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Blues e Rock dividem hoje o palco do Teatro Paulo Pontes. P. 16mais

O Sistema de Abastecimento de Água das praias do Seixas e da Penha, em João Pessoa, foi construído pela Cagepa,
já está beneficiando 2.450 moradores das duas localidades e foi financiado com recursos da ordem de R$ 270,5 mil. P. 5

Governo do Estado entrega
a 1ª obra do PAC na Paraíba

"EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO EM DEBATE
Colégio da Polícia Militar é pioneiro na implantação da disciplina.
Aulas são ministradas para alunos do 2º ano do Ensino Médio. P.7

McDonald busca
recursos para
atender crianças
com câncer
McDia Feliz terá renda
destinada à Associação
Donos do Amanhã, que
ajuda crianças portadoras
de câncer que fazem
tratamento no Hospital
Napoleão Laureano. P. 6

" Taça Cidade de
João Pessoa de
Natação reúne
nove equipes
Competição terá início às
8 horas no Parque Aquático
da Vila Olímpica Ronaldo
Marinho (antigo Dede) e
terá por objetivo fortalecer
as categorias de base da
natação paraibana. P. 13

"

Desatenção provoca
acidente na BR-230,
nas proximidades do
Atacadão Carrefour
Apesar dos grandes estragos no
veículo, o operário Alex da Silva
Claudino escapou ileso. Por causa
do acidente, uma das vias foi
interrompida por quase uma hora,
e um longo congestionamento foi
formado, tirando a paciência de
muitos motoristas que seguiam no
sentido João Pessoa-Cabedelo.

"

Servidores estaduais recebem salários na próxima segunda-feira, dia 31. P. 24"

  BRANCO LUCENA

SECOM
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Escola Ativa
Ministério da Educação alerta que
os sistemas de ensino, em vigor
nos estados e nos municípios, têm
até esta segunda-feira (31) para

aderir ao programa Escola Ativa.
O programa Escola Ativa é uma estraté-

gia metodológica criada para combater a re-
provação e o abandono da sala de aula pe-
los alunos das escolas rurais. Foi desenvolvi-
do especificamente para classes multisseria-
das. Os alunos de diferentes idades e séries
realizam suas atividades escolares na mes-
ma sala de aula.

O principal objetivo desse programa é ga-
rantir a melhoria da qualidade da educação
no meio rural. Para concretizar essa inten-
ção, utiliza diversos recursos, desde a auto-
aprendizagem e o trabalho em grupo, até o
ensino por meio de módulos e livros didáti-
cos especiais.

Na outra ponta, a Escola Ativa estimula a
participação da comunidade e viabiliza a
capacitação e atualização dos professores.

A adesão ao programa Escola Ativa pode
ser feita por estados ou municípios que te-
nham escolas com classes multisseriadas. É
preciso que estejam decididos a assumir as
respectivas atribuições e responsabilidades.
Outra exigência é que tenham o Plano de
Ações Articuladas (PAR) elaborado ou já em
elaboração.

Foi em 2008 que o Ministério da Educa-
ção tratou de expandir o programa Escola

O
Ativa para estados e municípios de todas as
regiões do País.

Hoje, os estados e os municípios, que es-
tão fazendo a adesão pela primeira vez, se-
rão inseridos no programa a partir de 2010.
Os que aderiram ao programa devem con-
siderar, no momento de informar a deman-
da, os itens que já foram atendidos em anos
anteriores.

Os fundamentos da Escola Ativa são ba-
seados na compreensão de que para se ob-
ter mudanças no ensino tradicional, é im-
portantíssimo melhorar a prática dos docen-
tes e, conseqüentemente, a aprendizagem
dos alunos.

O programa possui guias de aprendiza-
gem. Os livros didáticos são específicos para
a atualização na Escola Ativa, permitindo a
cada aluno caminhar no seu próprio ritmo.

É destaque também a organização dos alu-
nos em pequenos grupos para um trabalho
em conjunto com o professor.

Na verdade, esses fundamentos são apli-
cados em tese. Na vida cotidiana, no meio
rural, o programa não recebeu, do poder
municipal, a necessária atenção.

Os professores sofrem com as classes mul-
tisseriadas, se desdobram em atividades es-
colares e não conseguem render satisfatori-
amente. É importante que estados e muni-
cípios façam parte do programa. Mas não
apenas isto. Façam cumprir os fundamen-
tos do Escola Ativa.

“Paraíba democrática, terra amada”

Sine volta a funcionar ao
público na segunda-feira
O Sine-JP (Sistema Nacional de
Empregos de João Pessoa) esteve
fechado ao público ontem devido a
mudanças realizadas pelo Ministério do
Trabalho no Sistema Integrado de
Gestão das Ações de Emprego (Sigae).
O Sigae é o sistema utilizado por todos
os Sines do país para cadastramento e
encaminhamento da mão-de-obra. O
atendimento à população voltará ao
normal já a partir da próxima segunda-
feira (31).

Procon divulga pesquisa
sobre primeira habilitação

Obter a primeira
habilitação para carro
(categoria B) pode
custar à vista entre R$
450,00 e R$ 580,00,

uma diferença de R$ 130,00. Foi o que
detectou uma pesquisa divulgada na
quinta-feira (27) pelo Procon de João

Pessoa. A maior variação, entretanto, é
encontrada no preço de aulas práticas
para pessoas já habilitadas, atingindo
50% entre o maior e o menor cobrado.
À vista, o serviço tem valores entre R$
18,00 a R$ 27,00, uma diferença de R$
9,00.

Frei Albino será lembrado
com uma missa no dia 13
No próximo dia 13 na Igreja do Rosário,
em Jaguaribe, acontece a missa de 35º
aniversário de morte de Frei Albino que
prestou relevantes serviços ao Estrela do
Mar. Também nesta data comemora-se
50 anos do título de campeão paraibano
do Estrela do Mar Futebol Clube. Vários
jogadores que  ainda estão vivos serão
homenageados como Coelhinho, Izinho,
Carrinho, entre outros craques.

Moradores do Bessa voltam
a protestar neste sábado
Os moradores do Bessa, Litoral Norte de
João Pessoa, voltam às ruas hoje, para

protestar contra o descaso dos órgãos
públicos para com aquele núcleo
habitacional no que diz respeito à falta de
infraestrutura, saneamento básico,
drenagem, pavimentação das ruas; falta de
segurança pública e urbanização. A
concentração está marcada para as 8h30,
na  "Praça do Caju", de onde sairão em
caminhada pelas principais ruas e avenidas
do bairro,  vestindo camisetas preta.

Hoje se comemora o Dia
Nacional contra o Fumo
O debate sobre as leis antifumo está em
pauta em diversas partes do país, hoje o
país comemora o Dia Nacional de
Combate ao Fumo, levando estados e
municípios a desenvolverem ações para
conscientizar a população sobre os
problemas gerados pelo tabaco.
Especialistas indicarão aos interessados
os principais danos à saúde e como
reduzi-los. Em João Pessoa-PB, haverá
exibição de um filme do Inca sobre
tabagismo no dia 2 de setembro.

Depois de um bom tempo visitante, só visitante,
da nossa écloga (onde deixei mesmo o Aurélio?)
Praia da Penha, lembrando por tabela as idiotas
pedras cantantes do Zé Ramalho e a sua história do
"quem é rico mora na praia", resolvi juntar os meus
"breguetes", sem nenhuma referência a empregada
que nunca tive, e morar naquela praia que a cada
dia menos nos pertence.

Pois bem. Domingo passado, acompanhado do
meu bom irmão Paulo, estive por lá.  Depois de en-
compridado o olhar de "metros quadrados", disse
para ele que iria "sentar praça" por ali, bem perti-
nho - apontei com o indicador - daquele outro que
chegou primeiro. Paulo, que acompanhou aquele
olhar metrificado, ficou surpreso com o tamanho
do terreno ocupado - nem tanto - pelo o meu futuro
e provável vizinho.  Pois é, disse-me Paulo, esperto,
mesmo sabendo que a praia é do povo, abocanhou
um latifúndio. A surpresa de Paulo faz sentido.

Mas não adianta, apesar do olhar desconfiando
do vigia do latifundiário da praia alheia me fitar
como se desafiasse para um duelo ao meio-dia, vou
de mala e cuia morar na Praia da Penha.  Ora, se a
praia é realmente do povo, sendo povo, vou ocupar
o meu pedaço. E não faço nem questão de ver as
ondas batendo nas mesinhas que sonho colocar um
dia no meu quintal somente areia branca.  Mas, como
não tenho quaisquer tendências para o latifundia-
rismo (sic), peço aos meus dois leitores que nem te-
nham medo, ocuparei apenas uma areazinha de 12m
x 30m. Prometo. Dá pra todo mundo.

Se antes eu pensava nas dificuldades e problemas
que poderia enfrentar com a Justiça, pois estava com
medo de ser acusado de "invadir uma área públi-
ca", considerado um sem sem-terra burro e desin-
formado, depois de constatar a "posse mansa e pa-
cifica" do latifunpraiário(sic) que será meu amigo,
isto, se ele, rico que é, desejar aproximação com este
pobre coitado e proprietário de um terreninho de
apenas 12m x 30m, não penso mais.

Vou de mala e cuia! E, como vou morar na praia,
levarei comigo a esteira, o chapéu e as minhas ra-
quetas de frescobol.  Agora, se por acaso o inespera-
do me fizer uma surpresa, trazendo uma autorida-
de para me acusar de invasor de uma praia que não
é minha, vou pedir socorro ao meu vizinho latifun-
diário. Naquele local há tantos anos sem quaisquer
problemas, morando bem como milhares de pobres
que ali passam, todos os domingos, desejariam mo-
rar, sabendo os caminhos e conhecendo todos os
atalhos, ele me ensinará o que fazer e como fazer
para ser deixado em paz.

Mas não vou terminar de contar o meu sonho,
sem fazer uma necessária e breve advertência aos
meus dois leitores.   Morando numa praia écloga
(de novo) e bela como a Praia da Penha, um paraíso
no centro da capital, pois, afinal, do centro àquela
praia é um pulo do Nelson Ned, não vou aceitar que
pobres moradores, no caso, os invasores que ali che-
garam primeiro que este escriba e latifunpraeiro, se
arvorem a morar também nessa praia que agora
tem donos.

Estão, pois, avisados, se invadirem, chamo as au-
toridades competentes.

Vou morar na praia da
Penha de mala e cuia e
raquetas de frescobol!

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado

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

“Paraíba democrática, terra amada”

Missão vai discutir a
criação de abatedouro

Na próxima segunda-feira, será apresentada uma proposta para o  funcionamento do
   abatedouro de caprinos e ovinos e ações do Programa da Caprinocultura Leiteira do Cariri

EM MONTEIRO

Assessoria de Imprensa
 DA EMATER

ma proposta para o
funcionamento de um
abatedouro de caprinos

e ovinos em Monteiro e as ações
de desenvolvimento do Pro-
grama da Caprinocultura Lei-
teira do Cariri paraibano. Es-
tes são os temas principais da
visita técnica que acontece se-
gunda-feira 31, naquele muni-
cípio, numa promoção da Coo-
perativa dos Produtores Ru-
rais de Monteiro Ltda (Capri-
bom).

O evento deverá contar com
a participação do secretário do
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, Ruy Bezerra
Cavalcanti, da diretoria colegia-
da da Emater, representada pelo
presidente Hermano Araújo, e
os diretores técnico e adminis-
trativo, respectivamente Afon-
so Cartaxo e José Marinho de
Lima, representantes do Minis-
tério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), do Serviço Bra-
sileiro de Apoio à Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), den-
tre outras autoridades do se-
tor público agrícola.

De acordo com a programa-

ção a visita começa às 9 horas à
sede do Laticínio Carimilk, do
grupo Capribom.  Às 10 horas,
os visitantes conhecerão o aba-
tedouro de Monteiro. A partir
das 11 horas, participam de
uma palestra sobre ações de
desenvolvimento sustentável e
tomarão conhecimento de pro-
posta de funcionamento do
abatedouro de Monteiro, que
será feita pelo técnico Rubens
Remígio.

Após participar de um lan-
che no escritório da Capribom
e conhecer os produtos fabri-
cados pela Cariri Laticínio, o
secretário Ruy Bezerra e comi-
tiva visitam as unidades de
produção pertencentes aos só-
cios cooperados e produtores
de leite de cabras do Cairiri,
entre estas as fazendas de Fer-
nando Barros, Suilene Ferrei-
ra, Edílson Reis e a fazenda de
Zé Gomes. No mesmo dia, a
partir das 12h15 minutos as
autoridades estaduais agríco-
las paraibanas visitarão os
tanques de resfriamento de lei-
te na comunidade Cacimba de
Cima, em Monteiro.

Ali também, conhecerão as
instalações da unidade de pro-
dução de José Roberto Honora-

to, sócio cooperado produtor
de leite de cabra. A visita se-
guinte é a unidade de produ-
ção do cooperado, Rubens Re-
mígio, na fazenda Camaleão,
onde tomarão conhecimento de
toda silagem de pastagem des-
tinada à alimentação animal. O
evento se encerra com almoço
na fazenda São domingos, per-
tencente ao deputado Carlos
Batinga.

REUNIÃO EM CAMPINA
 O diretor técnico da Emater-

PB, zootecnista Afonso Walter-
mir Cartaxo, participou ontem,
no Garden Hotel, em Campina
Grande, do lançamento do Pro-
grama CNA em Campo, aten-
dendo convite da presidente da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil, senadora
Kátia Abreu, e do presidente da
Confederação da Agricultura e
Pecuária da Paraíba – Faepa,
Mário Pereira Borba.

A reunião de lançamento
ocorreu em meio a um grande
debate sobre a agropecuária do
Estado, com a participação de
produtores rurais e de presi-
dentes dos sindicatos da cate-
goria na Paraíba.

U

Conhecendo o Rotary

Elizabeth Marinho

*Elizabeth Marinho É PRESIDENTE DE IMAGEM PÚBLICA DO ROTÁRY CLUB - JOÃO
PESSOA MANAIRA

elizabeth.marinho@oi.com.br

O Rotary International é a associação de Rotary Clubs
do Mundo Inteiro. O Rotary é uma organização de líde-
res de negócios e profissionais, que prestam serviços
humanitários, fomentam um elevado padrão de ética
em todas as profissões. O Rotary Club é definido como
um clube de serviços à comunidade local e mundial sem
fins lucrativos, não é secreto, nem filantrópico ou social.

Os rotarianos são sócios de seus respectivos Rotary
Clubs, os quais, por sua vez, são membros do Rotary
International.

O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o Ideal
de Servir como base de todo empreendimento digno,
promovendo e apoiando: o desenvolvimento do com-
panheirismo como elemento capaz de proporcionar
oportunidade de servir; o reconhecimento do mérito
de toda a ocupação útil e a difusão das normas de ética
profissional; a melhoria da comunidade pela conduta
exemplar de cada um na sua vida pública e privada, e a
aproximação dos profissionais de todo o mundo, visan-
do a consolidação das boas relações, da cooperação e da
paz entre as nações.

Sua missão é: ajudar os rotarianos e os Rotary Clubs
a alcançar o Objetivo do Rotary e, neste estágio atual
de desenvolvimento da organização, apoiar as ativi-
dades de indivíduos e grupos prestadores de serviços
que melhorem a qualidade de vida, mantenham a di-
ginidade humana e promovam a compreensão e paz
mundial.

Seu lema principal é: Dar de si antes de pensar em si.
Foi numa  noite do verão de 1900, Paul Haris (o funda-
dor) foi jantar na casa de um colega advogado no bairro
de Rogers Park. Terminada a refeição, saíram para uma
caminhada nas redondezas e Paul viu que seu anfitrião
tinha conseguido fazer vários amigos no comércio local.
Alí lhe surgiu a idéia de um clube que transformasse
relacionamentos comerciais em amizades. Tal idéia fi-
cou encubada na mente de Harris durante cinco anos,
até que, na noite de 23 de fevereiro de 1905, ele e mais
três amigos fizeram a primeira reunião do que seria o
primeiro Rotary Club.

O Rotary Club de Chicago com 30 sócios. Três anos
depois, um segundo clube foi estabelecido em São Fran-
cisco, na Califórnia, EUA. No ano seguinte, três outros
clubes foram estabelecidos na costa oeste dos Estados
Unidos e um quarto em Nova Iorque. Em poucos anos
outros Grupos inspiravam-se no exemplo do Rotary para
formar seus próprios clubes. Eles queriam reavivar du-
rante a virada do século o espírito de amizade conheci-
do em suas cidades natais. Mais pessoas foram convida-
das a juntar-se ao grupo à medida em que o clube tor-
nou-se mais conhecido. Ele foi denominado "Rotary",
já que o local onde os sócios reuniram-se era rotativo -
cada vez no escritório de um deles.

Na gênese do Rotary, podemos já ver dois de seus ele-
mentos principais: o companheirismo e as relações pro-
fissionais. O terceiro elemento, o serviço à comunidade,
surgiu em 1907 quando o Rotary Club de Chicago de-
cidiu construir um banheiro público (eufemisticamen-
te chamado de "Public Comfort Station"). Embora com
certa pressão contra de algumas lojas e bares vizinhos, o
projeto foi realizado, tornando-se o primeiro de milha-
res de outros.

Atualmente, existem mais de 1.2 milhão de rotaria-
nos associados a mais de 32.400 Rotary Clubs espalha-
dos por 168 países do mundo.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Moisés viera com a missão de libertar o povo hebreu
do cativeiro no Egito.

Ao nascer, tivera sua sorte lançada ao rio. Hebreu, aco-
lhido pela filha do faraó do Egito, tivera de ser educado
em cultura que não a do seu povo. Mas, fora abençoado
tendo sua mãe hebreia na condição de ama da filha do
faraó, na sua criação. Mais tarde, acorreu em defesa dos
hebreus e precisou fugir da presença do faraó. No seu
exílio esteve na presença do Senhor: Êxodo, 3 1-4: "Apas-
centava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote
de Midiã; e levou o rebanho para trás do deserto e che-
gou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo
do Senhor numa chama de fogo do meio duma sarça.
Moisés olhou, e viu que a sarça ardia no fogo, mas a
sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo:
Agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e
por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se
virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça:
Moisés! Respondeu ele: Eis-me aqui."

Vieram então os prodígios sob a orientação do Senhor.
A vara em cobra se torna ao ser lançada ao chão... A mão
limpa se torna leprosa, e novamente limpa...

Assistido pelo Senhor retorna ao Egito em defesa do
povo hebreu.  Insiste junto ao faraó, para que este liber-
te seu povo. Vieram as pragas: a praga do sangue, das
rãs, dos piolhos, das moscas, da peste nos animais, das
úlceras, da saraiva, dos gafanhotos, das trevas e sobre
todos os primogênitos na terra do Egito. Por fim a reti-
rada dos filhos de Israel da terra do Egito, a travessia do
mar... Êxodo 14: 21: "Então Moisés estendeu a mão so-
bre o mar; e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte
vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca.
As águas foram divididas."

Chegam ao Monte Sinai e Moisés recebe a lei de Deus
formulada em dez mandamentos. A lei civil ou discipli-
nar, decretada por Moisés, tinha por objetivo fazer valer
a sua autoridade que já se apoiava na lei de Deus. Uma
característica dos legisladores dos povos primitivos era
fazer valer como de origem divina os seus decretos, para
merecer o devido respeito. Escravizados, foram liber-
tos. As vicissitudes no deserto... Fome e sede...

Êxodo: 16: 4: "Então disse o Senhor a Moisés: Eu vos
farei chover pão dos céus. O povo sairá, e colherá diaria-
mente a porção para cada dia, para que eu prove se anda
em minha lei ou não."

Êxodo: 17: 6: "Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha,
em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo
beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de
Israel."

Estava Moisés no Monte Sinai. Pela sua demora, o povo
recorreu a Arão que fez um bezerro de ouro e também
um altar, e eles o adoraram. Moisés desceu do monte.
Queimou o bezerro de ouro, se impôs perante o povo e
retorna ao Monte Sinai. Passou quarenta dias e quaren-
ta noites com o Senhor e ao descer do monte, resplan-
decia, era portador das novas tábuas da lei.

Na sequência, holocaustos, ofertas, sacrifícios... Expi-
ações, penas, recompensas...

Por fim, temos em Êxodo, 34: 4-5: "Então disse o Se-
nhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a
Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: À tua descendência
a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas
nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, mor-
reu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor."

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Cumpriu sua missão

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Grupo Gazin deverá
se instalar na Paraíba

Empresa paranaense que atua nas áreas industrial e de distribuição de mercadorias no
atacado e varejo, faturando mais de R$ 1 bi por ano deverá se esbelecer em Campina

Edson Verber
DA STDE

OGrupo Gazin, empresa
paranaense que atua nas
áreas industrial e de dis-

tribuição de mercadorias no ata-
cado e varejo, e com isso fatura
mais de R$ 1 bilhão por ano e
que emprega mais de 3 mil fun-
cionários em oito Estados, quer
instalar um Centro de Distribui-
ção (CD) em Campina Grande
(PB), ainda em 2009, com inves-
timento de R$ 7 milhões e cria-
ção de 50 empregos diretos.

Foi o que informou o diretor
presidente da Gazin - Indústria
e Comércio de Móveis e Eletro-
domésticos Ltda., Mário Valé-
rio Gazin, durante reunião com
os secretários Edivaldo da Nó-
brega, do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico (STDE) do
Estado, e Alex Azevedo, do De-
senvolvimento Econômico de
Campina Grande.

"Os planos do nosso grupo
são para instalar um Centro de
Distribuição ainda este ano em
Campina Grande. Para tanto,
recursos da ordem de R$ 7 mi-
lhões já estão garantidos. Só
estamos na dependência de
conseguir um terreno ou um
imóvel adequado para alugar.
E para isso contamos com a aju-
da do Governo do Estado e da
Prefeitura daquela cidade", re-
velou o empresário.

Gazin disse que se tudo ocor-
rer como planejado, dois anos
após a instalação de um Cen-
tro de Distribuição, o grupo ini-
ciará o processo de implanta-
ção de mais uma indústria de
móveis, colchões, estofados e
espuma na Paraíba.

O gerente da Gazin, Osmar
Della Valentina, também pre-
sente à reunião, disse que "o
grupo atua no mercado vare-
jista e atacadista de móveis, ele-
trodomésticos, colchões e esto-

fados há 42 anos, oferecendo a
mais alta qualidade em produ-
tos, pontualidade na entrega e
atendimento diferenciado".

Com matriz no município
paranaense de Douradina, o
Gazin está instalado também
nos Estados da Bahia, com um
CD; Amazonas, duas filiais;
Acre, 14 filiais; Rondônia, 36 fi-
liais, um CD e uma indústria
de estofados, colchões e espu-
ma; Rio Grande do Sul, uma
indústria; Espírito Santo, um
CD; Mato Grosso, 70 filiais, um
CD e uma assistência técnica; e
Mato Grosso do Sul, 27 filiais.

A maior estrutura está no Pa-
raná, onde a empresa possui a
matriz, duas filiais, loja virtual
(www.gazin.com.br), central de
televendas com atacado, um CD,
duas indústrias de móveis, col-
chões, estofados e espuma, uni-
dade de serviços, Concessionária
Autorizada Dayun Motos, um
autoposto e assistência técnica.

