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Cagepa intensifica conserto de buracos em várias ruas da Capital.P. 4mais

Programa integra a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e vai proporcionar benefícios como a desburocratização
e a formalização dos microempreendimentos, inclusive os autônomos, que ainda não estão regularizados. P.  9

“Empreendedor Individual” leva
pessoenses à Junta Comercial

  BRANCO LUCENA

Estado inicia execução do projeto
“Olhar Brasil” com atendimento
em cidade do Litoral Sul da PB. P. 5

" Secretaria da Saúde anuncia
mais dois casos suspeitos de
gripe suina em João Pessoa. P. 5

"

IPI reduzido continua aquecendo comércio
de carros, eletros e materiais de construção
Para carros populares, de até mil cilindradas, o IPI caiu de 7% para zero por cento. Os
automóveis entre mil e duas mil cilindradas movidos a gasolina tiveram redução de 13%
para 6,5%. No caso dos carros flex (bicombustível) movidos a álcool, o imposto caiu de
11% para 5,5%. Não houve alteração para veículos com mais de duas mil cilindradas. P. 6

"
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Alerta do Sismama
stá em vigor, desde o dia 29 de abril
de 2009, a Lei Federal nº 11.664/2008,
que garante às mulheres a partir de
40 anos a realização do exame de ma-

mografia na rede SUS - Sistema Único de
Saúde. Trata-se de uma conquista das mulhe-
res, principalmente as mais pobres, que enfren-
tam contingências difíceis no dia-a-dia.

Essa lei dispõe sobre a efetivação de ações de
saúde que assegurem a prevenção, a detecção,
o tratamento e o seguimento dos cânceres do
colo uterino e de mama.

É importante que as pessoas tomem conhe-
cimento desta lei e o que ela determina. Por-
que, além do direito ao exame, deve ser cobra-
da a obrigação de prescrição por parte do
médico, no caso do mesmo ignorar um direito
garantido por lei.

O exame de mamografia ainda é o melhor
método de detecção precoce do câncer de
mama. Pode ser ou não complementado pela
ultrassonografia mamária, a critério médico.
As principais ações na prevenção do câncer são
os cuidados com a saúde e a informação sobre
o assunto.

O Ministério da Saúde tem divulgado co-
municado tratando desse assunto. Dessa for-
ma, dirigindo-se às mulheres: “Não deixe de
realizar o seu exame. Você tem o dever de cui-
dar da sua saúde! Você tem o direito de fazer a
mamografia! Perder tempo é perder vida!”

É interessante verificar que a postura da

E
sociedade em geral é de acreditar que o cân-
cer é sempre sinônimo de morte, e que seu
tratamento raras vezes leva à cura. Atual-
mente, muitos tipos de câncer são curados,
desde que tratados em estágios iniciais, de-
monstrando-se a importância do diagnós-
tico precoce. Mais da metade dos casos de
câncer já tem cura.

No entanto, há uma preocupação em jogo,
no momento. Refere-se à subnotificação dos
casos de câncer de mama.

O Governo do Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), orienta clínicas
radiológicas e laboratórios para que exames
de mastologia, histologia e citologia sejam re-
gistrados e alimentem o recém-criado Sistema
de Informação do Controle do Câncer de
Mama (Sismama).

O Sismama facilita a consolidação dos no-
vos casos, padroniza os laudos mamográficos,
acompanha os casos diagnosticados e o trata-
mento. Antes não existia um controle.

A Secretaria de Saúde quer descentralizar a
base de dados para as secretarias municipais
de saúde. O município terá sua base de dados
para acompanhar as pacientes, mas cada pres-
tador deverá baixar o Sismama via DataSus
para começar a sua operacionalização.

Observa-se assim que, existindo um contro-
le, com diagnóstico cedo, a história dos casos
de câncer de mama terá outro rumo. Mais es-
perançoso.

Serviços essenciais
Princípio da continuidade
Desamparo no corte de energia

“Paraíba democrática, terra amada”

A cada dia tem se tornado mais robustos os enten-
dimentos segundo os quais é arbitrário o corte do
fornecimento de energia elétrica por falta de paga-
mento, pois esbarram em garantias constitucionais
como o direito à vida, a saúde, a segurança e a pró-
pria dignidade do homem.

Entende-se que a continuidade na prestação do ser-
viço de fornecimento de energia e em outros tidos como
essenciais encontram respaldo nos arts. 1º, inciso III, 5º,
inciso X, 9º, parágrafo 1º da nossa Carta Política.

Sabe-se que até mesmo o direito de greve para os
que trabalham em tais empresas esbarra em restri-
ções estabelecidas pela Lei 7.783/89.

O assunto tem também disciplinamento nos arts.
22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor e na Por-
taria nº 4 de 1998, do Ministério da Justiça, disposi-
ções que restringem direitos das concessionárias cor-
tar fornecimento de energia ao cumprimento de al-
guns requisitos.

O Superior Tribunal de Justiça, já há algum tempo,
em algumas decisões tem tomado posições contra a
interrupção do fornecimento da energia elétrica no
caso de ausência de pagamento de tarifa. É o entendi-
mento, por exemplo, do Acórdão prolatado no Re-
curso Especial 430.812-MG (2002/0045011-4) em que
foi relator o ministro José Delgado.

A corrente que defende o ponto de vista acima tem
obtido consideráveis avanços para as suas teses, con-
quistas, que em seu favor tem contado com o impe-
rativo constitucional à saúde, à segurança, pois ne-
cessário à própria sobrevivência com dignidade for-
necimento de energia elétrica, este é o entendimento
firmado pelo TJMG na Ação Cautelar
1.0433.04.121035-5/001 (1) em que foi relator o de-
sembargador Manoel Saramago, 26.05.2006.

É ainda o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que confirma tutela antecipada concedida por
Juízo de 1º Grau em Ação Civil Pública promovida
pelo promotor de Justiça em Uberlândia, Fernando
Rodrigues Martins, na qual defende o ponto de vista
de que é ilegal o corte da energia por simples inadim-
plemento, sem dar-se a oportunidade de parcelar o
débito, atentando-se contra o princípio da continui-
dade do Serviço Público com interrupção de serviço
essencial, registrando ainda que o corte é aberração
desproporcional e não razoável posto que a conces-
sionária tem opção judicial como meio de cobrar o
que lhe é devido.

A Tutela Antecipada foi concedida com relação a
consumidor residencial, desde que justificada a
inadimplência com proposta de parcelamento ou
reparcelamento de débitos.

Tanto o Juízo de Primeiro Grau quanto a Corte de
Justiça de Minas Gerais entenderam que a obrigação
de continuidade no fornecimento da energia fica res-
trita ao mínimo legal qual seja o valor beneficiado
com a isenção do ICMS, devendo o consumidor fazer
a adequação de suas instalações internas a tais limi-
tes. O Tribunal mineiro registrou na sua decisão con-
firmatória da tutela antecipada que se deve preser-
var o princípio da razoabilidade e da dignidade hu-
mana, aguardando-se que outros aspectos sejam
analisados quando da análise do mérito da ACP.

Tal acórdão é de 21 de maio de 2009 e da lavra da 5ª
Câmara Cível daquela Corte, tendo o perfil recomen-
dado por princípios legais como os do bom senso,
moderação, razoabilidade e proporcionalidade, es-
pecialmente quando aponta no sentido de que deve
ser mantido o fornecimento de energia no limite do
consumo mínimo o que atende também ao princípio
da dignidade da pessoa humana.

UFPB abre vagas para
novo processo seletivo
Começaram, ontem, e vão até o próximo
dia 12 as inscrições para o Processo
Seletivo 2009.2 dos novos cursos da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
integrantes do Programa de Apoio ao
Plano de Reestruturação Expansão das
Universidades Federais (Reuni). Os
candidatos poderão de inscrever
exclusivamente pelo site
www.coperve.ufpb.br. A realização do
vestibular especial para o período 2009.2
foi aprovada pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
da UFPB no dia quatro de junho.

BC abre concurso com 20
vagas para procurador
O Banco Central lançou concurso público
para 20 vagas de procurador. Formados
em Direito, com inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), podem se
inscrever entre 13 deste mês e 4 de
agosto. A remuneração para o cargo é de

R$ 14.049,53. As inscrições serão feitas
no site do Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos da Universidade de
Brasília (Cespe/UnB) - a taxa é de R$ 170.

Jardins é tema de mais
um concurso na Capital
Tem início hoje as inscrições para o 4º
Concurso Anual Jardins da Cidade,
promovido pela Prefeitura de João
Pessoa, através da Secretaria de Meio
Ambiente (Semam). A iniciativa tem como
objetivo estimular na população a prática
da jardinagem ecológica através da
preservação e do uso de plantas nativas.

Crime de trânsito deixa o
motorista sem habilitação
Entrou em vigor, ontem, a medida do
Conselho Nacional de Trânsito que
determina que o motorista condenado por
crime de trânsito deve ter a Carteira Nacional
de Habilitação suspensa. De acordo com a
Contran, o condutor envolvido em acidente
grave deverá recomeçar do zero. Será

obrigatório passar novamente pelos exames
de aptidão física e mental, avaliação
psicológica, prova escrita sobre legislação
de trânsito e teste de direção veicular,
realizado na via pública.

CNE aprova mudanças
para ensino médio
O CNE (Conselho Nacional de Educação)

aprovou nessa
terça-feira (30), em
Brasília, a proposta
do MEC (Ministério
da Educação) de

apoiar currículos inovadores para o
ensino médio. Pelo projeto, será possível
lecionar os conteúdos de maneira
interdisciplinar, sem que sejam divididos
nas tradicionais disciplinas como
história, matemática ou química. O
aluno também terá condições de
escolher parte de sua grade de estudos.
A partir de 2010, cerca de cem escolas
deverão receber financiamento da pasta
para implantar as mudanças.

Odilon Fernandes
olf@veloxmail.com.br

*Odilon Fernandes É ADVOGADO E PROFESSOR
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Evento debaterá política
de expansão para a PB

Conferência estadual será realizada nos dias 6 e 7 deste mês, na Capital, e deverá contar
com as presenças do ministro do Pesca, Altemir Gregolin, e do governador do Estado

A

AQUICULTURA E PESCA

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

Rio – Depois de tensas horas trancados, numa reunião dra-
mática, até a madrugada, ainda lembro da cara emburrada,
de boi chuchado, de Benedito Valadares, cabeça baixa, humi-
lhado, pálido, saindo lá de dentro derrotado, pela primeira
vez, numa votação do partido. Por um voto.

A candidatura de Juscelino a presidente da Republica em
1955 dependia, para nascer, daquela reunião da Executiva
Estadual do PSD de Minas, em 1954. Benedito, chefe do PSD
mineiro, morria de medo dos militares e não queria Juscelino
de jeito nenhum.

Afinal, em 10 de fevereiro de 55, dos 1.925 delegados da
convenção nacional, 1.646 aprovaram a candidatura de JK.
Contra, unânimes, os diretórios de Pernambuco (Etelvino
Lins), Santa Catarina (Nereu Ramos), Rio Grande do Sul (Pe-
rachi Barcellos) e 160 da Bahia (Antonio Balbino).

A lição de JK

UNIÃO NACIONAL
Juscelino viajou o pais visitando o PSD. Desceu na Bahia,

Antonio Balbino, governador, estava em cima do muro:
- Qual é a verdadeira posição do Café?
- Qual deles, Balbino? O vegetal ou o animal?
Em Pernambuco, Etelvino propôs a união nacional.
- Etelvino, quando você fala em União Nacional está

pensando em União Democrática Nacional.
- Então você não quer a união?
- Ora, Etelvino, candidato não faz união. Candidato dis-

puta. Quem faz união é governo, depois de empossado.

O MEDO
Em 27 de janeiro, a “Voz

do Brasil” tinha divulgado
documento levado por Jua-
rez Távora a Café, em que
“militares apelavam para
um candidato único e civil”.
Juscelino respondeu com
seu discurso histórico:

- “Deus me poupou o sen-
timento do medo”.

Em 31 de março, com João
Goulart (PTB) como vice, dei-
xou o governo de Minas com
o vice Clovis Salgado, do PR,
e saiu pelo pais inteiro pre-
gando o Desenvolvimento
com o seu Plano de 30 Metas
(depois, 31, com Brasilia) e
prometendo 50 anos em 5.

Em 3 de outubro, 3 milhões
de votos (36%), Juarez 2 mi-
lhões e meio (30%), Ademar
2 milhões e 200 (26%), Plínio
700 mil (8%).

Democracia é isso. O resto
é torta de ditadura.

AECIO
Aécio Neves continua sem

aprender a lição de JK. Disse
em Minas:

- “Por não viver a polari-
zação paulista, talvez eu seja
capaz de fazer um governo
de união nacional em torno
de uma agenda”.

1. - “Ele se considera em
melhores condições que o
governador José Serra de fa-
zer acordos políticos no Rio
e no Nordeste. Minas teria
um discurso de integração
regional para o pais” (Mer-
val Pereira, Globo).

2. - “Aecio começará a par-
tir de hoje a viajar pelo pais
para tentar convencer os tu-
canos de que a sua pré-can-
didatura tem consistência e
potencial de crescimento. Vai
primeiro a Recife”. (Folha)

Falta perguntar ao povo
brasileiro se quer o Brasil
uma Minaszona.

REELEIÇÃO
Merval, domingo, estava inspirado (para o bem e para o mal) :
- “Por uma serie de razões (sic), a proibição de reeleição

imediata dos presidentes (e governadores) começou a ser re-
vogada em nossa região (America Latina) a partir de meados
da década de 1990 : no Peru em 1993, na Argentina em 1994,
no Brasil em 1997 e na Venezuela em 1999”.

Merval acha que isso aconteceu “por uma serie de razões”.
Modéstia do orador, Merval. Aconteceu “por uma serie” de
oportunistas e aproveitadores. Demos os nomes. Historia sem
nome é novela.

- No Peru, Fugimori. Na Argentina, Menem. No Brasil, Fernan-
do Henrique. Na Venezuela, Chavez. Pode trocar um pelo outro.

Empresa Estadual de
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ema-

ter-PB), uma das principais
executoras do Programa Terri-
torial de Aquicultura e Pesca
no Estado, participa da confe-
rência estadual que tratará da
política de expansão e desen-
volvimento da piscicultura
paraibana nos dias 6 e 7 deste
mês,  no Espaço Cultural José
Lins do Rêgo. O evento deverá
contar com as presenças do
ministro da Pesca, Altemir
Gregolin, e do governador do
Estado.

A informação é do assessor
estadual de piscicultura da
Emater, Lino Gonçalves, que
participou, no último fim de se-
mana, da Oficina Territorial de
Alinhamento Conceitual e Me-
todológico da Política da Pesca
no Estado, realizada no Hotel
Portal do Sol, na praia do Bessa,
em João Pessoa. Participaram do
encontro autoridades governa-
mentais e não governamentais,
indígenas e representantes de
associações e colônias de pesca-
dores dos municípios que com-
põem o Território da Mata Sul.

#
A Emater está realizando ações importantes para o
desenvolvimento do setor pesqueiro na Paraíba
e confirmou que vai participar do encontro

Durante o evento, o assessor
de piscicultura fez uma expla-
nação sobre o trabalho da Ema-
ter na execução de políticas e
ações do setor pesqueiro no Es-
tado, especialmente nos muni-
cípios de João Pessoa, Alhan-
dra, Caaporã, Pitimbu, Pedras
de Fogo, Conde, Itabaiana, São
Miguel de Taipu, Pilar, Bayeux,
Caldas Brandão, Juripiranga, e
São José dos Ramos, onde a em-
presa atende as necessidades
básicas dos pescadores.

Com a recente criação do
Ministério da Pesca, o gover-
no federal pretende ampliar o
setor de financiamento para
pescadores e aquicultores, vi-
sando a aquisição de equipa-
mentos para o desenvolvi-
mento do setor pesqueiro,
além da modernização e refor-
ma de embarcações que incluem
melhorias nas condições de ma-

nipulação e conservação de
pescado a bordo e melhoria
nas condições de saúde e se-
gurança dos trabalhadores
que, com a nova Lei da Pesca,
passam a ser considerados
como produtores rurais com
direito a crédito.

O empenho da atual gestão
da Emater-PB, conforme Lino,
é oferecer aos pescadores e
aquicultores paraibanos os
meios necessários para o de-
senvolvimento de suas ativi-
dades. Para tanto, está colo-
cando a disposição do setor,
além do apoio logístico, enge-
nheiros de pesca e técnicos ca-
pacitados para transmitir en-
sinamentos fundamentais à
atividade pesqueira, que cer-
tamente contribuirá para o
fortalecimento da economia
primária do Estado.

*Sebastião Nery jornalista e escritor
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“Paraíba democrática, terra amada”

Deus criou o mundo. Mas cada cria-
tura constrói o seu mundo muito
particular. O Arquiteto Divino edifi-
ca todas as coisas, todavia, cada es-
pírito edifica a habitação que lhe é
própria.

Na sua infinita misericórdia, o Doa-
dor de todos os bens espalha valores
ilimitados na criação, contudo, cada
um de nós deverá criar valores que
nos sejam inerentes à personalidade.

Deus é o Pai da Criação, tudo, fundamentalmente, pertence
a Ele, mas, coexiste na Criação Divina a co-criação humana.

 “Pois nós somos santuários do Deus vivo” – “Pois somos
colaboradores de Deus” -  Coríntios, 6: 16,19.

Sejamos, pois, conscientes, fiéis e ativos colaboradores de
Deus.

Somos herdeiros da Criação: como colaborar?
Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração,

com todo o teu espírito e com todo o teu entendimento, e ao
próximo como a ti mesmo. Procura arrancar de dentro de ti o
egoísmo da animalidade primitiva. O egoísmo, a ambição, a
cobiça, a avareza. Faze o bem a todos, mesmo aos que te fazem
mal. Não respondas ao mal com o mal. Não revides. Bendize
os que te perseguem, ofendem e caluniam. Perdoa os que te
ferem, magoam e oprimem. Reparte as alegrias do teu espíri-
to e os dons da tua vida com os despojados. Mantém viva a
chama da esperança onde sopram os ventos gelados do desa-
lento e do desespero. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua
luz. Ajuda, levanta os caídos da caminhada. Faze-te o bom
samaritano das vítimas da indiferença e da maldade. Seja o
braço que ampara e/ou a muleta dos que se arrastam ao peso
dos fardos dos compromissos cármicos. Combate a ignorân-
cia, acende lâmpadas de auxílio fraterno e clarões de entendi-
mentos redentores.

 “Que fazes de especial?” – Mateus, 5:47.
Iniciados na luz do Evangelho, sob

a égide do Consolador Prometido,
novos padrões de entendimento e
compreensão acima do normal des-
ponta dentre as almas deste mundo.
Em verdade, sabem que a vida pros-
segue vitoriosa além da morte; que
se encontram na escola temporária
da terra em favor da iluminação es-
piritual que lhes é necessária; que o

corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia;
que os trabalhos, canseiras e desgostos do mundo são recur-
sos educativos; que a dor é estímulo às mais altas realizações;
que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a se-
menteira de agora; que a luz do Senhor clarear-nos-á os cami-
nhos sempre que estivermos a serviço do bem; que toda opor-
tunidade de trabalho no presente é uma bênção Divina; que
ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de praze-
res fáceis, mas em missão de burilamento; que a justiça não é
uma ilusão e que a verdade nos surpreenderá a todos; que a
existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho,
resgate, prova e redenção, e que os pensamentos, palavras,
sentimentos, vontades e ações produzirão sempre os frutos
correspondentes no campo infinito da vida. É assim que nos
fazemos co-criadores da Criação Divina, Herdeiros e Colabo-
radores de Deus.

