poeta e o jornalista, respectivamente, apoi-
ando com toda força esta coluna - "uma coluna prestes a
atacar". E Euflávio, exilado político no Afeganistão, me
comunica o passamento da nossa parenta Elita Pinto, ve-
terana de muitas lutas em Santana dos Garrotes e no Pi-
ancó, ante-ontem, 26, de madrugada. A prima Elita mor-
reu, mas lutou.

Rádio Tabajara promove festival cujo final ocorrerá em Salvador, Bahia

 FOTO: MARCOS RUSSO
Governo do Estado e a
Rádio Tabajara divul-
garam hoje as trinta

músicas selecionadas na pri-
meira fase da etapa estadual do
I Festival Nacional de Música
da Arpub - Associação de Rá-
dios Públicas do Brasil. O su-
perintendente da Rádio Taba-
jara, Rui Leitão, recebeu nesta
manhã a avaliação da Comis-
são Julgadora que escolheu vin-
te músicas vocais e dez músi-
cas instrumentais que passa-
rão a ser tocadas na programa-
ção das emissoras Tabajara
FM e AM. No período de 28 de
agosto a 30 de setembro, a cada
dia, de segunda a sexta, dez
músicas serão veiculadas, em
intervalos de meia hora, com
identificação dos autores e in-
térpretes.

O público será o sétimo voto
no julgamento dessa fase do
concurso, votando através do
telefone 36211055. Nos finais
de semana, em dois horários
distintos, a Tabajara FM apre-
sentará todas as músicas sele-
cionadas, em blocos, sendo aos
sábados das treze às quatorze
horas, e aos domingos de de-
zoito horas às dezenove horas.

No dia 28 de outubro aconte-
cerá a finalíssima do festival,
etapa da Paraíba, com apresen-
tação ao vivo das quinze músi-
cas selecionadas após o período
de veiculação das músicas ora
classificadas, oportunidade em
que serão escolhidas a melhor
música vocal e a melhor músi-
ca instrumental, que represen-
tarão a Paraíba na final nacio-

nal a ser realizada no mês de
dezembro em Salvador. O
evento do dia 28 de outubro
será no Teatro de Arena do Es-
paço Cultural. Os vencedores
da categoria música vocal rece-
berão o troféu Compositor Li-
vardo Alves. E da categoria ins-
trumental, o vencedor recebe-
rá o troféu Mestre Sivuca, ofere-
cidos pelo Jornal A União, ho-
menageando assim dois gran-
des nomes da música paraiba-
na com projeção nacional.

A Comissão Julgadora está
assim constituída: Maestro
Carlos Anísio, jornalistas e crí-
ticos musicais Ricardo Anísio
e Sílvio Osias, o músico trom-
bonista e integrante da Or-
questra Sinfônica da Paraíba,
Radegundis Feitosa, a cantora
lírica e vice-presidente do Es-
paço Cultural, Ana Gouveia, e

opresidentedaOrdemdosMú-
sicos da Paraíba, Benedito Ho-
nório.

As inscrições foram encer-
radas no último dia vinte e re-
gistraram uma participação
de cento e cinquenta e duas
músicas, o que, segundo Rui
Leitão, superintendente da
Rádio Tabajara, colocou a Pa-
raíba como o terceiro Estado
com o maior número de ins-
crições em nível nacional, su-
perado apenas pelos estados
da Bahia e Minas Gerais. "Isso
revela que a Paraíba, é de fato,
um dos grandes celeiros mu-
sicais do Brasil e reflete a cre-
dibilidade e a aceitação que a
Tabajara FM tem no univer-
so cultural do nosso Estado,
em especial entre os artistas
de nossa terra", enfatiza Rui
Leitão.

ABAIXO, A RELAÇÃO DAS MÚSICAS SELECIONADAS:!
22222 Músicas com letras (vocais):
n  A VIAGEM. Composta por Van Dantas e interpretada por
Igo Wendel
n  ALEGRIA DE FAROL. Composta e interpretada por
Adeildo Vieira
n  CANTO BRASILEIRO. Composta e interpretada por Jô
Mendonça
n  CHEIRO DE XOTE. Composta por Glória Gadelha e
Sitônio Pinto e interpretada pelo    Grupo Nossa Voz
n  DOIS SÓIS. Composta e interpretada por Markel Fusari
n  ESTRELA SÍRIA. Composta por Tony Silva e interpretada
pela Banda Etnia Rock
n  FONTE DA VIDA. Composta por Afrânio Ramalho e
Jatobá e interpretada por Afrânio Ramalho
n  FORASTEIRO.  Composta e interpretada por Zé  Trovão
n  JOGUEI A CHAVE.  Composta e interpretada por
Clarrissa Yenisi
n  O FOGO DA NOSSA PAIXÃO.  Composta por Poty Jr.,
Mirandinha e Ricardo de Carminha e interpretada por
Ricardo de Carminha
n  PÁTRIA AMAZÔNIA. Composta e interpretada por
Alexandre França
n  PEDAÇO DE SOL. Composta por Eleonora Falcone e
Lúcio Lins e interpretada por Eleonora Falcone
n  PODERES. Composta e interpretada por Marcos Xavier
da Silva

n  BORRACHA.  Composta por Erivan Araújo
n  CAIXINHA DE MÚSICA. Composta por Poty Lucena
n  EU, TU E ELE.  Composta por José Ilton
n  FORRÓ DE ZÉ DOIDIÇA.  Composta por Rogério
Borges
n  HAROMINA SALETILIANA.  Composta por Cristiano
Oliveira
n  LAGOA.  Composta por Jairo Pessoa
n  O MEU TERCEIRO BRAÇO.  Composta por Elpídio
Ferreira
n  PARAIBINHA.  Composta por Cornélio Santana
n  SAMBA.  Composta por Cyran Costa
n  VINNY.  Composta por Sérgio Gallo

22222 Musicas instrumentais :

n  QUEM DERA. Composta por Naldinho Braga e
interpretada por Ana Paula
n REGRESSO. Composta e interpretada por Sérgio Túlio
n RELATO. Composta por Pegado e interpretada por
Mira Maya
n SAMBA SEM BEM.  Composta e interpretada por
Chico Limeira
n SAUDADE DO MEU PÉ DE SERRA. Composta e
interpretada por Chico de Pombal
n UM DIA DEPOIS DE VOCÊ.  Composta por Jobson
Santos e interpretada por Fabíola Ataíde.
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“Paraíba democrática, terra amada”

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1494/2009
A SECERTARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E
D A CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEMARH - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. T orna
público que a SUDEMA - Superintendência do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 1494/2009 em João Pessoa, 17 de agosto de 2009 - Prazo de 365 dias. Para a
atividade de: Sistema Adutor do Congo - 2 etapa. Na(o) - ALTO CURSO DO RIO P ARAÍBA
Município: - UF: PB. Processo: 2009-003647/TEC/LI-0341

     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.: A VALONES LTDA
CPF/CNPJ: 009284134/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$884,13
Cedente: IT ALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS
LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052416
Responsavel.: CONST  OCEANIA LTDA
CPF/CNPJ: 006229689/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$57,97
Cedente: PROJECTA MA TERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050017
Responsavel.: MARILUCIA TEIXEIRA DOS
SANTOS CAVAL
CPF/CNPJ: 005964312/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$392,03
Cedente: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG

CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051507
Responsavel.: NILZA DE FREITAS VIEIRA
CPF/CNPJ: 008453793/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$41 1,10
Cedente: MORENA ROSA INDUSTRIA DE CON-
FECCOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRA-
CA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051977
Responsavel.: SHEILA MARIA BARBOSA AZE-
VEDO -EPP
CPF/CNPJ: 007194290/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.200,00
Cedente: OFFICE MASTER BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052113

Em razao de que os supracitados deve-
dores nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997,
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima
citadas a virem pagar, ou darem por escrito
as  razoes  que  tem,  neste  2o. Oficio de
Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro, nesta
cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a
partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os
referidos titulos PROTEST ADOS, na Forma
da LEI.

Joao Pessoa,  28/08/2009
Bela. MARIA ANGELA

SOUTO CANTALICE
- Ti tular -

Responsavel.: ANT ONIO ALFREDO DE F. DE
REZENDE FI
CPF/CNPJ: 006271603/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.258,93
Cedente: PERSIFILM IMPORT ACAO E EXPOR-
TACAO L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050486
Responsavel.: ANDERSON RODRIGUES DE
FARIAS
CPF/CNPJ: 079844704-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$87,50
Cedente: ART DESIGN PRODUTOS OPTICOS
LT D A
Apresent ante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO PES-
S O A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050748
Responsavel: CENTRO DE
FORM.CONDUT.POTIGUAR LTDA
CPF/CNPJ: 004230293/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$398,24
Cedente: COLOR SIGN COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048926
Responsavel.: CONSEIL - LOGISTICA E DIS-
TRIBUICAO
CPF/CNPJ: 002331725/0010-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.550,00
Cedente: CEMOPEL CM PETROLEO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051021
Responsavel.: FIRULLI COM DE CALCADOS
LT D A
CPF/CNPJ: 009151353/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.040,36
Cedente: DAGA TINHA CALCADOS LTDA ME
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051255
Responsavel: HERBERT GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 051244964-36
Titulo: CHEQUER$1.100,00
Cedente: DIEGO SOUTO DE QUEIROZ
Apresentante: DIEGO SOUTO DE QUEIROZ
Protocolo: 2009 - 052279
Responsavel: JOSE ARIST FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.587,52
Cedente: GRENDENE S A
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
P E S S O A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052151
Responsavel.: JOSE DE ASSIS GOMES
CPF/CNPJ: 131765284-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.667,00
Cedente: T R A N S PARENTE A U TO PECAS
LT D A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 047964
Responsavel.: JOSE MAILSON BRAGA
CPF/CNPJ: 415109504-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$590,00
Cedente: JBG COMERCIO DE PNEUS LTDA

TOSCANO DE BRITO
S E RVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048426
Responsavel.: JOSINA MIGUEL DANTA S
CPF/CNPJ: 910136824-91
Titulo: CHEQUER$1.500,00
Cedente: ARIVAN FELINTO RODRIGUES
Apresent ante: ARIVAN FELINTO RODRIGUES
Protocolo: 2009 - 050601
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO DA SIL-
VA MIRANDA
CPF/CNPJ: 009325423/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$268,64
Cedente: DAY BRASIL S A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050935
Responsavel.: PEDRO RICARDO SOUZA PA-
LITOT - EPP
CPF/CNPJ: 007037571/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$247,44
Cedente: NUTRIPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LT D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051949
Responsavel.: RICARDO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 053696024-09
Titulo: CED CRED BANCAR  R$  31.341,99
Cedente: BANIF-BANCO INTERNACIONAL
DO FUNCHA
Apresentante: BANIF-BANCO INTERNACIO-
NAL DO FUNCHA
Protocolo: 2009 - 051917
Responsavel.: ROSALINA ALMEIDA DA SIL-
VA
CPF/CNPJ: 318193624-34
Titulo: CED CRE BAN IND  R$  19.615,84
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A (BANCO
M U LTIPL
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A
(BANCO MULTIPL
Protocolo: 2009 - 052437
Responsavel.: TC TECNOLOGIA EM LAV E
S E RVICOS  LT
CPF/CNPJ: 002744596/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.553,28
Cedente: 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING
LT D A
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051080
Responsavel.: T R A N S P O RTES REAL LT D A
CPF/CNPJ: 008827677/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.760,00
Cedente: HC PNEUS S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052269
Responsavel.: WILSON SANTA N A DE LUCE-
N A
CPF/CNPJ: 031390384-02
Titulo: CHEQUER$600,00
Cedente: UNICRED JOAO PESSOA
Apresentante: UNICRED JOAO PESSOA
Protocolo: 2009 - 050598

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,  28/08/2009

Bel. GERMANO CARVA L H O
TOSCANO DE BRITO

- Ti tular -

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - 3ª VARA
Rua João T eixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim

João Pessoa - PB - CEP: 58.031-220 - Fone: 2108-4040

EDT.0003.000016-1/2009
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 2006.82.00.002634-7
Classe 97
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO: VIRGÍNIA CÉLIA DE LIMA MELO - ME, CNPJ 01.937.262/0001-40

e VIRGÍNIA CÉLIA DE LIMA MELO, CPF 487.196.414-00
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 19.670,42 (dezenove mil, seiscentos e setenta

reais e quarenta e dois centavos), atualizado até fevereiro/2009,  mais juros, custas e demais
acréscimos legais.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das executadas VIRGÍNIA CÉLIA DE LIMA MELO -
ME, CNPJ 01.937.262/0001-40 e VIRGÍNIA CÉLIA DE LIMA MELO, CPF 487.196.414-00
para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias
constante do presente edital, efetuar o pagamento  da obrigação por quantia certa acima
descrita, advertindo-a que o descumprimento da determinação implicará em multa de 10%
sobre o valor cobrado (art. 475-J). Havendo pagamento parcial, a multa acima mencionada
incidirá sobre o restante (art. 475-J, parágrafo 4º).