Presidente da CNA destaca a pecuária
e o combate à febre aftosa no Estado
Cleane Costa
REPÓRTER

O crescimento da pecuária do
leite e o programa de combate
à febre aftosa desenvolvido
pelo Governo do Estado foram
destacados pela presidente da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), se-
nadora Kátia Abreu, que este-
ve em visita à Paraíba nesta
sexta-feira (28), para lançar o
programa CNA em Campo, que
propõe uma aproximação da
entidade com os poderes públi-
cos e a sociedade civil e mos-
trar a importância do setor
agropecuário.

Segundo a senadora Kátia
Abreu, a pecuária de leite na Pa-
raíba cresceu mais de 500% nos
últimos cinco anos e hoje o Es-
tado é considerado o maior pro-
dutor de leite de cabra. Ela des-
tacou ainda o avanço do progra-
ma de combate à febre aftosa e
citou, entre os pontos negativos,
a questão da cana-de-açúcar,
que vem enfrentando proble-
mas em todo o país. "Os produ-
tores gastam mais de R$ 50 por
tonelada para produzir e estão
vendendo por pouco mais de R$
40", revelou.

A presidente da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária
disse que o programa CNA em
Campo busca romper alguns

preconceitos existentes com re-
lação ao setor da agropecuária.
"É impressionante como o se-
tor de agronegócio, que respon-
de por 1/3 do PIB, 1/3 das ex-
portações brasileiras e 1/3 dos
empregos ainda é tido por al-
guns grupos da sociedade como
um setor atrasado, mesmo
apresentando tantos indicado-
res e índices maravilhosos",
comentou.

Ela defende ainda uma atua-
lização do Código Florestal Bra-
sileiro, pois considera inadmis-
sível que os produtores sejam
criminalizados pela lei vigen-
te. Para a senadora, é possível
compatibilizar produção com
preservação ambiental e defen-
de que na reformulação do có-
digo as peculiaridades de cada
região sejam legisladas no âm-
bito estadual.

Esse, inclusive, foi o princi-
pal tema abordado pela pre-
sidente da CNA na conversa
que manteve com cerca de
500 produtores rurais em
Campina Grande, quando
também discutiu a questão
do crédito rural e do endivi-
damento. Ela argumentou
que o atual modelo está fali-
do há cerca de 20 anos, não
sendo, portanto, mais com-
patível com o agronegócio de
hoje. E ainda conversou sobre
um melhor planejamento da

defesa agropecuária, para
que a história da produção
agropecuária no Brasil não
seja comprometida.

VISITA
Na visita à Paraíba, a sena-

dora Kátia Abreu esteve acom-
panhada do presidente da Fe-
deração da Agricultura e Pecuá-
ria da Paraíba (Faepa), Mário
Borba, conversando com lide-
ranças políticas, empresariais
e religiosas, além de participar
de uma grande reunião com
produtores rurais em Campi-
na Grande.

 Ela conversou com os arce-
bispos dom Aldo Pagotto, de
João Pessoa, e Jaime Vieira Ro-
cha, de Campina Grande, na
Arquidiocese da Paraíba; com
autoridades do Governo do
Estado, num café da manhã
na Granja Santana; o promo-
tor público do Meio Ambien-
te, José Farias de Sousa Filho,
na sede da Procuradoria Ge-
ral de Justiça, no Ministério
Público da Paraíba.

À tarde, a senadora Kátia
Abreu participou de reunião
com cerca de 500 produtores
rurais, em Campina Grande. O
encontro começou com palestra
do consultor da CNA e ex-mi-
nistro da Previdência Social,
Roberto Brandt, sobre o direito
de propriedade no campo.
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Inaugurada 1ª obra do PAC na PB
Governo entrega Sistema de Abastecimento de Água das praias do Seixas e Penha, na Capital, construído pela Cagepa. Investimento foi de R$ 270,5 mil

governador do Esta-
do inaugurou, na
noite de ontem (sex-

ta-feira, 28), o Sistema de
Abastecimento de Água das
praias do Seixas e Penha, em
João Pessoa. A obra, a pri-
meira entregue no Estado fi-
nanciada com recursos do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), foi rea-
lizada pela Companhia de
Água e Esgotos da Paraíba
(Cagepa), já está benefician-
do 2.450 moradores das
duas localidades. Foram in-
vestidos R$ 270,5 mil, com
contrapartida do Governo
do Estado.

Até o final de outubro, o
Governo do Estado entrega
mais 17 obras financiadas
em parceria com o governo
federal, através do PAC, nas
áreas de abastecimento
d'água e esgotamento sani-
tário. No total, estão sendo
aplicados R$ 51,9 milhões,
com benefícios diretos a 92
mil pessoas. O governador
anunciou para breve o início
da construção do Centro de
Convenções, em João Pessoa.

As demais obras a serem
inauguradas beneficiarão as
populações de João Pessoa,
Campina Grande, Areia,
Alhandra, Pedras de Fogo,
Sapé, Mamanguape, São José
do Bonfim, Lagoa Seca, Qui-
xaba e Cacimba de Areia. Na
Capital, R$ 23,8 milhões es-
tão sendo investidos nessas

O

ações, com benefícios diretos
para 28 mil habitantes. Em
Campina Grande, 18,5 mil
pessoas serão contempladas
com obras que custaram R$
8,6 milhões.

Na inauguração do sistema
de abastecimento d'água da
Penha e Seixas, na noite o go-
vernador destacou que abas-
tecimento d'água e sanea-
mento básico são realizações
que passam despercebidas,
mas não se pode pensar que
a saúde das pessoas está ape-
nas nos hospitais.

MAIS OBRAS
O governador assinou a

ordem de serviço que auto-
riza a interligação da nova
rede de distribuição ao sis-
tema Gramame-Mamuaba e
anunciou o esgotamento sa-
nitário das praias da Penha
e do Seixas. Outro anúncio
importante foi a ampliação
da adutora do município de
Itaporanga e o desembargo
do Polo Turístico do Cabo
Branco.  "Em apenas seis

meses nós já começamos a
inaugurar as obras do PAC.
Quando assumi as obras do
PAC estavam com apenas
3% de execução; hoje, esse
percentual  sal tou para
33%", destacou.

POLO DO CABO BRANCO
Já o secretário de Infraes-

trutura, Francisco Sarmen-
to, informou que o polo tu-
rístico Cabo Branco, embar-
gado há quase 30 anos, será
reiniciado. Em 1998, foi assi-
nado um termo de ajusta-
mento de conduta entre o
Ministério Público Federal, o
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Iba-
ma) e o Governo do Estado
que estabelecia condições
para que o desembargo ocor-
resse. "Conseguimos cum-
prir as condições estabeleci-
das e após uma inspeção o
Ibama desembargou a obra",
acrescentou.

PARCERIA
O presidente da Cagepa, Al-

fredo Nogueira Filho, explicou
que essa é a primeira obra de
uma série de investimentos
que está sendo feito em todo o
Estado. Ao todo, serão inves-
tidos quase 400 milhões de
reais em obras de saneamen-
to básico na Paraíba.

O trabalho tem a parceria
do governo federal por meio
do PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento), e do
BNDES, da Caixa Econômica
Federal e recursos da pró-
pria Cagepa. O dirigente da

Gledjane Maciel e
Josélio Carneiro
DA SECOM-PB

#
Até o final de outubro,
o Governo do Estado
entrega mais 17 obras
de abastecimento
d'água e esgotamento
sanitário, através do PAC

Estado terá
Arranjos
Produtivos
Locais

Começou a ser elabora-
do na manhã dessa sex-
ta-feira (28), o Termo de
Cooperação entre a Secre-
taria de Planejamento e
Gestão (Seplag) do Esta-
do, a Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) e o
Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas
na Paraíba (Sebrae-PB),
para a implementação do
programa de Arranjos
Produtivos Locais (APL)
da Paraíba, além de
como será a estrutura
para o suporte do pro-
grama aos produtores
locais e sua execução.

O programa tem recur-
sos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) de
aproximadamente R$ 7
milhões, com contrapar-
tida de R$ 7 milhões do
Fundo de Combate e Er-
radicação da Pobreza no
Estado da Paraíba (Fun-
cep), sendo que a Seplag
hospeda o comitê gestor
do programa.

Fica a cargo da Empre-
sa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural da
Paraíba (Emater-PB) a
execução do programa.
"Nesta reunião foi defini-
da a estrutura do progra-
ma e, na próxima segun-
da-feira (31), uma nova
reunião irá iniciar a ela-
boração dos editais e a
carta-consulta que será
enviada ao BNDES para a
obtenção do empréstimo",
explicou Cristiano Zenai-
de, chefe de gabinete da
Seplag, que representou o
secretário Ademir Alves
de Melo na reunião.

São destacados no Esta-
do os APLs voltados para
os setores de caprinocul-
tura, ovinocultura, fruti-
cultura, minerais não
metálicos, o ramo courei-
ro-calçadista e de confec-
ções nas diversas regiões
do Estado.

Produção de alevinos vai passar de 10 para 20 mi

O Governo do Estado vai
ampliar de 10 para 20 mi-
lhões/ano o número de
alevinos a serem produzi-
dos na Paraíba, duplican-
do assim o potencial do Es-
tado nesse setor. Foi o que
disse o governador do Es-
tado, na tarde desta sex-
ta-feira (28), durante sole-
nidade de entrega de cer-
tificados de seminário rea-
lizado com funcionários e
produtores da região do
Vale do Piancó.

A solenidade aconteceu
na sede da Estação Expe-
rimental da cidade de
Itaporanga. Na ocasião, o
governador estava acom-
panhado do secretário
Ruy Bezerra Cavalcante;

do presidente da Empresa
Paraibana de Abastecimen-
to e Serviços Agrícolas (Em-
pasa), Germano Targino; do
presidente do Conselho e da
Federação Nacional da Pes-
ca e Aquicultura (Conepe),
Fernando Ferreira, e ainda
do engenheiro de pesca Sér-
gio Pinho.

O objetivo do Governo do Es-
tado, segundo o próprio gover-
nador, é o desenvolvimento de
um grande projeto de piscicul-
tura. Ele acrescentou que o au-
mento na produção somente
será possível porque está sendo
firmada parceria com o Depar-
tamento Nacional Obras Con-
tra a Seca (Dnocs), para a cessão
da estação de piscicultura exis-
tente no município de Marizó-
polis, no Sertão paraibano. "O
órgão federal vai ceder o espaço
físico, enquanto que o Estado

providencia os equipamentos",
revelou o governador.

O governador e comitiva vi-
sitaram as instalações de es-
tação existente na Fazenda
Veludo, no município de Ita-
poranga, onde conheceram
todo o funcionamento. No lo-
cal, segundo o presidente da
Empasa, são produzidos cer-
ca de 700 mil alevinos. "O que
pretendemos é ampliar a pro-
dução de alevinos e com isso
atender a todos os açudes do
Estado, tanto os públicos
como os privados".

A distribuição de peixe com
a população faz parte de um
programa de alevinagem, pos-
sibilitando o acesso de todos
ao produto. Além da Estação
de Piscicultura de Itaporanga
o Governo do Estado mantém
pré-berçários de alevinos nos
municípios de Riachão, Patos,

João Pessoa e um consorcia-
do em Sousa. "O objetivo é
ampliar o atendimento aos
produtores de alevinos do
Estado", disse o presidente
da Empasa.

Antes de Itaporanga o
governador sobrevoou al-
guns açudes do Estado para
mostrar os mananciais aos
técnicos do Conepe, na
companhia do secretário
Ruy Bezerra e do presi-
dente da Empasa, Germa-
no Targino.

Antes de deixar o local, o
chefe do Executivo ouviu
reivindicação de empresá-
rios e comerciantes do mu-
nicípio e informou que vai
determinar estudos para a
recuperação do aeródro-
mo, da estação de passa-
geiros e do campo de pou-
so existentes no lugar.

NA PARAÍBA

companhia de água afirmou
que esta é a primeira obra rea-
lizada em parceria com o PAC
e nesta primeira fase, serão
inauguradas catorze obras
até o mês de outubro.

RAPIDEZ
Já o presidente da Associa-

ção Comunitária da Penha,
Janduir Mendonça afirmou
que antes todos reclamavam
da qualidade da água. E ago-
ra, após solicitação à Cagepa,
a água tratada é uma reali-
dade, após esta decisão do
Governo do Estado em aten-
der o pleito da comunidade.
Janduir revelou que ficou
surpreso com a rapidez do
atendimento à reivindicação
da comunidade. Porque ele
havia feito uma solicitação há
apenas 45 dias.

De acordo com o diretor de
Expansão da Cagepa, Alber-
to Gomes Batista, a obra de
abastecimento de água no
Seixas e na Penha consiste na
implantação de 4.314 metros
de rede de distribuição de
água e efetuação de ligações
domiciliares. "Essa obra ga-
rantiu água tratada e de qua-
lidade para a população do
local, que não tinha acesso a
esse benefício até então", des-
tacou o engenheiro.

EM ALHANDRA
Neste sábado, o governa-

dor do Estado inaugura as
obras de melhoria do Siste-
ma de Abastecimento de
Água da cidade de Alhandra,
a 42 quilômetros de João Pes-
soa, no Litoral Sul.

Cardoso Filho
DA SECOM-PB

Paulo Dantas
DA SEPLAG
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Campanha ajuda as
crianças com câncer

O Instituto Ronald McDonald promove hoje mais uma campanha McDia Feliz, visando
arrecadar dinheiro que beneficiará os menores que são tratados no Hospital Laureano

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

O ministro da Defesa, Nelson Jobim durante a realização da
Nordeste Invest evidenciou a inviabilidade da atual malha
aérea nordestina, hoje a região pior atendida por vôos do Bra-
sil, atrás até mesmo da região Norte.  Para o ministro a ori-
gem está no Código Aeronáutico de 2005, que instituiu o regi-
me de mercado para todos os voos domésticos e internacio-
nais, concedendo a liberdade tarifária e de rota às empresas
aéreas.  Salientou que, com isso, as companhias exploram ape-
nas aquelas linhas de alta densidade de tráfego, que lhes são
convenientes. Hoje, quem vai de João Pessoa a Fortaleza, pela
Gol tem que ir para Salvador, voltar por Recife  passar por
cima da Paraíba para chegar à capital cearense. Quem deseja
ir de Recife ou Teresina para Maceió pode levar até 11 horas de
viagem, a um custo acima de R$ 2.000. O ministro conclama
para uma reforma total no marco regulatório hoje vigente na
aviação civil, com a introdução de políticas específicas para
destinos de baixa e média densidade, permitindo a ampliação
das malhas aéreas regionais. Para Felipe Cavalcante, presi-
dente da Adit, a falta de acesso aéreo tem sido o pior entrave
para o desenvolvimento turístico nordestino.

Acesso aéreo e o
turismo no Nordeste

DEMISSÃO NA INFRAERO
Ingrid Luck não é mais a assessora do presidente da

Infraero. Com a saída do brigadeiro Cleonilson Nicásio, a
pernambucana que havia sido convidada pelo falecido
Carlos Wilson e mais outros 95 contratados perderam
seus cargos de comissão, já que não pertenciam aos qua-
dros da empresa.

TREM DO PANTANAL
Depois de 18 anos desativado foi reinaugurado o Trem do Pan-

tanal. A fita inaugural foi cortada pelo presidente Lula na pri-
meira viagem do trem turístico que partiu da estação de Campo
Grande até Miranda em Mato Grosso do Sul, percorrendo um
trecho de 220 km, transportando 400 passageiros, através da
bela região pantaneira. O presidente Lula que chegou de helicóp-
tero ocupou o lugar de maquinista, acionou a forte buzina do
comboio e comemorou a inauguração. A viagem dura sete horas
e ao preço de R$ 39,00 a R$ 126, a depender da classe.

FOGUETES NA PARAÍBA
Com a expulsão de Alcântara-MA pelos quilombolas, o cen-

tro de lançamentos de satélites da Agência Espacial Brasileira
está procurando uma cidade do Nordeste para se instalar.
Quem sabe alguma cidade da Paraíba não se candidata?

ADEUS A ANA EMÍLIA
A Empresa Paraibana de Tu-

rismo (PBTur) lamenta o fale-
cimento esta semana da asses-
sora de marketing Ana Emília
Miranda Oliveira. Aninha,
como era conhecida, tinha 39
anos e foi vítima de complica-
ções de uma cirurgia de histe-
rectomia. Licenciada em Le-
tras, Ana Emília era casada e
deixa três filhos.  Para o presi-
dente da estatal de turismo,
Rodrigo Freire, a assessora se
destacava pelo seu profissiona-
lismo e competência. "Ana Emí-
lia gozava da amizade e cari-
nho dos colegas, sobretudo
pelo seu perfil de cordialidade
e de fácil convivência, sendo,
portanto, uma grande perda
para a empresa", afirmou.

JORNAL MG TURISMO
Os diretores do jornal

MG Turismo de Belo Ho-
rizonte, Antônio Claret e
Suely Guerra se encontram
visitando João Pessoa. Ci-
ceroneado por este jorna-
lista de turismo e a juíza
Rita Andrade, o casal com-
pareceu a festa dos 50 anos
da Rede Tropical no Hotel
Tambaú, na última quin-
ta-feira (27) visitou pontos
turísticos e foi recebido pe-
los dirigentes do João Pes-
soa Convention Bureau e
outros órgãos do trade tu-
rístico. Na capital o casal
recebe o apoio de recepti-
vo da Cliotur Viagens, de
Carlos Queiroga e Ricardo
Machado.

s crianças portadoras de
câncer na Paraíba terão
melhores condições

para tratamento da doença.
Para isto se tornar uma reali-
dade, o Instituto Ronald McDo-
nald promove hoje mais uma
campanha McDia Feliz, cuja
renda arrecadada beneficiará a
Associação Donos do Amanhã,
uma instituição sem fins lucra-
tivos que trabalha com as cri-
anças portadoras de câncer que
fazem tratamento no Hospital
Napoleão Laureano.

A presidente da entidade, mé-
dica oncopediatra Andréa Ga-
delha, informou que o dinheiro
arrecadado com a venda de san-
duíches Big Mac será destinado
à construção do setor de inter-
nação da Ala Infantil do Hospi-
tal Laureano, único centro de
referência no tratamento do
câncer infantil no Estado.

Ela adiantou que atualmente
a Ala Infantil do Hospital Lau-
reano conta com 16 leitos, que
nunca chegam a ficar vagos. O
projeto prevê a construção de
20 apartamentos com banhei-
ros para internação isolada.
Segundo explicou, isso evitará
a contaminação das crianças
necessitadas de internação,
cuja imunidade é baixa; bem
como reduzirá a incidência de
internação, já que as crianças
internas não ficarão mistura-
das com as outras que perma-
necem no leito algumas horas
para tomar medicação.

Desde 2003, o McDia Feliz é
realizado na Paraíba com ar-
recadação de recursos para
construir e equipar o setor am-
bulatorial da Ala Infantil do
Hospital Napoleão Laureano,

que foi inaugurado em outubro
do ano passado. A área de 600
m2, com consultórios médicos
e odontológicos, salas de nutri-
ção, assistência social, psicólo-
ga, fisioterapia, quimioterapia,
brinquedoteca, entre outros,
possibilitou aumentar o núme-
ro de atendimentos de crianças
e adolescentes com câncer, pro-
porcionando mais qualidade
de vida aos pacientes e seus fa-
miliares.

No ano passado, foram arre-
cadados R$ 77 mil e a meta da
Associação Donos do Amanhã
para este ano é que sejam ven-
didos 12 mil sanduíches (no
ano passado, foram comerciali-
zados 10 mil sanduíches), além
de artigos como camisetas, cha-
veiros e adesivos, que vão re-
forçar a arrecadação.

Para contribuir, basta ad-
quirir um Big Mac, hoje, em
qualquer loja do McDonald's.
Os tíquetes antecipados do
sanduíche, que já estão à ven-
da, poderão ser trocados no dia
da campanha e são também
válidos para a McOferta nú-
mero 1.

Cleane Costa
REPÓRTER

A DOENÇA
Segundo o Instituto Nacio-

nal de Câncer e a Sociedade
Brasileira de Pediatria, o cân-
cer é a doença que mais mata
crianças e jovens entre 5 e os
18 anos no Brasil. O diagnósti-
co precoce e a evolução dos
métodos de tratamento fez
com que a taxa de cura, que era
15% há 30 anos, chegue a 85%.
Na Paraíba, em 2008, o Hospi-
tal Napoleão Laureano regis-
trou cerca de 100 novos casos
de câncer infantil no Estado.

A médica Andréa Gadelha ga-
rante que cerca de 70% das neo-
plasias infantis são curáveis, se
diagnosticadas precocemente.
"O diagnóstico precoce da doen-
ça e o acesso aos serviços de mé-
dia e alta complexidade são de-
cisivos para garantir o trata-
mento adequado, a sobrevida e
a cura do paciente" destaca.

A campanha McDia Feliz será
realizada em todo o país e toda a
renda (exceto alguns impostos)
obtida com a venda de sanduí-
ches Big Mac vai ser doada a 56
instituições que atendem crian-
ças e adolescentes com câncer.

Prefeitura de Santa Rita oferece 936 vagas
A Prefeitura Municipal de

Santa Rita está oferecendo 935
vagas em concurso público
para funções da área de educa-
ção, como professor, psicólogo,
auxiliar administrativo e auxi-
liar de serviços gerais. As ins-
crições podem ser feitas até o
dia 12 de outubro e os salários
chegam a R$ 1 mil. Os cargos
disponíveis exigem desde nível
fundamental incompleto até
formação superior.

De acordo com o edital, os in-
teressados podem concorrer em

mais de um cargo, desde que haja
compatibilidade de data e horá-
rio no cronograma previsto para
a aplicação das provas. Para
modalidade presencial, o candi-
dato deve se inscrever de ama-
nhã até o dia 9 de outubro, nos
seguintes locais: Secretaria de
Saúde do município, que fica na
Praça Flávio Ribeiro Coutinho,
no Centro de Santa Rita, Shop-
ping  Tambiá  e  no Shopping Sul,
em João Pessoa, no horário das 8
às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Já os demais candidatos po-

dem fazer suas inscrições via
internet através do site
www.institutocidades.org.br
até o dia 12 de outubro, cujos
valores da taxa variam entre
R$ 35,00 e R$ 90,00 dependen-
do do cargo escolhido. As pro-
vas vão ser aplicadas nos dias
22 e 29 de novembro deste ano,
nos turnos da manhã (9 horas)
e tarde (15 horas) em locais que
serão divulgados posterior-
mente.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

CONCURSO PÚBLICO

A verba arrecadada será destinada para ampliar a ala infantil, no ‘Laureano’

  ORTILO ANTÔNIO

A
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Cerveja, não!

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Não é fazendo apologia de bebidas alcoólicas, não, mas
acho conversa de bêbado essa história de um site
(boycottscotland.com) estar intimando norte-americanos
a boicotarem uísque escocês e viagens à Escócia, devido à
libertação do terrorista líbio Ali Mohmed al Megrahi, res-
ponsável por um atentado a bomba que matou 270 pes-
soas, em 1988.

Para quem não está ligando a causa ao efeito, o tal aten-
tado foi um ataque contra um boeing da Pan American
World Airways que explodiu quando sobrevoava a cidade
escocesa de Lockerbie. Entre as 270 pessoas mortas, 189
delas eram turistas norte-americanos.Megrahi, de 57 anos,
fora condenado à prisão perpétua em janeiro de 2001, mas
as autoridades da Escócia decidiram libertá-lo e mandá-lo
agora de volta à Líbia porque ele é paciente terminal de
câncer na próstata.