Ponhamos em ação os nossos recursos de co-criação
humana.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Colaboradores de Deus

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Reparte as
alegrias do teu
espírito e os dons
da tua vida com
os despojados...

Em verdade,
sabem que a
vida prossegue
vitoriosa além
da morte...

Cagepa intensifica o
conserto de buracos

Trabalhos serão retomados a partir de hoje em diversos bairros da Grande João Pessoa

om um contingente for-
mado por 10 equipes, a
Companhia de Água e

Esgotos da Paraíba (Cagepa)
intensifica a partir desta quin-
ta-feira (2), o conserto de bu-
racos em diversos bairros da
Grande João Pessoa. O traba-
lho terá início às 7h30, na Ge-
rência Regional do Litoral, em
Marés, onde as equipes serão
concentradas e de lá partirão
para os bairros. A meta, segun-
do o presidente da empresa
Edísio Souto, é colocar em dia
demandas acumuladas de re-
posição de pavimento, origi-
nadas por serviços de manu-
tenção na rede de abasteci-
mento de água e esgotamento
sanitário.

De acordo com o gerente re-
gional da Cagepa no Litoral,
engenheiro Efigênio Vilar, o
acúmulo das reposições de pa-
vimento está associado ao tér-
mino dos contratos com as
empresas terceirizadas que,
anteriormente, prestavam
esse tipo de serviço para a
Companhia. "Com o fim dos
contratos, tivemos uma dimi-
nuição no número de equipes.
Consequentemente, ficamos

C

impossibilitados de manter o
atendimento em dia", explicou
o gerente, acrescentando que
com o atual Plano de Ação a
meta é resolver em 60 dias to-
das as pendências.

Ainda segundo o gerente, o
trabalho de recuperação de
pavimento, incluindo calça-
das, irá atender, nesses primei-
ros dias, as maiores e princi-
pais vias arteriais que, por
conta dos buracos provenien-
tes de consertos na rede de
abastecimento de água e esgo-
tos, encontram-se com trânsi-
to prejudicado. "Atenderemos

bairros como Mangabeira,
Cruz das Armas, Bessa, São
José, Cristo, Várzea Nova e a
cidade de Cabedelo. Nossas
equipes irão percorrer todos os
bairros da Grande João Pessoa,
onde há buracos de responsa-
bilidade da Cagepa", afirmou.

Os trabalhos de recuperação
de pavimento serão executados
das 7h30 às 11h30 e das 13h30
às 17h30, sem prejuízo para o
trânsito. Foi o que garantiu Efi-
gênio Vilar. "Estamos com a es-
trutura pronta para não com-
prometer a fluência do trânsito.
Os locais estarão devidamente
sinalizados e o material utiliza-
do na reposição permitirá a li-
beração do tráfego, logo após o
término do serviço", disse.

O cronograma das ruas e
bairros a serem atendidos por
dia será estruturado de forma
estratégica. "Isto porque, além
das demandas acumuladas, te-
mos ainda os serviços que são
gerados diariamente", lembrou
o gerente, ressaltando ainda
que o sucesso do Plano de Ação
depende também de um outro
fator. "Como estamos em perío-
do chuvoso, podem ocorrer
atropelos no cumprimento do
nosso calendário. No entanto,
neste momento, não podemos
deixar de agir", concluiu.

Jô Carvalho,
DA CAGEPA

Fundac lança campanha
para o combate às drogas

Uma campanha de conscien-
tização para evitar o uso de
drogas entre os jovens e ado-
lescentes, denominada de 'Meu
Corpo, Minha Vida', foi lança-
da na manhã de ontem, no au-
ditório da Secretaria de Desen-
volvimento Humano, no Cen-
tro de João Pessoa. A execução
dos trabalhos - pelo período de
um ano - ficará a cargo da Fun-
dação de Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente (Fun-
dac), contando com a partici-
pação de órgãos do Governo do
Estado e representantes da so-
ciedade civil organizada.

O Governo do Estado tem
trabalhado com políticas públi-
cas destinadas a empreender
ações de segurança e cidadania,
seguindo as mesmas linhas de
atuação do governo federal", e
o combate às drogas e à violên-
cia é uma das ações principais
nesse processo. Dados da Secre-
taria de Segurança e da Defesa
Social apresentados pela Fun-

dac revelam que 70% dos ho-
micídios registrados na Paraí-
ba são provenientes do uso de
drogas, e pelo menos 80% dos
jovens que cumprem medidas
sócioeducativas no Centro
Educacional do Adolescente
(CEA) foram usuários.

CONSCIENTIZAÇÃO
O presidente da Fundac, Dia-

mantino da Silva Lima, disse
acreditar que o combate às dro-
gas é uma tarefa de conscienti-
zação a ser iniciada nas escolas,
nas associações de bairros e nos
hospitais. "Só a repressão não
resolve, é preciso a prevenção,
com a realização de campanhas
e a participação da família", afir-
mou, acrescentando que a cam-
panha é o primeiro passo dado
no sentido de avançar no com-
bate ao uso das drogas, e vai
prosseguir com a parte de cons-
cientização a ser executada, e
ressaltando que os objetivos se-
rão alcançados se houver "um
maior apoio da sociedade orga-
nizada e dos órgãos do gover-
no, todos atuando juntos".

Centro amplia
o horário de
atendimento
para os idosos

O Centro de Convivência do
Idoso, que fica situado na Rua São
Rafael, no bairro do Castelo Bran-
co I, ampliou o horário de atendi-
mento para os usuários da ter-
ceira idade. O funcionamento que
antes era só no período da tarde,
agora também será nos turnos da
manhã a partir das 7h30 até 12
horas e à tarde das 13 horas às
17h30, de segunda às quintas-fei-
ras. Segundo a diretora Brígida
Rangel da Costa, o Centro de
Convivência do Idoso tem o obje-
tivo de favorecer o envelhecimen-
to ativo e saudável, resgatando a
autoestima, desenvolvendo as
capacidades físicas e mentais
através da atividade física, pro-
porcionando momentos de des-
contração e lazer através de pe-
ças teatrais, passeios, etc.

A equipe é formada por profes-
sores de educação física, de artes,
assistente social, psicólogos, so-
ciólogo, recreador, secretária, co-
zinheira e auxiliares de serviço.

José Nunes
SECOM

#
A meta da Cagepa é
colocar em dia demandas
acumuladas de reposição
de pavimento, originadas
por serviços de
manutenção na rede
de abastecimento de
água e esgotamento
sanitário
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PB realiza exames oftalmológicos
Olhar Brasil começa a ser executado, em Alhandra, e beneficiará 120 mil alunos das redes estadual e municipal com consultas e óculos gratuitos

Projeto Olhar Brasil,
lançado dia 15 de ju-
nho, em solenidade no

Palácio da Redenção, começou
a ser executado ontem, na ci-
dade de Alhandra, Litoral Sul
da Paraíba. Os governos fede-
ral, estadual e os 204 municípi-
os paraibanos que são assisti-
dos pelo “Brasil Alfabetizado”,
vão proporcionar a cerca de
120 mil jovens e adultos a opor-
tunidade de fazer exames oftal-
mológicos gratuitos. As pesso-
as que forem diagnosticadas
com algum problema de visão
receberão óculos grátis.  

As primeiras 252 consultas
oftalmológicas das 120 mil pre-
vistas pelo Projeto Olhar Bra-
sil na Paraíba prosseguem hoje
em Alhandra. Os exames estão
sendo feitos em uma unidade
móvel, estacionada ao lado do
Hospital Municipal Alfredo de
Almeida Ferreira, no Centro da
cidade. A Paraíba é o quarto
Estado brasileiro a iniciar a exe-
cução do projeto elaborado
pelo governo federal e executa-
do pelas secretarias estaduais
de Saúde e Educação. Até segun-
da-feira (6), mais de 6 mil estu-
dantes de Alhandra, Caaporã,
Coremas, Sousa e Vieiropólis
serão assistidos pelo Olhar
Brasil. Após as consultas, os
alunos receberão os óculos em

Após as consultas, os alunos receberão os óculos em um prazo de 30 dias

  FOTO: REPRODUÇÃO
Josélio Carneiro
REPÓRTER

O

até 30 dias. Serão disponibili-
zados oito modelos, sendo qua-
tro femininos e quatro mascu-
linos.

Os municípios que não dispu-
serem de médicos oftalmologis-
tas para prestar o serviço, a Se-
cretaria de Estado da Saúde fará
o deslocamento de profissionais
que atenderão nas escolas dis-
poníveis ou numa unidade mó-
vel oftalmológica. Os municípios
também poderão deslocar os
alunos para as cidades mais
próximas que possuam o servi-
ço. Caso o médico diagnostique
outro tipo de patologia, o paci-
ente será encaminhado para a
unidade de saúde do município.

A equipe é composta por 40 of-
talmologistas e 80 técnicos. O in-
vestimento – que inclui a com-
pra de 80 mil óculos de grau – é
de R$ 4.688.584,94. Serão exami-
nados alunos matriculados no
Brasil Alfabetizado com idade
de 15 a 60 anos.

Na segunda etapa do Olhar
Brasil mais 250 mil alunos com
idade até 15 anos serão contem-
plados. O projeto na verdade
deveria ter sido executado no
ano passado. O governador da
Paraíba, e os secretários José
Maria de França (Saúde) e Sa-
les Gaudêncio (Educação), la-
mentaram o fato de o governo
passado não ter levado o bene-

fício aos 120 mil paraibanos
carentes. O governador afir-
mou que o Projeto Olhar Brasil
é fundamental para o Estado,
uma parceria nas três esferas
de governo e que a ação está
sendo desenvolvida. Na execu-
ção do programa serão inves-
tidos em consultas e compra de
óculos R$ 4.688.584,94. A con-
trapartida do Governo da Pa-
raíba será de R$ 800 mil. O se-
cretário da Saúde, José Maria
de França, destacou que o pro-
grama é emergencial, porque
deveria ter sido executado des-
de o ano passado, mas o gover-
no da época não teve interesse.

O atual Governo da Paraíba
decidiu pelo resgate do projeto
e o Ministério da Saúde autori-
zou sua execução em tempo re-
corde de 90 dias. Na solenida-
de de lançamento do programa
o médico oftalmologista Osval-
do Travassos de Medeiros,
membro da Sociedade Brasilei-
ra de Oftalmologia, elogiou a
iniciativa do Governo da Paraí-
ba em resgatar o Projeto Olhar
Brasil. O secretário da Educa-
ção, Francisco Sales Gaudêncio,
afirmou que o Olhar Brasil so-
mente está sendo colocado em
prática na Paraíba graças a for-
ça-tarefa que foi montada pelo
Governo do Estado, por deter-
minação do governador, para
não deixar as 120 mil pessoas
sem este programa de alto al-
cance social.

Estado tem mais suspeitos de gripe A

A Secretaria de Estado da
Saúde (SES) informou ontem,
que subiu de três para cinco
o número de casos suspeitos
de gripe A (H1N1) na Paraí-
ba. Dois adolescentes de 15 e
16 anos, moradores de João
Pessoa, que retornaram esta
semana de países de risco de
contaminação pelo vírus
H1N1, apresentaram febre e
tosse e estão sendo monito-
rados. Eles permanecem em
isolamento domiciliar, apesar
de ter sido recomendada a in-
ternação de um deles. Vinte e
sete pessoas que tiveram con-
tatos próximos com as cinco
pessoas suspeitas de conta-
minação pelo  novo vírus
também estão sendo acom-
panhadas.

A gerente de Respostas Rá-
pidas, Diana Pinto, explicou
que o primeiro desses dois ca-
sos mais recentes é um ado-
lescente de 15 anos que pro-

curou o Hospital Universitá-
rio na terça-feira (30), com fe-
bre e tosse e relatou que ha-
via retornado da Argentina
um dia antes. O outro rapaz
de 16 anos apresentou os
mesmos sintomas e procurou
o HU ontem, um dia depois
de ter retornado do Chile.

“Recomendamos à família
desse segundo caso que inter-
nasse o adolescente por pre-
caução, porque ele está no
grupo de risco, é pneumopata
crônico (tem asma) e pode de-
senvolver complicações, se
estiver mesmo com o novo
vírus. Mas a família não quis,
optando pelo isolamento do-
miciliar. Ele será medicado em
casa”, afirmou Diana Pinto.

Os outros três casos que es-
tão sendo investigados são
de uma promotora, uma ad-
vogada e uma criança de seis
anos, que estão em isolamen-
to domiciliar desde o último
final de semana. O resultado
das amostras de secreção
desses três pacientes, que fo-

ram encaminhadas para o
Instituto Evandro Chagas, no
Pará, estava sendo aguarda-
do para esta quarta-feira,
mas até o início da noite a SES
ainda não havia recebido.
“Houve um aumento de ca-
sos nas regiões Norte e Nor-
deste e acreditamos que o nú-
mero de amostras a serem
processadas esteja dificultan-
do a análise. Mas estão den-
tro do prazo, que são três dias
úteis”, explicou a gerente.

Desde o surgimento do novo
vírus, foram notificados 14 ca-
sos suspeitos no Estado, sen-
do sete descartados, dois con-
firmados e cinco ora investi-
gados. O isolamento hospita-
lar só é recomendado aos pa-
cientes do grupo de risco de
complicações e óbitos por in-
fluenza, que são crianças me-
nores de dois anos, adultos
com mais de 60 anos, pessoas
imunodeprimidas (que estão
fazendo quimioterapia ou têm
HIV), cardiopatas, pneumo-
patas e mulheres grávidas.

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

Teleempasa é
reativado após
seis anos sem
funcionamento

Governo vai
construir um
hospital em
Mamanguape

Uma das prioridades do Go-
verno do Estado está em pleno
funcionamento no Estado. É o
setor de saúde. Ontem, o secre-
tário da Saúde, José Maria de
França esteve na cidade de Ma-
manguape, onde verificou as
precárias condições do prédio
onde deveria funcionar o hospi-
tal regional para atender as po-
pulações dos municípios que in-
tegram o Vale do Mamanguape
e anunciar a retomada das obras.
Ele visitou o local e anunciou o
início da recuperação com a ela-
boração de um novo projeto, que
já havia sido feito, mas nunca
saiu do papel por causa da mu-
dança de governo, em 2003.

O secretário se mostrou indig-
nado com a situação em que en-
controu o prédio onde deveria
funcionar o Hospital Regional de
Mamanguape. Com a retomada
da obra, o hospital deve estar em
funcionamento ainda este ano.

Assessoria de Imprensa
DA EMPASA

Depois de seis anos, a Em-
presa Paraibana de Abaste-
cimento e Serviços Agrícolas
(Empasa) reativou na terça-
feira (30), o ‘Teleempasa’, um
serviço gratuito via telefone
0800-281-6878, para prestar
informações diárias sobre os
preços de produtos agrícolas
comercializados em nível de
atacado na Central de Abas-
tecimento, em João Pessoa.

Os primeiros usuários co-
meçaram a utilizar o sistema
já na segunda-feira (29), an-
tes mesmo de oficialmente
vigorar o serviço pela linha
telefônica. Além dos preços
de hortifrutigranjeiros, o te-
lefone disponibilizará infor-
mações sobre a procedência
dos produtos, sazonalidade
(safra ou entressafra), situa-
ção de mercado, oferta e clas-
sificação.

SUPORTE
Conforme o presidente da

Empasa, Neto Franca, o ser-
viço funcionou nas duas ges-
tões anteriores do governa-
dor José Maranhão, e agora é
reativado “para oferecer su-
porte aos mais de 800 comer-
ciantes permanentes e não
permanentes nas Centrais de
Comercialização paraibanas,
além dos interessados pelos
dados”.

Segundo a diretoria da es-
tatal, por determinação do
Governo do Estado, a Empa-
sa reativará os programas e
ações que deram certo e im-
plantará novas ações para
fortalecer o setor primário,
uma das prioridades nessa
gestão. “Nossa meta é inte-
riorizar o Teleempasa, im-
plantando o serviço na Cen-
tral de Abastecimento de
Campina Grande e Agrocen-
tro de Patos”, adiantou Neto
Franca.

O diretor de Operações da
Empasa, José Tavares Sobri-
nho, lembrou que o ‘Teleem-
pasa’ funcionará de segunda
a sexta-feira, das 6h30 às 12
horas, nas dependências da
antiga Ceasa, no bairro do
Cristo Redentor.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)



6 GERALJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2009
 A UNIÃO

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

“Paraíba democrática, terra amada”

Prorrogação do IPI estimula comércio
Em João Pessoa, os comerciantes receberam a informação com animação e acreditam que as vendas de 2009 irão superar as do ano passado

Para o setor automobilístico,
a prorrogação foi de três me-
ses. Quem deseja comprar um
veículo tem até o final de setem-
bro para fazer isso pagando
pelo imposto baixo. Para car-
ros populares, de até mil cilin-
dradas, o IPI caiu de 7% para
zero e, para automóveis entre
mil e duas mil cilindradas mo-
vidos à gasolina, recuou de 13%
para 6,5%. Para carros flex
(bicombustível) e movidos a ál-
cool, o imposto caiu de 11% para
5,5%. Porém, não houve altera-
ção para veículos com mais de
duas mil cilindradas.

José Carneiro, presidente da
Federação Nacional de Distri-
buição de Veículos Automoto-
res, seção Paraíba, afirma que
o setor está otimista com o su-
cesso das vendas. Mas ele des-
taca que a prorrogação benefi-
cia muito mais que a economia.
"Essa redução tem uma impor-
tância social muito grande.

O empresário Francisco Ja-
ckson Fausto começou uma
pequena reforma no aparta-
mento onde mora. Foi numa
loja de material de construção
comprar alguns equipamen-
tos. E, na hora de pagar, des-
cobriu que os preços estavam
mais baixos.

O motivo foi a isenção do IPI
decretada pelo governo federal
desde 30 de março deste ano.
Revestimentos, vernizes, tin-
tas, cimento, pias, louças de
banheiro, rede e grade de aço,
chuveiro, fechaduras e dobra-
diças, entre outros itens fica-
ram livre do imposto.

Já outros produtos tiveram
apenas redução, como massa
de vidraceiro, cujo IPI caiu de
10% para 2%. Satisfeito, o em-
presário elogiou a atitude do
governo. "Pagamos muitos im-
postos nesse país. E um incen-
tivo como esse ajuda bastan-
te", comentou.

O incentivo citado por Jack-
son estava prestes a acabar. Mas
o governo decidiu manter redu-
zido o imposto de cerca de 30
grupos de materiais de constru-
ção até o fim deste ano. E ainda
incluiu nesse pacote os verga-
lhões, que não estavam na lista
original de desconto.