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) intimados(s) pessoalmente o(s)
devedores, por se encontrar(em) em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos,
é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no
Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m)
devidamente(s) intimados (s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 02
de junho de 2009. Eu,______, Aline Ferraz de Moura, Analista Judiciário, o digitei e imprimi.
E eu,_______, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora de Secret aria da 3ª Vara, o conferi
e subscrevo.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal T itular da 3ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - T O M A D A DE PREÇOS Nº. 001/2009

A CPL da Prefeitura de Monteiro – PB TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento
de propostas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a
contratação de empresa, sob o regime de empreitada global, para execução de Construção
de Pavimentação em Paralelepípedos, neste Município. Após análise e julgamento de pro-
postas, sangrou-se vencedora do certame a empresa Servicon Serviços e Construções
Civis Ltda., (CNPJ: 07.540.724/0001-77), no valor global R$ 513.549,35 (quinhentos e
treze mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Conforme
consta nos autos do processo administrativo nº. 073/2009.

Monteiro – PB, 26 de agosto de 2009.
Erinaldo Araújo Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL - PREGÃO PRESENCIAL 013/2009

A Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA
PÚBLICO o resultado do Pregão Presencial 013/2009, tendo como vencedor a empresa:
RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. CNPJ 07.892.563/0001-80, no valor global
de R$ 83.903,00.

Monteiro, 20 de agosto de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2009

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do
Pregoeiro Oficial, H O M O L O G O o resultado do Pregão Presencial nº. 019/2009, que tem
por objeto a AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUT OMOTIVAS, de forma p arcelada, a serem uti-
lizadas na manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Monteiro, conforme
termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: RET-IDEAL COMÉRCIO DE PE-
ÇAS LTDA. CNPJ 07.892.563/0001-80, nos seguintes lotes: LOTE 01 - Va lor Total R$
11.518,00, LOTE 02 - Va lor Total R$ 3.210,00, LOTE 03 - Va lor Total R$ 3.210,00, LOTE 04
- Valor Total R$ 4.953,00, LOTE 05 - Va lor Total R$ 8.430,00, LOTE 06 - Va lor Total R$
7.240,00, LOTE 07 - Va lor Total R$ 7.240,00, LOTE 08 - Va lor Total R$ 7.240,00, LOTE 09
- Valor Total R$ 7.240,00, LOTE 10 - Va lor Total R$ 13.992,00, LOTE 11 - Valor Total R$
3.210,00, LOTE 12 - Va lor Total R$ 3.210,00, LOTE 13 - Va lor Total R$ 3.210,00, perfazendo
um valor global de R$ 83.903,00 (oitenta e três mil novecentos e três reais). Dê ciência aos
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extra-
ção dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 25 de agosto de 2009.
EDNACÉ ALVES SIL VESTRE HENRIQUE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
ADJUDICAÇAO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2009

A prefeitura Municipal de Monteiro, através do seu pregoeiro oficial e sua equipe de
apoio, vem ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial nº. 019/2009, que tem por objeto
a AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUT OMOTIVAS, de forma p arcelada, a serem utilizadas na
manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Monteiro, conforme termo de
adjudicação, em favor da seguinte empresa: RET -IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
CNPJ 07.892.563/0001-80, nos seguintes lotes: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09, 10, 11, 12
e 13 perfazendo um valor global de R$ 83.903,00 (oitenta e três mil novecentos e três reais).

Monteiro - PB, 20 de agosto de 2009.
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2009

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município,
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na
modalidade Pregão Presencial nº. 021/2009, a realizada no dia 10/09/2009 às 08h30min
(horário local), que tem por objeto a Aquisição de Material de Material Médico hospitalar,
para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, o edital e seus
anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da prefeitura Municipal de Monteiro,
situado a Avenida Olimpio Gomes, n° 408, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo Fone
(83) 3351-1513.

Monteiro-PB, 27 de agosto de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICIT A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2009
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município,
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na
modalidade Pregão Presencial nº. 022/2009, a realizada no dia 10/09/2009 às 15h00min
(horário local), que tem por objeto a Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Descar-
táveis, para suprir as necessidades desta municipalidade, o edital e seus anexos, encontra-
se disponível no setor de licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Avenida
Olimpio Gomes, n° 408, Centro, Monteiro – PB, informações pelo fone (83) 3351-1513.

Monteiro-PB, 27 de agosto de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA YEUX
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/09

O Pregoeiro Oficial do Município informa que no Comunicado - Pregão Presencial
nº 011/09 - Análise de Recurso Administrativo Interposto -, onde se lê “nº 011/09”, leia-se
“020/09” - publicado em 01.08.09.

JOSÉ LUIZ SOBRINHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DOS CONTRATO S

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, de forma parcelada, a serem
utilizadas na manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Monteiro. FUN-
DAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - AL TERADA – Processo Licit atório nº. 074, Pregão
Presencial nº. 019/2009. D O T AÇÃO: 02040.12.361.5216.2063 – 33.90.30.00 /
02060.15.452.5001.2023 – 33.90.30.00 / 02070.20.122.5001.2027 – 33.90.30.00 /
02110.08.306.5181.2196 – 33.90.30.00 / 03010.20.602.5108.2138 – 33.90.33.00 /
04010.10.122.5052.2018 – 33.90.30.00 / 04010.10.302.5201.2069 – 33.90.30.00 /
04010.10.302.5201.2069 – 33.90.30.00 / 04010.10.303.5166.2145 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA:
do presente contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2009, a partir da data de assinatura
do contrato. P ARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves
Silvestre Henrique e: RET -IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. CNPJ: 07.892.563/
0001-80 - CT Nº. 175/2009 - 27.08.09 – R$ 83.903,00.

Monteiro - PB, 27 de agosto de 2009.
EDNACÉ ALVES SIL VESTRE HENRIQUE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
R ATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2009
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui

o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de
Licitação nº IN00006/2009, que objetiva: Contratação de profissionais do setor artístico para
animação e sonorização alusivos ao dia Municipal da Evangelização; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Josvaldo Araujo Trajano da Silva - R$
50.000,00.

Sapé - PB, 26 de Agosto de 2009
JOÃO CLEMENTE NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICIT A Ç Ã O

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2009.
OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para animação e sonoriza-

ção alusivos ao dia Municipal da Evangelização.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-

rações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura.
R ATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/08/2009.

SEAPORT SERVIÇOS DE APOIO PORTUÁRIO LTDA - CNPJ/CPF N°  09.560.970/
0001-16 torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1566/2009 em João Pessoa, 26 de agosto de
2009 - Prazo:  730 dias, para a atividade de: Locação de empilhadeiras e manutenção
corretiva e preventiva de empilhadeiras, na Rua Cleto Campelo n° 750 - Camalaú, Município:
Cabedelo-UF:PB. Processo: 2009-003087/TEC/LO-0725.

F. M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TDA. - CNPJ/CPF Nº 04.577.062/0001-11, torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 956/2009 em João Pessoa, 4 de junho de 2009 - Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Comércio varejista de material de construção, na BR 230 KM 464 Jardim
Bela Vista Município: SOUSA - UF: PB. Processo: 2009-000806/TEC/LO-0182.

CONSTRUTO R A QUEIROZ GALVÃO S/A - CNPJ/CPF Nº 33.412.792/0318-05, torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Autorização Ambienta l  nº 1113/2009 em João Pessoa, 30 de junho de 2009 - Prazo: 180 dias.
Para a atividade de: Recuperação de uma área de 19,30 ha referente a uma extração de argila
utilizada na construção da barragem capivara, no SÍTIO RIO DO PEIXE UIRAÚNA Muni-
cípio: - UF: PB. Processo: 2009-001 145/TEC/AA-0017.

ANA GLORIA SILVA FERREIRA - CNPJ/CPF Nº 02.457.320/0001-09, torna público que
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 1220/2009 em João Pessoa, 14 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Fabricação de Velas, na Rua: São João Nº 26 B-NORDESTE I Município:
GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2009-003091/TEC/LO-0727.

FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - CPF Nº 204.336.204-63, torna público que a
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para um Lava
Jato, situado a Av. Dom Pedro II, Nº 1885 - Sl. 105 - Torre - JOÃO PESSOA/PB.

DIDELIN COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA - CNPJ Nº 09.082.949/0001-52, torna públi-
co que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para
funcionamento do Chopp Time Street João Pessoa, situado na Rua Argemiro de Figueiredo,
3835 - Bessa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - CNPJ/CPF N° 08.732.174/0001-50 T orna públi-
co que a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença
de instalação n° 1593/2009 em João Pessoa, 27 de agosto de 2009 - Prazo: 365 dias. Para
a atividade de: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Na(o) - SEDE do município.
Município: CUITÉ - UF: PB. Processo: 2009-002737/TEC/LI-0257
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“Paraíba democrática, terra amada”

O

n A confiança do consumidor
brasileiro caiu 0,4% em agosto,
em relação a julho, informou a
Fundação Getúlio Vargas
(FGV). O índice, que é compos-
to por cinco quesitos da Sonda-
gem das Expectativas do Con-
sumidor, caiu de 111,4 pontos
para 111 pontos, na série com
ajuste sazonal, interrompendo
uma série de cinco altas segui-
das na mesma base de compa-
ração.

“O resultado pode ser inter-
pretado como uma acomoda-
ção em novo patamar, após cin-
co meses seguidos de cresci-
mento. O nível atual do ICI (Ín-
dice de Confiança do Consumi-
dor) é ainda superior ao de sua
média histórica (107 pontos), e
ao nível de agosto do ano pas-
sado, de 108,2 pontos (sem ajus-
te)”, informou a FGV em comu-
nicado.

Na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior, a con-
fiança do consumidor neste
mês ficou 1,9% acima da verifi-
cada em 2008. Em julho, essa
alta era de 6,4% na mesma base
de comparação.

A maneira como os consumi-
dores brasileiros veem a situa-
ção presente continuou sua
trajetória de alta, crescendo
2,3% de julho para agosto, pas-
sando de 111,3 para 113,9 pon-
tos. Já a visão das perspectivas

Cai a confiança do consumidor

para o futuro recuou 1,7% no
período, passando de 111,4
para 109,5 pontos.

Os consumidores avaliaram
que houve melhora da situação
financeira familiar em agosto,
sendo que 18,6% a avaliaram
como boa, ante 17,7% em julho.

“A maior contribuição para
a redução do ICC foi a do quesi-
to que mede o grau de otimis-
mo com a situação econômica
local nos seis meses seguintes.

Entre julho e agosto, a propor-
ção de consumidores que pre-
veem melhora diminuiu de
31,7% para 29,7%; a parcela dos
que projetam piora elevou-se
de 13,5% para 14%”, informou
a FGV.

A sondagem é realizada com
base numa amostra de mais de
2 mil domicílios em sete das
principais capitais brasileiras.
A coleta de dados foi realizada
entre 3 e 20 deste mês.

Bancos privados respondem
por 75% da inadimplência

Prévia da inflação oficial
tem leve alta em agosto
n O Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo-15 (IPCA-15) – a
prévia da inflação oficial – fe-
chouomêsdeagostocomvaria-
ção de 0,23%, levemente acima
do 0,22% do mês anterior, se-
gundo dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Com isso, o resultado do
acumulado do ano chega a
2,95%, abaixo dos 4,69% de
igual período do ano passado.

“Aestabilidadedoresultadode
julho para agosto deve-se à me-
nor variação nos preços dos ali-
mentos, que apresentaram que-
da 0,28%, em agosto, enquanto
em julho, haviam apresentado
altade0,33%”, informouoIBGE.

O organismo chamou a aten-
ção para o movimento dos pre-
ços do leite pasteurizado, que
registraram neste mês dimi-
nuição de 1,48%, invertendo o
rumo verificado em julho, de
acréscimo de 9,25%.

Os produtos não alimentícios,
por sua vez, aumentaram 0,38%
nestemês, seguindoelevaçãode
0,19% em julho.

”Isto porque, apesar da que-
da nos preços dos artigos de
vestuário (de 0,24% para -
0,25%), a energia elétrica (de
1,18% para 2,15 %) apresen-
tou a maior contribuição do
mês (0,07 ponto percentual),
em virtude dos reajustes ocor-
ridos em São Paulo (12,90%),
em vigor a partir do dia 4 de
julho, e em Belém (3,50%), a
partir de 7 de agosto”, expli-
cou o IBGE.

Entre os índices regionais, o
maior foi verificado em São
Paulo (avanço de 0,51%). A taxa
mais baixa ficou com Salvador,
com deflação de 0,17%.

O IPCA-15 é tido como uma
prévia do IPCA, o índice que
serve de referência para a meta
de inflação do governo.

A metodologia de cálculo é a
mesma, apurando a variação
de preços para famílias com
renda de até 40 salários míni-
mos em 11 regiões metropoli-
tanas do país. A diferença está
no período de coleta, já que o
IPCA mede o mês calendário.

Uma parcela dos consumidores acha que a economia não vai melhorar

 ORTILO ANTÔNIO

n Recursos serão alocados nas reservas internacionais brasileiras e é equivalente à cota do país no Fundo Monetário Internacional

Brasil vai receber US$ 3,9 bilhões
DO FMI

n Bancos privados responde-
ram por 75% do aumento da
inadimplência ocorrida no sis-
tema financeiro desde setem-
bro do ano passado, quando
teve início a fase mais aguda da
crise. Segundo dados do Banco
Central, nos últimos 10 meses
o total de empréstimos com pa-
gamentos atrasados por mais
de 180 dias subiu R$ 24 bilhões,
sendo que, desse valor, R$ 18
bilhões estão na carteira de ins-
tituições privadas e R$ 6 bi-
lhões na das públicas.