Uma agência britânica de noticiais comentou que a
decisão da Escócia passou a enfrentar uma grande onda
de críticas, principalmente nos Estados Unidos, embo-
ra o ministro da Justiça escocês, Kenny MacAskill, te-
nha alegado "motivos de compaixão" para libertar e
devolver o prisioneiro, já que este teria apenas mais três
meses de vida.

O site do boicote acha que isso é conversa pra boi dor-
mir e dispara: "As ações do governo escocês são imperdo-
áveis. Um homem que é responsável pelo assassinato em
massa de 270 civis inocentes deve ser mantido preso per-
manentemente por um ato tão cruel". E pede que os cida-
dãos norte-americanos parem de comprar a bebida e a
praticar turismo na Escócia, atividades fundamentais para
a economia do país.

O que mais causou mais irritação nos Estados Unidos e
em vários outros países foi o fato de Ali Mohmed al Me-
grahi ter merecido na Líbia uma acolhida de herói, quan-
do autoridades locais haviam prometido uma recepção
discreta ao ex-prisioneiro.

O próprio ministro escocês Kenny MacAskill admitiu
que o caráter festivo dada à chegada do terrorista quebrou
o acordo firmado com os líbios. Só não concorda com o
boicote proposto ao uísque e às viagens turísticas. Eu tam-
bém, não. Já pensaram se a moda pega, e a Alemanha, por
exemplo, libertasse um prisioneiro que tivesse atentado
contra brasileiros? Como é que o colunista ficaria se um
site daqui propusesse boicote à cerveja?

Esses caras parece que bebem...
Saideiras
Um rapaz estava na praia fazendo flexões, quando apa-

rece um bêbado e começa a gargalhar ao seu lado.
O moço, sem parar o exercício, pergunta:
- Ô, meu amigo, qual é a graça?
O bêbado responde:
- Cara, você já pode parar porque a mulher que estava aí

embaixo já saiu faz muito tempo.
* * *

O sujeito encontra um amigo caindo de bêbado na rua:
-  Poxa, cara! Você aí, bêbado de novo?
- Pois é, fazer o quê?
-  Você não jurou que não ia beber mais? Que agora era

um novo homem?
- Pois é, rapaz! Só que esse novo homem bebe mais do

que o outro.

Colégio da PM é pioneiro
em implantar disciplina

Os estudantes do Colégio da Polícia Militar da Paraíba têm aulas teóricas e apenas
na fase adulta serão submetidos à prática no Departamento Estadual de Trânsito

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Polícia Militar da Pa-
raíba dispõe em seu
sistema de ensino o Co-

légio da PM (CPM), denomina-
do Fernando Moura Cunha
Lima e que é administrado pelo
Centro de Educação da insti-
tuição. A escola funciona em
edificações específicas. A esco-
la foi integrada à instituição
pelo Decreto nº 16.094 de 7de
fevereiro de 1994 e é referência
no ensino público do Estado e
no país, com o projeto pionei-
ro de ministrar a disciplina
Educação no Trânsito a alunos
do 2º ano do Ensino Médio, a
partir de um convênio com o
Detran-PB e de acordo com a
legislação do Conatran.

As aulas acontecem às quin-
tas-feiras e são ministradas
pelo major PM Sobreira, idea-
lizador do projeto pioneiro e
oficial habilitado e autorizado
pelo Detran-PB. Todos os alu-
nos têm um exemplar do Có-
digo Nacional de Trânsito,
para consultas diárias.

Na fase adulta, quando os jo-
vens se dirigem ao Detran
como candidatos à Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH), eles estão dispensados
das aulas teóricas de Educa-
ção no Trânsito, sendo neces-
sário apenas a aula prática.
Antes mesmo de se tornar ha-
bilitado a conduzir veículos
automotores,  os alunos do
Colégio Militar são agentes
multiplicadores de lições de
direção defensiva, primeiros
socorros e outros temas rela-
cionados ao trânsito.

ORIENTAÇÃO
Eles orientam até seus pais

no dia a dia, para não comete-
rem  alguma infração e colo-
car em risco suas vidas e das
demais pessoas. A aluna do 2º
ano do Ensino Médio, Maria
Luiza Farias Diniz, 16 anos,
reside no Mangabeira VI, é alu-
na do Colégio Militar há qua-
tro anos e revela que, conhecer
logo cedo a legislação de trân-
sito é de fundamental impor-
tância para sua formação e de
seus colegas.

De acordo com o atual ges-
tor escolar, o capitão PM Adi-

Josélio Carneiro
REPÓRTER

elson Pereira de Araújo, o Co-
légio da Polícia Militar ocupa
uma área de 1.763,40 m2 do
Centro de Educação da PM, no
bairro de Mangabeira, com 18
salas de aula, laboratório de
informática, laboratório de
multimeios, laboratório de ci-
ências, biblioteca, ginásio po-
liesportivo e praça.

A escola tem capacidade para
atender 1.381 alunos dos níveis
de Ensino Fundamental e Mé-
dio. A diretoria informou que
60% das vagas do colégio são
destinadas aos filhos dos poli-
ciais e 40% aos filhos dos civis ,
preferencialmente moradores
da comunidade de Mangabei-
ra. O corpo docente é formado
por professores civis e milita-
res, cerca de 90 profissionais.

O CPM funciona nos dois
turnos, manhã e tarde. Na di-
reção da escola, atuam hoje  o
capitão QOC Adielson Pereira
de Araújo (gestor escolar), o
capitão José de Arimateia Ro-
drigues de Oliveira (adjunto)
e o capitão Marcos Barbosa Vi-
eira (comandante do corpo de

alunos), cinco oficiais e 86 pro-
fissionais da área educacional,
entre militares, coordenadores
pedagógicos e disciplinares,
orientadores educacionais,
professores e funcionários. O
corpo docente é composto por
72% de militares e 28% de ci-
vis. O corpo discente conta
atualmente com 1.381 alunos
matriculados.

O capitão PM Adielson afir-
mou que a gestão escolar do
Colégio Militar procura emba-
sar suas ações na missão de
propiciar uma educação bási-
ca de qualidade e desenvolver
a consciência das responsabi-
lidades para o exercício pleno
da cidadania, dentro da visão
de ser uma subunidade educa-
tiva de excelência no âmbito do
Centro de Educação da Polícia
Militar e da Secretaria de Edu-
cação e Cultura do Estado, atra-
vés do cultivo dos valores ins-
titucionais de compromisso
com a educação, com a institui-
ção, dignidade da pessoa huma-
na, ética cidadã, inovação, res-
peito aos saberes dos educan-
dos, respeitos às diferenças, so-
lidariedade, transparência dos
atos administrativos e traba-
lho em equipe.

O capitão Adielson almeja
que um dia a Legislação de
Trânsito seja uma realidade no
ensino público e privado de
todo o país. No Colégio Militar
os alunos do Ensino Funda-
mental desde cedo recebem
noções de educação no trânsi-
to, na condição de futuros ci-
dadãos condutores de veículos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

#
A escola conta com
1.381 alunos dos níveis
de Ensino Fundamental
e Médio, e 60% das
vagas  são destinadas
aos filhos dos policiais
e 40% de civis

 WALTER RAFAEL

O Colégio Militar, localizado na Capital, é referência na qualidade do ensino

A
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Parece não haver possibilidade para a aviação regio-
nal que não seja pelos caminhos da subvenção federal
e da renúncia fiscal dos estados interessados em seu
progresso. Foi o que disse, com todas as letras, o minis-
tro da Defesa Nelson Jobim, ao se pronunciar durante
a solenidade de instalação da Frente Parlamentar em
Defesa da Aviação Regional, na última quarta-feira, na
Câmara dos Deputados. Presidida pelo deputado fe-
deral paraibano, o peemedebista Vital do Rego Filho, a
Frente vai organizar, no âmbito parlamentar, os deba-
tes sobre os vôos intraregionais que interessam, princi-
palmente, aos estados do Nordeste, do Norte e do Cen-
tro Oeste, exatamente os menos atendidos pelas rotas
aéreas tradicionais ocupadas pelas grandes companhi-
as nacionais, e, até, internacionais. Tanto assim que
praticamente a totalidade dos deputados presentes à
sessão que instalou a Frente pertencia a estados dessas
regiões. E foi a estes parlamentares a quem Jobim aler-
tou para a necessidade de mobilização a fim de que as
resistências que ele calcula que irão existir da parte do
Ministério da Fazenda sejam vencidas para que a pre-
tendida extensão dos vôos atualmente existentes tenha
sucesso.

Nas próximas semanas, segundo projeta Vital Filho, a
Frente pretende levar ao debate, na Câmara, represen-
tantes de empresas de transporte aéreo, e, ainda, da
Embraer, firma brasileira de renome internacional que
já vende seus aviões para vôos em rotas de curta exten-
são, em diversos países do mundo. Mas, não apenas a
Embraer, deve participar dos debates. Empresas como
a Oceanair e a Webjet, entre outras, têm se mostrado
vivamente interessadas no debate dessas rotas regionais.

Se der certo o esforço pretendido pela Frente, a avia-
ção regional deverá contribuir, de forma decisiva, para
a consolidação do turismo no Nordeste, no Norte e no
Centro Oeste. E levando em consideração o efeito que
o desenvolvimento desse importante setor da econo-
mia tem na geração de emprego e renda, será possível
admitir, sem qualquer exagero, que o desenvolvimen-
to da aviação regional será vetor fundamental para o
futuro econômico e social dessas regiões, tão carente
de investimentos voltados para este objetivo desenvol-
vimentista.

Ainda, a aviação regional

COMPETITIVIDADE
Em entrevista à im-

prensa, Chryssafidi disse
acreditar que a Frente
possa impulsionar a com-
petitividade da aviação
regional e outras conquis-
tas socialmente importan-
tes para o país, conforme
acredita.

ENTUSIASMO
O presidente da Associ-

ação Brasileira das Empre-
sas de Transporte Aéreo
Regional (Abetar), Apos-
tole Lazaro Chryssafidis,
presente à sessão de ins-
talação da Frente, não es-
conde seu entusiasmo
com a iniciativa.

ANÚNCIO
Semana passada, ele fez questão de acompanhar o

deputado Vital Filho a uma audiência com o minis-
tro Nelson Jobim, que revelou, em primeira mão, o
andamento do projeto do governo federal para in-
crementar os vôos regionais.

Cordão umbilical, a
esperança para a cura

Tecnologia desenvolvida pela Criovida permite aos paraibanos obter o congelamento
de células-tronco do cordão que são alvo de pesquisas para tratamento de doenças

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

P ioneirismo na Medicina.
Já é possível que os pa-
raibanos façam o con-

gelamento de células-tronco do
cordão umbilical para eventuais
tratamentos de doenças sem
precisar sair do Estado. O pro-
cedimento é viável graças a
parceria firmada entre a Uni-
med João Pessoa e o Criovida,
primeiro Banco de Sangue de
Cordão Umbilical e Placentá-
rio da América Latina a obter a
certificação internacional ISO
9001. Duas amostras já foram
coletadas na Paraíba.

A parceria foi oficializada no
último dia 17 deste mês, duran-
te a palestra "A criopreserva-
ção de células-tronco hemato-
poiéticas do sangue do cordão
umbilical", realizada no audi-
tório do Hospital Unimed. As
ministrantes foram a hemato-
patologista do Criovida, Patrí-
cia Fisher da Cruz, e a bióloga
Paula Alexandra da G. M. Rios,
coordenadora do banco.

De acordo com a represen-
tante do Banco de Sangue de
Cordão Umbilical e Placentá-
rio Criovida na Paraíba, Keila
Thaís, a coleta pode ser reali-
zada em qualquer hospital,
desde que seja solicitado pela
mãe do bebê doador. Segundo
ela, a parceria com a Unimed
JP ajudará no treinamento da
equipe de médicos obstetras
para a realização das coletas.
Quatro profissionais já estão
capacitados no Estado.

"Antes da parceria com a
Unimed, duas pacientes já ha-
viam solicitado as coletadas em
dois bebês aqui no Estado. Uma
vez recolhida, a amostra vai
para o laboratório do Criovi-
da, em Belo Horizonte, para que
o sangue seja separado em duas
bolsas e em seguida congelado",
explicou Keila Thaís.

Após o nascimento da crian-
ça, as mulheres poderão esco-
lher se querem ou não congelar
as células-tronco do cordão
umbilical. Caso desejem, pro-
fissionais especializados farão
a coleta durante o parto nor-
mal ou cesariana. A coleta não
interfere nos procedimentos
normais do nascimento e não
causa riscos para a mãe e nem
para o recém-nascido.

O material será devidamen-
te identificado e acondicionado
em uma maleta térmica, com
temperatura controlada. O kit
será imediatamente encami-
nhado para armazenamento no
Banco de Sangue de Cordão
Umbilical e Placentário, que
fica em Belo Horizonte-MG.

É importante salientar que o
serviço de criopreservação é
contratado mediante contrato
assinado entre os pais e o insti-
tuto. O custo do serviço é de R$
3 mil. Neste valor estão incluí-
dos todo o processamento, ar-
mazenamento, congelamento
do material coletado, os exames
realizados na mãe e na unidade
de sangue coletada e a primeira
anuidade. Além disso, o cliente
efetua pagamento no valor de
R$ 380,00 referente a taxa de co-

leta, mais R$ 220,00 referente ao
pagamento pelo transporte do
material coletado. A mensalida-
de anual para manutenção do
congelamento é de R$ 500,00.

O Criovida mantém um escri-
tório de apoio em João Pessoa. Os
telefones são 3224-3475, 9131-
6846 e 9131-6881. Quem quiser
entrar em contato com a sede,
em Belo Horizonte, deve ligar
para o telefone (31) 3228-6200 ou
0800-281-4141 (ligação gratuita).

CÉLULAS-TRONCO
As células-tronco são células

especiais, auto-renováveis, que
têm a capacidade de se trans-
formar em células específicas
de diferentes tecidos ou órgãos
do corpo humano. Por isso, re-
presentam uma chance de cura
para doenças como Alzheimer,
Mal de Parkinson, diabetes,
câncer, distrofia muscular, en-
tre outras.

Alguns estudos sugerem
também que elas podem ajudar
no tratamento de doenças he-
páticas, ósseas e neurais, além
de facilitar o processo de recu-
peração dos transplantes da
medula-óssea, diminuindo o
risco de contaminação e de re-
jeição do órgão.

Cordão fornece células que representam a chance de cura para pacientes

  FOTO: REPRODUÇÃO

O apoio para pesquisas com
células-tronco é apenas um
exemplo do que o Ministério da
Saúde vem fazendo pela ciên-
cia no país. Desde 2003, R$
532,75 milhões foram investi-
dos, em 2.694 projetos científi-
cos de universidades e institui-
ções de pesquisa.

 O repasse feito pelo MIinis-
tério da Saúde foi articulado
pela Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Insumos Estratégicos
do Ministério e seus parceiros.

O Brasil, no início deste ano,
foi o quinto país a produzir cé-

Saúde destina R$ 532 milhões para pesquisa
lulas-tronco pluripotentes in-
duzidas (que podem se trans-
formar em qualquer célula sem
ser criada a partir de embriões).
Isto deixa os pesquisadores na-
cionais ao lado de outros da
China, Estados Unidos, Alema-
nha e Japão.

Mas para o campo da pesqui-
sa em saúde as boas novas con-
tinuam. A Rede Nacional de
Terapia Celular (RNTC), coor-
denada pelo Ministério, recebe-
rá R$ 32 milhões, em 2009, sen-
do R$ 22 milhões - do BNDES,
do MCT e do próprio MS - para

construção de oito Centros de
Tecnologia Celular que produ-
zirão as células-tronco e R$ 10
milhões para 49 projetos que
aplicarão as células-tronco em
diferentes pesquisas.

O coordenador do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia
do Ministério da Saúde, Luís
Eugênio Portela, esclarece que,
embora os estudos já tenham
resultados positivos nos labo-
ratórios brasileiros, é preciso
testar as células em humanos e
tal trabalho ainda deve demo-
rar alguns anos.
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Uma guerra diferente
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O número de soldados americanos mortos no Afeganis-
tão já se igualou ao de guerreiros ianques tombados no
Iraque. Neste último país, a estatística tem um tom maca-
bro: tombados depois que a guerra terminou. Pois a guerra
do Iraque é a única guerra da História em que o número
de soldados mortos ao depois do fim da guerra é maior
que os baquedados durante a guerra. Para complicar mais:
depois que os Estados Unidos ganharam a guerra, aí é
que começaram a morrer soldados americanos.

Como é que pode? Mas é a realidade. Depois que os grin-
gos deram a guerra por ganha, numa semana de comba-
tes relâmpagos contra as forças regulares do Iraque, quan-
do perderam umas poucas centenas de jovens rapazes, em
idade escolar e de reprodução, aí foi que tiveram início
suas baixas.

-- Essa vai ser uma guerra diferente - disse Bush. E como
tem sido diferente. Os gringos não contavam com uma
reação popular tão organizada e tão aguerrida. Eles não
esperavam se topar com outro Vietnam. Mas toparam. O
Vietnam era coberto de florestas, onde os vietcongues se
escondiam. Foi preciso desfolhar as matas do Vietnam, com
o desfolhante químico conhecido como "agente laranja",
para desabrigar e desalojar os guerrilheiros. Mas, de nada
adiantou. Os galegos perderam a guerra, com mais de 50
mil rapazes mortos, inclusive quatro generais e um presi-
dente da república - John Fitzgerald Kennedy, que dera
início ao conflito e aumentou a presença militar ianque na
área para 26 mil "conselheiros" militares.

Depois da guerra, ainda continuaram a morrer ex-com-
batentes nos Estados Unidos, de câncer -- provocado pelo
agente laranja, seja porque pisaram no território envene-
nado e desfolhado, seja porque aplicaram o produto quí-
mico. E esse agente foi largamente empregado no Brasil
como herbicida, introduzido no País com o prestígio do
general Golbery do Couto e Silva, eminência parda  da
ditadura fascista-militar, de quem se diz que a Dow Che-
mical, fabricante do veneno, deu sociedade  -- como Luiz
Gonzaga cobrava parceria das músicas que lançava no
mercado.

Agora, os gringos estão morrendo às tulhas no Iraque
e no Afeganistão - dois países desertos, sem um pé-de-
pau para um guerrilheiro ficar tocaiado, atrás do tronco,
lambendo uma rapadura, ou debaixo da copa, escondi-
do dos helicópteros. Me lembro de uma conversa dos ge-
ógrafos Ronaldo Ramalho e Sérgio Tavares, durante o
período da Guerra do Vietnam, sobre a nudez vegetal do
Semi-Árido Brasileiro, imprópria para a guerra de guer-
rilhas - segundo eles.

Pois os talibans, no deserto afegão, provaram o contrá-
rio. Expulsaram os russos e, agora, estão expulsando os
gringos. Os talibans já controlam 70% da superfície do
país, lutando contra o exército e os marines ianques. O
que os marines foram fazer na mata do Vietnam e no de-
serto afegão? Lorca já dizia: El barco sobre la mar / y el
caballo en la montaña.

Mas os gringos não entenderam, e estão sentindo a for-
ça do povo organizado no Oriente -- como queria Prestes
no tempo da campanha das Diretas-já: "Tanto faz diretas
como indiretas, tanto faz perdermos ou ganharmos as elei-
ções, tudo isso é bobagem; o importante é organizar o
povo". Haja povo, haja pau, haja gringos mortos.

A

Estudantes paraibanos
se destacam em evento

s escolas estaduais da
Paraíba já representam
um referencial de suces-

so em estudos de Física e As-
tronomia. A prova disso é o ex-
celente desempenho que os alu-
nos da Rede Estadual de Ensi-
no obtiveram na 3ª Olimpíada
Brasileira de Foguetes, que é
uma das mais importantes mo-
dalidades da Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e Astro-
náutica (OBA). Foram reconhe-
cidos pelo excelente desempe-
nho quatro alunos da Escola
Estadual de Ensino Fundamen-
tal e Médio São Sebastião, de
Campina Grande, e cinco estu-
dantes da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio
do município de Frei Martinho.

O desempenho dos alunos
paraibanos representa o resul-
tado do esforço do Governo es-
tadual em estimular o seu qua-
dro de professores e estudan-
tes para o desenvolvimento e a
efetiva participação do aluna-
do em ações educacionais e ci-
entíficas em caráter nacional.
Esta tem sido a orientação do
Governo do Estado, que encara
o reconhecimento agora alcan-
çado como mais um incentivo
para o aprimoramento da rede
pública de ensino da Paraíba.

A própria Escola São Sebas-
tião é fruto de uma ação admi-
nistrativa do governador, pois
se tornou uma realidade a par-
tir da sua segunda gestão. Lo-
calizada no bairro do Alto
Branco, ela funciona nos três
turnos, proporcionando ensino
de qualidade para aproximada-
mente mil e duzentos alunos,
oriundos de diversos bairros
da cidade.

A olimpíada contou com a par-
ticipação de alunos de todo o Bra-
sil, através de projetos científicos
enviados para o Instituto de Físi-
ca da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro. O projeto dos es-

tudantes de Campina Grande,
desenvolvendo ações sobre o lan-
çamento de foguetes, teve a coor-
denação da professora de Física,
Flavianne Alexandre Monteiro,
dos quadros da Secretaria de
Educação do Estado.

Os estudantes campinenses
José Ivo Rodrigues de Sousa Fi-
lho, Arthur Rodrigues de Sou-
za Silva, Janikelly Alves de
Araújo e Gerlaine Cristina Al-
meida obtiveram, com a clas-
sificação em nível nacional, o
direito de participar da I Jor-
nada de Foguetes da OBA, a ser
realizada na cidade de Men-
des-RJ, no período de 7 a 12 de
setembro. Todos são estudan-
tes matriculados no primeiro
ano do Ensino Médio.

O próprio coordenador naci-
onal da Comissão Organizado-
ra da Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica, o
astrônomo e professor-doutor
João Batista Garcia Canalli, em
correspondência enviada à di-
reção da Escola São Sebastião
parabenizou o educandário
pelo seu desempenho na com-
petição e reconheceu o "exce-
lente nível do trabalho desen-
volvido pelos estudantes do
educandário".

Também obtiveram o mesmo
reconhecimento os estudantes
de Frei Marinho, cujo projeto
foi orientado pela professora
Elizabete Brandão de Lima. Es-
tiveram sob sua orientação os
alunos Mônica Galdino Medei-
ros, Vitória Lucineide S. Silva,
Guilherme Medeiros Santos,
Mayane Carla S. Medeiros e
João Higor Pinto Dias.

Para a diretora da Escola São
Sebastião, professora Vera Lú-
cia Câmara Oliveira, "a vitória
do educandário é fruto de uma
ação educacional voltada para
o permanente estímulo e apri-
moramento dos que fazem par-
te dos quadros da comunidade
escolar. Professores e alunos
estão irmanados num só obje-
tivo, que é o de ampliar e apro-
fundar os seus conhecimentos
sobre as mais diversas áreas.
Por isso, tal reconhecimento
deve ser visto como mais um
incentivo para que continue-
mos o nosso trabalho educaci-
onal", disse. Já a diretora-ad-
junta Verônica Costa Lopes
considera o desempenho dos
alunos "um verdadeiro marco
na trajetória histórica da esco-
la em sua missão de preparar e
educar a juventude".