Os bens de capital (máquinas
e  equipamentos para produção)
também tiveram uma lista am-
pliada com mais 70 itens com
corte de IPI. Entraram itens
como válvulas industriais e
partes de aerogeradores (para
energia eólica, que usa o vento).

dona de casa Ângela
Gonçalves Ferreira não
perdeu tempo. Mal o go-

verno anunciou a prorrogação
da redução do IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos), ela já estava dentro de
uma grande loja de João Pessoa
para comprar uma geladeira.
Após várias consultas, a moça
fechou o negócio e levou para
casa um sonho antigo. "Gostei
muito do preço. Para quem ga-
nha pouco, qualquer economia
é bem vinda", disse.

Prevista para terminar em 15
de julho, a redução do IPI para
eletrodomésticos foi estendida
por mais três meses e só termi-
nará em 31 de outubro. Como
já era esperado, outros setores
também foram contemplados.
A alíquota continua em baixa
para os materiais de construção,
para os equipamentos industriá-
rios, para os veículos e para a fa-
rinha de trigo. A boa notícia foi
divulgada na última segunda-
feira (29) pelo ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega.

Os produtos da chamada "li-
nha branca", que abrange fo-
gões, máquinas de lavar e gela-
deiras, ficará com o IPI baixo até
31 de outubro. Com a medida,
o imposto sobre os  refrigera-
dores caiu de 15% para 5%, o
de fogões recuou de 5% para
zero, enquanto que o de máqui-
nas de lavar foi diminuído de
20% para 10%. A alíquota de IPI
para tanquinhos, por sua vez,
caiu de 10% para zero.

Em João Pessoa, os comercian-
tes receberam a informação com
animação. Eles acreditam que
as vendas de 2009 irão superar
as do ano passado e bater re-
corde. Só no primeiro semestre
deste ano, o setor cresceu mais
de 6% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2008.

Para o presidente da Câma-
ra dos Dirigentes Lojistas, Ju-
randir Vasconcelos, os índices
mostram que a economia da
Capital está com saúde.

"João Pessoa não sofreu mui-
to com os feitos da crise, graças
ao incentivo do governo que to-
mou a atitude certa quando re-
duziu o imposto. Na Capital,
não se fala em desemprego e
nem em falência no comércio.
Pelo contrário. Vemos empresas
se instalando por aqui e geran-
do emprego. Isso é reflexo da
economia sadia", comemora.

A
Nathielle Ferreira
REPÓRTER

Basta dizer que são mais de 42
mil famílias que dependem
desse ramo indiretamente, sem
contar dos empregos formais
que criamos. Imposto mais bai-
xo dá até um incentivo psicoló-
gico para o cliente que pode
aproveitar a economia para
contratar o seguro e pagar o
emplacamento", observa.

De acordo com José Carneiro,
entre janeiro e maio deste ano
houve um acréscimo de quase
4% nas vendas de carros e mo-
tos em relação ao mesmo perío-
do de 2008. Foram 28.325 uni-
dades vendidas. Já nos cinco
primeiros meses do ano ante-
rior os registros não passaram
de 27.273.

Ele analisa que os números
mostram o "poder de fogo" da
decisão do governo. "Se neste
ano, numa economia instável,
vivendo em meio a uma crise,
conseguimos superar as ven-
das de 2008, quando não havia

crise nenhuma, é devido à re-
dução do imposto. Foi isso que
atraiu o consumidor às conces-
sionárias", observa.

O IPI permanece reduzido até
setembro. Nos meses de outu-
bro, novembro e dezembro, ele
começa a subir gradualmente até
chegar no patamar normal. Na
opinião de José Carneiro, as ven-
das de carros continuarão em
alta, mesmo após o fim da redu-
ção. Ele explica que final do in-
centivo fiscal vai coincidir com
as festas de final de ano. Nessa
época sempre há um aquecimen-
to na economia. "Acredito que
após no próximo ano, a econo-
mia estará equilibrada", frisa.

A prorrogação do corte de IPI
para veículos é acompanhada
de um acordo com as empre-
sas para não demitirem seus
funcionários durante o perío-
do de vigência das medidas. O
custo estimado pelo governo é
de R$ 3, 342 bilhões.

Setor automobilístico está bastante otimista

Reforma de
casas deve ser
intensificada até
o fim deste ano

Os produtos da chamada "linha branca", como fogões, máquinas de lavar e geladeiras, atraem os consumidores

As lojas de material de construção apostam no aquecimento das vendasA compra do carro novo ficou muito mais fácil com a prorrogação do IPI

FOTOS: BRANCO LUCENA
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Ora essa!

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

Que tal? Que tal

mais um voo que

aterrissa em João

Pessoa de

madrugada, e

também de

madrugada decola

daqui?...

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Seria mesmo verdade que o
que abunda não prejudica? Te-
nho abundantes motivos para
tirar da seringa esse adágio po-
pular. Noticia-se agora, por
exemplo, que a Gol Linhas Aé-
reas passará a operar mais um
voo no Aeroporto Castro Pin-
to, de João Pessoa - que, aliás,
fica em Bayeux (o aeroporto,
bem entendido), embora  San-
ta Rita ache que fique mais
pra lá.

Deixemos, porém, isso pra lá e vamos ao que inte-
ressa: o que haveria de prejudicial em mais um voo
(tiraram o cinto, quero dizer, o acento de segurança
da palavra, que coisa!) operando no Castro Pinto?
Ah, é a questão do horário. Segundo a notícia, o novo
vôo, de número 1852, sairá de Brasília às 23h50 e
chegará a João Pessoa (ou a Bayeux, Santa Rita, sei
lá...) às 2h30, retornando a Brasília às 5h50, já com o
número 1853, com chegada à capital federal previs-
ta para 8h15.

Que tal? Que tal mais um voo que aterrissa em
João Pessoa de madrugada, e também de madru-
gada decola daqui? Não abundam por estas bandas
voos e mais voos que operam nesse horário? E isso
é ou não é prejudicial ao turismo paraibano? Será
que as companhias aéreas pensam que isso aqui é
ninho de bacurau? Acordem para Jesus! E cuidem
de arranjar horários de voo que não tirem o sono
dos turistas. Pode-se lá dormir com um barulho de
turbinas destes?

SÓ PODE TER SIDO
Já que estamos em pleno voo, que caso mais im-

pressionante o da sobrevivente da recente queda
de um Airbus A130 no Oceano Índico! A adoles-
cente, de 14 anos, escapou ilesa do afundamento
do avião, sendo resgatada com ferimentos sem
maior gravidade. O pai da garota disse que ela nem
sabe nadar, mas conseguiu sobreviver, no escuro
da noite, agarrada a destroços da aeronave. Ela dis-
se ter sentido, em meio ao desespero, uma luz que
a manteve viva à espera de socorro. Aquela luz, só
pode ter sido Jesus!

VAMOS LÁ!
A Rádio Tabajara oferece café da manhã hoje na

Casa de José Américo para apresentar a nova grade
de programação das emissoras AM e FM. Eu não
sou muito de café da manhã, não, mas convido
amigos da coluna para conferirem comigo o que a
equipe de Rui Leitão está botando no ar desde o
mês passado. E o que pretende lançar daqui pra
frente. Tem muita novidade no ar. Com rádio de
qualidade.

Venda através de revistas
garante uma boa renda

As pessoas que optam hoje por esse tipo de atividade se tornam empreendedores e
pensam objetivamente em angariar recursos para a abertura de seu próprio negócio

A
dquiri uma renda extra
que venha somar ao sa-
lário e não prejudique o

seu emprego. Esse é um desejo
comum no dia a dia de muitos
brasileiros, sendo um meio co-
mum hoje em dia a venda de
produtos através de revistas
fazendo revenda de perfumes
ou utensílios das mais varia-
das formas. Uns sonham em
apenas complementar a renda
mensal da família, enquanto
que outros sonham alto e pen-
sam que assim vão obter inde-
pendência financeira.

O fato é que as pessoas que
optam hoje por esse tipo de ren-
da extra se tornam empreen-
dedores e pensam objetiva-
mente em angariar recursos
para abrir seu próprio negócio.
Tudo independe de nível inte-
lectual ou classe social. Todos
se nivelam e se concentram na
capacidade de saber vender e
de fazer o marketing do produ-
to garantindo ao cliente a boa
qualidade e eficiência do que
está sendo comercializado.

Hoje em dia é bastante comum
se deparar com pessoas  portan-
do as mais diversificadas "revis-
tinhas" de vendas. Uns afirmam
que o lucro mensal chega até R$
300,00, enquanto outros garan-
tem que a renda obtida nesse
tipo de comércio é bem melhor
do que a de um servidor público
ou de uma pessoa assalariada,
fornecendo uma renda mensal
em torno de R$ 3.000.00.

O segredo para obter uma

Teresa Duarte
REPÓRTER

boa renda nesse tipo de comér-
cio está no estoque da merca-
doria, já que muitos vendedo-
res alegam que tendo o produ-
to em mão a venda fica mais
fácil. Segundo Araújo Antônio
Gomes, ex-funcionário públi-
co, o lucro maior em suas ven-
das ocorre quando a revista faz
promoção de alguns produtos.

Já a estudante do curso de
Comunicação Social, Mayara
Emmily Chaves Gomes, que
vende há sete anos produtos
de duas revistas, o lucro men-
sal fica em torno de R$ 300,00.
Ela também concorda que ten-
do o produto à mão a venda se
torna maior e  o lucro também
aumenta e revela que é um tipo
de negócio que compensa.

A funcionária pública Ulana
Maria Bezerra, que vende a cer-
ca de doze anos, também não
pensa diferente dos demais
vendedores e concorda que o
segredo está no estoque do pro-

duto. Segundo ela é no período
das datas comemorativas que
as vendas aumentam por con-
ta das promoções que são ofere-
cidas, elevando a renda mensal
em mais de R$ 1.000,00. "Em
datas exemplo do Natal, Dia dos
Namorados, Dia das Mães e Dia
dos Pais, que as vendas aumen-
tam devido às promoções que
são lançadas", revela.

Além das promoções anun-
ciadas nas revistas, ela tam-
bém tem a criatividade nas
vendas. Uma dessas diz res-
peito à formação de consórci-
os entre os colegas de traba-
lho que se realiza da seguinte
maneira: doze pessoas pagam
uma mensalidade de R$ 20,00
reais por mês, durante o perío-
do de um ano. Então, durante
um ano e a cada mês, uma des-
sas pessoas é sorteada, tendo
direito a um crédito mensal no
valor R$ 240,00 para retirar
em mercadoria da revista.

Na reta final de montagem do
maior evento multissetorial do
Norte e Nordeste, cresce a expecta-
tiva de emprego temporário para
muita gente que aproveita a Brasil
Mostra Brasil como forma de me-
lhorar a renda. Isso acontece por-
que a multifeira é capaz de gerar
cerca de mil empregos diretos.

De acordo com o diretor ge-
ral da BMB, Wilson Martinez,
a maioria das contratações fica
por conta dos expositores que
diretamente empregam as
pessoas para trabalharem em
seus estandes. São vendedores,
garçons, intérpretes, carrega-
dores e outras funções que
atendem a expectativa de
quem precisa montar e fazer
funcionar uma pequena ou

grande loja ou lanchonete du-
rante os dez dias da Brasil
Mostra Brasil.

Somente a Rocha & Martinez e
a Zenitran Montagens, empresas
que realizam a Multifeira, pro-
movem 250 contratações. "Todas
essas pessoas já trabalham co-
nosco permanentemente ou tem-
porariamente desde as várias
edições anteriores do evento. É
um quadro fixo, já fechado", ex-
plica Matinez.

Já sabendo disso, muita gente
comparece ao Espaço Cultural
para esperar a chegada dos expo-
sitores desde dois dias antes da
abertura do evento. No contato
direto, os candidatos a empregos
temporários oferecem currículos
e muitos conseguem a vaga de tra-

balho e até mesmo a oportunida-
de de renová-la no ano seguinte,
dependendo do desempenho.

Martinez lembra ainda que a
multiferia é também responsá-
vel pela geração de inúmeros
empregos indiretos, já que en-
volve e movimenta a economia
local em áreas como transpor-
te, hotelaria e alimentação e até
estacionamento de veículos ao
redor do Espaço Cultural.

O evento começa nesta sexta-
feira, às 17 horas, no Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo. No pri-
meiro dia, o ingresso é um quilo
de alimento não perecível. Este
ano, quem comprar o ingresso vai
concorrer ainda a um caminhão
de prêmios e quatro motos Dafra.

Multifeira vai gerar 1.000 empregos
NA CAPITAL

A venda por meio de revistas se torna uma saída contra o desemprego

  MARCOS RUSSO
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Motorista condenado terá carteira
apreendida e fará novos exames

Entra em vigor a nova resolução do Contran que prevê punição rigorosa para condutor envolvido com acidente grave e acusado de crime de trânsito

partir de agora os
condutores de veícu-
los condenados por

crime de trânsito, ou envol-
vidos em acidentes graves,
terão que realizar novos exa-
mes para voltar a dirigir. A
exigência teve início com a
entrada em vigor da Resolu-
ção 300 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran). A
medida foi anunciada no fi-
nal da manhã de ontem (1º),
durante entrevista coletiva,
pelo diretor-superintenden-
te do Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran), coro-
nel Américo Uchoa.
 A exigência  de  exames
para esses condutores está
prevista no artigo 160 do
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB).

Segundo a regulamenta-
ção do Contran, a partir de
1° de julho, além do curso de
reciclagem já previsto pelo
artigo 268 do CTB, os con-
dutores que forem condena-
dos por crime de trânsito
deverão se submeter aos
exames de aptidão física e
mental, avaliação psicológi-
ca, exame escrito sobre le-
gislação de trânsito e exame
de direção veicular.

"A Resolução 300 tem por
finalidade fazer com que as
pessoas envolvidas em aci-
dentes graves, e pessoas con-
denadas por acidentes de

A
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

trânsito, sejam submetidas a
novos exames. Para o condu-
tor envolvido em acidentes
de trânsito, os exames serão
os mesmos utilizados para
retirada da carteira de habi-
litação, ou seja, exames mé-
dicos, de aptidão física e
mental, psicológico, de legis-
lação e de direção", explicou
o coronel Uchoa.

Para aqueles condutores
condenados que tiverem
seus processos em transita-
do e julgado, ou seja, finali-

zados, a resolução determi-
na ainda que o Detran noti-
fique o condutor a entregar
sua habilitação em um pra-
zo inferior a 48 horas. Caso
não seja entregue, é realiza-
do um bloqueio deste docu-
mento no Registro Nacional
de Carteira de Habilitação -
Renach. "Suponhamos que o
motorista condenado não
entregue sua habilitação.
Com o bloqueio no Renach, ele
poderá ser apreendido numa
blitz, ou poderá o Detran en-

trar com uma ação de busca
e apreensão", frisou o coro-
nel Uchoa.

No caso do acidente de
trânsito considerado grave,
o artigo 160 do CTB tem por
finalidade reavaliar as con-
dições do condutor nele en-
volvido no que se refere aos
aspectos físico, mental, psi-
cológico e demais circuns-
tâncias que revelem sua ap-
tidão para continuar condu-
zindo veículo.

Ainda de acordo com o co-
ronel Uchoa, o condutor en-
volvido em acidente grave,
além do curso de reciclagem
previsto pelo CTB, poderá,
a juízo do Detran, ser sub-
metido aos exames de apti-
dão física e mental, avalia-
ção psicológica, exame es-
crito sobre legislação de
trânsito, noções de primei-
ros socorros e exame de di-
reção veicular.

Segundo o CTB, no caso do
condutor envolvido em aci-
dente grave, será instaura-
do um processo administra-
tivo no qual será assegura-
do ao condutor o direito à
ampla defesa. Concluído o
processo administrativo, e
não sendo acolhida a defesa,
o Detran determinará que o
condutor se submeta aos
exames previstos na Resolu-
ção 300. De acordo com o Có-
digo, o Detran poderá apre-
ender o documento de habi-
litação até que o condutor
seja aprovado nos exames.

Equipes vão
intensificar as
ações punitivas
em vias públicas

Ainda de acordo com o di-
retor-superintendente do
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran), coronel
Américo Uchoa, as equipes
de fiscalização de trânsito
do órgão estarão aumentan-
do as ações punitivas nas
ruas, nos próximos dias. A
medida visa o combate ao
uso do álcool no volante e a
apreensão de veículos e car-
teiras nacionais de habilita-
ção em situação irregular.
As fiscalizações contarão
com o auxílio do uso dos
bafômetros.

MULTA GRAVE
Inicialmente serão delimi-

tadas ações intensivas no
trânsito das cidades de João
Pessoa e Campina Grande,
sempre em locais estratégi-
cos. A punição para o moto-
rista que for pego com o ín-
dice alcoólico acima do per-
mitido em sua corrente san-
guínea, será de multa em ca-
ráter grave, no valor mone-
tário de quase mil reais,
além da apreensão do veícu-
lo, da carteira de habilita-
ção e perda de sete pontos, e
pagamento de fiança, o que
pode representar um prejuízo
de até R$ 5 mil, em alguns
casos.

"Eu queria pedir aos con-
dutores que tenham cuida-
do, porque quando o Detran
estiver nas ruas para fisca-
lizar e aplicar a Lei Seca,
visto ela ter a finalidade de
preservar a vida e dimi-
nuir os acidentes de trân-
sito, ele será severo na apli-
cação da lei.

Eu faço o apelo para que as
pessoas quando forem beber
que levem sempre um con-
dutor amigo que fique longe
do álcool, e aos condutores
que estiveram inadimplen-
tes que compareçam ao órgão
para regularizar a situação
porque a fiscalização está
nas ruas", frisou, disse o di-
rigente do Detran.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

#
Utilização do bafômetro será reforçada em
operações punitivas realizadas pela Divisão
de Policiamento de Trânsito a partir de agora

Operação São João do Detran obteve êxito
A realização da Operação

São João 2009 do Detran-PB foi
considerada positiva pelo dire-
tor-superintendente do órgão,
coronel Américo Uchoa. Duran-
te todo o período junino que
envolveu os festejos de São
João e São Pedro, equipes das
Divisões de Engenharia e Edu-
cação para o Trânsito estive-
ram realizando uma ação
educativa, percorrendo as
principais cidades do interi-
or do Estado com maior tra-
dição em realização das fes-
tas desta época e que atraem
o maior número de visitan-
tes. O órgão deverá iniciar
operações punitivas com o

uso do bafômetro.
A Operação foi realizada em

parceria com a Secretaria de
Segurança e Defesa Social,
Polícias Civil e Militar e Polí-
cia Rodoviária Federal. A
ideia foi de evitar que o au-
mento do fluxo de veículos
durante os festejos juninos
provoque acidentes de trân-

sito. Neste São João 2009, a
operação ganhou o reforço de
16 bafômetros adquiridos
pelo Detran. Os etilômetros
estão sendo utilizados pela
equipe da Divisão de Policia-
mento de Trânsito que, recen-
temente, passou por um trei-
namento oferecido pela Polí-
cia Rodoviária Federal.