Nesse mesmo período, a car-
teira de crédito mantida pelos
bancos privados correspondeu
por 63% do total disponível no
país - ou seja, o aumento na
inadimplência sofrida por esse
segmento foi superior ao seu
peso no mercado de financia-
mentos como um todo.

Segundo técnicos do Banco
Central, o menor nível de calo-
tes em empréstimos concedi-
dos pelos bancos públicos re-
flete a maior atuação que esse
segmento tem nos chamados
créditos direcionados, opera-
ções em que as taxas de juros

Brasil vai receber US$
3,9 bilhões do FMI
(Fundo Monetário In-

ternacional) para serem aloca-
dos em suas reservas interna-
cionais. O aporte é equivalente
à cota brasileira no fundo in-
ternacional e vai vir por meio
dos títulos chamados de Direi-
tos Especiais de Saque (DES).

Segundo o Banco Central, o
valor será incorporado hoje e
no dia 9 de setembro. Hoje, o
aporte será de US$ 3,5 bilhões e
no dia 9 de setembro, de US$
433,4 milhões.

Essa alocação foi acertada no
âmbitodogrupodepaísesconhe-
cidocomoG20e foideterminada
para “constituir um colchão de
liquidez para ajudar os integran-
tes do organismo a melhor en-
frentara crise”, segundooBC.

Na última segunda-feira (24),
as reservas brasileiras, no con-
ceito de liquidez internacional,
estavam em US$ 214,857 bi-
lhões.

Em junho, o Brasil já havia
emprestado US$ 10 bilhões ao
FMI, tambémpormeiodosDES.

A operação não significa que
o país precisa de ajuda exter-
na. Pelo contrário, com esse
aporte, o Brasil passa a ter con-
dições de emprestar parte dos
dólares das reservas interna-
cionais para outros membros
do Fundo. Pelas regras atuais,
o país passa a ter condições de
emprestar até US$ 9 bilhões das
reservas, atualmente em US$
214 bilhões.

A distribuição dos papéis se-
gue a proporcionalidade das
cotas de cada nação na insti-
tuição. De posse dessa moeda
do FMI, economias com dificul-
dade podem tomar recursos
emprestados de países com si-
tuação externa melhor e os pa-
péis são dados como “garantia”
do negócio. Quem oferece dóla-
res, ganha juros do país que to-
mar o empréstimo.

”SeoFMIcolocaroBrasilnes-

se plano de designação, o que
provavelmente vai acontecer,
porque temos posição robusta
e sustentável nas reservas, te-
remos de dar liquidez aos ou-
tros países”, explicou a direto-
ra de Assuntos Internacionais
do BC, Maria Celina Arraes.

Antes da medida anunciada
quarta-feira (26), o Brasil já pos-
suía cerca de US$ 500 milhões
em papéis do Fundo. Agora, a
posição total será multiplicada
por nove, para US$ 4,5 bilhões.
Com esse montante, o Brasil
poderá emprestar aos outros
países o dobro, ou seja, US$ 9
bilhões.

Segundo Maria Celina, pou-
cos países fazem parte do gru-
po de nações associadas ao
Fundo que têm fôlego para em-
prestar parte das reservas. Ela
citou como exemplo os Estados
Unidos, União Europeia, Ingla-
terra, Japão e os maiores mer-
cados emergentes, como a Chi-
na, Rússia, Índia e Brasil.

são controladas pelo governo e
onde os atrasos nos pagamen-
tos costumam ser menores.

É o caso, por exemplo, dos
empréstimos habitacionais,
operados principalmente pela
Caixa Econômica Federal, e pe-
los financiamentos a empresas
concedidos pelo BNDES (Ban-
do Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social).

O aumento ocorrido na
inadimplência nos últimos me-
ses, portanto, reflete os calotes
registradosnosdemais emprés-
timos, como o crédito pessoal, o
cheque especial e o desconto de
duplicatas, entre vários outros,
que compõem uma parcela
maior dos bancos privados.

Números do BC mostram
que, no mês passado, os atra-
sos superiores a 90 dias nos
pagamentos desses financia-
mentos comerciais atingiam
5,9% da carteira total dos ban-
cos - tanto públicos quanto pri-
vados -, o maior nível registra-
do desde julho de 2000, quando
começa essa série estatística.
Em setembro do ano passado,
essa proporção estava em 4%.
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Com o início do 2º turno,
começa a ansiedade para que o
Vasco possa alcançar o mais rápido
possível os pontos para garantir
vaga na Série A. O lateral Ramon
admitiu que a expectativa já é muito
grande para voltar a Série A.

"Vasco começa
contagem para
a classificação

Freitas pede apoio da torcida
n Treinador quer ver o Amigão lotado para que o time seja empurrado para ganhar mais um jogo e manter a reação contra o rebaixamento

“Paraíba democrática, terra amada”

RE
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OD
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ÃO

Marcos Lima
REPÓRTER

expectativa é das
melhores possíveis.
O time está em as-

censão e estamos no caminho
certo. A saída da zona do re-
baixamentoéapenasumaques-
tão de tempo". A afirmação é de
Freitas Nascimento, treinador
do Campinense Clube. "Para o
jogo de hoje à noite, contra o
Brasiliense, a participação da
torcida é mais do que funda-
mental. Precisamos unir forças
para tirarmos o time desta in-
cômoda posição", completou o
comandante rubro-negro.

Campinense x Brasiliense jo-
gam às 21 horas de hoje, no es-
tádio Amigão, em Campina
Grande, pela segunda rodada
do returno da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. A diretoria
do representante paraibano
promete um bom público para
oespetáculo,quevaleasaídada
lanterna na tabela de classifica-
ção. "Colocamos 15 mil ingres-
sos à disposição dos torcedores.
O público é muito importante
paraaRaposa.Umavitória con-
tra o Brasiliense pode selar nos-
sa saída da lanterna da Série B",
informou Marcone Rocha, um
dos dirigentes.

Para deixar a lanterna da
competição, o Campinense pre-
cisa devolver a derrota para o
time "candango" e torcer para
que o ABC-RN, vice-lanterna
com 18 pontos perca para o Fi-
gueirense-SC, também hoje à
noite. O time paraibano é o úl-
timo colocado com 17 pontos
em 20 jogos. Na segunda roda-
da da Série B, o representante
paraibano perdeu de 2x1 para
o Brasiliense, em Taguatina, no
Distrito Federal. "Fazer o dever
de casa é nossa obrigação. O
grupo está muito unido e todos
concentrados para o jogo. Po-
demos dizer que a fase ruim já

passou", garantiu o treinador
Freitas Nascimento.

O time trabalhou ontem nos
dois expedientes. O time só foi
relacionado no coletivo apron-
to que ocorreu à tarde, no está-
dioAmigão,palcodapartidade
hoje à noite. O único desfalque
dotimeseráovolanteHenrique,
que cumprirá o terceiro cartão
amarelo. "ComexceçãodeHen-
rique, teremos todos os jogado-
res à nossa disposição.

O torcedor que comparecer
ao Amigão não será decepcio-
nado", prevê Freitas, mesmo
sabendo do potencial do ad-
versário. "O Brasiliense é um
grande time, mas, assim como
eles venceram a gente em Bra-
sília, temos condições de der-
rotá-los em nossos domínios",
comentou.

O Campinense Clube vem de
uma vitória sobre o Duque de
Caxias-RJ, em Mesquita, no Rio
de Janeiro. O time goleou por
4x1. Já o Brasiliense jogará
cheiodeproblemas.OJacaré foi
derrotado na última rodada
por 1x0 para o Vasco-RJ. Além
de Campinense x Brasiliense-
DF, a 21ª rodada da Série B pro-
grama para hoje outros quatro
jogos: Vasco-RJ x Ceará, Figuei-
rense-SC x ABC-RN, Vila
Nova-GO x Ipatinga-MG e For-
taleza-CE x Portuguesa-SP.

O Brasiliense vive momentos
de apreensão no Campeonato
BrasileirodaSérieB.Alémdeter
perdido para o Vasco da Gama,
por 1 a 0, na última rodada, o
excesso de torcedores poderá le-
var o clube candango à ser puni-
dopeloSuperiorTribunaldeJus-
tiçaDesportiva(STJD).

Ainda,no julgamentodocaso
do zagueiro Cláudio Luiz, ex-
atleta do clube candango e atu-
almente no Náutico, o time da
Capital da República acabou
sendo punido com a perda de
três pontos e ainda, uma multa
de R$ 50 mil. No julgamento o
clube foi incurso no artigo 244,
sendoconsideradoculpadopela
medicação do atleta.

O advogado do Brasiliense,
Carlos Portinho, afirmou que:
"Esse medicamento não é feito
para estimular o jogador. De
forma alguma. O clube está e
continua sempre atento a ques-
tões de doping". Portinho ain-
da declarou que o clube vai en-

presentes ao jogo diante do
Vasco da Gama: "Muita gente
entra sem pagar. Além disso, é
comum que seguranças sejam
subornados para liberar o in-
gresso de torcedores".

O mandatário da Federação,
concluiu falando que os núme-
ros divulgados sejam verdadei-
ros (23.269 pagantes), eles são
discrepantes em relação ao nú-
mero de ingressos anunciados
de 19.990 colocados à venda.

Luiz Estevão, presidente do
Brasiliense deu sua opinião so-
bre as reclamações do jogo fren-
te ao Vasco: "Já abrigamos inú-
meros jogos importantes e
nunca houve uma só ocorrên-
cia policial". Sem Iranildo, re-
cuperando seu condiciona-
mento físico e ainda em confli-
to com o treinador Heriberto da
Cunha, a novidade é o retorno
do volante Juninho, que deve
atuar na ala direita, na vaga de
Ânderson.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

CAMPINENSE X BRASILIENSE

Brasiliense perde três pontos na tabela
Washington foi destaque na vitória sobre o Duque de Caxias e agora quer brilhar novamente no jogo do Amigão

trar com recurso sobre a deci-
são do STJD.

A presidência do Brasiliense
ainda não se manifestou sobre
a perda dos pontos no julga-
mento no Rio de Janeiro.

O presidente em exercício da
Federação Brasiliense de Fute-
bol, Paulo Araújo, falou sobre
a quantidade de torcedores

Fazer o dever de
casa é nossa
obrigação. O grupo
está muito unido e
todos concentrados
para esse jogo
importante”

Freitas Nascimento
TREINADOR DO CAMPINENSE

“

Cláudio Luiz, o pivô da punição

“A

FOTOS: REPRODUÇÃO



Tininha surfa hoje
em Santa Catarina
n Paraibana participa até domingo na praia de Garopaba da 1ª etapa do Mormaii Pro

Júnior que classifica para o World Junior Championship, competição internacional

O atacante Paulinho Macaíba
deixou o Botafogo. Ele recebeu uma
proposta do futebol iraniano e a
diretoria entendeu de liberá-lo.
Agora as esperanças estão
depositadas em Cristiano Alagoano
que já atuou pelo clube.

"Paulinho troca
o Botafogo pelo
futebol do Irã

200
jogos já foram
realizados pelo
Campeonato
Brasileiro da Série B
e 564 gols marcados
com uma média de
2,82 por partida.

“
Andrade,
TÉCNICO DO FLAMENGO

Esse árbitro fez muita
lambança. Inverteu
faltas e escanteios e
prejudicou o Flamengo”
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O atleta amador Daniel Luciano dos
Santos que jogou com idade
adulterada no Botafogo e depois no
Flamengo, ambos de João Pessoa,
foi punido com a suspensão de 720
dias pelo TJD  com base no artigo
234 do CBJD. O atleta cometeu
falsidade ideológica e ainda será

"Atleta suspenso
por 720 dias

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Hora da reação

Contra o ABC-RN
O Campinense Clube

terá mais um motivo es-
pecialparavencerseu jogo
de hoje à noite. É que esta-
rá torcendo para que o
ABC-RN, vice-lanterna,
perca a partida também
dehojecontraoFigueiren-
se em Santa Catarina. Isto
ocorrendo, o representan-
te paraibano deixará a
lanterna, entregando as-
simparaaequipepotiguar
esta incômoda posição. O
ABC soma 17 pontos, en-
quanto a Raposa tem 16
pontos. Vencendo o Brasi-
liense,oRubro-Negrofica-
ria em 19º lugar.

Jogos Escolares
Os Jogos Escolares da Pa-

raíba, faixa etária 15-17
anos, prosseguem nesta sex-
ta-feira, dia 28, com oito par-
tidas de futsal masculino;
duas de futsal feminino; dois
jogos de futebol de campo;
duas partidas no basquete
masculino e quatro jogos no
voleibol feminino. As com-
petições ocorrem em diver-
sos ginásios espalhados pela
Capital. O evento é uma pro-
moção do Governo do Esta-
do, atráves das Secretarias
de Juventude, Esporte e La-
zer e Educação e Cultura. Os
colégios campões represen-
tam a Paraíba nas Olimpía-
das Escolares Brasileiras.

O Campinense tem a obrigação de vencer hoje à noite
o Brasiliense-DF. Além de jogar dentro de casa, com a
força de sua torcida, a Raposa vive momentos de ascen-
são e ninguém em sua “toca” fala em tropeço. Aliás, o
fato de ter empatado seus dois últimos jogos em Cam-
pina Grande (3x3 com a Portuguesa e 2x2 com o Paraná
Clube), aumenta a responsabilidade do time deixar o
Amigão com a missão cumprida, ou melhor, com o cum-
primento do “dever de casa”. O visitante será um mero
desconhecido da torcida paraibana e chega na qualida-
de de “azarão”, mesmo, em épocas passadas, já tendo
integrado a elite do nosso futebol. Os três pontos nesta
partida será mais do que fundamental para um clube
que continua desacreditado em âmbito naciona, até
mesmo nas suas origens. Nada está perdido, o que não
pode ocorrer é que o Campinense volte a decepcionar
em suas partidas dentros dos próprios domínios.