Estudantes da rede estadual são reconhecidos pelo excelente desempenho

  FOTO: ARQUIVO

A primeira participação da Es-
cola São Sebastião na Olimpíada
Brasileira de Astronomia, na
"modalidade" de confecção de
foguetes, foi extremamente po-
sitiva, conforme avaliação feita
por diretores, professores e alu-
nos do educandário estadual.
Com um projeto simples (um fo-
guete feito com garrafa de refri-
gerante de 'dois litros' e carbu-
reto), que, após o seu lançamen-
to, alcançou a distância de 121,5
metros, a escola conseguiu se
destacar entre outros 50 traba-
lhos enviados por instituições de
ensino médio de todo o Brasil.

De acordo com a professora
orientadora, Flavianne Ale-

Avaliação positiva na confecção de foguetes
xandre Monteiro, tudo isso é
fruto de um esforço constante
da escola, pois disciplinas como
Física e várias outras são estu-
dadas de forma teórica e práti-
ca. "Prova disso é que diversos
projetos e experimentos já fo-
ram desenvolvidos pelos alu-
nos, como um relógio de sol e
outros equipamentos", disse.

Por sua vez, os estudantes Ja-
nikelly Alves (que trabalha e es-
tuda à noite), Gerlaine Cristina,
José Ivo e Arthur Rodrigues, mos-
tram-se entusiasmados com a
repercussão do trabalho desen-
volvido e garantem que almejam
avançar no campo científico, pois
na Escola São Sebastião contam

com o apoio, o incentivo e uma
orientação da melhor qualidade
para o desenvolvimento de suas
habilidades e competências de es-
tudo e pesquisa.

"Aqui, com certeza, cresce-
mos juntos, com espírito e di-
nâmica de equipe. Por isso, foi
dado o primeiro passo, nesta
escola estadual, para que pos-
samos seguir em breve a nossa
iniciação científica em busca de
mais conhecimentos", garan-
tem os estudantes, tidos, a par-
tir de agora, como um valioso
exemplo para quem acredita no
potencial dos que integram a
Rede Pública de Ensino do Es-
tado da Paraíba.

OLIMPÍADA DE ASTRONOMIA
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“Paraíba democrática, terra amada”

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCA«√O.
ASSEMBL…IA GERAL EXTRAORDIN¡RIA

Pelo presente Edital, convidamos os senhores acionistas da Companhia Docas da
ParaÌba a se reunirem em AssemblÈia Geral Extraordin·ria, a realizar-se-· no prÛximo dia
03 de setembro de 2009, ‡s 09:30h, na sede social da Companhia, situada na Rua Presidente
Jo„o Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo-PB, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) SubstituiÁ„o de novo membro do Conselho de AdministraÁ„o;
b) Outros assuntos de interesse da Companhia.

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

Presidente do CONSAD

PODER JUDICI¡RIO
JUSTI«A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SE«√O JUDICI¡RIA DA PARAÕBA - 3™ VARA
Rua Jo„o Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim

Jo„o Pessoa - PB - CEP: 58.031-220 - Fone: 2108-4040

EDT.0003.000016-1/2009
EDITAL DE INTIMA«√O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EXECU«√O/CUMPRIMENTO DE SENTEN«A N∫ 2006.82.00.002634-7
Classe 97
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADO: VIRGÕNIA C…LIA DE LIMA MELO - ME, CNPJ 01.937.262/0001-40

e VIRGÕNIA C…LIA DE LIMA MELO, CPF 487.196.414-00
OBJETO: CobranÁa da quantia de R$ 19.670,42 (dezenove mil, seiscentos e setenta

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

FINALIDADE: INTIMA«√O das executadas VIRGÕNIA C…LIA DE LIMA MELO -
ME, CNPJ 01.937.262/0001-40 e VIRGÕNIA C…LIA 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 obrigaÁ„o por quantia certa acima
descrita, advertindo-a que o descumprimento da determinaÁ„o implicar· em multa de 10%
sobre o valor cobrado (art. 475-J). Havendo pagamento parcial, a multa acima mencionada
incidir· sobre o restante (art. 475-J, par·grafo 4∫).

PUBLICIDADE: e como n„o foi possÌvel ser(em) intimados(s) pessoalmente o(s)
devedores, por se encontrar(em) em lugar incerto e n„o sabido, conforme consta dos autos,
È expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste JuÌzo, publicado uma vez no
Di·rio da JustiÁa e duas vezes em jornal de grande circulaÁ„o, mediante o qual fica(m)
devidamente(s) intimados (s).

Dado e passado nesta cidade de Jo„o Pessoa, Capital do Estado da ParaÌba, aos 02
de junho de 2009. Eu,______, Aline Ferraz de Moura, Analista Judici·rio, o digitei e imprimi.
E eu,_______, Rita de C·ssia Monteiro Ferreira, Diretora de Secretaria da 3™ Vara, o conferi
e subscrevo.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
JuÌza Federal Titular da 3™ Vara

COMISS√O ESPECIAL DE LICITA«√O
AVISO DE HABILITA«√O

TOMADA DE PRE«OS N∫. 012/09
Registro CGE N∫. 09.60089-2
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, atravÈs da Comiss„o

Especial de LicitaÁ„o, leva ao conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento de
HabilitaÁ„o da TOMADA DE PRE«OS N∞. 012/09, cujo objeto È a RECUPERA«√O DA
RODOVIA PB-366, TRECHO: COREMAS/BR-230, neste Estado. EMPRESAS HABILI-
TADAS: COSTA DO SOL Empreendimentos Imobili·rios Ltda, JJR Empreendimentos Imo-
bili·rios Ltda, CONSTRUDANTAS ConstruÁıes e IncorporaÁıes Ltda, Construtora SAN-
TA LUCIA Ltda e REAL ConstruÁıes e ServiÁos Ltda. EMPRESAS INABILITADAS: LVR
Livramento ConstruÁıes, ServiÁos e Projetos Ltda por n„o atender ao sub-item 8.2.2., letra
b (comprovaÁ„o de qualificaÁ„o tÈcnica da empresa) e EQUILIBRIUM ConstruÁıes e
ServiÁos Ltda por n„o atender ao sub-item letra b (comprovaÁ„o de qualificaÁ„o tÈcnica da
empresa). Caso n„o haja recurso pendente fica determinado o dia 14 de setembro de 2009,
‡s 14:00 horas, no mesmo local, para ‡ abertura das PROPOSTAS DE PRE«OS das
Empresas HABILITADAS.

Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫33/09

Registro CGE N∫09-00346-4
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria da Sa˙de, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria n∫187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna p˙-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n∫ 10.520/02 e suas
alteraÁıes, pelo decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no ‚mbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, realizar· licitaÁ„o na
sede deste Ûrg„o, situado a Av. D. Pedro II, n∫ 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 14/09/2009 ‡s 14:00 horas para: AquisiÁ„o de Equipamentos
de Inform·tica(Computadores, impressoras, servidor e outros).  Maiores informaÁıes e
cÛpia completa de EDITAL poder„o ser adquiridas na Comiss„o Permanente de licitaÁ„o,
no endereÁo acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Sa˙de).

Jo„o Pessoa, 28 de agosto de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O
PREG√O PRESENCIAL

E  R  R  A  T  A

PREG√O N∫44/08
PROCESSO N∫180609581/09
REGISTRO DA CGE N∫ 09-00358-9
OBJETO: Material Permanente (Microcomputador e impressora)
Na ConvocaÁ„o do preg„o n∫44/09, publicada no D. O. E do dia 27 de agosto de 2009,

onde se lÍ 14:00 horas leia-se 09:00 horas.
Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009.

Maria Analuce Dantas de Figueiredo
Pregoeira

TOMADA DE PRE«OS N∫. 019/2009
Registro CGE N∫. 09.60063-9

ATO DE HOMOLOGA«√O E ADJUDICA«√O
DE ACORDO COM O RELAT”RIO FINAL DA COMISS√O ESPECIAL DE LICI-

TA«√O, HOMOLOGO O PROCEDIMENTO DA TOMADA DE PRE«OS N∫. 019/2009,
PARA RECUPERA«√O DA BARRAGEM VEN¬NCIO (S√O GON«ALO), NO MUNICÕ-
PIO DE CUBATÕ, NESTE ESTADO, E ADJUDICO SEU OBJETO EM FAVOR DA CONS-
TRUDANTAS - CONSTRU«’ES E INCORPORA«’ES LTDA, COM PROPOSTA DE
R$ 1.201.774,02 (HUM MILH√O, DUZENTOS E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA
E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), CLASSIFICADA EM 1∫ LUGAR NO CERTAME
LICITAT”RIO EM EPÕGRAFE.

JO√O PESSOA, 27 DE AGOSTO DE 2009.
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA

SECRET¡RIO EXECUTIVO

AVISO DE LICITA«√O
EDITAL DE TOMADA DE PRE«OS N.∫ 12/2009

REGISTRO N∫ 0960261-5
Objeto: REFORMA DO INSTITUTO DE ASSIST NCIA ¿ SA⁄DE DO SERVI-

DOR - IPEP/PB. Regime de ExecuÁ„o: Empreitada por PreÁo Unit·rio. Tipo: Menor PreÁo.
Valor: R$ 50,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, Jo„o Pessoa -
ParaÌba. Fone (083) 3218-5275/3218-5282. E-mail: CPLsuplan@suplan.pb.gov.br - Entre-
ga das Propostas: 16 de setembro de 2009 ‡s 14h30.

Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009.
Adv™. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

AVISO DE ALTERA«√O DO EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PRE«OS N.∫ 13/2009

REGISTRO N∫ 0960289-5
Objeto: RECUPERA«√O DA CRECHE DO CAIC, EM MANGABEIRA/PB. Regi-

me de ExecuÁ„o: Empreitada por PreÁo Unit·rio. Tipo: Menor PreÁo. Valor: R$ 50,00. Local:
Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, Jo„o Pessoa - ParaÌba. Fone (083) 3218-
5275/3218-5282. E-mail: CPLsuplan@suplan.pb.gov.br. A Comiss„o comunica aos inte-
ressados que o edital foi alterado para a exclus„o da cobranÁa da Taxa de Processamento
da Despesa P˙blica - TPDP, bem como que a planilha de quantitativos e preÁos foi alterada,
por conseguinte impondo-se a reabertura do prazo. Assim, fica designado o dia 15/09/2009,
‡s 14h30 para recebimento e abertura das propostas. Os licitantes que j· adquiriram o edital
ficam convidados para a substituiÁ„o do material.

Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009.
Adv™. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

AVISO DE LICITA«√O
EDITAL DE TOMADA DE PRE«OS N.∫ 12/2009

REGISTRO N∫ 0960261-5
Objeto: REFORMA DO INSTITUTO DE ASSIST NCIA ¿ SA⁄DE DO SERVI-

DOR - IPEP/PB. Regime de ExecuÁ„o: Empreitada por PreÁo Unit·rio. Tipo: Menor PreÁo.
Valor: R$ 50,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, Jo„o Pessoa -
ParaÌba. Fone (083) 3218-5275/3218-5282. E-mail: CPLsuplan@suplan.pb.gov.br - Entre-
ga das Propostas: 16 de setembro de 2009 ‡s 14h30.

Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009.
Adv™. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

AVISO DE ALTERA«√O DO EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PRE«OS N.∫ 13/2009

REGISTRO N∫ 0960289-5
Objeto: RECUPERA«√O DA CRECHE DO CAIC, EM MANGABEIRA/PB. Regi-

me de ExecuÁ„o: Empreitada por PreÁo Unit·rio. Tipo: Menor PreÁo. Valor: R$ 50,00. Local:
Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, Jo„o Pessoa - ParaÌba. Fone (083) 3218-
5275/3218-5282. E-mail: CPLsuplan@suplan.pb.gov.br. A Comiss„o comunica aos inte-
ressados que o edital foi alterado para a exclus„o da cobranÁa da Taxa de Processamento
da Despesa P˙blica - TPDP, bem como que a planilha de quantitativos e preÁos foi alterada,
por conseguinte impondo-se a reabertura do prazo. Assim, fica designado o dia 15/09/2009,
‡s 14h30 para recebimento e abertura das propostas. Os licitantes que j· adquiriram o edital
ficam convidados para a substituiÁ„o do material.

Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009.
Adv™. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
COMISS√O ESPECIAL DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«OS N∫. 01/2009

RESULTADO DA FASE DE HABILITA«√O
Resultado do Julgamento da Fase de HabilitaÁ„o (Envelope 1) da Tomada de PreÁos

n∞ 01/2009, que tem por objeto a ContrataÁ„o das obras para construÁ„o da Ponte sobre o
Rio Boi Morto, no MunicÌpio de Aparecida - PB.

A Comiss„o Especial de LicitaÁ„o, analisando os documentos apresentados  no
Envelope 01 pelas empresas  participantes da licitaÁ„o que estamos realizando na moda-
lidade TOMADA DE PRE«OS, para contrataÁ„o das obras de construÁ„o de uma Ponte
sobre o Rio Boi Morto, no MunicÌpio de Aparecida, neste Estado, sendo elas: SIBEZA -
SILVA BEZERRA CONSTRU«’ES LTDA.;CONSTRUTORA GABARITO LTDA.; CO-
INPA CONSTRUTORA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA; e JJR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA   concluiu o  seguinte: As Empresas SIBE-
ZA - SILVA BEZERRA CONSTRU«’ES GABARITO LTDA e  COINPA CONSTRUTORA
INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA, n„o atenderam ‡ qualificaÁ„o TÈc-
nica prevista no item 7.2.4.1. A empresa JJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
n„o atendeu aos sub-itens 7.2.3; 7.2.3.1; 7.2.3.2 e 7.2.3.4 - Regularidade Fiscal e 7.2.4-
7.2.4.1 e 7.2.4.2-Regularidade TÈcnica; 7.2.5.1 - BalanÁo Patrimonial e DemonstraÁıes
Cont·beis. A empresa CONSTRUTORA GABARITO LTDA atendeu ao estabelecido no
edital TP N∞ 01/2009/SEIE , estando portanto habilitada para continuar no certame.

Jo„o Pessoa, 27 de Agosto de 2009
MANOEL GOMES DA SILVA

Presidente da CEL/SEIE

     Souto
ServiÁo notarial e registral

2∫ OFÕCIO DE PROTESTO - 5∫ OFÕCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALEXANDRO CANDEIA SOA-
RES
CPF/CNPJ: 005483048/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$605,93
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051697
Responsavel.: ALCEMIR DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ: 425681024-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,00
Cedente: CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050871
Responsavel.: ERIKA ALCANTARA ANDRADE
HENRIQUES
CPF/CNPJ: 005080848/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$529,79
Cedente: FIOREZI INDUSTRIA COMERCIO
ROUPAS L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB

Protocolo: 2009 - 051990
Responsavel: KLECIO BARBOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 067077944-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$95,00
Cedente: MARIA DO SOCORRO VIEIRA MAR-
TINS INO
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO PES-
SOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050892
Responsavel.: MEIRA MELO REPR INFOR LTDA
CPF/CNPJ: 008710986/0006-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$579,50
Cedente: BANCO SAFRA SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051888
Responsavel.: QUALITECH COM E SERV DE
IONF LTDA
CPF/CNPJ: 002674088/0003-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$301,12
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES UR-
GENTES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052078

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, 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 PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/08/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  053/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  28/09/2009 ‡s 08:00
horas para:

AquisiÁ„o de material permanente (catraca mec‚nica), destinado ao Departamento
de Estradas de Rodagem - DER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00137-8
Jo„o Pessoa, 28 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  104/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  21/09/2009 ‡s 08:00
horas para:

Fornecimento de passagens aÈreas, atravÈs do registro de preÁos, destinado a
Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00315-8
Jo„o Pessoa, 28 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  110/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  24/09/2009 ‡s 08:00
horas para:

AquisiÁ„o de material permanente (microcomputador, impressora, bebedouro, apa-
relho telefÙnico, arquivo de aÁo), destinado a Secretaria de Estado da Sa˙de conforme anexo
I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00330-6
Jo„o Pessoa, 28 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  147/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  22/09/2009 ‡s 08:00
horas para:

AquisiÁ„o de material de consumo (material de construÁ„o), atravÈs do registro de
preÁos, destinado a Secretaria de Estado da Cidadania e AdministraÁ„o Penitenci·ria,
conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00348-0
Jo„o Pessoa, 28 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  022/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e alteraÁıes, pelo Decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no
‚mbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  21/09/2009 ‡s 08:00
horas para:

LocaÁ„o de Ùnibus rodovi·rio, atravÈs do registro de preÁos, destinado a Secretaria
de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00336-5
Jo„o Pessoa, 28 de agosto de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

Responsavel.: CELCILENE FORMIGA GOMES
ARAUJO
CPF/CNPJ: 010480506/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$739,31
Cedente: WL MENEZES & CIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051710
Responsavel: CLAUDILENE CAMILO DA SILVA
CPF/CNPJ: 004749980/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$75,53
Cedente: MARACANA ALIMENTOS LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051591
Responsavel.: GESSICA ANASTACIA
CPF/CNPJ: 061586514-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,90
Cedente: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA
MODA DO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua C‚ndido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

1∫ O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051672
Responsavel.: INSTYLE COM DE CALC E
CONF LTDA
CPF/CNPJ: 010363169/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$663,95
Cedente: HENRICH & CIA. LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051209
Responsavel.: TERRAPLENA-EMPREENDI-
MENTOS E C
CPF/CNPJ: 008932226/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$208,00
Cedente: FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051535
Em razao de que os supracitados devedores
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, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
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 pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  29/08/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE

BRITO
- Titular -



11PUBLICIDADE JOÃO PESSOA, SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Sete de Setembro, n∫ 86, Centro, Campina Grande-PB

EDITAL DE NOTIFICA«√O
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio do presente Edital, NOTIFICA DA EXIST N-

CIA DE D…BITO pertinente a financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (PRONAF) concedido pela Uni„o, por intermÈdio do Notificante, com recursos
p˙blicos federais, sendo, portanto, crÈdito(s) de conta e risco da Uni„o, em nome do(s) devedor(es)
que se encontra(m) ao final relacionado(s), por se encontrar(em) em local incerto e n„o sabido.
Fica(m) eles, portanto, ciente(s) de que, no prazo m·ximo de 90 (noventa) dias, a partir da data
da publicaÁ„o deste Edital, dever·(„o) efetuar o pagamento do(s) tÌtulo(s) de sua(s)
responsabilidade(s), no endereÁo acima especificado, e que o n„o-pagamento poder· ensejar
o vencimento integral da dÌvida e a adoÁ„o das seguintes medidas, na forma autorizada pela
Portaria n∫ 202 de 21 de julho de 2004, publicada no Di·rio Oficial da Uni„o de 23 de julho de 2004,
do MinistÈrio da Fazenda:

a)inscriÁ„o no Cadastro Informativo de CrÈditos N„o-quitados do Setor P˙blico Federal
(CADIN), nos termos da Lei n.∫ 10.522/2002;

b) encaminhamento do(s) crÈdito(s) ‡ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
estando passÌvel(is) de inscriÁ„o na DÌvida Ativa da Uni„o.