Durante a operação, cerca
de 2.400 condutores foram
abordados pelas equipes das
Divisões de Engenharia e Edu-
cação para o Trânsito do ór-
gão, além da distribuição de 5
mil panfletos sobre a tolerân-
cia zero e os perigos dos efei-
tos do álcool no condutor de
um veículo. "O saldo foi alta-
mente positivo, porque ela foi
uma operação extremamente
educativa, conscientizando as
pessoas e realizando aborda-
gens explicativas sobre os pe-
rigos do uso de bebidas alco-
ólicas para o motorista du-
rante a condução de seu veí-
culo", frisou o coronel Uchoa.

“Eu queria pedir aos condutores que tenham
cuidado já que o Detran será severo na
aplicação da Lei Seca nas ruas”

Américo Uchoa
DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO DETRAN

“
Américo Uchoa diz que Detran vai ser rigoroso na aplicação da nova resolução

  SECOM/PB
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Riso

Sitônio Pinto
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Por muitos e bons anos Riso foi agente de arte em
Paris, expondo e promovendo artistas plásticos brasilei-
ros, locais e do mundo inteiro que a procuravam para
entrar no mundo das artes, da fama e da glória. Foi uma
espécie de embaixadora brasileira em Paris, dizia seu
amigo Palmary Lucena, ele também uma espécie de
embaixador brasileiro junto a tantos organismos inter-
nacionais em que trabalhou, agora publicando sua ex-
periência de globe-trotter em insuperáveis artigos que
promete transformar em livro.

Riso era filha do emérito professor Raul Córdula e de
Dona Elizabete Trevas Córdula, ele meu mestre de La-
tim no curso Clássico do Lyceu, lá no começo dos anos
sessentas. Naquele tempo, tudo que se fazia no setor de
educação, na Paraíba, tinha de passar sob o crivo do
professor Raul Córdula, mestre não só em Latim, mas
ainda em Pedagogia. Era um homem literalmente es-
perto e ativo: viveu acordado durante muitos anos, ab-
solutamente sem dormir. Uma noite, alta noite, em meio
de uma farra, passei por sua casa e vi a luz acesa. Não
me lembrei do detalhe da insônia do professor; pulei o
muro e chamei por Raul (o Córdula Filho), meu colega
do Liceu e do grupo dos “Párias” – ambiente que envol-
via a Geração 59.

- Quem é?
- É Dom Quixote, Pária!
Ao ouvir a expressão “Pária”, o mestre entendeu que

o chamado não era para ele, e, um tanto perplexo, foi
acordar o filho:

- Raulzinho, tem uma cara aí chamando por você, di-
zendo que é Dom Quixote.

Riso era a irmã mais velha do meu irmão Raul, o pin-
tor de “A vendedora de flores” e da série “Borborema”,
premiado internacionalmente. A irmã mais velha de
Leda, de quem falei há poucos dias, nessa coluna, como
a ganhadora do prêmio de melhor atriz no Festival Na-
cional de Teatros de Estudantes, realizado em Santos,
SP, nos idos de 1959. Era a irmã mais velha de Betinha
Kawamura; a irmã mais velha de Roberto e de tantos
nós, principalmente daqueles que foram buscar seu
apoio para entrar no mundo das artes de Paris – onde
tinha um círculo mágico de amizades, em que se desta-
cava o escritor Paulo Coelho.

Durante muitos anos, Riso lutou bravamente contra o
lobo do câncer. Sua luta desigual contra o inimigo feroz
faz lembrar a passagem de Paulo Coelho em “O Demô-
nio e a Srta. Prim”:

- Agora mostre que é um homem – gritou. – Desça da
árvore, segure firme o archote, e mantenha o fogo na dire-
ção do lobo!

[...] O lobo recuara, estava assustado com o fogo: con-
tinuava a rosnar e saltar, mas não chegava perto.

Riso era uma espécie de irmã mais velha de sua gera-
ção. De Palmary Lucena a Glória Gadelha, dos artistas
brasileiros que precisavam de um referencial na França.
E deixou-nos uma irmã belíssima – sua filha Cristina
Córdula -, a grande manequim brasileira internacional,
capa das revistas do mundo, que abriu caminho para as
estrelas de hoje e que ainda brilha sob o céu de Paris.

Empreendimento
sem burocracia

Micro Empreendedor Individual, medida que integra a Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas, que teve início ontem, já atraiu muitas pessoas à sede da Jucep, na Capital

erca de 20 pessoas es-
tiveram na sede da
Junta Comercial do Es-

tado da Paraíba (Jucep), lo-
calizada no Centro da Capi-
tal, para se informarem so-
bre o Micro Empreendedor
Individual (MEI), cujo cadas-
tramento - detalhado no
www.portaldoempreendedor.gov.br
-  começou ontem. Robert
Sidney, um dos atendentes
no órgão, disse que essa me-
dida - que integra a Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas
Empresas - trará benefícios,
como a desburocratização e
a formalização de empreen-
dimentos, inclusive autôno-
mos, que ainda não estão re-
gularizados.

De acordo com Robert Sid-
ney, o cadastramento pode ser
feito gratuitamente. Para tan-
to, os microempreendedores -
assim considerados aqueles
que, anualmente, auferem
renda bruta de até R$ 36 mil,
possuem um funcionário ga-
nhando no máximo um salá-
rio mínimo e seja optante do
Simples - precisam acessar o
portal para obter os esclare-
cimentos necessários.

Na sequência, os empreen-
dedores interessados preci-
sam procurar um contador

Guilherme Cabral
REPÓRTER

C

O MEI, que começou a funcionar ontem, aumentou movimento na Jucep

cadastrado, que está disponí-
vel no site, inclusive com res-
pectivo endereço e contatos,
para prestar o serviço. Só em
João Pessoa são 37 profissio-
nais aptos. Depois, os empre-
endedores devem procurar as
prefeituras, com o objetivo de
saber se há condições de libe-
ração do endereço da empre-
sa que deseja ser formalizada.

Outro passo, segundo Robert
Sidney, é fazer a pesquisa de
nome no portal, no intuito de
saber se já está disponível para
constituir a microempresa. Ele
informou que, em seguida, o
empreendedor preencherá a fi-
cha de inscrição disponibiliza-
da no portal, contendo dados
pessoais e do empreendimen-

to, além de declaração de agen-
te público, ou contabilista, cer-
tificando a condição do micro-
empreendedor. Depois de im-
pressa, a ficha precisará ser
entregue na Junta Comercial,
que aprovará ou não.

Em caso de aprovação do ca-
dastro, ele esclareceu que o pe-
queno comerciante se dirigi-
rá para a prefeitura, onde ob-
terá o alvará. A partir do pri-
meiro mês de constituição da
microempresa, o interessado
deverá pagar, em parcela fixa,
taxa entre R$ 50,00 a R$ 60,00,
dependendo do ramo de ati-
vidade, mensalmente, duran-
te um ano, que pode ser reno-
vado, mas com probabilida-
de de novo valor.

Estabelecimento
comercial terá
que obedecer
leis ambientais

O Governo do Estado sancio-
nou leis que obrigam estabele-
cimentos comerciais localiza-
dos na Paraíba a se enquadra-
rem às normas de preservação
ambiental. As sanções foram
publicadas no DO de ontem. A
primeira corresponde à lei de nº
8.855, que prevê a substituição
das sacolas ou sacos plásticos,
compostos por polietileno, po-
lipropilenos ou similares uti-
lizados para o acondiciona-
mento e entrega de produtos
e mercadorias aos clientes,
por sacolas reutilizáveis. A
segunda sanção foi da lei de
autoria do deputado Rodrigo
Soares que obriga os estabe-
lecimentos comerciais a utili-
zarem embalagens plásticas
oxibiodegradáveis para o
acondicionamento de produ-
tos e mercadorias em geral.

20 mil autônomos paraibanos
deverão aderir ao novo projeto

O projeto "Empreendedor In-
dividual" (EI), uma figura jurí-
dica criada pela Lei Comple-
mentar 128/08, entrou em vi-
gor ontem em todo o país. A
medida vai permitir que os au-
tônomos ou ambulantes te-
nham registro de pessoas jurí-
dicas e benefícios de uma em-
presa formal. O Empreendedor
Individual vai facilitar a forma-
lização de cerca de 500 profis-
sões, a exemplo de carpinteiros,
feirantes, costureiras, sapatei-
ros artesãos, e atividades rela-
cionadas à fabricação e comer-
cialização de roupas, alimentos,
e tantos outros produtos e ser-
viços, que tenham faturamen-
to anual de até R$ 36 mil. Na
Paraíba a estimativa do Sebrae
é de que 20 mil pessoas vão ade-
rir ao projeto, nos próximos 12
meses. No Estado, pesquisa do
Sebrae sobre economia infor-

mal urbana, realizada em 2003,
registra um universo de 202
mil empresas informais. Have-
rá pagamento de impostos sim-
bólicos e a expectativa é de que
até o final de 2010 a adesão no
país seja de 1,1 milhão de pro-
fissionais. Podem aderir as
pessoas que trabalham por
conta própria de forma indi-
vidual e se dediquem às ativi-
dades de comércio, indústria
ou serviços.

 O superintendente do Se-
brae Paraíba, economista Jú-
lio Rafael, revela que a adesão
ao Empreendedor Individual
vai proporcionar vários bene-
fícios, como aposentadoria,
auxílio-doença, salário-mater-
nidade, aposentadoria por in-
validez, e, se falecer, a família
terá direito à pensão por mor-
te. Júlio Rafael avalia que o
Empreendedor Individual é
um dos mais importantes pro-
jetos aprovados pelo Congres-
so nos últimos anos.

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Milena Feitosa
DA ASSESSORIA DA SUDEMA

  ORTILO ANTÔNIO
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 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Responsavel.: HERLA POLLIANA PALHANO
PINTO
CPF/CNPJ....: 811845061-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.896,72
Cedente.....: CPL - CONSTRUTORA PIRAMI-
DE LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036990
Responsavel.: JOSE MACENA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 024526144-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  233,31
Cedente.....: BANCO BGN SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036899
Responsavel.: LACLA LABORATORIO DE
ANALISES CLINI
CPF/CNPJ....: 006935674/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.912,23
Cedente.....: LABORATORIO ALVARO S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039776
Responsavel.: L C P  CONST E INCORP ADM
LOC BENS

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

CPF/CNPJ....: 006247650/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  373,96
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040033
Responsavel.: NILZA DE FREITAS VIEIRA
CPF/CNPJ....: 008453793/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  411,10
Cedente.....: MORENA ROSA INDUSTRIA DE
CONFECCOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038370
Responsavel.: RENATA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 007824583/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  308,00
Cedente.....: VIVAZ DISTRIBUICAO DE PE-
CAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038741

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,  02/07/2009
--------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO

 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ARIOSVALDO BISPO DA SIL-
VA
CPF/CNPJ....: 804606824-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  241,34
Cedente.....: COMFIL COMERCIAL FIGUEI-
REDO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038019
Responsavel.: BRIVALDO MARIANO DA
COSTA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 007168179/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$8.693,37
Cedente.....: EXTREME CONFECCOES
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039471
Responsavel.: CONST  OCEANIA LTDA
CPF/CNPJ....: 006229689/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  173,60
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039595
Responsavel.: EDMAR PEREIRA AMARO
CPF/CNPJ....: 944528144-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.251,90
Cedente.....: EXITO IND E COM DE CONFEC-
COESLTDA E
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039961
Responsavel.: EDNALDO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 133131504-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   60,00
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTA-
COES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035468
Responsavel.: GRAN SAPORE BR BRASIL
S A
CPF/CNPJ....: 067945071/0459-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.632,44
Cedente.....: KARNE KEIJO - LOGISTICA IN-
TEGRADA L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038444
Responsavel.: IVE FROES CANDIDO
CPF/CNPJ....: 016276935-05
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  125,00
Cedente.....: CONDOMINIO FLOR DE MAIO
Apresentante: CONDOMINIO FLOR DE MAIO
Protocolo...: 2009 - 038465
Responsavel.: IVE FROES CANDIDO
CPF/CNPJ....: 016276935-05
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  125,00
Cedente.....: CONDOMINIO FLOR DE MAIO
Apresentante: CONDOMINIO FLOR DE MAIO
Protocolo...: 2009 - 038466
Responsavel.: ITALO BORJA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 646801504-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  259,00
Cedente.....: COND DO EDIF RESD SOLAR
MANAIRA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039474
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARA-
UJO PINTO
CPF/CNPJ....: 009474803/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  360,82
Cedente.....: SAO BRAZ S A IND E COM DE
ALIMENTOS
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038185

Responsavel.: MARIA DE FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ....: 491869654-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$1.000,00
Cedente.....: ALEX ROBERIO DA COSTA FI-
LHO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039950
Responsavel.: MARIA DA LUZ GOMES PEREI-
RA
CPF/CNPJ....: 769134224-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.112,76
Cedente.....: DISTAK DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038145
Responsavel.: MODULADOS COMERCIO DE
MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 006200070/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  137,26
Cedente.....: ROCHA MADEIRA E FERRA-
GENS IND E COM
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039492
Responsavel.: PRENOR PREFABRICADOS
DE CIMENTO DO
CPF/CNPJ....: 000363000/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  129,60
Cedente.....: IRWIN INDL TOOL FERRAMEN-
TAS DO BRAS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037212
Responsavel.: PL COMERCIO MARMORES E
GRANITOS LTD
CPF/CNPJ....: 040959587/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.964,53
Cedente.....: MINERACAO CAPIXABA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038953
Responsavel.: RUMBA BAR E RESTAURAN-
T E
CPF/CNPJ....: 009010528/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  333,00
Cedente.....: QUALITECH COMERCIO E SER-
VICOS DE IN
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038359
Responsavel.: TC TECNOLOGIA LAV. E
SERV. LTDA
CPF/CNPJ....: 002744596/0001-60
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  621,31
Cedente.....: 5 A SEC DO BRASIL FRANCHI-
SING LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039367
Responsavel.: TALITA ANDREZA DE LIMA
SOUZA
CPF/CNPJ....: 011413944-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  530,00
Cedente.....: RENATE CRISTINE DE NEGREI-
ROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039876
Responsavel.: VALMIRA MARIA DO NASCI-
MENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 005875439/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.070,86
Cedente.....: IVANILDA F F BEZERRA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037353

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  2o. Oficio de Protesto, a
Praca 1817, 40 - Centro, 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,  02/07/2009
------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - Titular -

AMUSA – AGRO MERCANTIL URTIGAS S/A
CNPJ 09.273.145/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/AGE
Em cumprimento ao art.132 da Lei Nº 6.404/76, ficam os Srs.

Acionistas convidados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,  a realizar-se  às 9:30horas, do dia  15/07/
2009, na sede da empresa na Rua do Prado, n° 115, Centro, Patos - PB,
para deliberar sobre a  pauta do dia: EM AGO - tomar as contas dos
administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras de 2008
e deliberar sobre os resultados do exercício. EM AGE – a) tratar do
cancelamento do registro da empresa na CVM; b) discutir sobre a extin-
ção da empresa e sobre outros assuntos.

Patos, 30/06/2009.
JOSÉ AFONSO GAYOSO

(Diretor)  

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS E
ESCLARECIMENTO DE CAUSA MORTIS

COMUNICADO
Encontram-se no Serviço de Verificação de Óbitos de João Pessoa dois corpos,

sendo um do sexo masculino, cor parda, cabelos crespos, com 1,70m de altura, 50kg e
demais dados ignorados. O outro é do sexo feminino, identificado como Maria José da Silva,
39 anos, brasileira, solteira, cor parda, natural de Itambé/PE, moradora de rua.

Os corpos esperam por reclamações de familiares ou desfecho de acordo com a Lei
8.501 de 30 de novembro de 1992, em vigor.

João Pessoa, 27 de maio de 2009

Serviço de Verificação de Óbitos de João Pessoa
Cidade Universitária, UFPB, Campus I

Tel. (83) 3218-7371

GOVERNO
DA ESTADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habita-

ção Popular - CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 14
de julho de 2009, às 10:00 horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059,
Mangabeira, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)  Au-
mento do Capital Social; b) Alteração do Estatuto Social e c) Outros Assuntos de Inte-
resse da Companhia.

 João Pessoa, 26 de junho de 2009
CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA

Diretor Presidente

AGROVERDES AGRÍCOLA S/A
CNPJ nº 12.923.546/0001-01 – NIRE: 2.530.000.837,7

EMPRESA BENEFICIARIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE  - FINOR
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO/E no dia 30/07/

2009, às 10 (dez) horas, na sede social a Faz. Verdes, s/nº, BR-230, Zona Rural,
Pombal-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Matérias do que
tratam os artigos nº 132 e 134 da Lei nº 6.404/76 ref. aos exercícios sociais findos em
31/12 de 2007 e 2008; b) Eleição da Diretoria; c) Deliberar sobre o cancelamento de
registro da Cia junto a CVM; d) Consolidação estatutária e e) Outros assuntos. Ou-
trossim, avisamos aos Srs. Acionistas que se encontram a disposição, na sede social
os documentos referentes aos exercícios sociais findos em 31/12 de 2007 e 2008.
Pombal-PB, 29/06/2009. Maioria dos Acionistas Votantes.

C O N V O C A Ç Ã O
TOMADA DE PREÇOS Nº01/09

Registro CGE Nº09-00178-3
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº186/09 de
01/04/2009, publicado no dia 02/04/09, torna público para conhecimento dos interessados
que, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste
órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou telefax (083)
3218-7478, no dia 20/07/2008 às 15:00 horas para: aquisição de VEÍCULO AUTOMOBI-
LÍSTICO. Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridas na
Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br
(Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 01 de julho de 2009.
Maria do Carmo Alves Costa

Presidente da CPL

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2009 (dois mil e nove), nesta cidade
de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, a SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE – SECTMA com sede nesta Capital, no Centro
Administrativo, Bloco 2 – 2° andar, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 02.221.962/0001-
04, neste ato representada por seu Secretário Executivo, Dr. ELOIZIO HENRIQUE HEN-
RIQUES DANTAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o n°. 277.135.634-
15 e RG n°. 615416 SSP/PB, com fulcro no art. 79, inc. I, da Lei nº. 8.666/93, há por bem
RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Administrativo Nº. 003/2008, celebrado
com o Senhor MAÉSIO TAVARES DE MELO, brasileiro, casado, administrador, portador
do CPF sob o n°. 215.738.324-72 e RG n°. 555.886 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua
Marechal Deodoro da Fonseca, n°. 91, Prata, Campina Grande – PB, cujo objeto perfez-se
na Locação de Serviços de Consultoria Individual para o cargo de Assistente Administrativo
Financeiro da Unidade Estadual de Gerenciamento do PROÁGUA-UEGP/PB, operando-
se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados.

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Administrativo n°. 003/2008 entre a
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA e o Senhor
Maésio Tavares de Melo, em 05 de maio de 2008;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR unilateralmente o Contrato Ad-
ministrativo n°. 003/2008, a SECTMA o faz por decisão do Secretario Executivo na data de
30 de junho de 2009, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a
partir desta data (30/06/2009), excetuando-se as responsabilidades pelos serviços já pres-
tados pelo Consultor na função de Assistente Administrativo e Financeiro da UEGP/PB;

CONSIDERANDO razões de interesse público, de alta relevância e amplo co-
nhecimento, opera-se tal rescisão com supedâneo no art.78, inc. XII c/ c o art.79, inc.
I, da Lei Nº. 8.666/93, FICA RESCINDIDO DE PELO DIREITO O CONTRATO SECT-
MA N°. 003/2008.