1ª Copa Campina Grande de Pelada
Será iniciada no próximo dia 13 de setembro, a I Copa Cam-

pina Grande de Futebol de Pelada, com a participação de 24
clubes e mais de 600 atletas dos mais diversos bairros do
município. Na última segunda-feira (24) foi realizado o Con-
gresso Técnico da Competição. Nas duas fases iniciais, a copa
será disputada em jogos eliminatórios. Os jogos serão reali-
zados aos domingos, de acordo com o regulamento da compe-
tição, podendo alguns jogos serem disputados aos sábados.

Atlético poderá ter estádio de volta
O Estádio Higino Pires Ferreira que já foi palco de grandes

espetáculos futebolísticos na cidade de Cajazeiras, o qual já
deu tantas alegrias à população daquela região, em especial a
torcida do Atlético, poderá voltar a ser um dos cartões pos-
tais da terra do Padre Rolim. Presenteada ao Atlético no final
da década de 40 pelo médico Higino Pires Ferreira, aquela
casa de espetáculos passou a ser um dos estádios paraibanos
que recebeu um dos maiores números de pessoas na época,
principalmente quando recebia os clubes cariocas e paulistas.

Marcos Lima
REPÓRTER

paraibana Diana Cris-
tina de Sousa, a Tini-
nha, participa de hoje

até domingo (30), na praia de
Ferrugem, cidade de Garopa-
ba, em Santa Catarina, da pri-
meira das três etapas seletivas
do Mormaii Pro Júnior 2009 de
Surf, evento destinado a atle-
tas sul-americanos que bus-
cam vagas para o World Junior
Championship 2009.

O World Júnior Champi-
onship definirá os campeões
mundiais da categoria Júnior
masculino e feminio e será reali-
zado na Austrália, de 9 a 17 de
janeiro de 2010, para atletas nas-
cidos até 1989, ou que comple-
tem 20 anos de idade em 2009.

Não apenas Tininha, mas os
principais surfistas abaixo de
vinte anos (Sub-20 ) da Améri-
ca do Sul estarão se apresen-
tando durante duas semanas
em Santa Catarina. O Mormaii

Pro Júnior é a etapa de estreia
do Sul-americano Sub-20. O tí-
tulo sul-americano profissional
Sub-20 do masculino e femini-
no da temporada passado fo-
ram do paulista Alex Ribeiro e
da paraibana Diana Cristina.
Tininha, por sua vez, vai em
busca do segundo título ao lon-
go de três etapas previstas, a
terceira delas no Rio de Janei-
ro, onde ela lidera de forma in-
victa o Brasil Tour de Surf.

O time da ASP South Améri-
ca, que disputará o título mun-
dial Pro Júnior, será formado
pelos quatro melhores atletas
do ranking final das três seleti-
vas sul-americanas e mais os
dois atletas Pro Júnior com
maior pontuação no ranking
do WQS/2009, conforme infor-
mou ontem membros da Con-
federação Brasileira de Surf.

JANO BELO
Foi no sufoco e eliminando ao

bicampeãobrasileiroLéoNeves,
que o paraibano Jano Belo avan-

denunciado ao Ministério Público.
A decisão tirou o estudante da
competição. O julgamento ocorreu
na noite de quarta-feira (26) e com a
decisão a FPF marcou os jogos das
oitavas de finais do Campeonato
Juvenil para o próximo sábado:
Vasco x Botafogo, no Wilsão;
Guarani x Força, no Mangabeirão;
Campinense x Flamengo, no
Juracizão; e Desportiva x Treze, no
Teixeirão, todos começando às 15h.

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO

A
çou ontem, nas Ilhas Açores, em
Portugal, para a terceira fase da
prova válida pelo Mundial de
AcessodoSurf (WQS).

Precisando de nota um pou-
co acima dos seis pontos e um
décimo alcançados na sua últi-
ma tentativa, Neves ainda viu
o paraibano Jano ampliar, com
a última onda surfada, os déci-
mos que o garantiram vanta-
gem e a segunda vaga atrás do
australiano Jay Tompson, a
quem o paraibano, vice-líder da
elite brasileira SuperSurf, coad-
juvou no avanço para esta sex-
ta-feira.

Surfista de João Pessoa, acos-
tumado a surfar e competir em
Cabedelo, quando amador,
Jano Belo, vai agora enfrentar
no Arquipelágo do Açores, dois
surfistas ilhéus, Hugo Svalli, de
Ilhas Reunião, e Dusty Paine,do
Havaí e a Owen Wright, da
Austrália, considerada a ilha
continente, no que será o oita-
vo de doze confrontos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Tininha compete a partir
de hoje na praia de
Garopaba-SC, no
Mormaii Pro Júnior
2009. Já Jano Belo, no
detalhe, avançou em
torneio internacional

FOTOS: PBSURF/DIVULGAÇÃO
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Flu ganha nova motivação
n Tricolor segue na Copa Sul-Americana depois de eliminar o Flamengo e eleva moral dos jogadores para fugir da zona do rebaixamento no Brasileiro

n Já está virando rotina. O San-
tos sai na frente e não consegue
segurar o resultado, mesmo jo-
gando na Vila Belmiro. Foi as-
sim na derrota para o Flamen-
go (2 a 1) e no empate com o
Avaí (2 a 2). E o problema se re-
petiu mais uma vez. Depois de
sair na frente do placar, abrin-
do 2 a 0 de vantagem, os san-
tistas permitiram que o Inter-
nacional reagisse e virasse o
confronto. Mas o Peixe ainda
teve fôlego para deixar tudo
igual e alcançar o empate, 3 a 3,
na quarta-feira (26).

"Já conversamos bastante
sobre isso, mas não adianta eu
falar. Vamos deixar o professor
Wanderley fazer as observa-
ções para ver o que estamos fa-
zendo errado. Ele pode falar
melhor", disse o zagueiro Fa-
bão. "O time jogou bem. Só que
nós não podemos fazer três gols
e levar três também. Apesar
disso, a nossa equipe está evo-
luindo", acrescentouodefensor,
que saiu de campo um pouco
desapontado pelo fato de o Al-
vinegro Praiano não ter conse-

epois de eliminar o ar-
quirrival Flamengo na
Copa Sul-Americana

com empate por 1 a 1 no Mara-
canã, os jogadores do Flumi-
nense deixaram o gramado ali-
viados. Além da vaga conquis-
tada, o grupo ganhou motiva-
ção para tentar reagir no Cam-
peonato Brasileiro, onde passa
por problemas. Esse é o princi-
pal efeito do resultado de quar-
ta-feira (26) para o elenco.

"Devido às condições de jogo
e por ter eliminado o nosso ri-
val, é uma grande motivação
para levar para o Brasileiro.
Temos que seguir lutando e não
baixar a cabeça jamais para ti-
rar o Fluminense desta situa-
ção", afirmou o zagueiro Luiz
Alberto, mais esperançoso com
o futuro do tricolor carioca.

No nacional, o time não ven-
ce há quatro jogos e, com ape-
nas 16 pontos em 21 jogos, ocu-
pa a última colocação da clas-
sificação. "Foi uma vitória im-
portante, porque temos um si-
tuação complicada no Brasilei-
ro e agora vamos começar a nos
levantar", afirmou o atacante
Kieza, que sofreu o pênalti con-
vertido por Roni, no final do
primeiro tempo.

"O Flamengo é nosso rival,
não poderíamos perder para
eles. Então isso é mais um
passo para dar mais moral
para a equipe. Temos que men-
talizar isso", continuou o jo-
vem atacante. Por fim, o téc-
nico Renato Gaúcho se mos-
trou confiante para os efeitos
que o triunfo pode apresentar
sobre o grupo.

"É sempre bom passar para
a próxima fase da Sul-Ameri-
cana, principalmente em cima
do nosso maior rival. Já havia
dito hoje na preleção, sabía-
mos que isso nos daria moral
no Brasileiro, para o jogo con-
tra o Santos. Foi importante.
Acredito que os ventos este-
jam mudando para o nosso
lado. Espero", opinou o treina-
dor, de olho na partida contra
o Peixe, marcada para as 16
horas (de Brasília) no próximo
domingo, na Vila Belmiro.

ANGELIM
A atuação polêmica do árbi-

tro chileno Carlos Chandía ir-
ritou os jogadores do Flamen-
go no empate por 1 a 1 com o
Fluminense que decretou sua
eliminação na Copa Sul-Ame-
ricana. Após o resultado, os jo-

gadores contestaram a marca-
ção do pênalti cometido por
Ronaldo Angelim. O zagueiro
não se conteve e partiu para as
ofensas verbais.

"Não foi pênalti ali. Tentei ti-
rar a perna, mas o atacante foi
malandro e se jogou. E o carri-
nho ainda foi fora da área", re-
clamou Angelim, citando a fal-
ta cometida sobre Kieza. O lan-
ce gerou muita contestação.
Roni converteu a penalidade
para abrir o placar, complican-
do muito a situação do Rubro-
Negro. Por isso, Ronaldo An-
gelim nem tentou se conter.

"Tudo foi marcado a favor do
Fluminense. Até escanteio para
nós ele marcava impedimento.
Então, só me restou xingá-lo.
Usei todo o meu repertório, e
tudo que eu tinha ali eu usei
contra ele. Não estou nem aí",
disse o jogador, mais calmo ao
deixar o gramado.

OmeiaÉvertoneraoutroatle-
ta revoltado com a atuação de
Chandía, que ainda expulsou
dois flamenguistas antes do
apito final, por parar contra-
ataque com falta: "O Flamengo
está de parabéns pelo que fez
hoje. Só não sei como que colo-
cam um árbitro desse para api-
tar. Não entendo. O que ele fez
foi palhaçada".

guido derrotar o Colorado, em
seu estádio.

AtéojovemAndré,queentrou
nolugardovolanteRodrigoSou-
to após a expulsão de Kléber Pe-
reira, deu um 'puxão de orelha'
no grupo. "A gente tem que pa-
rar de tomar tantos gols bobos.
Afinal, quem quer chegar na Li-
bertadores não pode dar esse
tipo de bobeira", ponderou.

Já o técnico Wanderley Lu-
xemburgo não viu grandes
problemas neste empate com o
Inter, forte concorrente a uma
vaga na próxima Taça Liberta-
dores da América e ao título
brasileiro. No entanto, para o
treinador, o Santos se compli-

cou no Brasileirão ao perder
paraoFlamengoeempatarcom
o Avaí, ambos na Vila.

"Contra o Internacional, seja
dentro ou fora de casa, é sem-
pre jogo duro. Agora, dentro
daquilo que eu analisei, acho
que os resultados contra o Fla-
mengo eAvaí foram ruins, pois
estávamos com a vantagem,
em momentos cruciais da par-
tida", lamentou Luxemburgo.
"E eu não vejo oAvaí com gran-
des possibilidades de se man-
ter no G-4, pois eles ainda te-
rão muitos confrontos diretos
e adversários complicados pela
frente", ressaltou.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

D

Kieza não marcou, mas foi fundamental no ataque do Fluminense e criou a chance do gol ao sofrer uma penalidade convertida pelo atacante Roni

Santos não
consegue se
impor jogando
na Vila Belmiro

O Santos empatou em 3 a 3 com o Internacional no estádio da Vila Belmiro

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO

PHOTOCAMERA/DIVULGAÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Vento do amanhecer
em Macambira

PPPPPasseio em 1964asseio em 1964asseio em 1964asseio em 1964asseio em 1964

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

Quatro homens vivendo na fazenda do
Pantaleão: o velho Lourenço mais seu filho
Daniel, os vaqueirosAlípio eAbdias, este qua-
se cinqüentão, de calças e colete de couro, sem-
pre olhando o chão como se tivesse medo de
ver as pessoas, escasso de palavras. Quatro ho-
mens. Vida limitada por aquêle estranho mun-
do de sol, serrotes, caatinga e silêncio. Sonhos,
ideal, projetos, senso do bem e do mal? Ape-
nas o mundo começando com o amanhecer e
acabando com o por do sol. De entremeio, con-
duzir o gado aos pastos e bebedouros; o almo-
ço e a janta - que eles mesmo cozinham - so-
bre a mesa encardida; a cuia com pirão de lei-
te, carne de sol ou de bode.

Depois as noites intermináveis e a escuri-
dão perfumada da caatinga, sem esperan-
ças, mas também sem inquietude. Viver era
uma tarefa regular e simples se as rezes não
morriam e a seca não secava o verde e as
águas salôbras dos açudes e cacimbas. Apró-
pria solidão lhes bastava. Mas a solidão in-
consciente. A consciência é que aterroriza e
esmaga o homem; consciência de viver, so-
nhar, morrer - sozinho.

[...] Como se fora um taumaturgo do sertão
- gerado pela miséria, o misticismo, o latifún-
dio. Fiquei sabendo o bastante a respeito de
Abdias, bom vaqueiro em cima do cavalo e
no manejo do punga.As cobras, por exemplo.
Já soube de alguém que, por simples prazer,
colecionasse cobras, de todas as cores e tama-
nhos?Abdias, de pouco ou quase nenhum fa-
lar, tez curtida pelo vento e o sol.