E para q ue chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.
CPF CLIENTE CONTRATO
375.809.224-87 CICERO MIGUEL DOS SANTOS 37580922487-A
053.351.454-12 WAGNER AZEVEDO DA SILVA 05335145412-A
081.188.044-37 JOSE HERCULANO DA SILVA 08118804437-A
615.660.804-44 JOSEFA TAVARES DA SILVA 61566080444-A
594.278.844-87 JOSENILDO DE LIMA 59427884487-A
027.924.014-78 MAURICIO SOUSA DOS SANTOS 02792401478-A
012.260.434-29 REGINALDO DOS SANTOS 01226043429-A
359.510.874-49 SEVERINO DO RAMO QUEIROZ 35951087449-A
694.142.624-15 EDINALDO FLOR 69414262415-B
032.424.134-82 GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA 03242413482-B
983.118.404-15 INACIO TEIXEIRA FLOR 98311840415-A
033.606.184-67 IZAIAS DE SOUZA SILVA 03360618467-B
032.169.494-51 JOAO AVELINO RODRIGUES 03216949451-B
028.159.804-52 JOAO BATISTA OLIVEIRA 02815980452-A
066.695.414-30 JOAO DE DEUS DE SOUSA 06669541430-A
467.337.874-15 JOAO FERNANDES CHAVES 46733787415-A
041.612.488-73 JOAO LUIZ DE MELO 04161248873-A
045.785.054-05 JOSE DANIEL PESSOA 04578505405-A
059.525.344-06 JOSE DE ANCHIETA DOS SANTOS 05952534406-A
248.569.668-39 JOSE DE LIMA SOUSA 24856966839-A
067.682.674-18 JOSE EDIVANILDO BALBINO 06768267418-A
033.272.384-48 JOSE JAILTON FIGUEIREDO 03327238448-A
045.251.444-40 JOSE LINDOMAR DA SILVA 04525144440-A
920.737.604-06 JOSE PEREIRA BARBOSA 92073760406-A
014.250.267-70 JOSE REGINALDO DA CUNHA 01425026770-A
629.917.284-34 JOSE SEVERINO BARBOSA 62991728434-A
051.789.624-94 JOSELITO NUNES DA SILVA 05178962494-A
918.183.544-20 JUCELINO JERONIMO DA SILVA 91818354420-A
027.368.934-76 LENILDO FERREIRA POLICARPO 02736893476-A
691.385.834-53 MANSOETO ANGELO DA COSTA 69138583453-A
029.131.494-56 MARCONI PAULO DE VASCONCELOS 02913149456-A
055.443.814-37 MARIA APARECIDA DE ARAUJO MARCELINO 05544381437-A
643.789.004-59 MARIA CELIA DO NASCIMENTO 64378900459-A
691.856.464-15 MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO 69185646415-A
080.071.624-88 MARINALDA MARTINS DOS SANTOS 08007162488-A
918.188.774-49 TEREZA MARIA DE SOUZA 91818877449-A
287.967.054-34 MARTINHO ALVES DOS SANTOS 28796705434-A
414.693.304-82 ODETE MARIA DE MELO 41469330482-A
044.198.274-32 OTILIA DE SOUSA SILVA 04419827432-B
045.922.584-79 RAMALHO JOSE DO NASCIMENTO LUNA 04592258479-A
909.626.804-00 RITA ANGELO DA COSTA 90962680400-A
030.122.254-12 RITA MARIA DE MEDEIROS 03012225412-B
041.900.084-43 ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA 04190008443-A
037.689.484-98 RONALDO OLIVEIRA DA SILVA 03768948498-A
085.744.174-40 ROSALIA BARBOSA DE SOUSA 08574417440-A
048.326.524-19 ROSANGELA SANTOS SILVA 04832652419-A
063.425.184-83 ROSIMARY CANDIDO TOMAZ 06342518483-A
061.943.774-02 SANDUELIO MORAIS DE MEDEIROS 06194377402-A
047.605.484-24 SIMONE DE ARAUJO 04760548424-A
051.214.754-03 TELMA ARAUJO DE MACEDO 05121475403-A
024.428.934-44 TEREZINHA MARIA DE ARAUJO 02442893444-A
929.666.084-04 VALDIR DA SILVA SOUSA 92966608404-A
049.707.674-83 VALQUIRIA HENRIQUE DOS SANTOS 04970767483-A
066.992.974-30 VERA LUCIA BARBOSA TERTULIANO 06699297430-A
568.882.524-34 VERONILDO ALVES DE OLIVEIRA 56888252434-A
981.716.664-34 VITORIO ADOMARIO DE ARAUJO SANTOS 98171666434-B
062.356.824-17 WANDERLEY DA COSTA DINIZ 06235682417-A
036.584.044-00 WILLIAMS JOSE TAVARES 03658404400-A
586.442.534-68 ZEZITO VARELO SANTOS 58644253468-A
038.941.104-30 IVONALDO DO NASCIMENTO 03894110430-A
675.198.144-91 JOAO BATISTA REGIS DA SILVA 67519814491-B
026.499.914-29 JOAO BOSCO XAVIER DOMINGOS 02649991429-B
027.888.924-70 JOSE ALVES DA SILVA 02788892470-A
067.347.604-99 JOSE ADILSON DE MELO 06734760499-A
075.812.454-62 MANOEL NUNES DUARTE NETO 07581245462-A
044.092.324-79 MARIA ADELIA DE JESUS SANTOS 04409232479-A
891.287.294-04 MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA 89128729404-A
309.139.774-20 SEBASTIAO LEOCADIO 30913977420-A
892.868.044-15 BRAZ SEVERINO DE LIMA 89286804415-A
030.716.024-64 EXPEDITO DE SOUZA DOS SANTOS 03071602464-A
029.122.674-47 JAELSON OLIVEIRA BARBOSA 02912267447-B
797.021.634-04 JODEVAN MACEDO DE VASCONCELOS 79702163404-A
059.319.617-12 JOSE CICERO DA SILVA 05931961712-A
087.409.724-02 JOSE DELME SOUTO CUNHA 08740972402-A
047.937.054-05 JOSEFA GOMES DA SILVA IRMA 04793705405-A
930.056.014-04 JOSIMAR MACEDO DE ANDRADE 93005601404-A
035.289.157-22 JUVENAL BARBOSA DE ARAUJO 03528915722-A
084.600.974-98 LUCIDAURA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 08460097498-B
035.930.684-51 MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO 03593068451-A
488.419.514-00 MANOEL JOSE BARRETO 48841951400-A
014.698.154-51 MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO 01469815451-A
978.447.484-00 MARIA JOSE DE LIMA 97844748400-A
011.282.574-59 RONALDO ADRIANO GONCALVES 01128257459-A
047.605.514-84 ROSANEIDE MARIA DA SILVA 04760551484-A
008.022.404-02 EDILSON ANDRE DA SILVA 00802240402-A
053.439.434-54 MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRE 05343943454-A
294.712.574-68 CARLOS ROBERTO DE LIMA 29471257468-A
996.249.744-20 SEBASTIAO SILVANO DE LIMA 99624974420-A
045.203.874-00 MARIA DE JESUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA 04520387400-A
009.539.094-41 IVANILDO SOARES BARBOSA 00953909441-A
040.604.994-71 MARIA DE FATIMA BARBOSA 04060499471-A
008.371.857-50 MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA 00837185750-A
035.304.074-61 ROSICREIDE LUIZ DE SOUZA 03530407461-A
058.483.534-50 GILVANIA CESAR DE ALCANTARA DE MORAIS 05848353450-A
339.322.124-87 EVERALDO GONCALVES DA SILVA 33932212487-A
051.760.804-94 FRANCISCA MARTINS DE MEDEIROS 05176080494-A
056.572.584-01 MARIA DO SOCORRO MARINHO COSTA 05657258401-A
086.353.324-82 DIANA GOMES DA SILVA 08635332482-A
075.342.167-45 EDVALDO SERAFIM DA SILVA 07534216745-A
077.470.934-03 MARIA JOSE DE LIMA 07747093403-A
053.387.104-20 JOSE PEDRO DA SILVA 05338710420-A
569.408.584-15 JOSE PEDRO RODRIGUES PEREIRA 56940858415-A
006.968.607-67 LUCIVANDIA MARIA DE ARAUJO SEBASTIAO 00696860767-A
477.703.924-20 JOAO BARBOSA DA SILVA 47770392420-A
412.860.494-15 ANTONIO PEREIRA LUCENA 41286049415-A
038.645.854-57 LUCIETE FELIX DA SILVA FARIAS 03864585457-A
076.327.514-08 FRANCISCO JOSE DE FARIAS 07632751408-A
653.065.034-20 HELENO CAVALCANTE 65306503420-A
080.481.654-90 MARIA DA CONCEICAO FARIAS SOUSA 08048165490-A
028.511.934-65 ALICE SEVERINA DE LIMA 02851193465-A
061.483.714-64 ANTONIO NOELSON DE LIMA 06148371464-A
040.322.224-95 EMILIO AMADEU DA SILVA 04032222495-A
005.793.307-37 MARIA AUXILIADORA DA SILVA 00579330737-A
020.629.424-78 MARINALVA GINUINO DA SILVA 02062942478-A

051.364.284-65 MASCILEIDE ALVES DA SILVA SOUZA 05136428465-A
042.297.394-78 JOSEBEC DO NASCIMENTO COSTA 04229739478-A
020.529.964-43 JOSUE JUSTINO FERREIRA 02052996443-A
045.880.734-60 EDIVALDO FERREIRA DA SILVA 04588073460-A
051.956.844-30 LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA 05195684430-A
739.418.167-72 MAURINO PAULINO DA SILVA 73941816772-B
421.781.004-06 MARIA JOSEFA GONCALVES DA COSTA 42178100406-A
276.715.424-15 PAULO GONCALVES DA COSTA 27671542415-A
066.509.744-12 CRISTINA SILVA BENTO 06650974412-A
921.525.114-68 JOSE GONCALVES BEZERRA 92152511468-A
047.322.044-06 MARGARIDA IZABEL DOS SANTOS 04732204406-A
983.118.324-04 MARIA DE FATIMA BRITO 98311832404-A
050.272.914-77 GILVANETE RODRIGUES DOS SANTOS 05027291477-A
012.856.318-46 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 01285631846-A
037.780.394-40 EDUARDO CAVALCANTI MIRANDA 03778039440-A
067.257.394-66 ANA PATRICIA DA SILVA 06725739466-A
077.134.214-40 CICERO ANDRADE DOS SANTOS 07713421440-A
059.372.344-99 JUNIOR EUGENIO DA SILVA 05937234499-A
030.322.984-58 MARIA JOSE DOS ANJOS 03032298458-A
035.933.834-89 MARIA ELIZABETE DE SOUZA MARQUES 03593383489-A
840.123.584-72 LUZIA PEREIRA DOS SANTOS 84012358472-A
060.790.474-70 NELSON ALVES PEREIRA 06079047470-A
416.604.984-49 JOSE RAMOS LEAL 41660498449-A
028.317.634-28 JANDIRA FERREIRA TRAJANO 02831763428-A
000.257.827-11 PEDRO RAMOS DO NASCIMENTO 00025782711-A
645.690.804-30 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ALVES 64569080430-A
036.139.994-47 MARINALDO BARBOSA DE SANTANA 03613999447-A
021.484.944-90 GINALDO TRIGUEIRO DA SILVA 02148494490-A
019.404.174-30 INACIO DIAS BOLC√O 01940417430-A
110.382.844-49 JOSE FERNANDES DIAS 11038284449-A
038.448.584-74 JOSILENE MAURICIO DA SILVA 03844858474-A
155.838.228-30 JUAREZ CORDEIRO NASCIMENTO E OUTROS 15583822830-A
032.433.614-43 MARIA CORREIA DA SILVA 03243361443-A
044.009.514-05 NOEL JOSE DOS SANTOS 04400951405-A
032.433.614-43 MARIA CORREIA DA SILVA 03243361443-A
044.009.514-05 NOEL JOSE DOS SANTOS 04400951405-A
055.116.504-98 ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 05511650498-A
060.394.234-20 ANA LUCIA DO NASCIMENTO 06039423420-A
029.531.114-25 ANTONIA FERREIRA RIBEIRO 02953111425-A
034.329.644-63 ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO 03432964463-A
708.286.364-00 ANTONIO MATIAS DOS SANTOS 70828636400-A
085.838.224-50 ANTONIO RAULINO BENTO 08583822450-A
076.208.284-43 CASSIO GERALDO DA SILVA 07620828443-A
603.427.494-04 CLODOMIRO DO NASCIMENTO TEODOSIO 60342749404-A
025.998.084-64 ELZA MARIA DE ALMEIDA 02599808464-A
047.243.274-56 EMANOEL MARIANO DA SILVA 04724327456-A
040.322.224-95 EMILIO AMADEU DA SILVA 04032222495-A
040.322.224-95 EMILIO AMADEU DA SILVA 04032222495-A
299.400.794-00 ERNANE ANTONIO DE SOUTO 29940079400-A
016.492.857-01 FERNANDO LUIS HENRIQUES OLIVEIRA 01649285701-A
075.351.254-84 FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA 07535125484-A
549.598.884-15 FRANCISCO SALES DE ARAUJO 54959888415-A
067.151.934-44 HELENO JOSE DE SOUZA 06715193444-A
040.929.724-07 INACIO DA SILVA 04092972407-A
027.792.014-01 JOSE VALTER DOS SANTOS LIMA 02779201401-A
068.673.774-16 LEONI DA SILVA GOMES 06867377416-A
012.157.687-61 LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU 01215768761-A
362.385.968-05 LUIZ NELSON PEREIRA GUIMARAES 36238596805-A
767.588.347-00 MARCELO DE ARAUJO 76758834700-A
087.197.674-98 MARCIELIA MARIA DOS SANTOS 08719767498-A
013.824.714-59 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 01382471459-A
063.307.854-90 MARIA IVANUZIA DOS SANTOS 06330785490-A
045.612.254-04 MARIA JOSE AMERICO 04561225404-A
042.002.024-17 MARIA JOSE NASCIMENTO MARQUES 04200202417-A
064.343.314-79 MARIA JOSE SOUTO DA SILVA 06434331479-A
033.225.684-74 MARINALDO ALVES DE SOUSA 03322568474-A
030.118.454-25 MARLENE ROCHA DA SILVA 03011845425-A
060.638.604-10 RAQUEL VITURINO DA SILVA 06063860410-A
046.288.224-17 RICARDO JOSE DA SILVA 04628822417-A
072.094.944-05 RIVANILDO DA SILVA ARAUJO 07209494405-A
082.578.014-45 ROBERTO ALVES DOS SANTOS 08257801445-A
012.231.644-46 SEBASTIAO PEREIRA DE ANDRADE 01223164446-A
060.638.734-06 ADELMA PEREIRA DE MACEDO 06063873406-A
976.933.914-87 ADRIANA CAPIM DE SOUZA 97693391487-A
698.705.941-15 AILTON DA SILVA FARIAS 69870594115-A
044.144.574-83 ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 04414457483-A
398.085.804-91 DAMIAO BARBOSA DA SILVA 39808580491-A
067.257.424-16 DAMIAO LAERCIO DOS SANTOS 06725742416-A
075.638.964-06 EDICLAUDIO JUNIOR BASILIO MARREIRO 07563896406-A
014.232.707-70 EDNALDO PEDRO DOS SANTOS 01423270770-A
044.010.704-02 ERINILDA FELIPE DE SOUZA 04401070402-A
075.328.934-21 FABIO ANTONIO ALVES 07532893421-A
884.284.274-53 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 88428427453-A
058.616.184-88 GENILSON BRITO DE ANDRADE 05861618488-A
087.879.414-06 GIDALTON SILVA FERRAZ 08787941406-A
023.485.334-48 INACIA PEREIRA DE ARAUJO 02348533448-A
065.469.204-17 IVANILDA DE ARAUJO 06546920417-A
028.618.374-97 JOAILSON DE OLIVEIRA SOARES 02861837497-A
541.566.294-49 JOAO ANDRE DA SILVA FILHO 54156629449-A
020.764.547-72 JOAO NORBERTO DE SOUZA 02076454772-A
031.348.484-81 JOAO SEVERINO JOSE 03134848481-A
309.087.794-53 JOAO TABOSA DE ARAUJO 30908779453-A
051.141.334-38 JOSE ABEL FRANCISCO 05114133438-A
078.679.147-06 JOSE ADAILTON AQUINO DOS SANTOS 07867914706-A
057.206.704-67 JOSE ANCHIETA BARROS 05720670467-A
527.028.554-15 JOSE COSME DA SILVA 52702855415-A
049.083.234-29 JOSE FRANCINALDO GOMES 04908323429-A
918.732.904-20 JOSE IRAN DA SILVA SANTOS 91873290420-A
056.294.314-55 JOSE LUIS DA SILVA 05629431455-A
308.732.154-00 JOSE MAURO DANTAS 30873215400-A
015.805.104-18 JOSE PEDRO DA SILVA 01580510418-A
840.452.804-72 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA 84045280472-A
981.974.104-10 JOSEFA DAS GRACAS CHAGAS 98197410410-A
059.246.524-16 JOSEFA LOPES DOS SANTOS 05924652416-A
064.143.554-10 JOSEFA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS 06414355410-A
333.204.035-91 JOSEVALDO DA SILVA LIMA 33320403591-A
468.037.424-15 JOSIAS DA SILVA LIMA 46803742415-A
078.154.304-57 JOSILDA MARIA DOS SANTOS 07815430457-A
398.086.964-49 JOSIMAR NUNES DA SILVA 39808696449-A
019.172.944-25 LUCIA SILVA DE ARRUDA 01917294425-A
854.400.194-72 MARCONE AURELIANO DOS SANTOS 85440019472-A
032.433.614-43 MARIA CORREIA DA SILVA 03243361443-A
953.118.314-72 MARIA CRISTINA EPIF¬NIO BEZERRA 95311831472-A
047.458.814-95 MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA RIBEIRO 04745881495-A
019.754.004-02 MARIA DAS GRACAS SILVA 01975400402-A
395.217.374-68 MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA 39521737468-A
953.037.314-72 MARIA DE LOURDES DA SILVA PINTO 95303731472-A
064.378.724-03 MARIA JANAINA BARBOSA 06437872403-A
050.469.774-94 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA 05046977494-A
891.287.294-04 MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA 89128729404-A
078.015.894-67 MARILENE DA COSTA LEITAO 07801589467-A
726.570.814-87 MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS 72657081487-A
091.614.454-28 NIELSON LOURIVAL BARBOSA 09161445428-A
044.009.514-05 NOEL JOSE DOS SANTOS 04400951405-A
061.828.614-44 ODAIR TEIXEIRA DE LIMA 06182861444-A
050.947.084-06 PATRICIA COSME DE SOUSA 05094708406-A
424.322.434-04 RAIMUNDO CANDIDO SOARES 42432243404-A
090.867.427-93 SANDRA MENDES DE ARAUJO 09086742793-A
049.707.674-83 VALQUIRIA HENRIQUE DOS SANTOS 04970767483-A
064.867.244-12 VANESA RAFAELA DA SILVA 06486724412-A

AnÌbal Rodrigues dos Santos
Gerente Geral da AgÍncia de Campina Grande-PB

do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

MALTA CLEYTON DO BRASIL S/A  - CNPJ/CPF N∫ 06.066.837/0002-09 Torna p˙blico que a
SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de Ope-
raÁ„o n∫1398/2009 em Jo„o Pessoa, 06 de Agosto de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade
de: FABRICA«√O DE RA«√O BALANCEADA PARA ANIMAIS (CAMAR√O). Na(o) - ROD 075
KMJ 002 ANEXO 002 MunicÌpio: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2009-003341/TEC/LO-0797

ANTONIO MARCOS LUIZ NOBRE - CNPJ/CPF N∞  365.109.984-91 torna p˙blico que a SUDEMA
- SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n∞
1578/2009 em Jo„o Pessoa, 26 de agosto de 2009 - Prazo: 365 dias, para a atividade de:
DepÛsito de Materiais de ConstruÁ„o - Galp„o, no Loteamento AmazÙnia Park, Lot.. 04, QD 01,
MunicÌpio: Cabedelo - UF:PB. Processo: 2009-004179/TEC/LI-0384.

WM ENGENHARIA E SERVI«OS LTDA - CNPJ/CPF N∞  10.488.400/0001-41 torna p˙blico eu
a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de
OperaÁ„o n∞ 1503/2009 em Jo„o Pessoa, 17 de agosto de 2009 - Prazo: 569 dias, para a
atividade de: Aterro Sanit·rio Simplificado, no SÌtio Bara˙nas, S/N - PB 361 - Zona Rural
MunicÌpio: ConceiÁ„o - UF:PB. Processo: 2009-002992/TEC/LO-0709.

DORNELAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF N∞  35.596.014/0001-02 torna p˙blico que a
SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a AutorizaÁ„o Am-
biental n∞ 1417/2009 em Jo„o Pessoa, 6 de agosto de 2009 - Prazo: 365 dias, para a atividade
de: DepÛsito tempor·rio de materiais de ConstruÁ„o, na Rua Leonardo Arcoverde s/n - Jagua-
ribe, MunicÌpio: Jo„o Pessoa - UF:PB. Processo:  2009-001717/TEC/AA-0024.

ROMULUS AUGUSTUS BATISTA DE LIMA - CNPJ/CPF N∞ 132.321.264-72 torna p˙blico que a
SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de Insta-
laÁ„o n∞ 459/2009 em Jo„o Pessoa, 18 de marÁo de 2009 - Prazo: 365 dias, para a atividade
de: ConstruÁ„o de uma residÍncia unifamiliar e seu respectivo sistema de esgotamento sa-
nit·rio (Fossa e Sumidouro), na Rua  Projetada s/n QD S 06 L 17 Loteamento C. Balne·rio Novo
Mundo Tabatinga, MunicÌpio: Conde - UF:PB. Processo: 2008-003715/TEC/LI-0276.

A.N.P - ASSESSORIA NEG”CIOS E PROMO«’ES LTDA - CNPJ/CPF N∞ 00.814.431/0001-91.
Torna publico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu
a LicenÁa de AlteraÁ„o n∞ 835/2009 em Jo„o Pessoa, 20 de maio de 2009 - Prazo: 365 dias. Para
a atividade de: ImplantaÁ„o do Projeto de Condicionamento Ac˙stico Na(o) - Rua Por do Sol, S/
N - Praia do JacarÈ. MunicÌpio: Cabedelo - UF: PB. Processo: 2009-001946/TEC/LA-0053.

JOS… CLIVANDY DA SILVA - CNPJ/CPF N∞ 06.083.245/0001-06. Torna publico que a SUDEMA
- SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞
1541/2009 em Jo„o Pessoa, 21 de agosto de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de:
Deposito e comercio varejista de materiais de construÁ„o, materiais elÈtricos e hidr·ulicos.
Na(o) - Av: Dinamerica A Correia N∞ 450 Santa Rosa. MunicÌpio: Campina Grande - UF: PB.
Processo: 2009-000071/TEC/LO-0019.

WALDISA CABRAL SOUZA - CNPJ/CPF N∞ 03.476.222/0001-73. Torna publico que a SUDE-
MA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞
1539/2009 em Jo„o Pessoa, 21 de maio de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de:
Abatedouro de aves. Na(o) - Rua Silva Jardim, N∞ 1564 - Jose Pinheiro Municipio: Campina
Grande - UF: PB. Processo: 2009-003283/TEC/LO-0773.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - CNPJ/CPF N∞ 08.940.694/0001-59. Torna publi-
co que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa
de InstalaÁ„o n∞ 1586/2009 em Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009 - Prazo: 365 dias. Para a
atividade de: Aterro Sanit·rio Na(o) - Sitio Pau Brasil MunicÌpio: Itaporanga - UF: PB. Processo:
2009-003941/TEC/LI-0360.

NED-NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOSCOPIA - CNPJ/
CPF N∞ 05.979.841/0001-06. Torna publico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de Administra-
Á„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞ 1519/2009 em Jo„o Pessoa, 20 de
agosto de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clinica medica Na(o) Avenida Rui
Barbosa - N∞ 187 Municipio: Jo„o Pessoa - UF: PB. Processo: 2009-003566/TEC/LO-0857.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫. 00015/2009

Nos termos do relatÛrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria JurÌdica, referente ao Preg„o Presencial n∫. 00015/2009, que objetiva:
Fornecimento de Equipamentos, Material Permanente, Consumo, e MinistraÁ„o de Curso
- Feira Popular - Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatÛrio em
favor de: CENTRO DE CAPACITA«√O PROFISSIONAL LTDA - R$ 4.680,00; CONQUIS-
TA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 51.480,00; FRANCISCO BARBOZA
ROCHA JUNIOR - R$ 6.383,40; INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVI-
«OS LTDA - R$ 13.700,00; PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE - R$ 8.479,06.

Areia - PB, 21 de Agosto de 2009.
ELSON DA CUNHA LIMA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Fornecimento de Equipamentos, Material Permanente, Consumo, e Mi-
nistraÁ„o de Curso - Feira Popular - Areia/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Preg„o Presen-
cial n∫. 00015/2009. DOTA«√O: OrÁamento 2009 - Recursos PrÛprios do MunicÌpio/MDF
- 02080 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente - 20.601.2020.2046/
20.122.1010.2047 - Elementos de Despesas - 33903200/33903600/33903900 - Material de
DistribuiÁ„o Gratuita - Outros ServiÁos de Terceiros - Pessoa FÌsica e Outros ServiÁos de
Terceiros - Pessoa JurÌdica. VIG NCIA: atÈ o final do exercÌcio financeiro de 2009, ou seja,
atÈ 31/12/2009. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT N∫. 00126/
2009 - 21.08.09 - CENTRO DE CAPACITA«√O PROFISSIONAL LTDA - R$ 4.680,00; CT
N∫. 00127/2009 - 21.08.09 - CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$
51.480,00; CT N∫. 00128/2009 - 21.08.09 - FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR -
R$ 6.383,40; CT N∫. 00129/2009 - 21.08.09 - INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA
E SERVI«OS LTDA - R$ 13.700,00 e CT N∫. 00130/2009 - 21.08.09 - PATRICIA MARIA
CABRAL DE LUCENA NOBRE - R$ 8.479,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SA⁄DE†

AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00021/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Liberdade, 1973 - S„o Bento - Bayeux - PB, ‡s 14:00 horas do dia 10 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o de equipamentos mÈdicos hospitalares diversos. Recursos: previstos no orÁa-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 071/
2004. InformaÁıes: no hor·rio das 12:00 as 18:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supra-
citado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 28 de Agosto de 2009
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SA⁄DE†

AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00022/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Liberdade, 1973 - S„o Bento - Bayeux - PB, ‡s 14:00 horas do dia 11 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o de 6 frigobares. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 071/2004. InformaÁıes: no hor·rio das
12:00 as 18:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 28 de Agosto de 2009
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«OS N∫ 022/09

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o, se-
diada na PraÁa Antenor Navarro, 10 - 1∫ andar - Centro - Mamanguape - PB, ‡s 10:00 horas
do dia 14 de setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Tomada de PreÁos, do tipo menor preÁo,
para: ContrataÁ„o de empresa especializada em construÁ„o civil, para construÁ„o de uma
Escola Municipal. Recursos: PrÛprios do MunicÌpio de Mamanguape, previstos no orÁa-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes posteriores.
InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 ‡s 12:00 dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

Mamanguape - PB, 28 de agosto de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARA⁄JO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPOR√
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O
AVISO DE RETIFICA«√O DA DATA E EDITAL

TOMADA DE PRE«O N∫ 02/09
A COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAAPOR√, Torna publico para o conhecimento dos interessados, que far· realizar no
dia 21 de Setembro de 2009 ‡s 08:00 horas, na sala de licitaÁ„o na modalidade TOMADA
DE PRE«O, com o seguinte objeto: Obra de Infra Estrutura no MunicÌpio de Caapor„.Esta
licitaÁ„o ser· regida pela Lei Federal N∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes posteriores, introdu-
zidas pelas Leis Federais n∫ 8.883/94 e N∫ 9.648/98.Os interessados poder„o adquirir
cÛpias do edital, no hor·rio normal de expediente das 08:00 ·s 12:00 hs, na Rua Salom„o
Veloso, 36 ñ Centro Caapor„ PB (83) 3286-2442.