João Pessoa, 30 de junho de 2009.
Eloizio Henrique Henriques Dantas

Secretario Executivo – SECTMA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2009 (dois mil e nove), nesta cidade
de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, a SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE – SECTMA com sede nesta Capital, no Centro
Administrativo, Bloco 2 – 2° andar, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 02.221.962/0001-
04, neste ato representada por seu Secretário Executivo, Dr. ELOIZIO HENRIQUE HEN-
RIQUES DANTAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o n°. 277.135.634-
15 e RG n°. 615416 SSP/PB, com fulcro no art. 79, inc. I, da Lei nº. 8.666/93, há por bem
RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Administrativo Nº. 004/2008, celebrado
com o Senhor ALBERTO JOSÉ COLAÇO CATÃO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,
portador do CPF sob o n°. 041.478.554-15 e CREA n°. 318 – D, 16° Região, residente e
domiciliado a Rua Antônio Joaquim Pequeno, n°. 428, Campina Grande – PB, cujo objeto
perfez-se na Locação de Serviços de Consultoria Individual para o cargo de Coordenador
Adjunto da Unidade Estadual de Gerenciamento do PROÁGUA-UEGP/PB, operando-se tal
rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados.

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Administrativo n°. 004/2008 entre a
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA e o Senhor
Alberto José Colaço Catão, em 05 de maio de 2008;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR unilateralmente o Contrato Ad-
ministrativo n°. 004/2008, a SECTMA o faz por decisão do Secretario Executivo na data de
30 de junho de 2009, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a
partir desta data (30/06/2009), excetuando-se as responsabilidades pelos serviços já pres-
tados pelo Consultor na função de Coordenador Adjunto da UEGP/PB;

CONSIDERANDO razões de interesse público, de alta relevância e amplo co-
nhecimento, opera-se tal rescisão com supedâneo no art.78, inc. XII c/ c o art.79, inc.
I, da Lei Nº. 8.666/93, FICA RESCINDIDO DE PELO DIREITO O CONTRATO SECT-
MA N°. 004/2008.

João Pessoa, 30 de junho de 2009.
Eloizio Henrique Henriques Dantas

Secretario Executivo – SECTMA

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 007/2009
Registro CGE Nº 09-00117-0
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da Pregoeira Oficial

constituída pela Decisão DE PRE 022/08, procedeu à adjudicação dos itens 1, 2 e 3,
do referido certame, adjudicado ao licitante NICOLL INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA,
no valor total de R$ 83.900,00 (oitenta e três mil novecentos reais). João Pessoa, 29
de junho de 2009.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 007/2009
Registro CGE Nº 09-00117-0
Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira Oficial, referente ao Pregão nº

007/2009, cujo objeto é a aquisição de estranguladores hidráulicos, estranguladores ma-
nuais e máquina de solda de eletrofusão para tubos e conexões de polietileno PE 100.
HOMOLOGO a licitação realizada em favor da empresa NICOLL INDÚSTRIA PLÁS-
TICA LTDA dos itens 1, 2 e 3 no valor total de R$ 83.900,00 (oitenta e três mil e novecentos
reais). João Pessoa, 30 de junho de 2009.

MANOEL DE DEUS ALVES
Diretor Presidente

BEATRIZ COSTA SOARES,torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio
Ambiente, a Licença de Operação para prestação de serviços de manutenção e reparação
de veículos, situado a rua Josefa Taveira,2227, Mangabeira – João Pessoa-PB.

CONSTRUTORA MARQUISE S/A – CNPJ/CPF Nº 07.950.702/0007-70, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 1116/2009 em João Pessoa, 30 de junho de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Coleta de resíduos não perigosos, na Rua: José da Costa Pereira – S/N
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2009-003116/TEC/LO-0732.

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA – CNPJ/CPF Nº 33.325.184/0026-77, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autori-
zação Ambiental nº 1043/2009 em João Pessoa, 18 de junho de 2009 – Prazo: 365 dias. Para
a atividade de: Distribuir peças limpas e recolher peças contaminadas com óleo, tais como:
toalhas industriais, uniformes, peças lisas, outros EPIs, em todo Estado da Paraíba Muni-
cípio:- UF: PB. Processo: 2009-000733/TEC/AA-0010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO – CNPJ/CPF Nº 08.925.968/0001-30, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 809/2009 em João Pessoa, 20 de maio de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Implantação de sistema de esgotamento sanitário composta por redes
principal e secundária coletoras de esgotos, ETE – Estação de Tratamento de Esgotos e
leito de secagem do Iodo digerido úmido, em toda a cidade Município: DESTERRO – UF:
PB. Processo: 2009-001302/TEC/LI-0102.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS VALENTINA LTDA. – CNPJ/CPF Nº 10.827.134/
0001-34, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1099/2009 em João Pessoa, 30 de junho de 2009
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio de Combustíveis – Gasolina, Álcool, Diesel
e Óleo Lubrificante, como também a razão social, na Rua: Flodoaldo Peixoto Nº 2610 Valen-
tina. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2009-002631/TEC/LO-0601.
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 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EDITAL INCLUÍDO EM 06/05/2009

COMARCA DE SOLEDADE. 2. CARTÓRIO. EDITAL DE PRAÇA E LEILÕES.
Processo: 019.2001.000.312-7 Ação: EXECUÇÃO FISCAL. O MM. Juiz de Direito da vara
supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhe-
cimento tiver que, neste cartório da 2º Serventia Judicial se processa uma ação de Execução
Fiscal, acima mencionada, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI-PB
X ERNANDO DA VINCI LIMA. Em dita ação será levado a leilão, no dia 06/07/2009, Pelas
08:30H, no atrium deste Fórum da Comarca de Soledade, os seguintes imóveis: I) 9,16 ha
de terras da propriedade denominada Queimadas, localizada no município de Cubati-PB,
medindo 55 ha, sem benfeitorias, toda cercada, com as limitações descritas as fls. 161,
destes autos, avaliado cada hectare em R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando em R$
1.832,00 (hum mil trezentos e trinta e dois reais); II) 14,16 ha de terras na propriedade
denominada Boa Vista, no município de Cubati-PB, localizada próxima a Zona urbana, do
referido município, toda cercada, com as limitações descritas as fls. 140, destes autos,
avaliado cada hectare em R$ 500,00 (quinhentos reais), medindo 85 ha totalizando em R$
7.080,00 (sete mil e oitenta reais); III) parte de uma casa residencial no valor de R$ 3.333,33
(três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), localizada na Rua Padre
Simão Fileto, 52, na cidade de Cubati-PB, construída de telhas e tijolos, piso de cimento, em
bom estado de conservação, avaliada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atingindo o montante
o valor de R$ 12.245,33 (doze mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos),
tudo conforme auto de avaliação, de fls. 161. Não alcançando o bem lanço superior a impor-
tância da avaliação, seguir-se-a a sua alienação a quem oferecer maior preço em uma
segunda praça, designada para o dia 23/07/09, pelas 08:30H, no mesmo local – atrium deste
fórum de Soledade. E para que não se alegue ignorância, mandou a MM. Juíza de Direito
da época, Dra. Andréa Arcoverde Cavalcanti, expedi o presente Edital, que será afixado no
local de custume e publicado, pelo menos uma vez, com a antecedência mínima de 05 (cinco)
dias, em jornal de ampla circulação, observando os requisitos exigidos pelo art. 686 do
Código de Processo Civil. Soledade, 06/05/08. as) Vladimir José Nobre de Carvalho, MM
Juiz de Direito desta Comarca de Soledade. Eu, verônica Maria Avelino Pereira, Técnica
Judiciária, o digitei

Verônica Maria Avelino Pereira                                      Vladimir José Nobre de Carvalho
Téc. Judiciária – Mat. 471.412-1                                        Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 08:30 horas do dia 17
de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição parcela de móveis, ar-condicionandos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, aces-
sórios e equipamentos de informática. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (083) 32836594.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2009
KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 17
de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição parcelada de equipamentos odontológicos diversos. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.Telefone: (083) 32836594.

Sapé - PB, 30 de Junho de 2009
KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 15 de
Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execu-
ção dos serviços de transportes diversos em veículo tipo utilitário - caminhão carroceria
aberta. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/
02 e Decreto Municipal nº 006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 32971035.

Mataraca - PB, 01 de Julho de 2009
ALCIONE SOARES DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 08:30
horas do dia 17 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Serviços de consultas/exames e cirurgias oftalmológicas para atender as
atividades da Saúde Pública do município. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 01 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 09:30
horas do dia 17 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Contratação de empresa para realização de exames radiológicos do tipo Raio
- X, Ultra-Sonografia, mamografia, etc.Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 01 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 10:30
horas do dia 17 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Fornecimento parcelado de laticínios destinados a merenda escolar do muni-
cípio de São Francisco. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.

São Francisco - PB, 01 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRLA DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  15/07/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de gás liquefeito, através do registro de preços, destinado a diversos
órgãos,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00171-6
João Pessoa, 26 de junho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB,
às 09:30 horas do dia 16 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Fornecimento parcelado de materiais de informática. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 01 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2009
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios a serem destinados a MERENDA

ESCOLAR dos alunos matriculados na R. Municipal de Ensino.
LICITANTES HABILITADOS:
- BOUTIQUE DAS CARNES LTDA.
- COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.
- DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
- FREDERICO DE BRITO LIRA.
- GEILSA LIMA CAVALCANTE.
- JFA Comercio de Alimentos Ltda.
- MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- Severino Manoel da Silva Hortifrutigranjeiro.
- WANDERLEY WILLIAM FRANÇA DE MELO.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, não caberão mais recursos nos

termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, haja vista ter se expirado
o prazo para tal. A firma Frederico de Brito Lira, entrou com recursos e de acordo com o
Parecer Jurídico a mesma foi habilitada. Comunica-se que, a sessão pública para abertura
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06/07/2009, às 09:30 horas, no
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comis-
são Permanente de Licitação, Av. Major Augusto Bezerra, 2 - Centro - Dona Inês - PB, no
horário das 07:30 as 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771338.
Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona Inês - PB, 01 de Julho de 2009
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Av. Major Augusto Bezerra, 2 - Centro - Dona Inês - PB, às 14:00 horas do dia 20
de Julho de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, POR LOTE,
para: Aquisição de peças a serem destinadas aos veículos, motos, tratores e máquinas
desta Prefeitura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das
14:00 às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771338.
Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 01 de Julho de 2009
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2009
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 0032009
OBJETO: Contratação direta de artistas musicais, para apresentação das festivida-

des juninas de São Pedro de São Mamede/PB
EMPRESA: XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - CNPJ nº

07.408.508/0001-72
FUNDAMENTO: arts. 25, inciso III da Lei 8.666/93
FONTE DE RECURSO: Convênio nº 703701/2009 - Ministério do Turismo (Mtur)

e Prefeitura Municipal de São Mamede/PB
VALOR GLOBAL R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)
PERÍODO DOS EVENTOS: 03, 04 e 05/07/2009
DATA DA CELEBRAÇÃO: 29/06/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE REUNIÃO PARA FASE DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL 37/09
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,

torna público para conhecimento dos interessados que a reunião para divulgação das pro-
postas classificadas e fase de lances referente ao Pregão Presencial nº 37/09 cujo objeto
é a aquisição de material odontológico destinado a Secretaria da Saúde acontecerá no dia
06 de julho de 2009 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João
Pires de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2009 - HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo de Licitação Tomada de Preços

Nº 009/2009, tendo como objeto à Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Municipal
deste Município de Marizópolis/PB,  considerando que foram observados os prazos recur-
sais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93,  HOMOLOGO  o procedimento
licitatório acima, em conseqüência, fica convocado a empresa: CONSTRÓI – MATERIAIS
E SERVIÇOS LTDA., com a proposta comercial no valor de R$  583.279,04 (Quinhentos
e oitenta e três mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), por ser
a vencedora da  Tomada de Preços Nº 009/2009, para assinar termos de contratos, aceitar
ou retirar instrumentos equivalentes, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal,
sob as penalidades da lei. Publique-se.

Marizópolis,  Estado da Paraíba, em 01 de Julho  de 2009.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
(Prefeito Constitucional)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do
dia 15 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes para capacitação de
pessoas carentes deste municíp. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Cabedelo - PB, 01 de Julho de 2009

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2009, que objetiva:
Aquisição de Serviço Fúnebre, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste
município de Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em
favor de: ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - R$ 19.680,00.

Guarabira - PB, 10 de Junho de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2009

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Lici-
tação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial
nº 00003/2009, que objetiva: Aquisição de exames laboratoriais destinados ao aten-
dimento de pacientes deste município e de municípios referenciados à Guarabira/PB;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Anulada, por
razões de interesse público.

Guarabira - PB, 30 de Junho de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 09:00 horas do dia 15 de
Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisi-
ção de exames laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08:00
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32711246. . Email:
pmglicitacoes@voax.com.br Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios/Guara-
bira/licitações)/ www.guarabira.pb.gov.br(licitações)

Guarabira - PB, 30 de Junho de 2009
ISAC ESCARIÃO CADÊTE DA NÓBREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Julho
de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de
empresa para a execução da Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas na cidade de Gua-
rabira/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 32711246. Email:
pmglicitacoes@voax.com.br; Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios/Gua-
rabira/licitações)/ www.guarabira.pb.gov.br(licitacões).

Guarabira - PB, 30 de Junho de 2009
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
C O N V O C A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº03/09
Registro CGE Nº09-00094-1

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/08, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 13/07/2009 às 15:00 horas para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A REALIZAÇÃO DO EVEN-
TO RELATIVO AO CONSUMO DE TABACO.  Maiores informações e cópia completa de
EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima,
ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

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

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
C O N V O C A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº06/09
Registro CGE Nº09-00122-8

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/08, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 09/07/2009 às 15:00 horas para: aquisição de MATERIAL
HOSPITALAR (CONSUMO).  Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão
ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site
www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Serviço Fúnebre, destinado ao sepultamento de pessoas
carentes deste município de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº
00011/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de 2009 - Recursos Próprio do Município de Guarabira
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUTIVO - Secretaria da Família, Bem Estar, Criança
e Adolescente - 08.244.0033.2034 - Elemento de Despesa: 3.3.90.32.01 - Material de Dis-
tribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/
2009. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00161/2009
- 10.06.09 - ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - R$ 19.680,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarabira torna público, a Revogação da Licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 00003/2009. OBJETO: Aquisição de exames laboratori-
ais destinados ao atendimento de pacientes deste município e de municípios referenciados
à Guarabira/PB. ABERTURA: 13/04/2009 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Anu-
lada. DATA: 30/06/2009. MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO - Prefeita

PREFEITURA MUNICPAL DE ALAGOA NOVA - CNPJ Nº 08.700.684/0001-46 Torna pu-
blico que a SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente, emitiu
a Licença de Instalação nº 1017/2009 em João Pessoa, 12 de junho de 2009 - Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: ABASTECIMENTO D' ÁGUA - DISTRITO SÃO TOMÉ No POVOADO
DE SÃO TOMÉ: Município de ALAGOA NOVA - PB. Processo: 2009-001971/TEC/LI-0181
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O meia Renato Abreu esteve na
manhã de ontem no treino do
Flamengo. Ele reencontrou velhos
conhecidos do tempo em que atuou
pelo Fla entre 2005 e 2007. Ele está
no Al Shabab, dos Emirados
Árabes, até julho de 2010.

"Renato aparece
no treino do
Flamengo

Auto reforçado na fase final
Maia, Ivan, Rincón e Jean são as novidades do alvirrubro que estreia no quadrangular decisivo domingo contra o Paraíba no estádio Almeidão

“Paraíba democrática, terra amada”

SEGUNDA DIVISÃO

Marcos Lima
REPÓRTER

Auto Esporte Clube
anunciou ontem a con-
tratação de quatro joga-

dores para reforçar o time na
fase final do Campeonato Pa-
raibano de Futebol Profissional
da Segunda Divisão. Os novos
atletas deverão ser regulariza-
dos até amanhã. O objetivo da
diretoria é que eles estejam à
disposição do técnico Chicão
para o jogo contra o Paraíba de
Cajazeiras, no próximo domin-
go (5), no estádio Almeidão, na
Capital, na primeira partida
pelas semifinais da Série B do
Estadual.

Os novos reforços são o ata-
cante Maia, que estava no CSA-
AL; o meia Jean, nascido no
bairro de Mandacaru, em João
Pessoa e que também atuava
no Centro Sportivo de Alagoas;
Rincón, meia que jogava no For-
taleza-CE e campeão pelo Atlé-
tico-PR, e o volante Ivan (Van-
vam), natural de Mamangua-
pe, revelado pelo Guarani da-
quela cidade e que se destacou
no Paraibano 2009 vestindo a
camisa do Botafogo-JP.

“Estamos juntando toda a
documentação desses jogado-
res para até a amanhã regu-
larizarmos junto ao Departa-
mento de Registro da Federa-
ção Paraibana de Futebol”,
disse ontem Edvalson Travas-
sos, diretor presidente do
Auto Esporte. “A torcida que-
ria contratações de grandes
nomes, porisso estamos tra-
zendo estes atletas que já são
bastante conhecidos no cená-
rio do futebol paraibano”,
completou.

Hoje, a diretoria automobilis-
ta promoverá um coquetel com
a imprensa desportiva parai-
bana, oportunidade que apre-
sentará os novos jogadores
para a crônica esportiva. “Nos-

sa meta é a de que Imprensa e
Auto Esporte Clube caminhem
juntos com o objetivo de levar
o alvirrubro à elite do futebol
paraibano em 2010”, afirmou
Clécius Gomes, dirigente do
“autinho do amor”.

O atacante Mala e o meia Jean
foram revelados pelo Auto Es-
porte Clube. Ambos passaram
por outras equipes do cenário
esportivo paraibano. Em âm-
bito nacional, Mala atuou pelo
Náutico/PE, Leri/Espanha,
União São João/SP, Mogi Mirim/
SP, Santo André/SP, Botafogo/
PB, Lerida, Coritiba/PR e
Gama/DF e CSA-AL. Já Jean co-
meçou no próprio Auto Espor-
te ao lado de Maia (que na épo-
ca era chamado de Mala) tam-
bém jogou no Botafogo, CSA,
CRB e ABC de Natal.

O Auto Esporte Clube luta
para subir à Primeira Divisão
do Campeonato Paraibano. Em
2007 esteve na elite do futebol
estadual, quando foi rebaixado.
Em 2008 não conseguiu a ascen-
são. Este ano, se classificou para
o quadrangular final na última
rodada.

Além do alvirrubro, outros
três times também almejam a
Série A do Estadual: Desporti-
va Guarabira, Atlético e Paraí-
ba, ambos de Cajazeiras. Três
dos quatro times que estão na
quadrangular final da compe-
tição se classificam para a Pri-
meira Divisão em 2010.

A diretoria do Botafogo-JP in-
formou ontem que 90 pessoas
já aderiram ao Plano de Mobili-
zação do clube que visa à con-
tribuição mensal de valores fi-
nanceiros que vai dos R$ 40,00
a R$ 1 mil. Estes recursos, no en-
tanto, ajudarão o time a custear
despesas em competições ofici-
ais promovidas pela Federação
Paraibana de Futebol e Confe-
deração Brasileira de Futebol.