Era domingo, dia de guarda.
- Posso também? - pedi.
O gesto que fez com a cabeça significava:

"Se quiser".
Fomos andando, ele à frente, eu na poeira

de suas alpercatas.
O mesmo sol dos dias anteriores. Aquelas

nuvens mentirosas, prometendo chuvas que
não vinham; a pedra do Frade lá nos confins
do horizonte, eremita de granito velando a
caatinga.

Perto de uma loca (em volta cresciam faxei-
ros), Abdias parou atraído por qualquer mo-
vimento que eu não percebera. Ah, nenhum
segrêdoaquêlemundo lheesconda.Acocorou-
se, apertandoos lábios,deixouescaparumsom
que era mais silvo que assovio. Repetiu.Ainda
uma vez. Imóvel, eu mantinha os olhos fixos
no vaqueiro. Abdias, porém, não dava por
mim. Continuava sozinho em sua tranqüila
solidão.

A cobra, quase dois metros, deixou a loca,
deslizando, ondeante, a calda comprida e fina,
dorso castanho-escuro, ventre amarelado. De

JOSÉ DE CONDÉ

REPRODUÇÃO

O que li

"Vento do amanhecer em Macambira" foi pu-
blicado na edição de A União do dia 14 de janeiro
de 1964 na primeira versão da coluna "Cantinho
de Cultura" (pela qual hoje sou responsável) que
era patrocinada pelo Programa de Extensão Cul-
tural do Governo Pedro Gondim.

Sob a orientação dos escritores e jornalistas An-
tônio Brayner, Virgínius da Gama e Melo e Padre
M. Batista de Medeiros, o "Cantinho de Cultura de
A União de 1964 foi criado com o objetivo de levar
ao grande público leitor paraibano que não tinha
tempo ou dinheiro para ler e comprar livros um
pouco de conhecimento dos assuntos mais atuali-
zados do mundo literário, tal qual procuramos fa-
zer hoje neste novo formato da Coluna.

De autoria do escritor José Condé, o texto seleci-
onado por Virgínius da Gama e Melo conta a his-
tória dos homens rudes da caatinga, que desco-
nhecem o sentimento de medo e que enfrentam de
peito aberto as adversidades de uma terra seca,
de muito sol e de pouca vida. Do início ao fim, o
narrador lança mão de características da escola
literária conhecida como Realismo/Naturalismo,
descreve paisagens e enfatiza o lado psicológico
dos personagens, para quem "viver era uma tare-
fa regular e simples se as rezes não morriam e a
seca não secava o verde e as águas salôbras dos
açudes e cacimbas".

Café pequenoCafé pequeno

Dizei-me com poucas palavras

Dizei-me com poucas palavras
Aquilo que vos atormenta:
Que são pressurosas e bravas
As águas do meu pensamento.

Oprofundosoluçoébreve;
A morte é um relâmpago apenas.
Não deixes que se alongue a febre
Instantânea da vossa pena.

Dizei com tão justa eloqüência
Que haja um círculo, um campo, um halo,
Que se veja, em pleno silêncio,
No que dizeis, o que se cala.

um salto o homem segurou-a pela cabeça e
ergueu-a. Recuei.

- Cuidado!
Não me deu atenção. Seu braço e o réptil

traçavam círculos no ar, subindo e descendo.
De golpe, a cesta se fechou.

Pela primeira vez lhe vi um sorriso.
- Papa-pinto não tem veneno. É cobra que

come cobra.
Já ouviu falar? Por que então a conservaria

em cativeiro juntamente com as outras?
De volta à casa de farinha abandonada - o

cesto de vime suspenso do braço direito - ca-
minhava sem pressa; o coração cheio de paz,
tenho certeza.

CECÍLIA MEIRELES......................
Sob a orientação dos escritores e

jornalistas Antônio Brayner, Virgínius
da Gama e Melo e Padre M. Batista de
Medeiros, o "Cantinho de Cultura” de

A União de 1964 foi criado com o
objetivo de levar ao grande público
leitor paraibano que não tinha tempo
ou dinheiro para ler e comprar livros

um pouco de conhecimento dos
assuntos mais atualizados do mundo
literário, tal qual procuramos fazer
hoje neste novo formato da coluna.......................



Oficina capacita para
o Edital Mais Cultura
A Subsecretaria Executiva de Cultura do Estado da Paraíba e a
Funarte/MinC, em parceria com o Centro Livre de Arte
Popular – CLAP e a Prefeitura Municipal de Pombal realizam
durante todo o dia de hoje várias atividades voltadas para a
capacitação de artistas e empreendedores visando a utilização
do Edital Microprojetos Mais Cultura. O evento começa às 8
horas e vai até às 18 horas, no auditório da Escola
Monsenhor Vicente de Freitas (Polivalente), na cidade de
Pombal.
A oficina para o edital será coordenada por Laura Proto,
representante da Funarte, e todos os preparativos locais estão
sendo organizados pela gerente de Cultura da Subsecretaria
de Cultura do Estado, Valquíria Farias. Na oportunidade,
também serão realizados debates sobre as ações do
Programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, assim como
sobre o Sistema Nacional de Cultura e sobre a importância da
realização das Conferências Municipais de Cultura, com
Henrique Jorge Pontes Sampaio, Facilitador Estadual do
MinC. Estão confirmadas as presenças de Ricardo Pinto,
diretor do Centro Cultural BNB-Sousa, de Laércio Ferreira,
Aparecida–PB, de Alice Monteiro, presidente do Fórum do
Cariri paraibano, e Valquíria Farias, gerente de Cultura.
“O objeto deste edital é o financiamento não reembolsável de
Microprojetos Culturais na Região do Semiárido Brasileiro e
tem como finalidade fomentar e incentivar artistas, grupos
artísticos independentes e pequenos produtores culturais.
Nos 170 municípios do Semiárido paraibano, os projetos
financiados deverão abranger ações culturais destinadas a
jovens de 17 a 29 anos, no sentido de promover a diversida-
de cultural”, explicou Valquíria  Farias.

No meio de
qualquer
dificuldade
encontra-se a
oportunidade.

Albert Einstein,
CIENTISTA
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Sesc homenageia Marcélia
Cartaxo e Florismar Gomes
Artistas serão destaques no Festival Aldeia, que

ocorrerá de 19 a 23 de outubro, em João Pessoa. 18
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U
‘Os Normais 2’ estreia
hoje nos cinemas da PB
Além da comédia nacional, ‘Efeito Borboleta - Revela-

ção’ também entra em cartaz hoje. 23

n Apresentação será no dia 17 de
setembro, no Teatro de Arena do
Espaço Cultural; haverá, ainda,
participação do artista
pernambucano
Adilson Medeiros

Moraes Moreira
7 EM PONTO

Teresa Duarte
REPÓRTER

ma nova opção cultural para a
populaçãodeJoãoPessoaserá
iniciada no próximo mês de

setembro. Trata-se do novo proje-
to que o Governo do Estado, atra-
vés da diretoria de Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural da
Fundação Espaço Cultural (Fu-
nesc), vai lançar no dia 17 de
setembro, cuja grande atra-
ção será o cantor e composi-
tor Moraes Moreira.

De acordo com o diretor
do Desenvolvimento Artís-
tico da Funesc, Lins Albu-
querque, o "7 em Ponto" é
um projeto de música que
tem uma característica local po-
dendo ser também de teatro ou de hu-
mor. Para o dia da abertura, além do can-
tor Moraes Moreira, contará ainda com a
participação do cantor pernambucano
Adilson Medeiros, que é um artista da re-
gião.

O projeto visa a valorização não somente da
música popular brasileira bem como do artista
local. O "7 em Ponto" será realizado sempre nas
primeiras terça-feira e quinta-feira de cada mês,
sempre no Teatro de Arena do Espaço Cultural,
sendo cobrada uma taxa de custo baixo que será
accessível a população, "o projeto terá como palco
o Teatro deArena porque este, além de estar sen-
do obsoleto, é o local onde se realizam espetácu-
los em localidades do mundo todo", disse Lis Al-
buquerque.

Ele revela que o espaço escolhido não é tão
confortável quanto o teatro convencional, po-
rém, o Teatro de Arena, além de se tornar agra-
dável por ser um ambiente aberto, também
proporciona um melhor entrosamento da pla-
teia com o músico. Na programação que está
sendo elaborada contam nomes que já tenham
um repertório na música popular brasileira
para que o público acompanhe a letra e melo-
dia.

“

abre novo projeto em JP
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Representante do frevo, do samba
e do baião, Moraes Moreira começou
na música tocando sanfona em fes-
tas de São João, batizados e casamen-
tos em Ituaçu-BA, onde nasceu. Na
adolescência aprendeu violão e após
concluir o científico mudou-se para
Salvador.

Na capital baiana, conheceu Tom Zé
e inscreveu-se em um Seminário de
Música. Após um tempo, Paulinho
Boca de Cantor e Luiz Galvão cruza-
ramocaminhodeMoreira.Foiapartir
desteencontroquemais tardecriaram
ogrupoNovosBaianos.Oconjuntofez
sucesso e recebeu a companhia de Pe-
peu Gomes, Jorginho, Baby Consuelo,
Baixinho, Bolacha e Dadi.

Em 1975 deixou a banda e seguiu
carreira solo, se dedicando principal-
mente ao carnaval da Bahia. Foi can-
tor do Trio Elétrico de Armandinho,
Dodô e Osmar e lançou em 1978 o
mega sucesso Pombo Correio. Aca-
bou Chorare, Preta Pretinha, É Ferro
naBoneca,DêumRolê,LáVemoBra-
sil Descendo a Ladeira, Pão e Poesia,
Meninas do Brasil, Bloco do Prazer,
Coisa Acesa, E Assim Pintou Moçam-
bique e Forró do ABC são os hits de

Criação dos Novos Baianos
e cantor de trio elétrico

destaque da carreira do músico.

ADILSON MEDEIROS
Morando desde 1996 em João Pes-

soa/PB, cidade que escolheu para
educar seus filhos, o descendente de
paraibanos do Cariri e de pernam-
bucanos do Moxotó, AdilsonMedei-
ros nasceu em Sertânia/PE, onde
aprendeu os primeiros acordes e
experimentou os primeiros versos,
ao mesmo tempo que estudava no
Olavo Bilac, mas foi em Juazeiro/BA,
(onde lecionava História no colégio
Édson Ribeiro) que fez o primeiro
show no Teatro João Gilberto.

Residia em Petrolina/PE, quando
abandonou as carreiras de advoga-
do, jornalista e professor para dedi-
car-se exclusivamente à música. In-
tensificou seu trabalho de cantar e
compor, tornando-se um dos maio-
res expoentes culturais do Vale do
São Francisco, com shows inovado-
res, gravações e produções de discos,
além de participações vencedoras em
festivais importantes como o "Canta
Nordeste"daRedeGlobo,quando fa-
turou o premio de "melhor letra" e
figurou no disco da Som Livre com a

‘Pombo Correio’, ‘Acabou
Chorare’ e ‘Preta

Pretinha’ são alguns dos
sucessos de Moraes

Moreira

música premiada - Fado Xotado -
momentos que o fizeram merecedor
de moções de aplausos da edilidade
local. Seu mais recente CD intitula-se
"Minha Terra, Minha Gente".
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Festival

A

n Florismar Gomes de Melo e
Marcélia Cartaxo serão os
artistas homenageados pelo
evento, em outubro deste
ano, na Capital ALDEIA SESC

tor, diretor e professor da Uni-
versidade Federal da Paraíba,
Florismar Gomes de Melo e a

premiada atriz Marcélia Cartaxo serão
oshomenageadosnoFestivalAldeiaSesc
edição 2009, que ocorrerá entre os dias 19
e 23 de outubro no Sesc Centro João Pes-
soa. O festival traz para o público parai-
bano atrações envolvendo música, tea-
tro, cinema, vídeo, literatura, dança, ar-
tes plásticas e cultura popular. O setor de
Cultura da entidade já está recebendo as
inscrições de artistas e grupos interessa-
dos em participar do evento.

ARTE EDUCADOR E BONEQUEIRO
HomenageadonestaediçãodoAldeia

Sesc, o professor Florismar Gomes, faz
parte ainda da programação ministran-
do a oficina de “Máscara para teatro”. O
seu trabalho no teatro iniciou no ano de
1965, em Campina Grande, dali para cá,
o mesmo vem se destacando na atuali-
dade, agora em João Pessoa, como prota-
gonista no Teatro de Bonecos, onde pos-
sibilitou a criação da Cia Teatro de Bone-
cos Flor de Mamulengo ao lado da artista
Cristina Medeiros.

“Nas décadas de 50 e 60 foram perío-
dos importantes para o florescimento do
circuito cênico paraibano, principalmen-
te, na cidade Rainha da Borborema, nes-
ta época surgiu um grupo que fez histó-
ria no teatro campinense: “Os Comedi-
antes”.Atrupeeradirigidapelopernam-
bucano Raul Prhyston de Lima e mante-
ve-se em atividade até o final dos anos

50. Sendo o Teatro Municipal Severino
Cabral, com toda sua requintada arqui-
tetura moderna, foi palco para muitos
roteiros e produções locais em especial
na década áurea de 70, em que repercuti-
am no Estado e no país a efervescência
teatral de Campina Grande”, recorda o
professor da UFPB.