Caapor„ ñ PB, 19 de Agosto de 2009.
Luiz F·bio de Sousa e Silva

Presidente da CPL
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 A UNIÃO

A situação continua complicada
e o Fluminense precisa conquistar
pelo menos 29 pontos dos 51 que
terá a disputar para tentar escapar
do rebaixamento. Mas a classifica-
ção na Copa Sul-Americana
aumentou a confiança do grupo.

"Flu precisa de
29 pontos para
fugir da degola

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Marabá vai voltar a jogar

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

diretoria do Campinense Clube
garantiu na sexta-feira (28) que
o jogador Marquinhos Marabá

deverá voltar a compor o elenco
para as disputas da Série B do
Campeonato Brasileiro, logo
após as próximas três ro-
dadas. Praticamente recu-
perado de cirurgia reali-
zada no joelho direito, de-
vido ruptura no ligamento
cruzado posterior, o atleta
ganhou 10 dias de licença
para se unir a família, em
Marabá, interior do Pará. É
que seu pai faleceu recente-
mente.

"O Marabá está muito bem,
treinando normalmente e prati-
camente recuperado. Se não fosse a
morte do seu pai, estaria no elenco,

acredito eu, antes mesmos dessas pró-
ximas três rodadas", disse ontem Mar-
cone Rocha, um dos dirigentes da Rapo-
sa. "Em Marabá, o Marquinhos não está
parado. Ele treina em academias. Na

próxima quinta-feira estará de volta a
Campina Grande", completou.

Considerado jogador importante no
elenco que disputa a Série B do Campeo-
nato Brasileiro, Marquinhos Marabá
ainda não fez sua estreia na Segunda Di-
visão do Nacional pelo Campinense Clu-
be. Ele é um dos poucos do time que aju-
dou, em 2008, o Rubro-Negro a ascen-

der para a Série B deste ano.
O retorno do jogador aos gra-

mados, bem como sua recu-
peração é muita comemo-

rada por Marabá e por
dirigentes do represen-

tante paraibano na
competição. De

acordo com Dor-
gival Pereira,

um dos diretores da Raposa, a cirurgia
do atacante foi feita no início do ano e a
equipe médica do clube tem dado total
acompanhamento ao atleta. Na Toca da
Raposa, muitos acreditam que o retor-
no do jogador vai melhorar ainda mais
o comando de ataque do time na Série B
do Campeonato Brasileiro, já que o mes-
mo é um jogador veloz, tem boa ponta-
ria e se movimenta muito rápido, além
de muita facilidade nos dribles e finali-
zação.

A história de Marquinhos Marabá no
cenário esportivo brasileiro e paraiba-
no deste ano é cheia de altos e baixos.
Depois de ajudar o Campinense a ascen-
der para a Série B de 2009, o jogador che-
gou ainda a disputar algumas partidas
pelo Rubro-Negro no Campeonato Pa-
raibano. O fraco rendimento fez com que
a diretoria da Raposa emprestasse o jo-
gador ao Paysandu-PA para a disputa
do Estadual.

Uma ressonância magnética consta-
tou uma lesão grave e rara no joelho do
atacante, apesar de ele não se queixar de
dores e vir jogando pelo Campinense na
temporada 2009. Sabendo do risco de
essa lesão se agravar, o Paysandu pro-
pôs que Marquinhos assinasse um ter-
mo de responsabilidade. Ele não aceitou.

A ressonância magnética também
constatou duas outras lesões associadas:
uma no menisco e outra na cartilagem
do joelho. Para a diretoria do Paysandu,
a lesão pode ter justificado o início de
temporada ruim que o atacante teve no
clube paraibano. Ano passado, ele mar-
cou 25 gols com a camisa da Raposa de
Campina Grande. Este ano, em 9 parti-
das, não balançou a rede sequer uma vez.

Marquinhos Marabá é um dos mais
experientes jogadores, tendo, inclusive,
defendido inúmeras equipes do cenário
esportivo brasileiro. Ele se resume a fa-
lar sobre a lesão em seu joelho, preferin-
do apenas em dizer que a fase ruim já

está indo embora e que a ansiedade em
voltar a vestir a camisa do Campi-

nense Clube na Série B de 2010 é
muito grande.

Conforme o jogador, a forma físi-
ca está boa e quer voltar a con-

quistar a confiança do técnico
Freitas Nascimento e dar ale-

gria á torcida Rubro-Negra.

“O Marabá está muito bem,
treinando normalmente e
praticamente recuperado.
Volta a jogar nos
próximos dias”

Marcone Rocha
DIRETOR DE FUTEBOL DO CAMPINENSE

Marquinhos
Marabá foi
decisivo para a
Raposa na Série
C de 2008
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Recuperado de uma cirurgia realizada no joelho direito, atacante é mais uma opção para o técnico Freitas Nascimento compor o elenco da equipe



Federação Aquática
promove torneio hoje

Troféu Judy Miranda de Assis estará em disputa por nove equipes paraibanas na
piscina da Vila Olímpica Ronaldo Marinho e deve reunir mais de 150 atletas

R$ 33,4 bilhões

é quanto a cidade
de São Paulo vai
investir em obras de
infraestrutura para
acolher a Copa de
2014 que acontecerá
no Brasil

13JOÃO PESSOA, SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2009

O Campeonato de Sossego
continua bastante movimentado
com jogos aos sábados  e
domingos nas principais praças
esportivas do município. A
equipe de veteranos do Bengala
(foto) é que continua decepcio-
nando. Em quatro partidas

"Sossego realiza
campeonato

disputadas conseguiu apenas
um empate estando, pois, na
última colocação no grupo. No
último sábado (22), jogando no
Campo do Pai Chicão, perdeu de
goleada para o Atlético do
Algodão por 4 a 1, gols de
Bruno, David e Valdemir(2) para
o  Atlético, descontando
Andrézoni para o "Bengala".
Carlos Alberto dirigiu a partida
com bom trabalho.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba está de
parabéns pela decisão tomada em relação ao imbróglio
envolvendo o Flamengo, Estudante e Botafogo, tendo
como pivô o atleta Daniel Luciano que cometeu crime de
falsidade ideológica. Na verdade, o Botafogo não podia
ser punido, muito menos o Flamengo. A confusão foi pro-
vocada pelo jogador que tem duas certidões de nasci-
mento, uma do ano de 1989 e outra de 1992, e do mes-
mo cartório, este do Rio de Janeiro. Como o resultado da
partida Flamengo 1 x 0 Estudante foi mantido, o time do
nosso querido Hélio Feitosa acabou eliminado da próxi-
ma fase do Campeonato Paraibano de Juvenis de 2009. E
onde entra o Botafogo nessa história. É simples. O joga-
dor fez a sua primeira inscrição no Botafogo, onde tam-
bém jogou irregular. Depois se transferiu para o Flamen-
go com a mesma certidão de nascimento falsa, a de 1992.

Decisão acertada

Luciano foi suspenso por 720 dias
Ele se complicou porque se descobriu uma certidão do

ano de 1989, esta a verdadeira, conforme confessou o pró-
prio atleta. O Botafogo jogou a competição do ano passado
com um “gato” e o mesmo fez o Flamengo neste ano. Gato é
uma expressão que a gente usa no futebol quando um atle-
ta atua numa categoria com idade não permitida. Luciano
entrou mesmo numa fria e o TJD resolveu puni-lo com a
suspensão de 720 dias ou seja dois anos sem jogar. Certa-
mente ele vai esquecer o futebol depois dessa decisão.

Copa Paraíba
De parabéns também os dirigentes do Botafogo, Treze e do

Auto Esporte que estão acreditando na Copa Paraíba. Essas
equipes se reforçaram e estão realizando amistosos na certe-
za de acertarem suas equipes para brilhar na competiçao que
vale vaga para a Copa do Brasil de 2010 e começa no próximo
dia 13. O Campinense também deve entrar forte na disputa,
porque seu elenco já está formado e vai aproveitar alguns
garotos dos juniores para mesclar com os profissionais. Não
tenho dúvida de que a Copa vai ser bem disputada.

Jogos do juvenil
O Campeonato Juvenil

promovido pela Federação
Paraibana de Futebol volta
a ter sequência hoje com a
abertura das oitavas de fi-
nais e a realização de quatro
partidas. Os grandes clubes
estão envolvidos na dispu-
ta. O Campinense vai en-
frentar o Flamengo, no Jura-
cizão; já o Botafogo pega o
Vasco, no Wilsão; enquanto
o Treze mede forças contra a
Desportiva de Santa Rita, no
Teixeirão. O outro jogo será
entre Guarani e Força Comu-
nitária, no estádio Manga-
beirão.

Flamengo
O Flamengo dá sequên-

cia hoje a 22ª rodada do
Campeonato Brasileira,
aberta na última quarta-
feira com Corinthians 2  x
2 Barueri, enfrentando o
Santo André às 18h30 no
estádio do Maracanã. Equi-
pe vem de uma eliminação
na CopaSul-Americana
para o Fluminense e de der-
rota para o Avaí pelo Bra-
sileiro. Mais dois jogos se-
rão realizados hoje: Coriti-
ba x Avaí e Náutico x Atlé-
tico-PR. Amanhã terá mais
seis confrontos.

Marcos Lima
REPÓRTER

ove equipes estarão
participando hoje, no
Parque Aquático da

Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho, no antigo Dede, no Bairro
dos Estados, em João Pessoa, da
Taça Cidade de João Pessoa de
Natação - Troféu Maria Judy
Miranda de Assis. O evento co-
meça às 8 horas e tem o objeti-
vo de fortalecer as categorias de
base da natação paraibana.

A competição é promovida
pela Federação dos Desportos
Aquáticos da Paraíba, em par-
ceria com outros órgãos, além
do apoio integral da Secreta-
ria de Juventude, Esporte e La-
zer. Uma das finalidades da
competição é homenagear a
professora Maria Judy Miran-
da de Assis, ex-diretora do an-
tigo Dede e que tem relevantes
serviços prestados ao esporte
paraibano.

A Taça Cidade de João Pessoa
de Natação - Troféu Maria Judy
Miranda de Assis está em sua
segunda edição e totalizam

aproximadamente 150 atletas
integrantes das nove equipes
participantes. "Esta competição
já faz parte do calendário anual
da federação. No ano passado
tivemos a revelação de vários
nadadores. Este ano esperamos
também atingir este objetivo",
afirmou Antônio Meira Leal,
presidente da Federação de Des-
portos Aquáticos da Paraíba.

Considerado um dos melho-
res parques aquáticos do Bra-
sil, as piscinas da Vila Olímpi-
ca Ronaldo Marinho, sob a co-
ordenação do Governo do Es-
tado têm revelado grandes no-
mes para o cenário esportivo
brasileiro. Além da natação,
outra categoria que sempre está
presente nos pódios das com-
petições é o salto ornamental.
Luana Lira, de apenas 12 anos,
é uma das referências. Ela foi
convocada recentemente para
representar o Brasil no Campeo-
nato Panamericano que ocorre-
rá ainda este ano no Canadá.

"Somos responsáveis pela
descoberta de grandes talentos.
Somos também referência para
todo o Brasil. Anualmente, tem

sido grande o número de na-
dadores que colocamos em
competições nacionais", come-
mora Antônio Meira. "Até o fi-
nal do ano, outras competições
de grande porte serão realiza-
das  na Vila Olímpica Ronaldo
Marinho", completa Toinho.

KAIO MÁRCIO
O Troféu José Finkel, que será

disputado de 1 a 6 de setembro
na Unisul, na grande Florianó-
polis/SC, teve alterações em
seus horários. Com exceção da
primeira etapa, todas as outras
quatro etapas eliminatórias ti-
veram seus horários transferi-
dos das 17 horas para as 18 ho-
ras. Já a final da quinta e últi-
ma etapa, no domingo, 6/9, pas-
sou de 10 horas para as 11 ho-
ras, a pedido da Rede Globo de
Televisão, que passará algumas
provas no Programa Esporte
Espetacular.

O paraibano Kaio Márcio de
Almeida, que esteve recente-
mente no Campeonato Mundial
de Natação, em Roma, deverá
está presente ao evento.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

N

A piscina da Vila Olímpica será palco de mais uma importante competição de natação da Paraíba, neste sábado
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Vagner de volta ao Palmeiras
Na semana de comemoração dos 95 anos do clube, a diretoria anuncia como presente a contratação do atacante que estava no CSKA, da Rússia

Comprovando a recuperação
da McLaren nas últimas corri-
das, o inglês Lewis Hamilton
conquistou o melhor tempo dos
treinos livres de ontem prepa-
ratórios para o GP da Bélgica,
realizado no circuito de Spa-
Francorchamps.

Sem chuva na segunda ses-
são, todos os pilotos melhora-
ram seus tempos em relação à
manhã. O brasileiro Rubens
Barrichello, sexto pela manhã,
ficou apenas com o 18º melhor
tempo. Serve como consolo ao
piloto da Brawn GP o desem-
penho de seu companheiro de
equipe, Jenson Button. O líder
do Mundial de Pilotos ficou
apenas com a 17ª posição.

Ao contrário da manhã,
quando a chuva auxiliou a
Toyota a liderar com Jarno
Trulli, desta vez a escuderia
ratificou o bom desempenho
na pista seca, em que Timo Glo-
ck era o primeiro colocado até
os minutos finais. O alemão,
depois, acabaria batido por
apenas 0s016 por Lewis Ha-
milton, que roubou a cena com
1min47s201.

Enquanto atrapalhou a Bra-
wn GP, o frio de Spa acabou
ajudando a Red Bull sua cocor-
rente ao título, em uma medi-
da menor que a esperada. As-
sim, o australiano Mark Web-
ber até chegou a ocupar o topo,
terminando o treino depois no
quarto lugar, seis à frente de
Sebastian Vettel. Nada isso,

a semana em que o Pal-
meiras completou 95
anos de vida, quem ga-

nhou o presente foi a torcida
alviverde. A contratação do
atacante Vagner Love, revela-
do no clube de Palestra Itália e
que estava no CSKA (RUS), foi
fechada na última sexta-feira,
de acordo com o repórter Mau-
ro Naves, da TV Globo. Obina,
que poderia ser envolvido na
troca, fica no clube pelo menos
até o fim do ano. Love será o
dono da camisa 9, que foi re-
centemente de Keirrison, que se
desligou do clube para acertar
com o Barcelona (ESP).

Inicialmente, para ceder Love,
o time russo havia pedido o tam-
bém atacante Obina. No entan-
to, o jogador está emprestado
pelo Flamengo ao elenco do Pa-
lestra Itália e para que o baiano
se transferisse para o clube do
técnico Zico, a diretoria alviver-
de precisaria comprar Obina por
R$ 4 milhões, o que deve aconte-
cer em dezembro deste ano.

Vagner Love chegou ao time
profissional do Verdão em
2002, no time comandado pelo
técnico Jair Picerni. Sua primei-
ra partida aconteceu no dia 1º
de setembro daquele ano, na
partida contra o Paraná, em
Curitiba, pelo Campeonato
Brasileiro. Na ocasião, o Verdão
acabou goleado por 5 a 1. O pri-
meiro gol foi marcado no dia
26 de abril de 2003, no empate
por 1 a 1 com o Brasiliense, em
duelo realizado na Boca do Ja-
caré, pela Série B. Com 19 ten-
tos, ele foi um dos destaques do
time que, no final daquele ano,
conseguiria o acesso para retor-
nar a Série A no ano seguinte.

No total, foram 68 partidas
pelo time profissional do Palmei-
ras e 49 gols marcados. Em ju-
nho de 2004, Love acabou nego-
ciado pelo então presidente Mus-
tafá Contursi com o CSKA por
US$ 7,5 milhões. Ele retorna ao
futebol brasileiro para mostrar
ao técnico Dunga, da Seleção Bra-
sileira, que tem condições de ser
um dos atacantes da equipe na
Copa do Mundo de 2010, que será
disputada na África do Sul.

Com a camisa do CSKA, Love
foi bicampeão russo, tetracam-
peão da Copa da Rússia, tri-
campeão da Supercopa da Rús-
sia e, o título mais importante,
campeão da Copa da Uefa 2004/
2005. No Palmeiras foi o gran-
de destaque do clube na cam-
panha da Série B do Campeo-
nato Brasileiro, em 2003.

portanto, representou uma
grande reação após a discrição
de Valência.

Mesmo sem chuva, o segun-
do treino belga seguiu modifi-
cando a teórica hegemonia da
Fórmula 1. O novato Romain
Grosjean, por exemplo, foi 1s5

mais rápido que Fernando
Alonso e levou a Renault à quin-
ta colocação.

Quatro colocações após apa-
receu outro piloto inexperien-
te, o espanhol Jaime Alguersua-
ri, da Toro Rosso. Entre eles sur-
preendeu ainda a Force India
de Giancarlo Fisichella, que foi
o sexto mais rápido do dia.

Se Grosjean e Alguersuari se
destacaram, não se pode dizer
isso também de Luca Badoer.
Realizando sua segunda exibi-
ção desde que retornou à cate-
goria, o italiano foi o último co-
locado com um tempo dois se-
gundos inferior ao de Kimi Rai-
kkonen. O finlandês, por sua
vez, manteve a Ferrari em alta
ao anotar a terceira posição.

Com o contrato se encerrando
no fim desta temporada, o ata-
cante Ronaldo teria pedido sig-
nificativo aumento dos valores
de seu acordo para disputar a
temporada do centenário no Co-
rinthians. As informações são do
jornal O Estado de São Paulo.

Ronaldo, que tem um contra-
to mensal de R$ 400 mil, tam-
bém possui acordo de partici-
pação em patrocínios na cami-
sa, o que eleva seus rendimen-
tos em cerca de 200%. No en-
tanto, o atacante espera ganhar
algo em torno de R$ 2 milhões
mensais na próxima tempora-
da, de acordo com o jornal.

Apesar da pedida de Ronal-
do, a renovação do contrato por
mais uma temporada é prati-
camente certa. "Tudo está cami-
nhando muito bem, o cenário é
de continuidade", disse Fabia-
no Farah, agente do jogador. "O
Ronaldo abraçou o projeto e na
hora certa vamos anunciar o
novo acordo", acrescentou o di-
retor de futebol Mário Gobbi,
ambos em entrevista ao jornal
O Estado de São Paulo.

A contratação do português
Cristiano Ronaldo pelo Real
Madrid foi a transação mais
cara da história do futebol, e o
jogador promete retribuir cada
centavo investido. O clube es-
panhol pagou cerca de 93 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 249
milhões) pelo jogador, eleito
melhor do mundo na tempora-
da passada. Ronaldo se diz
acostumado a desafios e não
liga para as possíveis críticas.

"Nem Deus agradou a todos,
não vou agradar também. Estou
tranquilo, em um grande clube e
vou demonstrar a mim mesmo,
à minha família e a quem me con-
tratou que eu valho 100 milhões
de euros. Não tenho que dizer
mais nada, apenas trabalhar",
afirmou Cristiano Ronaldo, em
entrevista ao jornal El País.

Apesar de toda a badalação
que cerca sua carreira, Cristia-
no Ronaldo mostra humildade
e quer servir de exemplo para
os mais jovens. Por fazer "coi-
sas diferentes", o português se
diz ciente das suas responsabi-
lidades como homem público.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Ronaldo quer
aumento para
ficar no Timão

Cristiano diz que
o investimento
será justificado

N

Hamilton é o mais rápido nos treinos

Love voltou ao Palmeiras convicto que será melhor observado pelo técnico Dunga e sonha com a seleção

#
Hoje acontece o treino
oficial que define o
grid de largada para a
corrida de amanhã
no circuito de Spa
na Bélgica

Inglês da McLaren comprova a boa fase da equipe na competição

FOTOS: REPRODUÇÃO



15JOÃO PESSOA, SÁBADO, 29 AGOSTO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Felicidade
clandestina

ContoContoContoContoConto

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

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessiva-
mente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enor-
me, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como
se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima
do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança
devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de
livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para
aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato,
ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do
pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo,
onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas.
Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como
"data natalícia" e "saudade".

Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era
pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa
menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavel-
mente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres.
Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na
minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que
ela me submetia: continuava a implorar-lhe empresta-
dos os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno
dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa.

Como casualmente, informou-me que possuía As Rei-
nações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro
grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo
com ele, comendo-o, dormindo-o. E completamente aci-
ma de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua
casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia
seguinte eu me transformei na própria esperança da ale-
gria: eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave,
as ondas me levavam e me traziam.

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-
me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu
voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí
devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava
toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o
meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa
vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte
viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida
inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando
pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto
da filha do dono de livraria era tranqüilo e diabólico.
No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com
um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta
calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu
voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde,
no decorrer da vida, o drama do "dia seguinte" com ela
ia se repetir com meu coração batendo. E assim conti-
nuou. Quanto tempo? Não sei.

Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não
escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a
adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes
adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito:
como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando
danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diaria-
mente à sua casa, sem faltar um dia sequer. As vezes ela
dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas
você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra
menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olhei-
ras se cavando sob os meus olhos espantados.

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa,
ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua
mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e di-
ária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explica-
ções a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entre-
cortada de palavras pouco elucidativas. A senhora acha-
va cada vez mais estranho o fato de não estar entenden-

REPRODUÇÃO

do. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a
filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro
nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler!

E o pior para essa mulher não era a descoberta do que
acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que
tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de perversi-
dade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à
porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que,
finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha:
você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim: "E
você fica com o livro por quanto tempo quiser." Entendem?

Valia mais do que me dar o livro: "pelo tempo que eu
quisesse" é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena,
pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se se-
guiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na
mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não,
não saí pulando como sempre. Saí andando bem deva-
gar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito.

Café pequenoCafé pequeno

A árvore da serra

- As árvores, meu filho, não têm alma!
E esta árvore me serve de empecilho...
É preciso cortá-la, pois, meu filho,
Para que eu tenha uma velhice calma!

- Meu pai, por que sua ira não se acalma?!
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?!
Deus pôs alma nos cedros... no junquilho...
Esta árvore, meu pai, possui minha alma!...

- Disse - e ajoelhou-se, numa rogativa:
"Não mate a árvore, pai, para que eu viva!"
E quando a árvore, olhando a pátria serra,
Caiu aos golpes do machado bronco,
O moço triste se abraçou com o tronco
E nunca mais se levantou da terra!

AUGUSTO DOS ANJOS

O que li
Parte integrante da obra também intitulada "Felicidade

Clandestina", de Clarice Lispector, o conto hoje em desta-
que narra fatos da infância da autora na cidade de Recife/
PE. O enredo está diretamente ligado a um ato de maldade
de uma menina "gorda, baixa, sardenta e de cabelos exces-
sivamente crespos, meio arruivados" que acabou servin-
do como combustível para o início da paixão da autora
pela literatura.