“Muitos torcedores já estão
ajudando o time e outros que-
rendo saber de novas informa-
ções sobre o Plano”, afirmou
Oddo Vilar, membro da direto-
ria executiva do clube. A adesão
dos 90 torcedores, nas diferen-
tes categorias de colaboração foi
fruto de dois dias de inscrições.

“Em breve uma campanha na
mídia será realizada, angarian-
do um número cada vez maior
de participantes, sensibilizando
o povo da cidade para a neces-
sidade de se abraçar esse clube
tão querido, neste momento”,
justificou Oddo Vilar.

O dirigente fez apelo ao tor-

cedor botafoguense interessa-
do em aderir ao Plano de Mobi-
lização para comparecer à Loja
Oficial do time, situada no fi-
nal da Av. Epitácio Pessoa e se
cadastrar na campanha. Quem
aderir ao plano receberá bene-
fícios do clube, dentre eles pas-
se livre aos estádios de futebol
quando o Botafogo for mandan-
te de seus jogos.

COPA PARAÍBA
No início do mês de agosto

deverão chegar os jogadores
cedidos pelo Botafogo-RJ para
disputar a Copa Paraíba Sub-
21 pelo Botafogo-JP. A previ-
são é de que oito atletas e a Co-
missão Técnica desembar-
quem na Maravilha do Con-
torno.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

#
Quatro clubes vão
disputar a fase final do
Campeonato Paraibano
da 2ª Divisão e apenas
uma não subirá à
Primeira Divisão

Campanha do Bota ainda não empolga

Os treinos físicos do Auto Esporte continuam no estádio Mangabeirão, mas os jogos oficiais serão no Almeidão

Depois do Estadual, o Botafogo começa a pensar na disputa da Copa Paraíba

O
PH

OT
OC

AM
ER

A

  ORTILO ANTÔNIO



EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Paraibanos disputam
Brasileiro de Saltos

Três atletas do Estado iniciam a partir de amanhã a participação em mais uma
competição nacional, no parque aquático da Secretaria de Esportes de Brasília

O atacante Adriano, chegou ao
Flamengo, no início do mês de
maio, com um discurso de que
queria voltar a ser feliz. Em sua
apresentação no clube, ao som do
“Rap da Felicidade”, o Imperador
lembrou que estava voltando para

"Cuca diz que
   Adriano está
   evoluindo

A
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O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva pediu ontem às nações
africanas que apoiem a candidatura
do Rio de Janeiro como sede dos
Jogos Olímpicos de 2016.
"Gostaríamos de ter o apoio dos
presidentes da África que têm
representantes no Comitê Olímpico

"Lula pede apoio
para Olimpíada

Internacional para que votem no Rio
de Janeiro", afirmou o presidente
brasileiro na cerimônia de abertura
da reunião de cúpula da União
Africana (UA). Lula foi convidado a
discursar na reunião, que acontece
na cidade costeira de Sirte, na Líbia,
onde os líderes africanos se reúnem
para examinar a ajuda a fazendeiros,
segundo a agenda, mas onde os
conflitos na região dominam as
conversas.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Os números da recente campanha lançada pelo Bota-
fogo ainda são modestos. Ontem, o diretor financeiro
Raimundo Nóbrega disse que 90 novos sócios foram
criados, acreditando que a tendência é o crescimento
nos próximos dias. Essa diminuta empolgação é reflexo
da ausência da equipe em competições oficiais e acho
que somente em janeiro, durante o Campeonato Parai-
bano, a campanha tenderá a crescer. Não sei se os obje-
tivos serão atingidos até porque outras semelhantes fo-
ram lançadas e os resultados foram insignificativos. Fal-
ta mais ousadia dos dirigentes e, lógico, criatividade em
busca de recursos para o “mais querido”. Esse negócio
de angariar novos sócios com benefícios exclusivos a jo-
gos oficiais do clube não alcança a grande maoria dos
simpatizantes que esperam uma vinculação e identida-
de maior com o clube no dia a dia.

A campanha do Botafogo

Auto Esporte
O Auto Esporte dá sinais evidentes que quer mesmo dispu-

tar o Paraibano do próximo ano na Primeira Divisão. Os no-
vos reforços anunciados - Maia, Rincón, Ivan e Jean - deixa-
ram os automobilistas entusiasmados para o quadrangular
final que começa no próximo domingo. A diretoria sabe que
não disporá do estádio Mangabeirão por força do regulamen-
to e quer ver um bom público no Almeidão, daí o investimen-
to no elenco. As inscrições para a última fase do Campeonato
Paraibano da Segunda Divisão terminam amanhã.

Joel Santana
A comissão técnica da seleção da África do Sul, liderada por

Joel Santana, estuda os últimos detalhes para trazer os Bafa-
na Bafana ao Brasil para um período de treinamentos antes
da Copa do Mundo de 2010. A espécie de pré-temporada será
realizada em janeiro do próximo ano. A seleção sul-africana
ainda não decidiu se as atividades serão realizadas no Rio de
Janeiro ou em São Paulo. Joel ficou em alta com os sul-africa-
nos após a disputa da Copa das Confederações.

Não teme punição
O gerente de futebol do

Treze, Gil Baiano, afirmou
que a direção alvinegra está
tranquila no que diz respei-
to a possíveis punições. Se-
gundo ele, o departamento
jurídico do Galo é bastante
competente e vai saber agir
da maneira certa, caso a di-
reção do Santa Cruz (PE) ou
algum torcedor que esteve
presente ao estádio do Ar-
ruda, no último sábado, por
ocasião do amistoso entre as
duas agremiações, entre na
justiça pelo fato do time tre-
zeano ter abandonado a
partida antes do seu final.

Qualificação
A CBF e a Escola Brasilei-

ra de Futebol (EBF) abriram
terça-feira, dia 30, as ins-
crições para o Sistema Ofi-
cial de Qualificação de Trei-
nadores de Futebol: Curso
Básico Licença Nível 1. Esta
é mais uma iniciativa do
presidente Ricardo Teixei-
ra, seguindo as diretrizes
do Plano de Modernização
do Futebol Brasileiro, ofe-
recendo as melhores ferra-
mentas para o desenvolvi-
mento dos profissionais
brasileiros.

Marcos Lima
REPÓRTER

s atletas Bruna Brunet e Bea-
triz Silva, além de Fernando
Retamoza Filho já estão em

Brasília-DF, onde, a partir de ama-
nhã, participam do Campeonato
Brasileiro de Grupos de Idade A/B
de Saltos Ornamentais. Eles serão os
representantes da Paraíba na com-
petição que ocorrerá na piscina do
Parque Aquático da Secretaria de
Esportes e Lazer, no período de 3 a 5
deste mês.

Com importantes resultados em
nível nacional, a equipe paraibana
viajou mais uma vez confiante. Os
atletas treinaram na piscina de sal-
tos ornamentais do Parque Aquáti-
co da Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho/Paraíba. Bruna Brunet, Beatriz
Silva e Fernando Retamoza Filho via-
jaram sob os cuidados do técnico Fer-
nando Retamoza.

Todos já participaram de outros
eventos quando obtiveram exce-
lentes resultados. “O professor
Fernando Retamoza tem sido res-
ponsável por grandes conquistas
para os saltos ornamentais da Pa-
raíba”, afirmou ontem Antônio
Meira Leal, presidente da Federa-
ção dos Desportos Aquáticos da
Paraíba.

 A estreia dos representantes da
Paraíba está marcada para às 9 ho-
ras desta sexta-feira. O evento, pro-
movido pela Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos reúne os
principais atletas de saltos orna-
mentais do país. Bruna, Beatriz e
Retamoza Filho são referências na
competição devido os excelentes re-
sultados obtidos ao longo deste ano
e em competições passadas.

“Todos vivem bons momentos no
desporto aquático paraibano e na-
cional. Já integraram até a seleção
brasileira”, afirmou Toinho.

casa e foi apresentado com status
de grande ídolo à torcida rubro-
negra. Dentro de campo, os
torcedores já puderam ver do que
o jogador é capaz, mas as faltas a
treinos e o peso excessivo,
pareciam ainda não dar total
segurança a membros do clube.
Hoje, com mais credibilidade e sem
faltar aos treinamentos há mais de
duas semanas, o jogador conquis-
tou a confiança do técnico Cuca.

PROGRAMAÇÃO
DIA 2/7 - QUINTA-FEIRA #

DIA 3/7 - SEXTA-FEIRA #

18 horas - Congresso Técnico na Sala de reuniões da piscina

9 horas - 1ª Prova: Grupo B Feminino Trampolim de 1 metro

- 2ª Prova: Grupo B Masculino Trampolim de 3 metros

- 3ª Prova: Grupo A Feminino Trampolim de 1 metro

14h30 - 4ª Prova: Grupo A Masculino Trampolim de 3 metros

- 5ª Prova: Grupo A/B Feminino Trampolim de 3 metros sincronizado

 DIA 4/7 - SÁBADO #
9 horas - Desfile de Abertura

9h30 - 6ª Prova: Grupo B Masculino Trampolim de 1 metro

- 7ª Prova: Grupo B Feminino Plataforma

- 8ª Prova: Grupo A Masculino Trampolim de 1 metro

14h30 - 9ª Prova: Grupo A Feminino Plataforma

- 10ª Prova: Grupo A/B Masculino Trampolim de 3 metros sincronizado

 DIA 5/7 - DOMINGO #
9h30 - 11ª Prova: Grupo B Feminino Trampolim de 3 metros

- 12ª Prova: Grupo B Masculino Plataforma

- 13ª Prova: Grupo A Feminino Trampolim de 3 metros

- 14ª Prova: Grupo A Masculino Plataforma

Salto de Fernando Retamoza em competição disputada no Brasil
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“Paraíba democrática, terra amada”

Cruzeiro e Grêmio decidem vaga
s expectativas dos joga-
dores do Cruzeiro para
o jogo contra o Grêmio,

em Porto Alegre, hoje a partir das
21h50, no estádio Olímpico,  são
de uma disputa acirrada dentro
de campo na partida que decidi-
rá uma vaga na final da Liberta-
dores. A perspectiva de jogo trun-
cado levanta uma preocupação
nos atletas celestes: ter controle
emocional para evitar expulsões.

"Vai ser um jogo duro, pega-
do. Temos que ter cabeça no lu-
gar para não ter jogadores ex-
pulsos. A gente tem de ter tran-
quilidade, porque a vantagem é
nossa, eles que têm de correr
atrás do resultado. Temos de jo-
gar com tranquilidade e fazer o
nosso jogo", afirmou o atacante
Thiago Ribeiro. Ele teme que as
disputas acirradas no Olímpi-
co possam levar a expulsões de
jogadores do Cruzeiro.

Em 11 jogos pela Libertado-
res, o Cruzeiro recebeu cinco
cartões vermelhos. O atacante
Kléber e o volante Fabrício fo-
ram expulsos duas vezes cada
um e o atacante Wellington Pau-
lista uma. Todas as expulsões
aconteceram na primeira fase
da competição internacional.

"A gente sabe que a pressão
vai ser grande, que eles virão
para cima e vão provocar, mas
a gente pode usar isso a nosso
favor, tocar a bola, segurar, sa-
ber que a diferença é nossa",
afirmou Kléber, que já foi expul-
so com a camisa celeste duas
vezes pela Libertadores e uma
outra contra o Internacional,
pelo Brasileiro.

Depois de ser campeão da
Copa das Confederações com
a Seleção Brasileira, na África
do Sul, o goleiro Victor retor-
nou aos treinamentos no Grê-
mio na última terça-feira e es-
banjou confiança para o jogo
de hoje, contra o Cruzeiro, pela
semifinal da Libertadores.
Terceira opção no time do téc-
nico Dunga, ele voltará como
titular absoluto no Tricolor
gaúcho e diz não temer pela
falta de ritmo.

- Não joguei na seleção, mas
estava treinando. Em um rit-
mo diferente do que estava
acostumado, é verdade, mas
trabalhando, o que é importan-
te. Voltei para meu clube e es-
tou pronto para serví-lo nessa
grande final -, comentou o ca-
misa 1 da equipe tricolor que
sonha em ser campeão de novo.

LIBERTADORES

No primeiro confronto, o time mineiro levou a melhor por 3 a 1 e hoje tem tudo para garantir presença na final da competição sul-americana

Lance do primeiro jogo disputado no estádio do Mineirão quando o Cruzeiro fez 3 a 1 no Grêmio e abriu vantagem na decisão pelas semifinais

A seleção brilhou na Copa e o título lhe  devolveu a liderança do ranking

A Seleção Brasileira reassumiu
ontem a liderança do ranking da
Fifa, após conquistar a Copa das
Confederações, no último domin-
go, na África do Sul. O Brasil ga-
nhou quatro colocações e alcan-
çou a ponta pela primeira vez
desde agosto de 2007.

O time de Dunga somou 384
pontos e desbancou a Espanha,
que liderava desde a Eurocopa
do ano passado. A Seleção Bra-
sileira tem agora 1.672 pontos
no ranking, contra 1.590 dos
espanhois.

Na terceira posição está a
Holanda, com 1.379 pontos,
enquanto a Itália, atual campeã
mundial, mas que não passou
da primeira fase na Copa das
Confederações, aparece em
quarto, com 1.229. A quinta co-
locação ficou com a Alemanha,
com 1.207 pontos.

A Inglaterra está em sétimo,
com 1.135 pontos, enquanto a
Argentina, que tropeçou recen-
temente pelas Eliminatórias e
não disputou a Copa das Confe-
derações, caiu uma posição e fi-
cou apenas em oitavo, com 1.091.

Brasil volta a
liderar ranking
após o título

AS 10 MELHORES
O Brasil havia perdido a liderança após a
eliminação no último Mundial e agora
volta ao topo do ranking

!

1º Brasil 1.672
2º Espanha 1.590
3º Holanda 1.379
4º Itália 1.229
5º Alemanha 1.207
6º Rússia 1.161
7º Inglaterra 1.135
8º Argentina 1.091
9º França 1.082

10º Croácia 1.031

Vice-campeã da Copa das
Confederações, a seleção dos Es-
tados Unidos ganhou duas po-
sições e agora aparece em 12º lu-
gar. Egito e África do Sul tam-
bém melhoraram, e ocupam a 38ª
e a 70ª posição, respectivamente.

É a sexta vez na história do
ranking que o Brasil alcança a
liderança da tabela. Há um
mês, a Seleção Brasileira ocu-
pava a quinta posição, atrás de
Itália, Alemanha, Holanda e
Espanha.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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“Paraíba democrática, terra amada”

Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

- Você me desculpe eu sentar assim em sua mesa
sem ser convidada, mas eu sei que você é um ho-
mem simples e, além de tudo, uma figura pública.
Uma figura pública tem de aceitar esse tipo de coisa.
Estou interrompendo sua conversa?

- Bem, para ser sincero, está. Nós...
- Eu não vou tomar seu tempo absolutamente, é

só para aproveitar a oportunidade de estar com você
em pessoa e falar umas duas coisinhas, não vou in-
terromper nada, pode ficar tranqüilo. É que eu sou
sua fã número 1, pode ter certeza. Número 1, não,
número zero! Tenho a maior admiração por você,
não perco nada do que você escreve. E olhe que eu
tenho horror de baiano!

- Eu sou baiano.
- Exatamente! Eu sei, é por isso que minha admi-

ração é inacreditável, porque realmente não tolero
baiano, acho um povo insuportável, mas sou sua fã
número zero, número zero!

- Muito obrigado. Fico contente em saber disso,
obrigado.

- Mas tem uma coisa que eu quero tomar a liber-
dade de lhe dizer, é só uma observação. Posso lhe
fazer uma observação de caráter pessoal?

- Bem, acho que...
- É simples, mas importante. É que eu estava pres-

tando atenção na sua conversa aqui e ouvi você di-
zer um palavrão muito feio. Qualquer um diz pala-
vrão em boteco, mas confesso que fiquei um pouco
chocada. Eu queria lhe pedir que não falasse mais
assim, é muito chocante para uma admiradora sua,
como eu. Não fica bem um palavrão desses em sua
boca, decepciona seus admiradores.

- Desculpe, eu não sabia que a senhora estava pres-
tando atenção em minha conversa e eu estava quase
cochichando.

- Ah, perdão, mas você está se fazendo de ingê-
nuo. Como é que uma figura pública como você vai
esperar cochichar numa mesa de boteco sem que os
outros prestem atenção? Perdão, mas não posso acre-
ditar nisso. Claro que você sabe que as pessoas pres-
tam atenção em você. E não só em sua conversa como
em seu comportamento. Você está tomando uísque,
não está?

- Não, por acaso não estou, isto aqui é guaraná
diet com gelo.

- Ha-ha-ha-ha! Guaraná diet com gelo, não é? Taí,
essa é das melhores piadas que eu já ouvi. Guaraná
diet com gelo, ha-ha-ha-ha! Posso dar uma bicadi-
nha para comprovar?

- Não, isso não.
- Por quê? Fica com medo de que eu saiba de seus

segredos? Sua vida é tão escabrosa que você tem medo
de que os outros saibam seus segredos?

- Não é isso, é uma questão de higiene mesmo.
Afinal de contas, não conheço a senhora e não acho
uma prática muito recomendável deixar que outras
pessoas bebam do meu copo.

- Queria você ter a saúde que eu tenho! Aliás, eu
também ia falar nisso. Bebendo desse jeito, estragan-
do sua saúde, você não tem esse direito! É uma figu-
ra pública, que não tem o direito de pôr em risco sua
própria vida.

- Eu já disse que estou bebendo guaraná. E, mes-
mo que não estivesse, não é a senhora que está pa-
gando e eu não tenho que lhe dar satisfações.

- Pois fique sabendo que tem. Você é uma figura
pública, deve satisfações a todos e tem a obrigação
de dar o bom exemplo.

- Eu não tenho obrigação nenhuma, a não ser as

A fã número zero

CrônicaCrônicaCrônicaCrônicaCrônica

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

que a lei me impõe. Nunca pedi voto nem à senhora
nem a ninguém e não exerço cargo público.

- Aí é que você se engana. Você deve tudo a seus
leitores. Se não fosse por seus leitores, você não era
nada. É a mesma coisa que exercer um cargo públi-
co, não há diferença.

- Eu gosto de meus leitores, mas também não peço
a ninguém para ler o que eu escrevo, lê quem quer.

- O senhor está é se lixando para seus leitores.
- Eu não estou me lixando para leitor nenhum, eu

só disse que não forço ninguém a ler o que escrevo,
lê quem quer.

- Nunca esperei uma atitude tão arrogante de sua
parte, realmente é uma decepção.

- Eu não estou sendo arrogante, eu estou somen-
te...

- Está sendo arrogante, sim! Ainda mais sendo um
escritorzinho de crônica mixuruca, muito inferior a

outros a quem a mídia não dá cartaz. Quem faz você
é a mídia, está sabendo? A mídia e os leitores que ela
cria. E agora fica com essa banca toda, como se fosse
realmente alguém de grande valor.

- Tudo bem, a senhora tem razão, mas agora me dá
uma licencinha e me deixa continuar minha conversa?