A partir dos anos 60 vários grupos tea-
trais surgiram em Campina Grande, en-
tre eles, o Teatro Universitário e o Teatro
da Facma, do qual a cantora Elba Rama-
lho integrou. Nesse período, o teatrólogo
Alfredo Câmara se destacou por traba-
lhar de forma independente e criar um
novo estilo de fazer teatro na cidade.

Segundocontaoarteeducadorque“em
plenaditaduramilitardespontamoscomo

a cidade que mais produzia espetáculos
na Paraíba e no Brasil, Campina Grande
foi considerada destaque no teatro neste
período nebuloso da história brasileira,
emquetudotinhaquepassarpeloavalda
censura prévia do regime coercitivo”.

DE CAJAZEIRAS PARA O MUNDO
Visionária e persistente adjetiva bem

a personalidade da cajazeirense, Marce-
lia Cartaxo, que nos tempos de adoles-
cência, fugia de casa, para ensaiar às es-
curas no quintal de amigos. Sua primeira
trupe era a “Turma do Mickey”, compos-
ta por uma dúzia de crianças que ence-
navam um repertório dos mais conven-
cionais; aatriz sonhavaemmontar“Cha-
peuzinho Vermelho” e dublar “As Frené-

ticas”. Uma vez por ano, a turma se reu-
nia ia para João Pessoa, que para a turma
era uma espécie de Hollywood nacional.

A família e principalmente a mãe de
Marcélia foiquemmenosgostouda ideia
de ver a filha virar atriz. Para ela, atriz
era semelhante a prostituta e ator era va-
gabundo. Pois, de nada adiantaram as
repreensões da patrona. Graças as con-
tribuições ao santo Antônio, Marcélia
pode frequentar inúmeras vezes o cine-
ma, sonhando com os consagrados no-
mes de Greta Garbo e Marilyn Monroe.

Antes de enveredar na sétima arte, no
começodadécadade80,ogrupodeMar-
célia resolveu montar o espetáculo “Bei-
ço de Estrada”, um texto original de Elie-
zer Filho, único universitário da equipe
na época. Conseguiram viajar pelo Brasil
todo, como parte do “Projeto Mambem-
bão”. Quando a montagem chegou a São
Paulo, a atriz cajazeirense encontrou a
chance de sua vida: da platéia a cineasta
Suzana Amaral observava o jeito tímido
e forte daquela menina, então com 23
anos. A partir daí toma impulso a carrei-
ra da atriz.

No cinema teve vários ápices, com des-
taque no filme “AHora da Estrela”, base-
adonoromancedeClariceLispector, que
lherendeuváriosprêmios, inclusiveUrso
de Prata no Festival de Berlim; e como
umaprostituta,no filme“MadameSatã”.
AlémdeserhomenageadanaAldeiaSesc
a atriz paraibana irá também integrar o
evento ministrando a oficina de “Inter-
pretação para Cinema”.

A premiada atriz paraibana Marcélia Cartaxo em cenas de ‘Madame Satã’ (também no alto)

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A figueira

A jovem e
apaixonante

A
VIDA DE SOLTEIRO

‘Singles’ (Vida de Solteiro)
será exibido, hoje, no Zarinha
Centro de Cultura, em João

Pessoa. O filme escrito e dirigido por
Cameron Crowe, lançado em 1992, é
estrelado por Bridget Fonda, Camp-
bell Scott, Kyra Sedgwick, e Matt
Dillon. ’Singles’ foca no curso dos ro-
mances de dois casais, assim como
as vidas amorosas de seus amigos e
associados. Centra ao redor das vi-
das de um grupo de jovens, a maio-
ria com seus 20 anos, vivendo em
um bloco de apartamentos, e é divi-
dido em capítulos. Os eventos do fil-

me foram situados tendo como cor-
tina de fundo Seattle e o movimento
grunge na cidade durante o começo
dos anos 90.

O filme foi rodado em diversas lo-
cações ao redor de Seattle e inclui ce-
nas no Gas Works Park, Capitol Hill,
notúmulodeJimiHendrixnoGreenwood
Memorial Park em Renton, e Pike
Place Market. A cafeteria central
mostrada no filme é o agora demoli-
do OK Hotel. O condomínio está lo-
calizado no canto Noroeste da inter-
seção entre a E Thomas St & 19th Ave
E. Filmagem de concerto adicionais

foram gravadas no agora falido bar
RCK CNDY.

A maior parte do guarda-roupa de
Matt Dillon no filme na verdade per-
tencia ao baixista do Pearl Jam, Jeff
Ament. Durante a gravação do fil-
me, Ament produziu uma lista de tí-
tulos de música para a banda ficcio-
nal, Citizen Dick. Chris Cornell to-
mou isso como um desafio para es-
crever canções para o filme usando
aqueles títulos, e "Spoonman" foi um
deles. Uma versão acústica da can-
ção foi criada e pode ser ouvida to-
cando ao fundo durante uma cena

do filme. O nome da canção do Citi-
zen Dick, "Touch Me, I'm Dick" é uma
brincadeira com a canção "Touch Me,
I'm Sick" da banda de Seattle, Mu-
dhoney. Também, na foto de contra-
capa da trilha sonora, há um CD do
Citizen Dick com a relação de faixas
no próprio CD. Uma das canções é
intitulada "Louder than Larry", uma
brincadeira com o álbum do Sound-
garden, Louder than Love. O nome
Citizen Dick é uma brincadeira com
a banda de Seattle "Citizen Sane",
que, também é uma brincadeira com
Citizen Kane.

A casa era antiga. No alto da fachada
haviaumadata.Fizas contas.Tinhamais
de cem anos. Achava bom ficar sentado
nas janelas enormes. Podia até dormir, se
quisesse, de tão largas que eram.

Foi ali que descobri algumas cartas de-
positadas num velho baú, esquecido
numa de suas salas, espaçosas e escuras.
Uma me chamou particular atenção, tan-
to que resolvi publicar dela um trecho
nesse espaço.

“Fazenda Malhada da Cruz, municí-
pio de Cuité. Janeiro de 1947 ...Eu via a
planície distante, e sonhava com ela. Al-
cançá-la ia significar resultados concre-
tos, algomaisqueumaconquistaouexer-
cício de superação: ia significar sobrevi-
vência.Porémomelhormodode tê-laera
não vê-la. Precisava estar atento às ar-

madilhas do caminho, muito mais que
ao propósito da caminhada.

Com as chuvas ocorridas nos últimos
dias o terreno, íngreme e pedregoso, fica-
ra ainda mais escorregadio. As pedras,
afiadas como navalhas, indicavam ame-
aça e a certeza de que precisava duplicar
minha atenção porque, sabia, as oportu-
nidades existem para todos, mas são
abraçadas apenas por aqueles que estão
em reais condições de disputá-las.

Tinha sede e minhas pernas mostra-
vam sinais de dormência. As provisões
se limitavam a meio cantil d’água e algu-
mas bananas, que dela ia me abster para
não recorrer, ainda mais, à minguada e
preciosa reserva d’água.

O sol escaldante e as sucessivas ladei-
rasmeextenuavam.Quaseabatidoocor-
po enviava ao cérebro sucessivas cartas
de capitulação. Tinha medo de desistir,
medo suprimido pela vergonha da der-
rota.

Sem querer, esse sentimento começou
a me invadir. Pensei nos desistentes. Sem
entender, estava sendo arrastado para a
encosta da renúncia. Precisava de forças
para recobrar o ânimo. Olhei em direção
à planície. Faltava menos, porém ainda

havia muito que percorrer.
Pensei naqueles que, por desespero,

queixaram-se do mau tempo, deixando
deseguir;pensei emtodosqueseacomo-
daram esperando que o tempo mudasse
e lhes fosse favorável, e também nos que
avançaram, decididos, sabendo que as
velas dependem de ventos fortes para
moverem o barco através da incerteza
dooceano.

Quem se acerca dessa história toma
para si a impaciência sobre os motivos
que a causaram. Pois deixe explicar. A
vida nos trás muitas impressões, entre
elas a incerteza, acomodação e trepidez.

Sabendo que nada pode alimentar
mais a coragem que a dor, decidi ingres-
sar nessa aventura, sobretudo pela ciên-
cia dos obstáculos. Pensava que os fatos
admiráveis nos trazem alegrias, mas
nunca a coragem. Agora tinha absoluta
certeza disso. Esse desafio me transfor-
mava.

O sol se firmava no alto da abóboda
celeste, as pernas pesavam, a sede cres-
cia.Mesmosentindoabocaressecada,não
era o momento de beber água. O corpo
cedia, mas do interior algo mais forte o
sustentava, mantendo o passo na dire-

ção da planície. Apesar de tudo, sentia-
me confiante e resoluto.

Um dia disseram uma frase que me
marcou:“Paraaqueleque temfomeenão
há como saciá-la a melhor maneira é não
pensar na comida.” Eram palavras que,
aparentemente apagadas na memória,
estavam de volta, dando-me lições, ser-
vindo-me. Por isso, pensava em tudo,
menos no cantil.

Seguipormaisdoisquilômetros.Final-
mente vi a figueira indicada no meu ro-
teiro. Era o meu descanso. Nada mais va-
lioso que coisas simples quando signifi-
cam vida. A fadiga e o sol a deixavam
muito longe. Como assumira os riscos,
continuei firme. Movido por esse senti-
mento de bravura, alcancei, em dez mi-
nutos, sua copa.

Disseram-me que aquela árvore ensi-
nava sobre as coisas mais valiosas da
vida. Não tive dúvidas. Ela me trouxe
lágrimas, disposição e entusiasmo, e me
transformou, dando-me forças e razão.
Ali, sozinho e limitado, tive a certeza de
que um desafio imposto tem sempre
uma saída correspondente. E que bus-
car não é o bastante. É preciso exercício e
fé. Muita! ”
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n ‘Singles’, filme de Cameron
Crowe, será exibido, hoje,
no Zarinha Centro de
Cultura, em João Pessoa

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

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

Mudam de idade hoje:
Ana Luiza Carrilho Torres,
Darcy Hannah Falcão
Rangel Moreira, Ediliane
Nunes Marinho, Eliza
Beatriz Ramalho, Hugo
Garcia, Jeane Lima Car-
neiro Travassos,  Maria de
Lourdes Albuquerque,
Nara Pires de Sá Mendes
Rolim, Paulo Cézar Pires
e Renato Castro Lago

2 Beleza e potência
O empresário Dias Neto, na com-

panhia de sua esposa Isabel
Dias, recebeu um seleto grupo
de convidados entre empresá-
rios e clientes, em torno de um
coquetelde lançamentodanova
Pajero Dakar na Mitsubishi
Motors Osaka. O modelo é um
utilitário esportivo nato, com
potência e acabamento de pri-
meira qualidade. Essa novida-
de encheu os olhos dos convi-
dados e já foi aprovada pelos
amantes de um carro sofistica-
do. O veículo com motor a die-
sel (3.2 16V de 165 cv) já está a
venda na Concessionária, loca-
lizada no centro de João Pessoa.
A coluna RCVips mostra agora
alguns registros da noite. (fotos:
Studio Júlio Vasconcelos) O casal de empresários Isabel e Dias Neto lançaram em João Pessoa a nova Pajero Dakar

Dias Neto com os apresentadores Alex Costa e Alex Filho Ginaldo e Goseane Lago com Ginaldo Neto e Isabel

Campos, Alcir Dias e Francinaldo em noite de lançamento Isabel Dias ladeada pelos filhos Camila, Antônio Neto e Carla Dias Na Osaka: Dias Neto com Elzo Camelo

2 Assustado
Clipes, fotos e trilhas especiais

vão marcar o assustado que
acontece hoje e que terá
como tema “Michael Jack-
son”. O evento, promovido
pela jornalista Ruth Aveli-
no, terá início a partir das
21 horas no restaurante Pa-
norâmico do Clube Cabo
Branco, em Miramar.

2 Solidariedade
Andréa Gadelha, presidente

da Associação Donos do
Amanhã, está envolvida
com os últimos preparati-
vos do Mc Dia Feliz 2009,
maior campanha de com-
bate ao câncer infanto-ju-
venil do país, que será re-
alizada neste sábado. Este
ano, o montante arrecada-
do na Paraíba será rever-
tido para a construção do
setor de internação da Ala
Infantil do Hospital Napo-
leão Laureano, que cuida
de crianças com câncer de
todo o Estado. Para contri-
buir, basta comer um Big
Mac em qualquer loja do
Mc Donald’s amanhã.

2 Roteiro turístico
No mês de setembro haverá

uma reunião em João Pes-
soa para elaboração de um
roteiro turístico integrado
entre Paraíba, Pernambu-
co e Rio Grande do Norte
com vistas à Copa de 2014.
O projeto tem o aval do
Ministério do Turismo. In-
tegrantes de outros setores
a exemplo da Associação
Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), Fede-
ração Paraibana de Fute-
bol (FPF), trade turístico,
além dos prefeitos da re-
gião metropolitana de João
Pessoa, também serão con-
vidados a participar da
reunião.

2 Posse
A jornalista Marcela Sitônio

tomará posse como presi-
dente da Associação Pa-
raibana de Imprensa na
próxima quarta-feira, dia
2 de setembro. A solenida-
de vai acontecer no Teatro
Santa Roza, às 20 horas, e
terá como atrações o Co-
ral do Tribunal de Contas
do Estado, o humorista
Cristovam Thadeu e o
grupo instrumental Quar-
ta Justa.