Movida por um enorme sentimento de inveja das cole-
gas "imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de
cabelos livres", a filha do dono da livraria descobre o gosto
de Clarice pelos livros e decide exercer sobre ela todo o seu
sadismo. O instrumento de tortura escolhido é a promes-
sa de empréstimo do livro "As Reinações de Narizinho",
de Monteiro Lobato. O massacre lento é a promessa diária
de que no dia seguinte a menina bonita levará para casa o
livro prometido.

E o resultado, infelizmente para ela, é que o livro acaba
chegando às mãos da sua vítima por intermédio da mu-
lher do dono da livraria - sua mãe. Pior ainda. O desejo
pelo livro inalcançável faz a menina bonita se apaixonar
por ele como se fosse seu amante. E essa paixão cresce tan-
to que ela acaba se tornando especialista em produzir li-
vros e mais livros, textos e mais textos, histórias e mais
histórias.

E a produção de obras de excelente qualidade se torna
tão grande e tão importante que ela acaba enchendo de
bons livros, não somente a livraria do pai da menina feia e
má, mas uma infinidade de livrarias de todas as partes do
país e do mundo.

Quanto tempo levei até chegar em casa, também pou-
co importa. Meu peito estava quente, meu coração pen-
sativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que
não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas
depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o
de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo
comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guar-
dara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes.
Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clan-
destina que era a felicidade.

A felicidade sempre iria ser clandestina para mim.
Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no
ar... Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha
delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me
com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase purís-
simo. Não era mais uma menina com um livro: era uma
mulher com o seu amante.

CLARICE LISPECTOR

.................
O desejo pelo livro
inalcançável faz a
menina bonita se
apaixonar por ele
como se fosse seu

amante. E essa
paixão cresce tanto

que ela acaba se
tornando especialista
em produzir livros e
mais livros, textos e

mais textos, histórias
e mais histórias..................



Tarantino vem ao Brasil
lançar Bastardos Inglórios
A Paramont Brasil anunciou hoje que o cineasta
Quentin Tarantino virá ao Brasil lançar seu mais recente
filme, "Bastardos Inglórios", protagonizado por Brad
Pitt, durante o Festival do Rio.
Tarantino chega ao Brasil no dia 5 de setembro e, no
dia 6, apresenta filmes selecionados por ele para a
Sessão Carta Branca, que integra a programação do
festival.
No dia 7, o diretor participará de entrevistas e demais
atividades de divulgação do longa e, à noite, apresenta
"Bastardos Inglórios" no encerramento do festival.

A glória é um
veneno que
devemos sorver
em pequenas
doses.

Honoré de Balzac,
ESCRITOR
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Festival tem curtas da PB
no Projeto Cine Casarão
‘O Cão Sedento’ e ‘O Plano do Cachorro’ estão na lista

de filmes que serão exibidos, em João Pessoa. 18
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Sertão recebe acervo
com 21 obras do Sesc JP
Telas de artistas plásticos e fotografias estão no Centro

Cultural do Banco do Nordeste, na cidade de Sousa. 19

Projeto Oi Blues By Night reúne,
hoje à noite, no Teatro Paulo Pontes,
em João Pessoa,  André Matos e
Vasco Faé, em um show antológico

oje, a partir das 21 horas, o Projeto Oi
Blues By Night vai reunir duas feras da
música brasileira. André Matos e Vas-

co Faé farão show no Teatro Paulo Pontes, em
João Pessoa. O melhor cantor de rock do Brasil e
um dos feras do blues brazuca dividirão o palco.
As cadeiras são numeradas e os ingressos são
limitados.

Os dois músicos se conheceram em 2005 em
uma "jam session" num pub em São Paulo. A
noite era de Blues e Rock'n Roll com Andreas Kis-
ser, Vasco Faé, Theo Wernek e Fábio Azeitona e foi
aí que Vasco convidou André para cantar um
Blues de improviso com a banda. A princípio
Matos ponderou que não cantava nenhum Blues
em especial, mas por insistência de Fae, para que
improvisasse alguma letra na hora, Matos to-
pou, e foi simplesmente demais.

Posteriormente dividiram palco em outras
apresentações com a banda "Andreas Kisser e
Brasil Rock Stars" e em 2008, quando a banda

"Irmandade do Blues", a qual Faé faz parte, rece-
beu convite da gravadora RWR para gravar um
DVD ao vivo, pensaram em dois convidados para
o evento. Faé sugeriu André Matos que aceitou o
convite logo de cara.

A gravação ficou muito boa e deverá ser lançada
no início do segundo semestre de 2009, com planos
para lançamento no Nordeste também. Cantando
solo "I got the Blues", música de Vasco Faé e dividin-
do vocais com Faé em "Mercedes Benz", André Ma-
tos se mostrou um ótimo intérprete de Blues, o que
motivou Faé a convidá-lo para participar do Oi Blu-
es By Night de 2009, quando o diretor do festival,
Giovanni Papaleo sondou Faé sobre uma nova atra-
ção para agosto do ano corrente.

O show dos dois será regado de alguns Blu-
es como Superstitious (Steave Wonder), I got
the Blues (Vasco Faé), e alguns Classic Rock
como Rock'n Roll (Led Zeppelin) na versão
blueseira de Faé entre outras.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

André  Matos
Nasceu em São Paulo, dia 14 de setembro de 1971. É
um maestro, compositor, arranjador, orquestrador,
cantor lírico e popular (com tessitura vocal de tenor
lírico leggero), multi-instrumentista (piano e teclado) e
letrista brasileiro, em cujo currículo profissional ainda
constam a experiência como professor de técnica e
interpretação vocais e inclusive um trabalho como ator
melodramático.

BANDAS
Ex-vocalista das bandas de symphonic power metal e
heavy metal brasileiras Viper, Angra e Shaaman, das
quais foi um dos fundadores e onde também atuava
como um dos compositores, arranjadores,
orquestradores, instrumentistas e letristas, está em
carreira solo desde outubro de 2006.

SAIBA MAIS #

Vasco Faé
Uma das maiores referências no que diz respeito a voz e
gaita no cenário de Blues brasileiro, com mais de 200 mil
acessos no YouTube entre os trabalhos que participa,
Vasco Faé faz de sua antológica versão de "Trêm das 11"
misturada com "Hoochie Coochie Man" um dos pontos
altos de suas apresentações, além de inúmeras versões
"emblueseificadas" que faz de clássicos como "Medo da
chuva" (Raul Seixas), "Rock'n Roll" (Led Zeppelin), "Só
quero um xodó" (Dominguinhos). Já dividiu palco com
Caetano Veloso, Herbert Vianna, Tony Belotto, Bocatto,
Simone, Nando Reis, Samuel Rosa, Dinho Nascimento,
Pitty, entre outros. Foi integrante do Blues Etílicos entre
2003 e 2005 com a qual gravou o CD "Cor do Universo
(2003)", e fundou e faz parte desde 1993 do Irmandade
do Blues, a mais antiga banda de Blues do estado de São
Paulo com a mesma formação e dois CDs na bagagem
(Veneno - 1996 / Good feelings - 2007).

SAIBA MAIS #

“
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Projeto da Secretaria de
Educação com apoio da
Associação Brasileira de
Documentaristas destaca
trajetória da produção
cinematográfica paraibana
desde o clássico ‘Aruanda’

projeto Cine Casarão conti-
nua destacando o cinema
paraibano de curta metra-

gem  - a Mostra Curta Paraíba – que
contempla de ”Aruanda” aos novís-
simos realizadores adeptos da mí-
dia digital.

O Projeto Cine Casarão iniciou
suas atividades abrindo as portas de
uma sala, no Casarão Dom Vital,
com o nome do  proprietário do an-
tigo Cine Moderno, homenageando
o popular Senhor Didi (Evilásio Ba-
tista de Albuquerque), da cidade de
Itambé-PE  geminada à Pedras de
Fogo .

ESCOLAS
 Na missão de retomar junto à popu-

lação o hábito de ir ao cinema a Secre-

taria de Educação e Cultura conta com
o apoio da ABD-PB Associação Brasi-
leira de Documentaristas e dos realiza-
dores que gentilmentes cederam suas
obras para exibição.

“Precisamos envolver todas as es-
colas e grupos organizados no sen-
tido de agirmos com o objetivo de
formação de plateia e ao mesmo tem-
po incentivar o uso da linguagem
audiovisual como expressão artísti-
ca”, disse Olimpíades Ovídio, secre-
tário de Educação Cultura e Despor-
tos.

O Cine Casarão vai funcionar nas
quintas-feiras, sempre às 19 horas e
a mostra segue durante o mês de se-
tembro. O Casarão Dom Vital fica lo-
calizado  na Rua João Pessoa, Cen-
tro – Pedras de Fogo-PB.‘O Cão Sedento’, curta que será exibido no Cine Casarão; no alto, cena de ‘O Plano do Cachorro’

3 / 9, às 19 horas
Debate com os cineastas

O Cão Sedento
Direção: Bruno de Sales  / 12 minutos / FIC
/ 2005-PB

Suíte Karolyne
Direção: Ana Bárbara Ramos / 10 minutos /
2009-PB

Cabaceiras
Direção: Ana Bárbara Ramos / 14min. /
2007-PB

PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO #

10/9, às 19 horas

Táxi
Direção: Jacinto Moreno / 19 minutos/ FIC
/ 2006 – PB

O Plano do Cachorro
Direção: Arthur Lins e Elly Marques /
10minutos / FIC / 2009 – PB

Parahyba 400 anos
Direção: Machado Bitencourt / 14 minutos
/ DOC / 1985-PB

17/9, às 19 horas

O Meio do Mundo
Direção: Marcos Vilar / 12 minutos / FIC /
2005-PB

A Voz do Poeta
Direção: Diana Reis / 26 minutos / DOC /
2006-PB

Lelê
Direção: Carlos Dowlling  / 4 minutos de
duração / Animação / 2007-PB

24/9, às 19 horas

Sertão Mar
Direção Marcos Vilar e Torquato Joel /
20 minutos  / DOC / 1998-PB

Morfeu
Direção: Felipe Brito   / 4min. / Animação /
2008-PB

Tempo de Ira
Direção: Marcélia Cartaxo  / 12 minutos /
FIC / 2005-PB

CINE CASARÃO
Curta PB
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Arte paraibana

O

Centro Cultural Banco do
Nordeste, na cidade de
Sousa, está recebendo 21
obras de artistas plásticos,
que compõem o Acervo
Sesc; exposição termina dia
6 de setembro NO SERTÃO

Centro Cultural Banco do
Nordeste, na cidade de Sou-
sa, está recebendo 21 obras

de artistas plásticos, que compõem o
Acervo Sesc-PB, numa exposição in-
tegrante do mês cultural de agosto de
2009. A mostra de trabalhos com as
linguagens das artes visuais pintura,
fotografia, desenho, gravura, escultu-
ra, objeto e instalação, foi aberta no
último dia 20 e fica até 6 de setembro,
de terça-feira a domingo, das 13 horas
às 21 horas, com entrada gratuita.

O Acervo é formado por obras de
artistas premiados nos salões de arte
do Sesc-PB, ou doação pelos artistas
que expõem no Projeto Agenda de Ex-
posição. Entre os selecionados estão
Flávio Tavares, Wilson Figueiredo,
Leonardo Pessoa, Fred Svandsen, Ro-
berto Martins, Hebert Adriano, Ron-
cali Dantas, Lú Maia, Bob Ooche, Mar-
cos Aurélio S., Marcos Henrique, Cris-
tina Carvalho, Flauberto, Helder Oli-
veira, Geilson Lucas, Verdee, Ilson
Moraes, Emanuel Guedes, Lúcia Fran-
ça, Leonildo Galdino e Xico Carvalho.
Esse material representativo da po-
tencialidade dos artistas agora está
itinerante apresentando, também, a
todas as regiões do Estado da Paraí-
ba, com obras criadas por novos e an-
tigos talentos.

O Centro Cultural é uma ação do Ban-
co do Nordeste para o desenvolvimento
do nível de percepção do homem nor-
destino, indispensável, ao exercício de
sua cidadania, atuado como um centro

formador de plateias e espaço de difu-
são e promoção da cultura nordestina e
universal, despertando nas pessoas a cu-
riosidade, valorização e interesse pelos

bens culturais. A localização é na Rua
José Gomes de Sá, 7, Centro, Sousa, tele-
fone 3522-2980.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

A fotografia de Roberto Martins faz
parte do Acervo do Sesc, que foi

enviado para o Centro Cultural Banco
do Nordeste, no Sertão da PB

DIVULGAÇÃO

Trânsito nosso
de cada dia

O trânsito não pode permitir a
convivência competitiva, no mesmo
espaço, de vários tipos de transporte...

No início, a ideia de legalização dos
serviços de “mototáxi”, assim como
dos transportes alternativos, nos che-
gou a ser simpática, reforçada pela aju-
da que efetivamente se daria aos que
buscam nessa atividade meios dignos
de sobrevivência. Afinal, frente às se-
quelas de uma sociedade injusta e mal
organizada ninguém de bom senso se
oporia a qualquer atividade laboral ho-
nesta, um direito nobre, sagrado e res-
peitado em qualquer função que se ope-
re.

Entretanto, após refletir sobre as di-
versas colocações de técnicos em trans-
portes públicos, administradores e ur-
banistas que muito supriram os meios
de comunicação com informações úteis
e textos opinativos, começamos a en-
tender por que ainda há tanta resis-
tência à oficialização destes serviços.
Obviamente somos inclinados a achar
que parte dessa resistência, sobretudo
a oriunda de empresários de transpor-
tes, poderia estar atrelada a interesses
financeiros a fim de lograr a exclusivi-
dade do setor.  Para maiores lucros, evi-
dentemente, o que seria compreensí-
vel à luz de qualquer modelo econômi-
co capitalista que se preze.

Mas não é bem assim. Inobstante os
argumentos e justificativas populares,
sindicais, e dos que se põem a favor da
legalização dos “mototaxistas”, have-
mos de considerar suas consequências
e implicações. Quem dirige em Patos,
por exemplo, experimenta a complexi-
dade de um trânsito diversificado, sem

nenhuma disciplina seletiva, uma con-
fusa profusão de veículos de vários por-
tes, incluindo bicicletas e carroças pu-
xadas por animais, no meio de uma
imensa quantidade de motocicletas que
saem de todos os lados. Uma inegável
situação de insegurança e vulnerabili-
dade.

E como ordenar tal situação, sobre-
tudo nas capitais e cidades maiores,
cujas vias públicas já convivem com a
necessidade de disciplinar e separar o
tráfego das bicicletas, ônibus, veículos
de descarga e particulares? O célebre
arquiteto Jaime Lerner, que governou
3 vezes Curitiba e 2 vezes o Paraná,
muito nos advertiu que o trânsito não

pode permitir a convivência competi-
tiva, no mesmo espaço, de vários tipos
de transporte, sob pena de se tornar
um caos. Tal observação, de quem co-
nhece bem os problemas urbanísticos
das cidades brasileiras, que se incluem
entre as maiores e crescentes concen-
trações de carros particulares por me-
tro quadrado do mundo, merece irres-
trito respeito.

O tráfego diversificado só é viável se
puder separar literalmente as vias de
condução, por tipo de veículo, em pis-
tas largas, divididas com faixas espe-
cíficas para cada porte. O que é prati-
camente impossível na maioria de nos-
sas cidades, cujo planejamento urba-
nístico não se desenhou com tal previ-
são.

Assim, caberá a cada município ana-
lisar, consciente e cuidadosamente, as
suas condições urbanas, para assumir
as devidas responsabilidades pela op-
ção que fizer para o trânsito nosso de
cada dia.

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

ARQUITETO, ARTISTA PLÁSTICO,
JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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BAKKE

O empresário Leonardo Telles
(29), levará a médica Gerla-
ne Nascimento Cunha ao al-
tar dia 31 de outubro. Eles
casam na Do Carmo e rece-
bem os convidados, cerca de
200, no Paço dos Leões.
O Professional Beauty & Spa,
Feira de Cosméticos e Bele-
za, que acontecerá no Espa-
ço Cultural, de 13 a 15 de se-
tembro, contará com a pre-
sença de Osvaldo Alcântara,
ícone da Cosmetologia Mun-
dial. Inúmeros lançamentos
de produtos da  Adcos e equi-
pamentos da Tonederm,
acontecerão no evento.  E ain-
da:  o Congresso Nordestino
de Manicures; Jornada Nor-
destina de Estética; Fórum de
Negócios e o Nordeste Hair
Look. Mais informações sobre
a feira: 3042 58 40.
Jussara Florentino anda por
Cachoeira Paulista, interior
de São Paulo, na Canção
Nova.
O Hotel Pirâmide de Natal ,
na via costeira, oferece um
centro de convenções com
capacidade para até 3.500
pessoas. Com mais de 300
apartamentos, todos com
vista para o mar, o hotel está
com novo executivo de ven-
das, o Alexandre Del Porto.
Fone do Hotel:  84 4009
9401.
Ficar em fila de banco duran-
te horas é uma tortura, po-
rém, quer tortura maior que
esperar (muitas vezes pas-
sando mal)  mais de 5 horas
por uma consulta médica,
esta  marcada, muitas vezes,
com meses de antecedên-
cia? Se você pensou que o
plano de saúde é o do  SUS,
errou.  Acontece com o ‘me-
lhor’ plano de saúde da cida-
de - Unimed. Pense como o
‘freguês’ sofre. A Unimed
deveria aumentar o núme-
ro de médicos.
No Empório Gourmet, dia 3,
show francês, com a cantora
Patrícia Moreira e Henrique
Dornelas. Quem já assistiu a
primeira sessão garante:é
imperdível. A casa lota!!!!!!!!!!!!
Knutinho Bakke parte para
Londres para o seu pós doc-
tor em Física. Pense num
crânio!!!!!!!!
Daqui desejo boa sorte para
Marcela Sitônio que dia 2 vai
conduzir a API, Associação
Paraibana de Imprensa.
Na última terça entramos
em estúdio e gravamos o
programa com a executiva 
Daniellita Morais sobre a Fu-
nasa Saúde, Caixa de Assis-
tência dos funcionários da
Saelpa, atual Energisa.

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

 A OI  traz à Capital paraibana o seu show itinerante, o OI Show Blues.
Este sábado, no Paulo Pontes, às 21 horas, com duas feras: André Mat-
tos, do Rock e Vasco Fae, do Blues. Na produção local, Toinho Alcântara,
ex Funjope e ex-Funesc. Vendas dos convites nas lojas da OI. 

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje

A médica Andréa Gadelha e a banqueteira Ione Pimenta, nos estúdios da TV Master, comandam
hoje o MC Dia Feliz.

2 Encontro de Lojas
O Dia do Maçom foi festejado com pompa uma semana

inteira. Culminou com jantar festivo informal nos
salões do Versailles da empresária Bebeta Miranda.
Na organização dos festejos, o Grão Mestre do Gran-
de Oriente Brasil da Paraíba, Aderaldo Oliveira, da
Loja Arlindo Correa, que reuniu na noitada do Ver-
sailles, mais de 300 pessoas. Em tempo: o movimen-
to social da maçonaria prima pela discrição.

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

realizado pelo Creci-PB, leia-se Rômulo Soares de
Lima, dia (5), na Maison Blu’nelle. E 10 notebooks tam-
bém. Dezesseis personalidades paraibanas receberão
o ‘Troféu Colibri Personalidade Produtiva 2009’. A
festa deverá reunir mais de mil convidados.

 
2 Rurais
Plácido Pires, gestor do Cooperar, numa correria imen-

sa  para dotar os municípios paraibanos com seus
conselhos, que ficam responsáveis por priorizar
obras a serem realizadas nas suas comunidades ru-
rais.  O Cooperar está prestes a receber verbas do
Banco Mundial daí, a pressa.

 
2 Renda herdada
Wilminha, filha de Edla Julinda e de Gilson Guedes, dia 4

de dezembro, sobe ao altar com André, filho de Daniel
Pires e de Roberta. Detalhe: no vestido de noiva da
Wilminha, que está sendo criado por Ignês Cunha, a
renda é a mesma usada há 25 anos pela sua mãe Edla,
no altar. Wilminha e André vão curtir lua-de- mel em
Miami com cruzeiro pelo Caribe.

 
2 Ecossocial
A primeira loja franqueada da Coopnatural (Ecochiques) 

está instalada na Capital paraibana, no Shopping Cai-
çara.  Comandam a primeira franquia da cooperativa,
que trabalha com  o algodão orgânico/colorido, Lucia-
na Rabay, Gareth Butcher, Leila Rabay e Ari Lima.
Depois de lançado o projeto de franquia nacional mais
de 20 candidatos andam em fase de seleção.

 
2 Pit Stop: La Tocha
Renatinha Gouveia, depois de um longo giro pela Europa  e

Estados Unidos, começa a curtir na Capital paraibana
os lançamentos de verão da sua loja La Tocha, na Edson
Ramalho, com o melhor da moda feminina carioca.

 
2 Verão ‘Oncinha’
Cristiana Vasconcelos, Catarina Batista, Ana Maria

França e Anita Betânia, junto com Belinha Cabral
(esta, ainda dodói), com todo gás, organizam a tem-
porada de verão da Bella Mania. Será agora em se-
tembro com coleção nova de todas as boas griffes. “a
moda oncinha está com tudo” comenta Belinha Ca-
bral antenada com as news.

 
2 Meu Calhambeque
Tércio Caldas Júnior, presidente do CCA-PB, na organi-

zação do 5º Encontro Nordeste de Veículos Antigos e
do 1º Encontro Paraibano de Carros Antigos. O 5º
Eneve  e o 1º Epbcar acontecerão  no Tropical Hotel
Tambaú, de 9 a 12 de outubro. Mais informações pelo
fone:   83 3244 0088.

  

MC DIA FELIZ!

2 Sucesso social
A advogada Tributarista, Maria Diniz, será o centro das atenções, próximo dia

2. Ela terá sua nova idade festejada com almoço na Adega do Alfredo. No
melhor estilo ‘cada um paga o seu’ o almoço deverá ser um dos mais con-
corridos. Ela é fantástica!!!!!!!!!!!

 
2 Quem assume
O executivo da Hotelaria, Guilherme Cremonini, ex Hotel Tambaú e ex-Faraó,

vai gerenciar a enooooooorme casa de eventos a ser inaugurada ainda este
ano no Manaíra Shopping. Ele já começou a trabalhar e fazer a contagem
regressiva para a badalada inauguração da casa de shows.

 
2 Reveillon Hotel Fazenda
Edson Pinto, engenheiro e fundador do Vale das Cascatas hoje, Water Park do

Nordeste, um típico Hotel Fazenda, com 40 apartamentos de luxo, já come-
ça a planejar o reveillon do local. O Hotel Fazenda fica no município do
Conde onde ficam as melhores praias do nosso Litoral Sul.

O MC Dia Feliz chega neste sábado ao Dia D. Na loja da Ruy Carneiro a
festa correrá o dia inteiro com o carro-chefe da casa, o saboroso Big Mac. A
renda do dia do Big Mac será para a ala pediátrica do Laureano esta,
comandada pela médica oncologista infantil, Andréa Gadelha. Apadri-
nham o evento: Yone Pimenta (Sonho Doce) e Júnior Expedito (Antares).
 Ano passado a instituição arrecadou cerca de 60 mil reais.
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“Só os fracos, os impotentes,
quedam na resignação: os
enérgicos insurgem-se, lutam,
dão combate à vida e
vencem”.