- Mas com todo o prazer! Se arrependimento ma-
tasse, eu já tinha caído dura para trás por ter senta-
do em sua mesa para ser tratada dessa forma gros-
seira. [...] E se prepare para a decadência, hem? Um
dia a casa cai, bichinho! Passar bem, nunca mais me
dirija a palavra! É porque eles não publicam, senão
eu escrevia uma carta ao jornal, denunciando seu
comportamento indigno. Mas um dia a casa cai, bi-
chinho, já caiu para gente muito melhor que você!
Passar bem, bichinho!

JOÃO UBALDO RIBEIRO

Café pequenoCafé pequeno

Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.

- Eu faço versos como quem morre.

Desencanto

MANUEL BANDEIRA

O que li

Autor de romances de destaque na literatura brasilei-
ra como "Setembro não tem sentido" (1968), "Sargento
Getúlio" (1971), "Vila Real" (1979), "Viva o povo brasilei-
ro" (1984), "O sorriso do lagarto" (1989) e "A casa dos
Budas ditosos" (1999), João Ubaldo Ribeiro é desses bra-
sileiros que nasceu para escrever, e escrever bem. E sua
obra é composta não somente de romances, mas de con-
tos, crônicas, ensaios, livros infantis, antologias, tradu-
ções, entre outras atividades que o colocam no rol dos
grandes escritores respeitados no Brasil e no exterior,
com destaque para Portugal, país onde é bastante feste-
jado e onde recebeu, em 2008, o "Prêmio Camões", consi-
derado a maior comenda de língua portuguesa.

Tanto na escrita quando na palavra, João Ubaldo Ri-
beiro, que nasceu em 1941 na Ilha de Itaparica/Bahia, se
utiliza de uma linguagem clara e bem entendida por to-
dos os seus leitores e interlocutores. Seus textos, bem
construídos, remetem os leitores à realidade vivida nos
"mundos narrados". Na crônica "A fã número zero", em
destaque nesta edição, por exemplo, a irritação do per-
sonagem principal (que é o próprio autor baiano) dian-
te da invasão de privacidade levada a efeito pela dita "fã"
chega a contaminar quem acompanha a história.

E a sensação de indignação é, para o leitor, a prova de que
o texto cumpre o seu dever de causar efeito em quem o lê, de
provocar emoções e de fazê-lo viver por meio das letras.

............
A sensação de
indignação é,

para o leitor, a
prova de que o
texto cumpre o

seu dever de
causar efeito
em quem o lê,
de provocar

emoções e de
fazê-lo viver
por meio das

letras.............



Livro Panteísmo é lançado
no Zarinha, na Capital
As relações entre física e filosofia são
esmiuçadas pelo professor e físico italiano
Miguel Lunetta no livro Panteísmo, que será
lançado nesta quinta-feira, dia 2, às 19 horas,
no Zarinha Centro de Cultura (Av. Nego, 140,
Tambaú, João Pessoa – tel.: 4009.1111). A obra
é resultado de várias pesquisas e trabalhos
publicados por ele ao longo dos anos.
Nascido em 1921 e vivendo no Brasil desde
1958, Lunetta já teve uma tese patrocinada pela
Nasa (“Absorção Ionosférica em São José dos
Campos e Relações Sol-Terra”), que foi defendi-
da em 1968, no Instituto de Física da Universi-
dade de Brasília. No livro, ele usa os conheci-
mentos físicos para uma aproximação com a
doutrina panteísta (que significa “Deus em
tudo”).

GRANDES MESTRES
“É um pensamento recente meu, após ter
estudado o universo sob vários aspectos e a
matemática”, conta o professor.
Ele faz a relação entre Deus e a própria natureza
e os elementos psicológicos humanos, seguindo
as ideias de vários pensadores panteístas,
incluindo cientistas como Isaac Newton, Albert
Einstein.
Lunetta cita como seus grandes mestres no
assunto o teólogo e filósofo italiano Giordano
Bruno e o holandês Baruck de Spinoza.

Quem conhece
a arte de viver
consigo próprio
ignora o
aborrecimento

Erasmo de Rotterdam,
ESCRITOR
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Jessier Quirino é atração de
hoje no Teatro Santa Roza
Artista paraibano mostrará causos, contos e músicas

que têm o Nordeste e o matuto como temas. 18
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Artista carioca expõe no projeto
Arte Sesc, em Campina Grande,
influência das vanguardas da arte
conceitual e dos movimentos
artísticos do século XX, como
o dadaísmo, a poesia
concreta e o surrealismo

U

de Rosana

Rádio Tabajara lança hoje
festival nacional de música
Evento na Fundação Casa de José Américo também

apresentará nova logomarca da rádio. 19
ma exposição montada a partir
da poética entre a escrita e a ima-
gem. É assim a exposição itineran-

te “Palavras Compartilhadas”, da artis-
ta carioca Rosana Ricalde. A mostra, que
faz parte do projeto Arte Sesc, está aber-
ta à visitação, no Sesc Centro Campina
Grande.  A entrada é franca.

Em sua obra, Rosana abusa das pala-
vras, numa reconstrução que trafega da
forma literária para a forma visual. Ao
utilizar textos teóricos e poéticos, a ar-
tista apresenta uma nova leitura da lin-
guagem, remetendo-nos ao poder da pa-
lavra ao longo dos tempos. O trabalho
tem influência das vanguardas da arte
conceitual e dos movimentos artísticos do
século XX, como o dadaísmo, a poesia con-
creta e o surrealismo.

A mostra apresenta três momentos re-
lacionais entre a escrita e três motivos:
imagem, paisagem e construção textual.

Reunidos sob as séries intituladas Con-
trapoemas, Auto-Retratos, Provérbios, O
tempo muda tudo, Mar Egeu/Mar Verme-
lho, Globo e os Manifestos. São 21 traba-
lhos com inspiração em textos de livros.

O projeto Arte Sesc nasceu em 1981 e
realiza, numa parceria com os departa-
mentos regionais do Sesc, mostras itine-
rantes de artes visuais em todo o país, fa-
vorecendo sua difusão para diferentes pú-
blicos. O compromisso é apresentar, dis-
cutir, produzir e dialogar com os diver-
sos contextos da produção artística bra-
sileira. Em 2007, o projeto recebeu um selo
de qualidade do Ministério da Cultura, o
que fez aumentar sua responsabilidade.

Mais informações sobre a exposição po-
dem ser obtidas no setor de cultura do
Sesc Centro, na Rua Giló Guedes, 650, San-
to Antônio, ou pelo telefone 3341 - 5800.

ROSANA RICALDE
Atuante desde 1994 em exposições co-

letivas e individuais, no Brasil e no exte-
rior, a artista realiza seu trabalho atra-
vés de materiais de diversas texturas e
efeitos para suporte de sua escritura,
como o globo, a fita rotuladora e a areia,
escolhidos de forma minuciosa. Rosana
Ricalde é graduada em Gravura pela Es-
cola de Belas Artes da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro e Mestre em Ciên-
cia da Arte pela Universidade Federal
Fluminense.

A propriedade estético-pictórica das palavras é uma das armas vanguardísticas de Rosana Ricalde

“

PALAVRAS

Ricalde



17

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Maria Flórido César

Um texto que não enfrenta seu bal-
bucio, sua própria afasia.... Que não
constata a impotência da palavra em
se enunciar sem ambiguidades e equí-
vocos... Que não confessa de antemão
sua impossibilidade, talvez não me-
reça sequer a aventura de ser escrito.

Não que ecoe aqui a antiga senten-
ça de Plutarco, emprestada do poe-
ta grego Simonide de Céos, na qual a
poesia é pintura falante, a pintura,
poesia muda: a imagem requisitaria
a palavra, a Palavra clamaria pela
imagem. Mas como escrever acerca
dos exercícios de Rosana Ricalde so-
bre os manifestos modernos, sem
arriscar-se a reduzir as possibilida-
des de recepção e os processos signi-
ficação que justamente a artista faz
ampliar ilimitadamente.

Na tensão entre a palavra e a ima-
gem, no cruzamento de suas afasias
e discursos, das opacidades e trans-
parências dos duplos da represen-
tação, as artes visuais ergueram seu
universo. Entre ver e falar, entre o
Verbo e a Imagem, o Olho e a Pala-
vra, duelaram antigas e “fraternas”
rivais: a pintura e a poesia. E, nas
histórias das artes, essa relação
mudaria os termos incessantemen-
te, reivindicaria o mesmo estatuto
para as artes irmãs, declararia suas
especificidades como o fizeram Les-
sing e Greenberg, trocaria de lugar e
de materialidades como fariam
Mallarmé e Picasso, exporia o nexo
arbitrário entre ver e falar como fi-
zeram Magritte e Duchamp.

Entre a escrita e a imagem pictóri-
ca, entre um objeto qualquer e a pa-
lavra que o enuncia, Magritte e Du-
champ explicitariam a lacuna ou a
complexa e arbitrária articulação
entre eles. Uma descontinuidade que
colocava, a descoberto, a inexistên-
cia de um vínculo, na origem, que
encerraria uma ligação inequívoca
entre ver e falar, que nos prometia
uma decifração perfeita dos signos,
uma tradução precisa de nossas ex-
periências neste mundo amorfo e
enigmático. Estamos ao desabrigo
daquela espessura indecifrável do
Verbo e de seu dom de tudo decifrar,
de revelar a verdade do real, de em-
boscá-la e fazê-la se desvelar das
sombras. Assim como anunciou Nietzs-
che, tal como constatou a palavra frag-
mentada desenhando o acaso na
página branca de Mallarmé.

Entre a palavra e aquilo que ela de-
signa, arquiteta-se um espaço em que
se tramam, ao infinito, o visível e o
enunciável - todavia inexoravelmen-
te insubordinados e irredutíveis um
ao outro, como disse Foucault.

É, talvez, em torno desse colapso,
dessa falha fundamental, que se en-
saiam os discursos, que se atrevem
as escritas, que se confrontam as
inumeráveis das leituras que, do tex-
to, o animam. A palavra instala-se
entre o silêncio e a imensa possibili-
dade da interpretação. Exercícios de
sua possibilidade.

É também nessa fissura, nesse es-

paço de complexa urdidura, em que
se aventuraram Magritte e Duchamp,
a poesia concreta e a arte conceitual,
que Rosana Ricalde vai operar, enfren-
tando a escrita e seu paradoxo: ser a
um só tempo imagem e palavra.

Se a artista escolhe um determi-
nado gênero de texto que orbita o
universo histórico da arte, os mani-
festos da arte moderna, sua opção
não é um lance do acaso. Há ali uma
intenção de fazer ecoar, dessas gran-
des narrativas de legitimação da
arte como os denominou Arthur
Danto, os múltiplos enunciados por
elas recalcados, de fazer fulgurar ali
as visibilidades variadas. De exibir
dessa história sem finalidade co-
mum em que hoje vivemos: não o
fim da História, mas as várias dire-
ções possíveis, como uma finalida-
de dilatada e sem desenlace, uma fi-
nalidade plural e sem fim.

Ora, os manifestos são tão presen-
tes na modernidade que a ela se con-
fundem, como dirá Danto. Afinal, se
o real revestia-se então de estranhe-
zas, se aos objetos do mundo resta-
va a atribuição fantasmagórica de
coisa, como a arte poderia escravi-
zar-se à uma representação mimé-
tica de um modelo indecifrável. A
insuficiência desse modelo reserva-
va à arte a problematização de seu
estatuto ontológico, o fundamento
de sua própria verdade.

Buscando uma nova compreensão
filosófica da arte, os manifestos
anunciavam o fim de um tipo de arte
e sua nova revelação: um caminho
a seguir, “mais ou menos procla-
mando como o único tipo de arte a
considerar.” À pergunta de Cézanne
- “Qual a verdade da arte?”- , os ma-

nifestos modernos forneceram res-
postas distintas, mas cada um ofe-
recia apenas uma como possível.

Como profetas do juízo final e
arautos de uma nova era, determi-
navam a morte, a dissolução ou a
antítese da arte como estratégia de
sua sobrevivência. Guardavam ain-
da o prestígio dos oráculos e seu po-
der de revelação, mas como narrati-
va histórica e finalista. Pois, se a nar-
rativa mítica centrava-se na ideia de
reencontrar a verdade original, as
narrativas modernas foram teleoló-
gicas, fundamentando e legitiman-
do a existência em um percurso his-
tórico e progressivo, em uma finali-
dade comum que justificaria e au-
tentificaria o presente.

Falando em nome de uma coleti-
vidade, instalavam-se muitas vezes
no exterior da própria obra de arte,
uma metanarrativa expulsando a
palavra de seu interior, como na pin-
tura formalista. Falando de um to-
pos público, enunciavam uma dire-
ção para a arte. A era dos manifes-
tos, como dirá Danto, terminam por

uma insuficiência: quando a ques-
tão o que é arte não encontra mais
(apenas) uma resposta nas produ-
ções artísticas contemporâneas.

Esta seria a tarefa a que se propõe
Rosana Ricalde: explorar a inapti-
dão da arte e de seus manifestos em
afirmar uma verdade para si; sub-
trair-lhes sua condição de Texto ori-
ginal ou finalista capaz de um deci-
fração; apontar, no diálogo com a
história da arte, histórias diversas;
manifestar o fala-se e vê-se indeter-
minado da escrita. Ao deflagrar as
ambiguidades, ao deslocar as tra-
duções, ao convulsionar as leituras
consagradas, os “manifestos” enun-
ciam-se e se doam ao visível para
afirmar a pluralidade.

É assim que o manifesto dadaísta
exibe suas traições e fugas: no lugar
de uma palavra arbitrária - que de-
clara pública e paradoxalmente, por
um texto, seu sem sentido e sua enun-
ciação absoluta de qualquer coisa - ,
a sobredeterminação de todas as pa-
lavras ali escritas, seus verbetes di-
cionarizados abrindo-se a inúmeras
significações. Se um signo apenas
ganha significado relativo ao contex-
to e à situação a qual se relaciona,
então à abertura a todos os desloca-
mentos possíveis, a todas as combi-
nações possíveis, a todos os contex-
tos possíveis. Cada qual que teça,
com seu fio de Ariadne, seus percur-
sos nos labirintos da escrita.

O manifesto neoconcreto, por sua
vez, transborda-se para o seu inte-
rior, dilui as molduras sintáxicas que
estruturam as frases e os sentidos,
implode a palavra e abole as frontei-
ras (?) entre a linguagem, a arte e a
matemática em um quadro estatís-
tico das letras e sinais que o compõe.

Ou como o manifesto antropofá-
gico que digere e degusta suas várias
dobras e elisões. Tanto saborear uma
sopa de letras, como constatar a im-
possibilidade de encarar nossa iden-
tidade no espelho sem que nossa
imagem, ali reluzida, oculte e devo-
re a carne da palavra manifesta no
reflexo.

Rosana Ricalde solicita, das formas
visuais, sonoras e verbais que atra-
vessam o campo das visibilidades e
dos enunciados, seus encontros e
combinações incontáveis. Permiti-
los, é destituir a palavra de seu po-
der de designação unívoca. E, por que
não, localizar no interior da constru-
ção dos discursos o intraduzível, este
indizível que se aloja em “algum lu-
gar” entre a palavra e a imagem. A
devorar-se mutuamente.

Como este texto que, impotente e
desnecessário, enfim resigna-se e
cala-se.

Que uma realidade se oculte atrás
das aparências é, em todo caso, pos-
sível; que a linguagem possa repro-
duzí-la, seria ridículo esperar. Por
que, então, adotar uma opinião em
lugar de outra, recuar ante o banal
ou o inconcebível, ante o dever de
dizer ou escrever qualquer coisa.
Um mínimo de sabedoria nos obri-
garia a defender todas as teses ao
mesmo tempo, em um ecletismo do
sorriso e da destruição.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Uma artista e o exercício da possibilidade

Rosana Ricalde (ao
lado)  é uma artista

antenada com as
vanguardas

internacionais

#
Na tensão entre a palavra
e a imagem, no
cruzamento de suas afasias
e discursos, as artes visuais
ergueram seu universo.
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Iesp, nova chance

A morte da crítica de arte
Risoleta Córdula deixou um
vácuo no meu coração....

O domador

J
DE PALAVRAS

O Iesp e a Fatec-PB abriram inscri-
ções para o vestibular – segunda eta-
pa, pela internet (www.iesp.edu.br )
até amanhã,  e na Secretaria da BR, até
o próximo dia 10. O valor da inscrição
é R$ 50,00 cinquenta reais. As provas
vão acontecer no domingo, (12), das 14
horas às 18 horas nas instalações do
Iesp São vagas para os cursos de Ad-
ministração (diurno e noturno) Ciên-
cias Contábeis (noturno) Publicidade

e Propaganda (diurno e noturno) Di-
reito (diurno) Enfermagem (diurno)
Sistemas de Informação (noturno) e Tu-
rismo (noturno) Mais informações pelo
fone (83) 2106-3802. A Fatec-PB, do
Grupo do Iesp (www. fatecpb.edu.br)
também vai realizar seu vestibular
com inscrições e provas nos mesmos
dias e horários, oferecendo vagas para
os cursos superiores de Tecnologia em:
Produção Publicitária (noturno) Siste-
mas para Internet (noturno), Gestão de
Turismo (noturno), Gestão Comercial
(noturno), Estética e Cosmética (notur-
no) e Análise e Desenvolvimento de
Sistema (noturno). A matrícula dos
classificados será realizada nos dias 16
e 17 deste mês das 8 horas às 12 horas
e das 14 horas às 20 horas. A segunda
chamada vai acontecer no próximo dia
20. O aluno só poderá se matricular
mediante apresentação de documen-

tos originais ou cópia autenticada exi-
gidos no endereço eletrônico. O candi-
dato ao Programa de Bolsa para Esco-
la Pública fica isento do pagamento da
taxa de inscrição.

CANAL
Para receber críticas ou sugestões, a

Gráfica Santa Marta da PB acaba de
instalar um 0800 para que as pessoas
possam procurar e serem atendidos
velozmente. Trata-se uma ação pionei-
ra no segmento gráfico, especialmente
na nossa região para que se possa im-
plantar melhorias nos serviços. Quem

informa é Fred Hortêncio gerente de
marketing da Santa Marta.

MUNDO
A Net, uma das maiores operadores

de multisserviços via cabo da Améri-
ca Latina para comemorar sua chega-
da a João Pessoa vai com um jantar
hoje, às 19 horas, no Salão Lucena no
Tropical Hotel Tambaú. Na ocasião, os
convidados vão conhecer as novas op-
ções de entretenimento.

KAPETADAS
A MORTE da crítica de arte Risoleta

Córdula deixou um vácuo no meu co-
ração.

RISOLETA era máximo! Foi ela quem
me apresentou o cantor Henri Salva-
dor.

SEU nome será lembrado como uma
mulher gigante.

essier Quirino é sempre uma alter-
nativa de excelente qualidade no ce-
nário cultural. Hoje, a partir das 20

horas, ele se apresentará no Teatro Santa
Roza, em João Pessoa. E a entrada é gra-
tuita. É que o recital de causos, contos e
poesias faz parte do projeto Sindifisco.