2 Espetáculo
Livre adaptação da obra homônima do dramaturgo potiguar Racine Santos, o espetáculo

intitulado “A Farsa do Poder” está finalizando sua temporada de apresentações no
Theatro Santa Roza, até o próximo domingo, às 20 horas. “A Farsa do Poder” tem direção
do Osfodidário e no elenco os atores Thardelly Lima, Fabíola Morais, Dudha Moreira e
Daniel Porpino.

2 Ciceroneados
Quem está de passagem em João Pessoa é o casal mineiro Antônio Claret e Suely Guerra, dono

do jornal MG Turismo. Após realizar mais um grande evento, o Troféu Mulher Influente,
aproveita estadia na Capital paraibana para rever os amigos. Hóspede do Tropical Hotel
Tambaú, o casal é ciceroneado pelo colunista de turismo Rogério Almeida e pela juíza Rita
de Cássia Andrade.
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2 Na cobertura do Rique
* “Revivendo a Boate Skina” foi uma noitada ani-

madíssima! – Muitos nomes “vips” de nossa
sociedade circularam pela L’Amelie, noite do
último sábado, para a festa que Gilberto e Lia-
ne Motta Batista – com o aval incondicional
das filhas Giovana e Maria Aline – protagoni-
zaram, para recordar os momentos de glória
da antiga Boate Skina, a casa noturna que foi
sucesso não só em Campina Grande, mas, con-
siderada uma das melhores do Nordeste. O DJ
Jorgito mais uma vez arrasou, com repertório
variado e que agradou gregos & troianos.

* A coluna desta sexta feira está totalmente ilus-
trada com alguns flashes da noite.

* Quem aterrissa hoje na cidade –
from São Paulo – é a bioquímica
Dra. Maria do Carmo Figueiredo e
sua mãe, Leda Figueiredo! *** Para-
béns antecipados para o empresá-
rio Neilton Neves dos Santos (do
complexo farmacêutico Redephar-
ma) que irá estrear idade nova no
próximo domingo! *** O casal ad-
vogado Severino (Izineth) Brasil re-
torna hoje de curta temporada por
Recife. *** Uma figura queridíssima
de todos nós rasgando folhinha do
calendário amanhã, a empresária
Solange Braga (leia-se Bellange),
para quem registramos nosso bei-
jo de carinho! *** A empresária Lu-
zineide Farias chegou de São Paulo
no último domingo. Na bagagem,
muitas novidades para a loja “To-
que de Festa”.  *** Quem também
acaba de chegar da paulicéia é De-
nise Nepomuceno, com um mundo
de lindas roupas para sua boutique
“Morena” – no shopping Campina
Grande. *** Ataimar e Dulcinete Lu-
cena estiveram pela Capital, especi-
almente para o aniversário de dona
Maria Nóbrega – mãe de Ataimar.
*** Em mãos, mais uma edição da
revista Brasil Rotário – de circulação
nacional. *** Os queridos amigos
Cleidson Jean e Ducarmo Siqueira
passaram o último final de semana
por Recife. *** O amigo Hiran Ribeiro
Santos se recuperando de um terrí-
vel resfriado, que o impossibilitou
de comparecer aos compromissos
sociais! *** O médico Edson Araújo
encontra-se em Belo Horizonte par-
ticipando de Simpósio de Oftalmo-
logia, a nível nacional.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas
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t A empresária Inês Claudino – leia-se rede de lojas Icasa – acaba
de retornar de Porto Alegre e São Paulo, por onde esteve parti-
cipando de feiras de móveis e de artigos de decoração.

t Vivendo o Romantismo é o tema da festa de aniversário deste
colunista, dia 10 de setembro – a partir das 17 horas – na Chez
Vous, e que contará com as participações dos cantores da noite
serrana Náubert e China, acompanhados no teclado por Alex
Macedo.

t Nosso beijo de carinho tem destino certo, amanhã, para a sem-
pre querida Solange Saraiva, esposa do coronel Francisco Már-
cio Saraiva, que estará em tempo de nova idade. Saúde, sucesso
e muita paz de espírito!

t Brevemente a Furne irá se transferir para endereço na Getúlio
Vargas, para um prédio amplo, com estacionamento capacita-
do. Aliás, a professora Benira Pereira está com viagem marcada
para São Paulo, próximo mês de setembro.

t Aprofessora Tereza Donato decola rumo a Salvador, no início de
setembro. Retorna a tempo de prestigiar a festa de aniversário
do colunista, o acontecimento que é o assunto maior atualmen-
te no “top” serrano.

2 Hemocentro
* O Hemocentro de nossa cidade é dirigido pela competência da Dra.

Graça Rocha, uma pessoa sempre muito elegante e querida na
sociedade serrana. O setor de Assistência Social é coordenado
por Júnia Villarim. O prazer de encontrar por lá as sempre amá-
veis Luizinha Clementino, Kátia e Socorro Formiga Menezes.

2 Exposição
* A Associação Cristã Feminina-ACF e o Atelier Lili Brasileiro con-

vidando para a exposição anual de artes, que terá lugar no hall
do Centro Médico Dr. Gilvan Barbosa – na Av. Rio Branco, 394,
vizinho ao gabinete do prefeito. Na ocasião serão expostos tra-
balhos de pintura em porcelana, crochê, bordados e obras em
madeira. A abertura será amanhã (sábado), às 16 horas e será
aberto no domingo também. Merci.

2 Stúdio
* O fotógrafo-empresário Kléper Dantas está ultimando reformas

no prédio onde passará a funcionar o seu estúdio fotográfico, na
Vidal de Negreiros. Aliás, a obra está ficando uma maravilha,
com todos requisitos modernos para um excelente funciona-
mento e mais comodidade para a clientela. A abertura será bre-
vemente.

Fechine e Sara, Evandro e Jackeline Sabino, Jackson e Paula Azevedo
comandando uma das mesas mais animadas da L’Amelie

 O colunista em flash com Liane e Maria Aline Motta Batista –
na noite agitadíssima da L’Amelie - @ Paulo Faustino

Giovana Motta Batista Ramos, à la Mikon
Jackson, uma das responsáveis pelo grande
sucesso da noite skiniana

Gilberto Batista e o DJ Jorgito – um
arraso no comando musical da festa
“Recordando a Boate Skina”

 Paulo Roberto e Eveline Ferreira Guimarães, Germano e esposa,
Luciana e Ricardo – prestigiando a festa da Skina

 Marcondes, Álvaro Neto e Álvaro José, todos
Gaudêncio, liderando mesa prestigiada na
festa “Recordando a Skina”

2 Aprovação
* O médico João Luiz Rodrigues Farias, campinense radicado em

São Paulo, está concluindo sua especialização em gastroentero-
logia e foi aprovado recentemente para exercer função na Aero-
náutica. Seus pais, os queridos amigos Gilvando e Dra. Itamara
Rodrigues Farias estarão seguindo à paulicéia, dia 11 de setem-
bro próximo, para assistir a solenidade de seu ingresso na cor-
poração militar.

2 Japão
*OengenheiroDr.MarceloSampaioAlencarafivelandoma-

las para mais uma viagem internacional. Professor cientista
da Universidade Federal de Campina Grande, ele vive numa
constantemaratonadepalestrasporestemundodemeuDeus.
Esteve recentemente por Portugal, depois fez palestra em São
Luís (MA)eagoravaiaSãoPaulo,decolandoemseguidapara
compromissos no Japão.
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Agenda

22222 CINEMA
G.I.JOE - A ORIGEM DE
COBRA -  (118 minutos) -
Censura 12 anos. Ação.
Box 2  ( legendado)-
13:40(exceto terça e
quinta- fe i ras) ,  16:10,
18:40 e 21:10.  Campina
1 (dublado)  -  16:40,
18:50 e 21:00.

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

SE BEBER NÃO CASE  (100
minutos) -  Comédia. Cen-
sura 14 anos.  Box 6 -
14:20(exceto terça e
quinta), 16:40,  18:50 e
21:00.

FORÇA G (93 minutos) -
Censura Livre. Animação.
Box 7 (Dublado)  -
14:15(exceto terça e
quinta), 16:20, 18:45 e
20:50. Tambiá 6 (dubla-
do) - 14:15, 16:15, 18:15

e 20:15. Campina 4 (du-
blado)  -  14:30,  16:30,
18:30 e 20:30.

ARRASTA-ME PARA O IN-
FERNO  (99 minutos)  -
Censura 16 anos. Terror.
Box 8 -  14:50,  17:00,
19:10 e 21:20. Tambiá 5
- 14:50, 16:50, 18:50 e
20:50.

A PROPOSTA (109 minu-
tos) - Cens. 12 anos. Co-
média. 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. Tambiá 2 (du-
blado)  -  14:50,  16:40,
18:30 e 20:20.. Campina
2 (dublado)  -  14:20 e
16:20.

HARRY POTTER E O ENIG-
MA DO PRÍNCIPE  (153
minutos) -  Censura 14

anos. Aventura. Tambiá 3
(dublado) - 14:30, 17:30
e 20:30. Campina 1 (du-
blado) - 14:00.

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

INIMIGOS PÚBLICOS
(140 minutos) -  Drama.
Censura 16 anos - Campi-
na 3 - 20:20.

EFEITO BORBOLETA - RE-
VELAÇÃO  (90 minutos) -
Drama.  Censura 18 anos
-  Box 1-  15:15,  17:15,
19:15 e 21:15.

OS NORMAIS 2  (75 mi-
nutos) -  Comédia.  Cen-
sura 14 anos -  Box 4-
13:30(exceto terça e quin-
ta-feiras), 15:30, 17:30,
19:30 e 21:30. Box 5 -
14:30(exceto terça e quin-
ta-feiras), 16:30, 18:30 e
20:30.

Áries (21/03 a 20/04)  - Venus no setor
das alegrias e prazeres traz a você o
bálsamo que precisava em meio a
algumas tempestades. Aproveite esta fase
para se divertir, criar e namorar. Mantenha
ainda o controle sobre a agressividade e
rompa com aquilo que de fato for
necessário. Não aja sob impulsos.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Vida
material ainda passa por fase de
mudanças, que podem ser positivas
ou não. Procure manter as rédeas
firmes em suas mãos. A fase é ótima
para estar entre amigos ou parentes
mais próximos como irmãos ou
primos.

Câncer (21/06 a 20/07)  - A fase ainda
é difícil onde brigas e discussões podem
fazer parte de seu dia. Procure manter a
racionalidade e a calma, pois o momento
é de mudanças e isso não poderá ser
evitado. Energia em alta traz a força e a
garra necessária para que tudo corra da
melhor maneira possível.

Libra (21/09 a 20/10) - Nesta fase
você deve tomar muito cuidado e
manter o controle sobre suas palavras,
pois a agressividade e necessidade de
destruir algumas situações que se
tornam cada vez mais insustentáveis
estarão mais afloradas. O momento é
de mudanças e você deve estar atento
aos sinais do Universo.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Mês difícil capricórnio, carregado de
tensão e obstáculos com uma pitada de
discussões e até algumas brigas.
Emocionalmente, chegou o momento
de colocar alguns pingos nos is e olhar
para o futuro. Financeiramente a fase
continua ótima, com mudanças
positivas a caminho.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  A fase
é ótima para acordos financeiros e
conciliações que envolvam os
negócios. nesta fase você estará
mais voltado para a avaliação de sua
identidade e sua atividade diária,
incluindo o trabalho, passa por essa
avaliação.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Sensibilidade à flor da pele e necessidade
de acolhimento marca o dia de hoje. Caso
esteja só, há grande chance de conhecer
alguém que desperte seu interesse. Se já
for comprometido, aproveite os bons
momentos a dois. Venus em leão em
ótimo aspecto com a lua em seu signo
promove o tom romântico do dia.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Nesta fase
não vai sobrar pedra sobre pedra. O
que você mais deseja neste momento
é de mudanças em sua vida e caso elas
ainda não tenham acontecido, você
mesmo irá promovê-las. Mudanças
especialmente em seus
relacionamentos, sejam eles
comerciais ou pessoais. Procure
manter a calma e a racionalidade.

Touro (21/04 a 20/05)  - Vida familiar
em foco traz alegrias e sensação de
acolhimento durante as próximas
quatro semanas. Vida afetiva e
emocional em fase de estruturação.
Caso trabalhe com a comunicação ou
vendas, este é um ótimo momento para
mudanças positivas em seu trabalho.

Leão (21/07 a 20/08)  - Venus
entrando em seu signo promove
aventuras, melhora no amor e
romance e, caso esteja só, a
possibilidade de novos encontros.
Finanças passam também por um
momento de melhora, apesar de
ainda haver alguns obstáculos.

Escorpião (21/10 a 20/11) -  As
mudanças que você deseja fazer em
sua vida afetiva estão cada vez mais
claras. Agora é hora de colocar a mão
na massa e agir em direção aos seus
desejos. Identidade em fase de
mudança pede mais seriedade no amor.
Caso tenha filhos, este é um ótimo
momento para uma aproximação.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Ileso
das pressões e dificuldades do astral
você passa por uma ótima fase de
reavaliação e reestruturação de sua
vida afetiva, mental e material. Neste
momento especifico você consegue
intuir o melhor caminho a seguir para
atingir seus objetivos.
Relacionamentos em alta.