Coelho Neto
ì

LINHA DIRETA COM A COLUNA: HERMANOJOSE@BOL.COM.BR

Quem esteve aniversari-
ando esta semana, foi
Monalisa da Silva Flor,
componente veterinária
da Prefeitura de Lagoa
Seca.

Hoje e amanhã, no Garden
Hotel, a Cia. Paraibana de
Comédia apresenta, às
20 horas, o Pastoril Profa-
no  - “Um verão carioca”.
Trata-se de um delicioso
besteirol.

Às 20 horas de hoje, o pro-
fessor e crítico literário
José Mário da Silva lança
seu livro “Os Abismos do
Ser”, na Associação Co-
mercial e Empresarial de
Campina Grande.

Maria Lúcia Baldini não
pôde vir de Brasília-DF,
mas mandou uma bela
mensagem para seu ami-
go João Hortênsio Ribei-
ro por seu aniversário.

O restaurante Tábua de
Carne diversificou o car-
dápio: além do regional,
agora oferece massas.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Mulheres
O mês de setembro é rico em mulheres destacadas aqui na Camp.

Entre elas, estão a jornalista Sevy Nunes, hoje afastada por
motivo de saúde; a dramaturga e escritora Lourdes Ramalho,
em plena atividade; a professora universitária aposentada Mari-
sa Braga de Sá; e a conhecidíssima Eneida Agra Maracajá,
criadora do Festival de Inverno e do Bloco da Saudade, entre
outros feitos culturais. A elas nossos votos de saúde e do melhor
êxito.

2 Operadores
Não há escolha acertada quando se trata de operadoras de telefo-

nia. Como se sabe, a Tim acaba de fechar as suas lojas em Cam-
pina Grande, restando aos clientes resolver os problemas que
surgirem, submetendo-se à tortura das atendentes virtuais, o
que exige tempo e paciência de Jó.

A Oi tem lojas e um funcionário no Juizado do Consumidor que,
justiça se lhe faça, atende muito bem, só que para alguns proble-
mas, também é necessário recorrer aos irritantes telefonemas.

2 Festividades
Hoje é Dia do Vaqueiro e Dia Nacional de Combate ao Fumo.
“O uso do cigarro é um vício que não traz benefício algum

para as pessoas, sejam elas fumantes ou não. Por essa ra-
zão, foi instituído este dia por meio da lei nº 7.488, de 11 de
junho de 1986, assinada pelo então presidente José Sarney.
O consumo de cigarros é a mais devastadora causa de do-
enças e mortes prematuras da história da humanidade,
pois provoca, a cada ano, a morte de quatro milhões de
pessoas no mundo, ou seja, uma a cada oito segundos”.

2 Leituras
Divido-me atualmente, na leitura de livros de três escritoras cam-

pinenses (natas ou aqui radicadas). Três estilos diversos, mas
todos agradabilíssimos. Um é Apontamentos de Aula – Exer-
cícios de Paixão, de Conceição Araújo, cujo título já esclarece
o seu conteúdo; outro é “Campina em Crônicas”, de Déa
Cruz, a paulista campinagrandense que traçou perfis de per-
sonalidades nossas, sob a sua ótica generosa; o terceiro é de
Maria Alice, “Trovão”, título que é nome de família tradicio-
nal, que ela resgata desde os primórdios.

Um excelente modo de preencher o tempo que me sobra.

O Chá
Entre as pessoas que me ligaram para lamentar a

não realização do Chá de Agosto este ano, estão
duas veteranas frequentadoras da promoção:
Beth Vasconcelos, há anos residindo em João Pes-
soa, mas sem jamais deixar de comparecer, des-
de o primeiro, e Tamar Celino, filha da nossa
madrinha Vitalícia, a grande dama Maria de Fé-
lix Araújo. Após ouvir minhas razões, Tamar su-
geriu um Chá de Primavera, em setembro. Por
que não?

Adarlan Farias e Vanessa em noitada elegante Jakeline e Geraldo Soares em festa no Grand Château

Paulino Silva e Mariluce Moreira navegando na noite
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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 quin-
ta-feiras), 16:10, 18:40 e
21:10.  Campina 1 (dubla-
do) -  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 quin-
ta), 16:40, 18:50 e
21:00.

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

- 14:15, 16:15, 18:15 e
20:15. Campina 4 (dubla-
do) - 14:30, 16:30, 18:30
e 20:30.

ARRASTA-ME PARA O IN-
FERNO  (99 minutos) -
Censura 16 anos. Terror.
Box 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 mi-
nutos) - Censura 14 anos.

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

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

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

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 minu-
tos) -  Comédia.  Censura
14 anos - Box 4- 13:30(ex-
ceto terça e quinta-feiras),
15:30, 17:30, 19:30 e
21:30. Box 5 - 14:30(ex-
ceto terça e quinta-feiras),
16:30, 18:30 e 20:30.

Áries (21/03 a 20/04)  - Clima astral
continua quente, mas você continua
bem orientado se ouvir mais a intuição
do que a razão. Setores que precisam de
sua intervenção direta e urgente: imóvel,
casa, família. Novos arranjos ai terão
mais sorte ai. Sede de conhecimento e
expansão. Poder espiritual.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Com o
clima explosivo destes últimos dias resta
a você saber se equilibrar entre
demandas contraditórias e interesses
idem. No trabalho, não discuta a toa. Só
encare se a causa for realmente digna e
ai, pague pra ver. Em casa, colaboração e
honestidade elevam astral.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Você
sente, claro, com suas antenas
poderosíssimas, o que se passa no
ambiente coletivo. A Lua crescente de
hoje propõe que da analise você passe
a síntese. No trabalho, é bom que
exista algo estimulante e promissor,
senão o pique vai embora de vez.

Libra (21/09 a 20/10) - Mercúrio em
seu signo é uma benção de
comunicação fácil, desenvoltura
mental e capacidade de tecer alianças.
Porem, há alguém apressadinho,
briguento, que pode colocar você
num fogo cruzado. Recuse-se
terminantemente a ser boi de piranha!
Conserve a saúde e fuja disso.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Dia especial para se recolher e meditar
no sentido de suas ligações sociais,
de seus projetos comuns com
pessoas, entidades e afins. A Lua
crescente pede que você, alem de
conferir a realidade, confie no
invisível, naquilo que embala os
sonhos. Ter fé é também uma opção.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Viver
em sociedade é difícil, mas é a única
possibilidade. Segure a onda de
Saturno reclamão e critico demais!
Com o crescente lunar, chega um
período bom para redimensionar
posição publica, profissão e
carreira.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Dia
importante hoje para você,
pessoalmente. Porque acontece em
seu signo a Lua crescente, sinal de
oportunidades que surgem de uma
confiança maior em seu potencial.
Você terá de adaptar sua imagem
publica a isso. Terá de fazer alterações.
Muitos se espantarão. Que seja!

Peixes (20/02 a 20/03) -

Configuração astral já está complicada
para você se envolver com trabalho de
parceiro, ou com ele. As coisas podem
se complicar e o bate boca será
inevitável. Ou você tem sua
independência respeitada, ou nada.
Dialogo complicado. Informações
desencontradas.

Touro (21/04 a 20/05)  - Alerta
vermelho nos próximos dias no campo
financeiro, taurino! Outro tema em
destaque é o desapego. Saiba abrir mão
do que não tem mais sentido manter.
Isso vale em todos os sentidos e
direções. No amor, sensualidade só rola
com cumplicidade e planos em comum.

Leão (21/07 a 20/08)  - Vantagem de
uma Lua crescente em signo amigo:
poder contar com amigos, apoios e
colaboradores em um cenário hostil.
Você também acerta, nos próximos sete
dias, um negocio que vai expandir nos
próximos meses. Tem a ver com viagens,
palestras, administração.

Escorpião (21/10 a 20/11) -  O
tema em alta a partir da Lua crescente
de hoje é conjugar crescimento
financeiro com projetos profissionais,
até com amigos. Se você tem os
recursos, pode se engajar em projeto
comum. Mas deixe claro que não se
pode apenas contar com os seus
recursos. Discrimine.

Aquário (21/01 a 19/02)  - A partir
de hoje e até a Lua cheia de 4/9, você
vive um período de expansão e
facilidades. Aproveite para fortalecer
sua rede de apoios, circule por ai, faça
com que seus amigos saibam como
você os valoriza. Não há medo que
não possa enfrentar ao lado deles.
Transcenda isso.

Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres formam a dupla cômica de ‘Os normais 2’
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Fest-Aruanda homenageia

Imortalizado por suas
interpretações em filmes
como ‘O Homem que
Virou Suco’, ator paraibano
receberá troféu pelo
conjunto da obra

JOSÉ DUMONT

ator José Dumont será homena-
geado esse ano no 5° Fest-Aruan-
da do Audiovisual Universitário

Brasileiro que acontece na Capital de 7 a 12
de dezembro no Tropical Hotel Tambaú.
Dumont, que é paraibano, receberá o Tro-
féu Aruanda Pelo Conjunto da Obra e a
solenidade ocorrerá dentro da programa-
ção oficial do evento que tem patrocínio do
Ministério da Cultura, BNB e Caixa Econô-
mica Federal, sendo uma realização do Ne-
ppau, CCHLA, PPGC e Reitoria da UFPB.

A escolha do nome do ator para rece-
ber tal comenda se justifica pela sua vi-
toriosa e brilhante carreira no cinema
brasileiro onde se celebrizou em papéis
memoráveis nos filmes “O Homem que
Virou Suco” e “A Hora da Estrela”, entre
personagens que também ganharam
fama em seriados e telenovelas, além de
curtas-metragens em que também atua
sempre que é convocado por diretores
consagrados ou mesmo estreantes.

José Dumont disse, por telefone, à coor-
denação do Fest-Aruanda que “as home-
nagens são sempre bem-vindas” e que
recebia a notícia “com muita felicidade,
afinal, são eventos de reconhecimento ao
trabalho desenvolvido até hoje”. A orga-
nização do festival informou ainda que a
solenidade propriamente dita de home-
nagem deverá vir cercada de “boas sur-
presas” para o público e que algumas
destas deverão ser anunciadas nos pró-
ximos dias em função de trabalho de ar-
ticulação em nível nacional que está sen-
do feito nesse momento.

PREMIAÇÕES
Premiado três vezes com o Kikito de

Melhor Ator, em Gramado, três vezes
vencedor do Candango, no Festival de
Brasília, escolhido melhor ator em 1999,
pela APCA – Associação Paulista dos Crí-
ticos de Arte, premiado também em Ha-
vana, Miami, Recife e Rio de Janeiro. José
Dumont é um sucesso indiscutível. O ator
que consegue transitar com grande cria-
tividade e talento entre os mais diversos
perfis de personagens ganha agora uma
retrospectiva realizada pelo Centro Cul-
tural Banco do Brasil. Durante três se-
manas, o público de Brasília poderá
acompanhar a trajetória deste paraiba-
no genial, que conseguiu burlar um des-
tino como o de tantos outros meninos
pobres do nordeste e tornar-se uma das
maiores estrelas do cinema brasileiro.

Um dos mais consagrados e frequen-
tes atores do cinema brasileiro, José Du-

mont atravessa os últimos 30 anos de
uma história conturbada em que a pro-
dução cinematográfica nacional viu de
tudo: da briga por espaço contra os fil-
mes de Hollywood ao fim da Embrafil-
me na era Collor e à chamada “retoma-
da”. Ele protagoniza ou interpreta per-
sonagens relevantes em vários sucessos
de antes e em filmes que hoje são consi-
derados inventivos e renovadores da
linguagem no país. Está em Kenoma,
Narradores de Javé, Cidade Baixa, Ári-
do Movie. Vive também o empresário
da dupla Zezé di Camargo e Luciano no
mega-sucesso 2 Filhos de Francisco.

Toda esta história começou há muitos
anos, depois que o rapaz nascido na Pa-
raíba migrou para São Paulo e desco-

briu a arte de representar. A arte esteva
desde cedo impressa na vida de José
Dumont. Foi ouvindo o cordel e relacio-
nando o som com a palavra escrita no
livreto que ele aprendeu a ler sozinho.
Foi lendo alto o Novo Testamento para o
avô e seus amigos que percebeu que gos-
tava de imaginar aventuras e dar vida a
outras pessoas. Foi o palco de um teatro
que o revelou para o cinema.

O ARTISTA
Filho de Severino e Maria Porpino,

nascido em Belém do Caiçara, no Sertão
da Paraíba, José Dumont perdeu a mãe
cedo, vítima de parto de uma de suas
irmãs. Viu o pai migrar para João Pes-
soa e foi criado pelo avô, Joaquim, de
quem não herdou o sobrenome Batista.

Desde cedo José Dumont aprendeu a
lidar com a precariedade e poucos re-
cursos, mas isso não foi impedimento
para que sua infância fosse rica e praze-
rosa: “Passei a minha infância onde se
passa a melhor infância: nela mesma. Se
você não tem muitos recursos materiais,
você passa essa fase da vida na imagi-
nação. Para mim, o que era bonito era a
vida florescendo a partir das imagens”,
diz o ator no livro José Dumont, do Cor-
del às Telas, do jornalista Klécius Henri-
que. A obra ilustra bem o modo como
este paraibano desde cedo já trabalha-
va sua identificação com o cinema, mes-
mo que de maneira inconsciente.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENOP

José Dumont em cena do clássico
‘O Homem que Virou Suco’ (acima)

Ator receberá premiação em João Pessoa

Filmografia
2 Filhos de Francisco
O Sonho de Inacim (2006)
Cidade Baixa (2005)
Irmãos de Fé (2004)
O Último Raio de Sol (2004)
Olga (2004)
Onde Anda Você (2004)
Árido Movie (2004)
Maria, Mãe do Filho de Deus (2003)
As Tranças de Maria (2003)
Narradores de Javé (2003)
Abril Despedaçado (2001)
Milagre em Juazeiro (1999)
Kenoma (1998)
O Primeiro Dia (1998)
Policarpo Quaresma, Herói do Brasil (1998)
At Play in The Fields of The Lord (1991)
Mais que a Terra (1990)
Minas-Texas (1989) —
Os Trapalhões no Auto da Compadecida
(1987)
Running Out of Luck (1987)
Tigipió - Uma Questão de Amor e honra (1986)
Avaeté - Semente da Vingança (1985)
A Hora da Estrela (1985)
Os Trapalhões e o Mágico de Oróz (1984)
O Baiano Fantasma (1984)
Memórias do Cárcere (1984)
Parahyba Mulher Macho (1983)
O Cangaceiro Trapalhão (1983)
Noites Paraguaias (1982)
O Sonho Não Acabou (1982)
O Homem que Virou Suco (1981)
Até a Última Gota (1980)
Gaijin – Os Caminhos da Liberdade (1980)
J.S. Brown, O Último Herói (1980)
Amor Bandido (1979)
A República dos Assassinos (1979)
Coronel Delmiro Gouveia (1978)
Tudo Bem (1978)
Se Segura, Malandro! (1978)
O Escolhido de Iemanjá (1978)
Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1977)
Morte e Vida Severina (1977)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP…
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ContrataÁ„o de profissionais do setor artÌstico para animaÁ„o e sonorizaÁ„o
alusivos ao dia Municipal da EvangelizaÁ„o.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de LicitaÁ„o n∫ IN00006/2009.
DOTA«√O: Recursos PrÛprios do MunicÌpio de SapÈ:0207 - 1339200262031216 - 33.90.39
VIG NCIA: atÈ o final do exercÌcio financeiro de 2009
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SapÈ e:
CT N∫ 00100/2009 - 28.08.09 - Josvaldo Araujo Trajano da Silva - R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00062/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 08:00 horas do dia 14
de setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
contrataÁ„o de serviÁos de oftalmologia(cirurgia do aparelho da vis„o). Recursos: SUS/
FUS. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 058. InformaÁıes:
no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ˙teis, no endereÁo supracitado.
WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 28 de Agosto de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA†
AVISO DE ADIAMENTO

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00012/2009
A Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o comunica o adiamento do Preg„o Presencial

n∫ 00012/2009, do tipo menor preÁo, para: ServiÁos de eficientizaÁ„o do sistema de ilumi-
naÁ„o p˙blica, do dia 01 de setembro de 2009, para o dia 15 de setembro de 2009, no
mesmo local de hor·rio. Telefone: (83) 3294-1014. Email: licitacao.itapororoca@ymail.com.

Itapororoca - PB, 28 de Agosto de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA- CNPJ/08.739.625/0001-81 Torna p˙blico que
a SUDEMA SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de Insta-
laÁ„o n∫ 1582/2009 em Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009 ñ Prazo: 180 dias, para a atividade
de: ConstruÁ„o de uma unidade b·sica de sa˙de na(o) ñ SEDE DO MUNICÕPIO. MunicÌpio:
NOVA FLORESTA ñ UF. PB. Processo: 2009-002549/TEC/LI-0231

Estado paga a servidores na 2ª feira
Pagamento se refere a agosto e secretário reforça compromisso do governador do Estado em pagar funcionalismo dentro do mês trabalhado

pagamento do salário
dos servidores públi-
cos estaduais referen-

te ao mês de agosto será pago
na próxima segunda-feira,
dia 31, em apenas um dia,
conforme compromisso fir-
mado pelo governador do Es-
tado, José Maranhão, em dar
prioridade ao pagamento da
folha de pessoal.

Segundo o secretário da Ad-
ministração do Estado, Anto-
nio Fernandes Neto, o paga-
mento dos salários em dia é
uma das metas prioritárias
do governador que vem sen-
do cumprida mensalmente,
como forma de beneficiar a
todos os servidores, ativos,
inativos e pensionistas.

"Nos últimos seis meses,
apesar dos efeitos da crise fi-
nanceira, há esforços con-
centrados no sentido de
priorizar o pagamento da
folha. Porque uma das me-
tas prioritárias do governa-
dor é o cumprimento da po-
lítica de valorização, respei-
to e estímulo ao funcionalis-

O

mo público estadual", co-
mentou o secretário.

Antonio Fernandes desta-
cou ainda que apesar das di-
ficuldades financeiras enfren-
tadas pelo Estado, em virtu-
de dos efeitos das quedas
constantes no repasse do
Fundo de Participação do Es-
tado (FPE), o Governo vem
cumprindo mensalmente o
pagamento da folha de pes-
soal, juntamente com obriga-
ções funcionais de todas as
categorias, além de manter o
equilíbrio financeiro do Esta-
do e empreender as ações ne-

cessárias para retomada do
desenvolvimento estadual.

De acordo com o secretário,
para isso, vêm sendo manti-
das várias medidas para a re-
dução de gastos com máquina
administrativa e dos demais
gastos, inclusive com o contin-
genciamento nas liberações de
verbas para custeios e outros
pagamentos, no sentido de via-
bilizar o pagamento da folha
de pessoal, em apenas um dia
e dentro do mês trabalhado,
como vai ocorrer, mais uma
vez, com a folha de pessoal re-
ferente a agosto.

Servidores estaduais recebem pagamento em caixas automáticos de bancos

Adriana Rodrigues
DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Aulas começam na segunda-feira

O pré-vestibular para
servidores públicos come-
çará na próxima segunda-
feira, 31 de agosto. O curso
acontecerá no Colégio e
Curso CDF, situado à ave-
nida Getúlio Vargas, em
frente ao Liceu Paraibano,
no centro de João Pessoa.

As aulas serão ministra-
das no turno da noite, das
18h30 às 22 horas, de agos-
to a dezembro deste ano,
totalizando uma carga ho-
rária de 320 horas. Além

das aulas diárias, ainda ha-
verá quatro aulões/bizura-
das com 8 horas-aula cada.
De acordo com o secretário da
Administração, Antônio Fer-
nandes Neto, o pré-vestibu-
lar para servidores estaduais
obteve muito sucesso em 2001
e 2002  e agora em 2009 tem o
objetivo de estimular o ser-
vidor público de nível médio
a participar do Processo Se-
letivo à Universidade.

INFORMAÇÕES
A superintendente da Es-

pep, professora Vera Lúcia
Alencar informa que as ins-

crições para o pré-vestibu-
lar foram encerradas on-
tem (28), durante o horário
de funcionamento da Es-
pep. E reforça que, para efe-
tuar a inscrição, era neces-
sário a apresentação do
contracheque,  do compro-
vante de conclusão do En-
sino Médio ou declaração
de que está concluindo o
Ensino Médio ou equiva-
lente e a ficha de inscrição
preenchida.

Os interessados poderão
obter mais informações pe-
los telefones (83) 3214-
1984 ou (83) 3214 - 1983.

PRÉ-VESTIBULAR PARA FUNCONÁRIOS

Carol Serrano de Andrade
DA ASSESSORIA DA ESPEP

Defensoria firma convênios
que beneficia universitários

Dois convênios de estágio
obrigatório para alunos uni-
versitários foram celebrados
entre a Defensoria Pública da
Paraíba e centros de ensino su-
perior. O primeiro, entre a De-
fensoria e a Universidade Fe-
deral de Campina Grande,
Campus Sousa, integrando 25
estudantes de Direito daquela
cidade e adjacências, que serão
beneficiados com o know-how
diante de processos jurídicos,
petições e a experiência cotidia-
na dentro da comarca. O outro
convênio foi celebrado entre a
Defensoria Pública e a Eadcom
- Sistema de Educação à Dis-
tância por Teleconferência Di-
gital, via satélite e através da
Internet, ligado à Fundação
Universidade do Estado do To-
cantins - Unitins.

A celebração deste segundo
convênio abrange a área de

serviço social, favorecendo o
estágio obrigatório de estu-
dantes que atuarão e ganha-
rão experiência no setor Psi-
cossocial. Dessa forma, o setor
Psicossocial é responsável,
muitas vezes, pela reestrutu-
ração de famílias inteiras que
só precisavam de uma orien-
tação, uma palavra de apoio,
evitando assim o desgaste
emocional com processos e
contendas judiciais.

ATENDIMENTO
Responsável por mais de 80 %

das ações judiciais do Estado, a
Defensoria dinamiza cada vez
mais suas ações rumo à cons-
trução da cidadania e ao aten-
dimento daqueles que não po-
dem custear sua defesa frente
às questões de cunho jurídico.
Relatório recém-elaborado por
suas equipes apontam para o
total de 13.085 atendimentos
somente no período de 2 de
maio a 31 de julho.

Fátima Araújo
DA DEFENSORIA PÚBLICA

Fonoaudióloga paulista
ministrará curso no Unipê

A fonoaudióloga Patrícia
Faro, de São Paulo, especia-
lista em Motricidade Orofa-
cial e uma das principais re-
ferências do país, está em
João Pessoa para ministrar o
Curso Básico de Estética Fa-
cial Baseado na Motricidade
Orofacial, que se encerra hoje
(29), no Centro Universitário
de João Pessoa (Unipê).

Durante o curso, os partici-
pantes terão oportunidade de
aprender e vivenciar, na prá-
tica, como suavizar as rugas
de expressão adquiridas com
a movimentação repetida

dos músculos da face e tam-
bém com a idade.

"Atuar em Fonoaudiologia
Estética da Face é compreen-
der o belo no seu mais amplo
significado e assim acreditar,
transformar, adequar e pro-
porcionar a aceitação do ser
e do bem-estar, do equilíbrio
da beleza externa e interna,
da alegria de viver, se desco-
brir e se amar intensamente",
Patrícia Faro, que atua na
área de estética facial.

"A Fonoaudiologia Estética
traz benefícios ao paciente
com a suavização das rugas
e vincos de expressão, para
que ele não precise fazer apli-
cação de botox.

José Alves
REPÓRTER
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