Chris Carmack é o protagonista de ‘Efeito Borboleta - Revelação’, em cartaz nos cinemas
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Eles estão de volta

OS NORMAIS 2
azer um menage à trois seria um
tabu para qualquer casal "normal",
mas não para Rui e Vani, que vol-

tamaoscinemasamanhãcom"Osnormais
2 -Anoitemaismalucade todas" tentando
reacenderachamadapaixãodeseunoiva-
do,queagorajádura13anos.A paraibana
Mayana Neiva está no elenco e o filme
estreia, hoje, nos cinemas do Estado.

"Os normais" fala dos desejos inconfes-
sáveis. E não tem como discutir uma rela-
ção sem passar pela sexualidade. Então o
Alexandre Machado (roteirista), quis tra-
zeràtonaalgoquenuncahaviasidofalado
anteseveioaideiadomenageàtrois,queé
umtemamalditoequepoderiachocar,mas
todo mundo no filme fala de uma maneira
tãoengraçadaqueficaleve”, explicouodi-
retor José Alvarenga Jr. em coletiva de im-
prensa na tarde da última segunda-feira.

Para Fernanda Torres, a Vani, só é possí-
vel tratardeumtemacomoesse comtanta
aberturaquantoadofilmedentrodosmol-
desdeumacomédia:

“Se fosse um drama, contar a história de
umarelaçãode13anosdesgastadaequeo
casalbuscassenosexoa trêsumaformade

n Fernanda Torres e Luiz Fernando
Guimarães formam a dupla que
protagoniza o filme; atriz
paraibana Mayana Neiva está
no elenco da comédia

reviver a paixão, ia acabar segmentando e
se transformandoemumahistóriadeuma
classe média, talvez com um psicanalista
tentando explicar as necessidades dos per-
sonagens. Aqui não, é uma coisa escanca-
rada,desencanada,equetodomundopode
se identificar”.

LuizFernandoGuimarães,queviveoRui,
conta que o objetivo principal do filme é fa-
zerrir,mostrandoocotidiandodaspessoas.

“ Essaquestãodosexoestápresentedes-
de o começo do programa. A gente já que-
brou muitos tabus e a comédia suaviza es-
sesassuntos,dequeninguémfalavaantes.
A reflexão vem depois e é a partir da inter-

pretação de cada um, até porque risada e
reflexãoaomesmotemponãocombinam”.

No filme, Rui e Vani se aventuram na
noite carioca atrás de uma parceira para o
sexo a três. ”Chegamos a pensar em colo-
carumhomemnahistória,mas iapesar. Já
seriaumtabugrandedemais”, revelouAl-
varenga. Pela tela grande, passam perso-
nagens interpretadas por Danielle Winits,
Drica Moraes, Cláudia Raia, Mayana Nei-
va,DanieleSuzukieAlinneMoraes.

“ Uma das cenas mais hilárias foi a com
aCláudiaRaianabanheira.Eramtrêsbun-
das em uma banheira minúscula. Aquilo
tudo lá no filme era de verdade, ficamos
mesmo entalados. Com a Cláudia e o Luiz
lá,acabousobrandoparamim,quetiveque
ficar de ladinho”, brincou Fernanda.

Mesmo tratando o tema com leveza, o
filme deve entrar nos cinemas indicado
apenas para maiores de 14 anos, o que
não deve atrapalhar a performance de
"Os normais 2" nas bilheterias, seguindo
a tendência de comédias nacionais de
sucesso que invadiram as telas este ano,
como "Se eu fosse você 2", "Divã" e "Mu-
lher invisível".

#
O filme brasileiro"Os normais"
fala dos desejos inconfessáveis.
E não tem como discutir uma
relação sem passar pela
sexualidade

F

DIVULGAÇÃO

Entra em cartaz
nos cines de JP
a 3ª parte de
Efeito Borboleta

Garoto jovem descobre poder viajar
no tempo. A habilidade de ir e voltar
tem sido ao mesmo tempo uma bênção
e uma maldição. Com direção de Seth
Grossman, Efeito Borboleta: Revelação
(TheButterflyEffect3:Revelations,EUA,
2009) é outra estreia de hoje, nos cine-
mas da Paraíba. No elenco, Chris Car-
mack e Sarah Neubauer.

A habilidade de Sam de ir e voltar no
tempo tem sido uma bênção e uma
maldição. Por um lado, ele pode usar
as suas habilidades para ajudar a polí-
cia a resolver os crimes mais horríveis,
mas, por outro, ele não pode interferir
noquepresencia.Elesabequefazer isso
podealteraropresentedemaneiras ter-
ríveis. Porém, quando uma amiga de
infância implora por sua ajuda para
encontrar o assassino da sua irmã, os
demônios do próprio Sam fazem com
queelequebreessaregradeouro...Eela
existe por um motivo - interferir no
passado é uma roleta russa.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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pós entendimento en-
tre a Procuradoria Ge-
ral do Estado da Para-

íba (PGE/PB) e a liderança da
mobilização, os defensores pú-
blicos estaduais voltam ao tra-
balho nesta sexta-feira (28),
suspendendo a greve por um
período de 15 dias. A decisão
foi tomada em assembléia ge-
ral extraordinária na manhã
desta quinta-feira (27) pelo Sin-
dicato dos Defensores Públicos
do Estado da Paraíba (Sindesp),
que pleiteia junto ao Governo
do Estado a fixação da remune-
ração em forma de subsídios.

EXPECTATIVA POSITIVA
Segundo o procurador-ge-

ral do Estado, José Edísio Sou-
to, mediador das negociações
entre a categoria e a equipe
econômica governamental, as
expectativas para solucionar
as demandas dos defensores
públicos são as melhores. Ele
lembrou que o governador do
Estado tem um histórico po-
sitivo com esses profissionais.

"Nosdoisprimeirosgovernos,
o atual governador fez muito
por esses profissionais e não te-
nho dúvida que também o fará
neste terceiro mandato", decla-
rou."Oquehouvefoiapenasum
ruídodecomunicação,quedeve
ser resolvido em breve, sem a

A

Defensores acatam proposta
e suspendem a paralisação
n A categoria aceitou o encaminhamento da Procuradoria Geral do Estado e decidiu pelo fim do movimento de greve

Saúde registra
em Guarabira
uma gestante
com o H1N1

nDesdeosurgimentodovírusda
novagripe(H1N1)atéomomen-
to, a Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) registrou 105 casos sus-
peitos da doença na Paraíba. Se-
gundo o boletim epidemiológico
divulgadonessaquinta-feira(27),
maisquatrosuspeitas foramcon-
firmadas (agora, são 16 pessoas
com diagnóstico de gripe A, sen-
do que 14 estão curadas e duas
morreram), 17 descartados (au-
mentando para 49 o total de des-
cartes) e mais oito se integraram
aos casos em investigação (40, no
total).Aprimeiraconfirmaçãoem
gestante foi registrada em Gua-
rabira. Cinco grávidas tiveram
resultado negativo para o H1N1
e outras cinco aguardam resul-
tados de exames.

A gerente de Resposta Rápida
daSES,DianaPinto,informouque
os novos casos confirmados são
de uma adolescente de 13 anos,
residente em Campina Grande;
uma técnica em Enfermagem de
35 anos, de João Pessoa; uma es-
tudante de 15 anos, moradora de
Cabedelo, e um gestante de 22
anos, residente em Guarabira.
"Todos tiveram alta médica, in-
clusiveagrávida,queestánopri-
meiro trimestre de gravidez, tem
uma cardiopatia e é pneumopa-
ta. A doença nela evoluiu para a
curaeelaestáemcasa.Fizemosa
investigação e nenhum caso se-
cundário foi registrado na famí-
lia dessa gestante, que tem mari-
doefilhospequenos",disse.

DESCARTE
Oscincocasosdescartadosen-

tre gestantes são de João Pessoa
(2),Mamanguape(1),Bayeux(1)e
Campina Grande (1). "Entre os
casos descartados por exames la-
boratoriais, dois deram positivo
para gripe sazonal. Os outros pa-
cientes - alguns até com quadro
grave de doença respiratória,
compassagempelaUTI-tiveram
outras viroses ou outros tipos de
doenças respiratórias.

Até agora, apenas 24,6% das
amostras processadas deram
positivo para o H1N1. Isso mos-
tra que o percentual de descarte
de casos no Estado que já era alto
(72,73%), aumentou ainda mais
chegando a 75,4%", disse.

Foram notificados casos em 19
municípios: Bayeux, Bonito de
Santa Fé, Cabedelo, Campina
Grande,Capim,CatolédoRocha,
Congo,Coxixola,Fagundes,Gua-
rabira, João Pessoa, Lagoa Seca,
Mamanguape, Patos, Pedras de
Fogo, Pocinhos, Santa Rita, São
BentoeTavares. Segundoesteúl-
timoboletim,foramconfirmados
casosemJoãoPessoa(9),Cabede-
lo (3), Coxixola (1) e Tavares (1),
Campina Grande (1) e Guarabi-
ra (1). Dois pacientes morreram
comadoença,noEstado.

necessidade da utilização de
outros recursos, como a greve,
apenas através do diálogo".

SAÍDA NEGOCIADA
O presidente do Sindesp,

Levi Borges de Lima, que parti-
cipoudeaudiênciacomoprocu-
rador-geral Edísio Souto e a de-
fensora pública geral, Fátima
Lopes na terça-feira (25), classi-
ficou a reunião como clara, prá-

ticae respeitosa.Nesteencontro,
a Procuradoria propôs inicial-
mente a suspensão da greve por
30 dias, que foi reduzida para 15
dias em comum acordo com o
representante da categoria.

"Nossa expectativa é que den-
tro desse prazo o Governo do
Estado ofereça uma proposta
condizente com a remuneração
que a classe do defensor público
merece",afirmouLeviBorges."O

governador, em contrapartida à
decisãodesuspensão,prometeu
receber o comando de greve até
o dia 9 de setembro", disse.

A mobilização dos defensores
públicos estaduais foi deflagrada
emmeadosdesetembrode2008,
duranteogovernoanterior.Após
um mês de greve, o movimento
foisuspensoem23deoutubrodo
anopassadoeretomadoesteano,
no dia 17 deste mês.

PMrecolheumaguarnição
acusada de abuso sexual

n Os policiais militares acusa-
dos de terem abusado sexual-
mente de uma flanelinha estão
recolhidos, já prestaram depoi-
mento na tentativa de esclare-
cer os fatos enquanto aguar-
dam o resultado do monitora-
mento das viaturas para iden-
tificar qual veículo esteve no
local. As providências foram
anunciadas na manhã de on-
tem (quinta-feira, 27) pelo co-
mando geral da Policia Militar,
tão logo tomou conhecimento
das denúncias, e promete pu-
nição conforme determina a lei
disciplinar da corporação.

Uma oficial militar feminina
foi designada para acompa-
nhar a mulher para fazer exa-
mes de conjunção corporal.

Outra medida adotada foi com
relação a aguardar o relatório
do monitoramento das viatu-
ras e das equipes que estavam
trabalhando no momento do
fato, de modo a identificar
quem esteve no local.

Segundo a denúncia, na ma-
drugada de quinta-feira (27)
uma flanelinha identificada
por C.C.J.S., de 20 anos, teria
sido abusada sexualmente por
três policiais militares na orla
do bairro do Cabo Branco, em
João Pessoa.

Os acusados estariam numa
viatura, onde violentaram a
vítima. A denúncia foi feita na
3ª Delegacia Distrital, que está
investigando o caso. A mulher
vai passar por exames no De-
partamento Médico Legal de
João Pessoa.

Cehap abre as inscrições
para movimentos de luta

n A Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular (Cehap) está dis-
ponibilizando, através da inter-
net, inscrições específicas para os
movimentos de luta pela mora-
dia interessadosemparticiparno
programa 'Minha Casa, Minha
Vida'. O programa é uma inicia-
tiva do governo federal em par-
ceria com a Caixa Econômica e o
GovernodoEstado.

O cadastramento específi-
co acontece pela internet,
através do site da Cehap
(www.cehap.pb.gov.br). O aces-
so para o link específico é restrito
aosmovimentos,porissoseráne-
cessário informar um login e se-
nha. Para receber esse acesso, os
representantes dos movimentos
deverão entrar em contato com o
Setor de Informática da Compa-

nhia através do telefone 3213-
9472."Esteéummomentoquere-
presenta o compromisso do Go-
verno do Estado com os movi-
mentos de luta pela moradia. E,
para que possamos diminuir o
déficit habitacional na Paraíba,
estamoscontribuindocomanos-
sa parcela que vão se somar com
as fontes que os movimentos já
temacesso", lembrouopresiden-
te da Cehap, Carlos Mangueira.

Para efetuar a inscrição, os re-
presentantes dos movimentos
deverão informar dados pesso-
aisdecada família integranteno
movimento, como o número da
identidade (RG), do CPF, de fi-
lhos e o de Identificação Social
(NIS), para aqueles que já parti-
cipam de algum programa so-
cial do governo federal, como
também fornecer dados do côn-
juge ou companheiro, endereço
e a renda familiar.

Marina Magalhães
DAPROCURADORIAGERALDOESTADO

DA ASSESSORIA DA PMJP Graça Macena
DA CEHAP

DA ASSESSORIA DA SES

A decisão foi tomada na manhã de ontem (27)em  assembléia geral extraordinária  pelo sindicato da categoria
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