Arquiteto por profissão, poeta por voca-
ção, matuto por convicção. Jessier Quirino
é assim. Estudou em Campina Grande até
o ginásio no Instituto Domingos Sávio e
Colégio Pio XI. Fez o curso científico em Re-
cife no Esuda e fez faculdade de Arquitetu-
ra na UFPB – João Pessoa, concluindo curso

em 1982. Apesar da agenda artística literá-
ria sempre requisitada, ainda atua na ar-
quitetura, tendo obras espalhadas por todo
o Nordeste, principalmente na área de con-
cessionárias de automóveis.  

Na área artística, é autodidata como ins-
trumentista (violão) e fez cursos de dese-
nho artístico e desenho arquitetônico. Na
área de literatura, não fez nenhum curso e
trabalha a prosa, a métrica e a rima como
um mero domador de palavras.

 Interessado na causa poética nordes-
tina persegue fatos e histórias sertanejas
com olhos e faro de rastejador. Autor dos

livros: “Paisagem de Interior” (poesia),
“Agruras da Lata D`água” (poesia), “O
Chapéu Mau e o Lobinho Vermelho” (in-
fantil), “Prosa Morena” ( poesia e acom-
panha um pires de CD ), “Política de Pé
de Muro - O Comitê do Povão” ( legendas
e imagens gargalhativas sobre folclore
político popular ), CDs: “Paisagem de In-
terior 1 e Paisagem de Interior 2”, o livro:
“Bandeira Nordestina” (poesia e acom-
panha um pires de CD), A Folha de Boldo
Notícias de Cachaceiros - em parceria com
Joselito Nunes – todos editados pelas Edi-
ções Bagaço do Recife - além de causos,

músicas, cordéis e outros escritos. Preen-
chendo uma lacuna deixada pelos gran-
des menestréis do pensamento popular
nordestino, o poeta Jessier Quirino tem
chamado a atenção do público e da críti-
ca, principalmente pela presença de pal-
co, por uma memória extraordinária e
pelo varejo das histórias, que vão desde a
poesia matuta, impregnada de humor, ne-
ologismos, sarcasmo, amor e ódio, até cau-
sos, côcos, cantorias músicas, piadas e tex-
tos de nordestinidade apurada.

Dono de um estilo próprio "domador de
palavras" - até discutido em sala de aula -
de uma verve apurada e de um extremo
preciosismo no manejo da métrica e da
rima, o poeta, ao contrário dos repentistas
que se apresentam em duplas, mostra-se
sozinho feito boi de arado e sabe como pren-
der a atenção do distinto público.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Jessier Quirino faz
apresentação, hoje à
noite, no Teatro Santa
Roza, contando causos,
contos e poesias com
remáticas nordestinas

O domador

DIVULGAÇÃO

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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Química já inscreve
para pós-graduação

O Curso de Pós-Graduação em
Química do CCEN,  abre
inscrições,  segunda-feira, para
candidatos ao seu Doutorado...

Festival de música é lançado

G

Nova logomarca da rádio
também terá lançamento
hoje, na Fundação Casa de
José Américo, em João
Pessoa; regulamento do
evento musical será
apresentado PELA TABAJARA

overno do Estado e a Rádio Ta-
bajara apresentarão ao público,
hoje, dia 2, a nova logamarca da

emissora, em solenidade a partir das
8h30 na Fundação Casa de José Américo,
Av. Cabo Branco, em João pessoa. A arte
da nova logomarca foi criada pelo desig-
ner Milton Nóbrega, atual diretor de Ope-
rações de A União.

Na mesma ocasião, o diretor superin-
tendente da Tabajara AM e FM, Ruy Cé-
sar de Vasconcelos Leitão, também anun-
ciará novos programas das duas emis-
soras estatais, concluindo a grade defini-
tiva da nova programação.

Ainda no evento será lançado o regu-
lamento da etapa Paraíba do Festival Na-
cional de Música da Associação das Rá-
dios Públicas do Brasil (Arpub). A enti-
dade congrega hoje cerca de 33 emisso-
ras e é presidida por Ney Messias.

Na Paraíba o festival será organizado e
dirigido pelas rádios Tabajara AM e FM. É
grande a expectativa de compositores, ins-
trumentistas e intérpretes paraibanos que
inscreverão músicas no festival, um even-
to que será um marco cultural no Estado
neste ano de 2009. Dentre os programas
que vão estrear na próxima semana na
Tabajara FM, Ruy Leitão cita Arquivo
MPB. O crítico de música e jornalista Ri-
cardo Anísio vai produzir e apresentar o
programa, junto com o cantor, composi-
tor e radialista Jadir Camargo.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO Ricardo Anísio estreará programa sobre MPB na Tabajara FM, ao lado de Jadir Camargo

Os amantes da música brasileira de qualidade podem

anotar na agenda: no próximo dia 11, a Tabajara FM vai

estrear um programa apresentado pelo radialista Jadir

Camargo e pelo jornalista e crítico musical Ricardo

Anísio. É o Arquivo MPB.

O programa será das 16 horas às 18 horas, sempre aos

sábados, enfocando um grande cantor ou compositor

da música nacional. O paraibano Geraldo Vandré será o

nome da estreia do programa. Conforme Ricardo

Anísio, Jadir Camargo apresentará o Arquivo MPB e ele

fará comentários a respeito da obra e vida do artista.

FESTIVAIS
O paraibano Geraldo Vandré, nome artístico de Geraldo

Pedrosa de Araújo Dias, paraibano, mudou-se para o

Rio de Janeiro em 1951, tendo ingressado na Faculdade

Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de

Janeiro. Militante estudantil, participou ativamente do

Centro Popular de Cultura da União Nacional dos

Estudantes (UNE).

Em 1966, chegou à final do Festival de Música Popular

Brasileira da TV Record com o sucesso Disparada,

interpretado por Jair Rodrigues. A canção arrebatou o

primeiro lugar ao lado de A Banda, de Chico Buarque.

Em 1968, participou do III Festival Internacional da

Canção com Pra não dizer que não falei de flores ou

Caminhando, que  acabou em segundo lugar no

festival, perdendo para Sabiá, de Chico Buarque e Tom

Jobim.

SAIBA MAIS #

Estreia do Arquivo
MPB será no dia 11

DIVULGAÇÃO

O Curso de Pós-Graduação em Quí-
mica do CCEN, da Universidade Fe-
deral da Paraíba, abre inscrições, já
na próxima segunda-feira (7), visan-
do a seleção de candidatos ao seu
Doutorado, primeiro período letivo
2009.

A secretaria do Curso de Pós-Gra-
duação, do Departamento de Química,
receberá candidatos que tenham con-
cluído o Curso de Mestrado em Quí-
mica ou áreas afins, ou que estejam de-

fendendo Dissertação de Mestrado. O
processo seletivo constará da apresen-
tação, em forma de um seminário, do
Projeto de Pesquisa que o interessado
deseja desenvolver no doutorado e da
análise de currículo.

A prova de Química Geral será rea-
lizada na sala de reuniões do Departa-
mento de Química/CCEN/UFPB, no dia
10 de agosto, em dois turnos, manhã e
tarde. Mais detalhes na página
www.quimica.ufpb.br/posgrad

XI SEMANA DE BIOLOGIA
A XI Semana de Biologia será aberta

na próxima segunda-feira (7) e se es-
tenderá por toda a semana, no cam-
pus da UFPB, em João Pessoa. O evento
é organizado pelo Centro Acadêmico
de Ciências Biológicas, do CCEN, e
acontecerá na sala de reuniões do pró-
prio centro.

Através de ofício, a diretoria do Ca-
bio, organizadora da Semana de Biolo-
gia fez convite à direção do CCEN, que
está prestigiando o evento, disponibi-

lizando seu auditório e os equipamen-
tos audiovisuais necessários para a
apresentação dos programas, nos tur-
nos da manhã e tarde, durante o perí-
odo de 6 a 10 deste mês.

ENCONTRO DE INFORMÁTICA
A professora Liliane dos Santos Ma-

chado, do Departamento de Informá-
tica do CCEN, da Universidade Fede-
ral da Paraíba, vai apresentar impor-
tante trabalho durante a realização do
XXIX Congresso da Sociedade Brasilei-
ra de Computação, a ser realizado no
Sul do país. O evento terá representa-
ção de várias universidades brasilei-

ras e acontecerá de 20 a 24 deste mês
na cidade Bento Gonçalves, no Rio
Grande do Sul.

O trabalho que a professora Liliane
apresentará tem como título “Um jogo
educacional para o auxílio do apren-
dizado de Geometria Espacial” e, se-
gundo informou, faz parte de um pro-
grama maior que vem sendo desenvol-
vido junto aos  departamentos de Es-
tatística, de Matemática e do Cefet/PB.

FÍSICA ATÔMICA E LASER
Importante trabalho do Grupo de Fí-

sica Atômica e Lasers, liderado pelo
professor Marcos Oriá, do departa-
mento de Física do CCEN/UFPB, vem
tendo repercussões bastante positivas,
principalmente científicas, através da
participação em encontros e conferên-
cias nacionais e internacionais.

O trabalho destina-se à formação de
recursos humanos de alto nível atra-
vés da orientação de estudantes de
Iniciação Científica, Mestrado e Dou-
torado.

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

CCENInforme
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  Continua com sucesso o Festival de Fondue no Fidalgo Restaurante
Contemporâneo.  A dica da coluna são os fondues de queijo e
chocolate e os de frutos do mar ao queijo e de chocolate com
frutas. Deliciosos e com preços accesíveis. A casa abre de quarta-
feira a sábado, para jantar e no domingo exclusivamente para
almoço. Informações e reservas: (83) 3247-2832 8780-7365.

 Casam-se hoje, no Fórum da Capital, os jovens Tiago Moura e Harue
Tanaka. Ele é filho dos jornalistas Silvana Sorrentino e Fernando
Moura, e ela é filha dos advogados Kotaro e Junko Tanaka.

 Está circulando em Campina Grande a 22ª edição da revista
Eventus. Editada pelo jornalista e produtor Jorge Luiz Gomes
Bezerra, com tiragem de 6 mil exemplares. A publicação bi-
mestral traz editorias de saúde, dicas de fotografia, moda, bele-
za, e a estreia da coluna da jornalista Sandra Medeiros, que abor-
da os acontecimentos sócioculturais da cidade.  Na capa, a be-
leza da modelo Vanny Reis.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Parabéns para
    Astrid
Ela é um dos símbolos do co-

lunismo social da cidade
e como não poderia dei-
xar de ser, foi mais uma
vez super prestigiada
pela passagem de seu
aniversário, ocorrido na
última sexta-feira (26). A
comemoração aconteceu
em torno de um badala-
do almoço no restauran-
te Adega do Alfredo e foi
organizado pelas suas
amigas, que fizeram
questão de cantar para-
béns e parabenizar esta
grande profissional que
vem marcando a história
social na cidade. A colu-
na RCVips também fez
questão de fazer a sua
homenagem e registra
aqui alguns momentos de
descontração do anima-
do encontro. Confira
também a nossa cobertu-
ra no site: www.rcvips.
com.br

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje:
Amanda Machado,
Auristella Aguiar, Ca-
tharina Morais Ribei-
ro, Eronaldo de Vas-
concelos Maia, Gláu-
cia Costa, Isabela Cu-
nha Ramos, João Aze-
vedo Dantas, José Hé-
lio de Oliveira, Karla
Viana, Luciana Perei-
ra Monteiro, Luiz
Carlos Cavalcanti,
Manuel Pereira Filho,
Manuelina Hardman,
Marcele Trigueiro
Morais, Maria do So-
corro Diniz, Pedro
Cézar, Penha Costa,
Rômulo Rangel Tra-
vassos e Virgínia Mo-
rais.

2 On line
As dinâmicas irmãs empresá-

rias Flávia Córdula e Patrí-
cia Ribeiro, que tão bem co-
mandam a Kaza, uma da
melhores lojas de decoração
da cidade, lançaram o site
www.kazaartedecoracoes.
com.br , onde é possível co-
nhecer melhor a loja,  ter
acesso a listas de casamen-
tos, ver as belas vitrines e se
informar com dicas super
legais, além de ter um canal
direto com as proprietárias
através da seção “Fale Co-
nosco”. Corra e acesse logo.

2 Jantar da Net
A Net, maior operadora de multiserviços via cabo da América La-

tina, oferece hoje à noite, às 19 horas, no Salão Lucena do Tropi-
cal Tambaú, um jantar de apresentação da chegada da Net na
cidade. A diretoria da empresa estará mostrando para os con-
vidados as novas opções de entretenimento (Net TV), aceso a
internet banda larga (Net Virtual) e telefonia fixa (Net Fone via
Embratel).

2 Vitrines
A empresária Rivalina Fernandes, que comanda o Cenaps,

sua empresa de consultoria, promove um curso interes-
sante de vitrines, imperdível para quem tem criativida-
de e deseja aperfeiçoar com este trabalho, que rende e
agrega muitos clientes. As aulas terão início no próximo
dia 15, às 19h30, na Pousada do Caju I. Informações: (83)
2107.8712 e 8844.6322

2 Decoração
Falando em curso, o conhecido arquiteto e artista plás-

tico Jonas Lourenço todo ano, através de sua galeria
de arte Louro & Canela, oferece um curso completo
de decoração, onde se poderá aplicar na prática os
conhecimentos adquiridos. E ele já está convidando
os interessados para a edição 2009, que acontecerá
de 6 deste mês a 12 de agosto, na própria Louro &
Canela, em Manaíra.

2 Limitadas
Ministrado por arquitetos e decoradores renomados e

com vagas limitadas, o curso intitulado “Decoração
de Interiores”, dá dicas e passa muitas informações
legais para quem quer saber mais sobre a área de
ambientação, a exemplo de LayOut, iluminação, cro-
moterapia, tendências, revestimentos, design de mó-
veis, obras de arte, texturas, objetos e tecidos. Infor-
mações: (83) 3226 5934.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
 Paulo Zulu fará a sua estreia no cinema. Ele protagoniza o

curta “Destino sulreal - a vida sulreal de um artista dos Pam-
pas”, que será rodado no fim deste mês em Porto Alegre. O
filme mostrará de forma bem humorada, a luta diária de um
artista. Zulu já participou das novelas “Mulheres Apaixona-
das” e “Laços de Família”.

 Cléo Pires, quando adolescente, era apaixonada pelo joga-
dor Romário. A estrela o achava um gato, sexy e adorava as
suas pernas tortas. Ela ainda tinha pôster do “baixinho” no
quarto e guardava tudo que saía dele na imprensa. A Surya
de “Caminho das Índias” também declara que Romário foi o
seu primeiro amor platônico.

 Depois de serem vistos aos beijos pelas baladas cariocas, o
empresário Mário Bulhões Pedreira assume que está namo-
rando Isis Valverde afirmando que ela é incrível e que eles es-
tão juntos, sim. Porém, a atriz não parece tão animada com essa
nova relação, se limitando a declarar apenas que o casal está se
conhecendo melhor. Será que isso vai vingar?

A aniversariante Astrid Bakke ladeada pelas amigas Genise, Marlene Baracuhy e
Glauce Burity

Mariane
Góes, Astrid

Bakke e
Mônica

Pimentel

Patrícia
Torres, Astrid

Bakke,
Glauce

Gaudêncio e
Dinalba

Araruna

Rivalina
Fernandes,
Nídia Azevedo,
Eliane
Andrade e
Conceição
Imperiano
também
foram
parabenizar
Astrid
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O que mais se deve desejar
é o melhor que se pode
escolher”
Pe. Antônio Vieira“
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2 Últimas imagens
 Da última noite d’O Maior São

João do Mundo, no Parque do
Povo, algumas imagens
marcantes;

 O boneco gigante da Cachaça
Vitória percorrendo o Par-
que do Povo com o seu – em-
bora fixo –, contagiante sor-
riso.

 A Barraca das Senhoras da Ca-
ridade de São Vicente de
Paulo repleta dessas abnega-
das voluntárias, comanda-
das por Diana Almeida,
acompanhada por Dvone
Medeiros, Maria Helena
Araújo e Glorinha Miranda,
entre muitas outras.

 As bolsas femininas da ins-
trutora de artesanato do Ins-
tituto São Vicente de Paulo,
Fátima Lima, grande suces-
so com as turistas.

 A elegância de Socorro Nona-
to, de botas e chapéu, acom-
panhada de Yara Lyra no fi-
nal da tarde.

 O convincente apelo do letrei-
ro de uma das barracas:
“Aqui! O melhor rubacão do
mundo”.

 Na barraca da Bombril, inun-
dada de forró, o inteligente e
sutil duplo sentido; “Esfrega-
Esfrega”.

 A multidão passeando anima-
damente entre as ruas do
imenso arraial, indiferente à
persistente garoa que caía.

 O show pirotécnico da des-
pedida.

2 Golpe
 O artesão João Avelino, um dos mais

famosos expositores do X Salão de
Artesanato Paraibano e da Vila
Nova da Rainha, sofreu um choque
ao abrir sua barraca, no último es-
paço citado, no início da manhã do
último dia 29:  ela estava arromba-
da pelo teto e um grande número
de peças, inclusive poufs de couro,
haviam sido roubados.

 Uma lástima.

2 Retorno
Inteiramente recuperado do problema

que o levou a fazer cirurgia no cére-
bro, em São Paulo-SP, o vice-prefeito
José Júnior está de volta hoje a Cam-
pina Grande, apto a reassumir suas
funções. Só não regressou antes, para
evitar o frisson das festas juninas.

Nosso mais sincero pesar pelo
desaparecimento do maestro
José Alberto Kaplan, em João
Pessoa, esta semana. Argentino
de nascimento, ele veio primei-
ro para Campina Grande, trazido
pela extinta Pró Arte e confessou
a forte influência da música re-
gional nordestina na sua obra.

 Atualmente residindo em Itajaí-
SC, o restauranteur Walter Fran-
cisco Amaro, ex-Baiuka, não resis-
tiu ao apelo telúrico e veio pas-
sar as festas de junho na Camp.

 Será hoje a inauguração do Ataca-
dão, empreendimento do Grupo
Carrefour em Campina Grande. Já
era aguardado há algum tempo.

 Salete e Geraldo Leal embarca-
ram hoje para São Paulo-SP. Com-
pras de confecções estão no ro-
teiro.

 Muito lamentada foi a morte do
juiz João Batista de Souza, aos 59
anos, ocorrida esta semana.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Inquisição
 Uma ONG israelense lançou

na Câmara Municipal de
Campina Grande, às 19 ho-
ras de ontem, uma exposi-
ção de quadros sobre o tema
da Inquisição promovida
pela Igreja Católica contra
o judaísmo na Idade Média,
quando judeus e outros não
católicos, eram condenados
à fogueira ou a virem para o
semiárido brasileiro que,
pelas suas condições climá-
ticas inóspitas, se constituía
num verdadeiro castigo.

 Acreditam os organizadores
da exposição, com 28 qua-
dros, que a punição resultou
numa grande quantidade de
descendentes de judeus no
Nordeste. Dizem os pesqui-
sadores, como a escritora e
dramaturga Lourdes Rama-
lho, que sobrenomes que de-
signam animais e vegetais,
indicam a ascendência ju-
daica pois eram o meio dos
cristãos novos indetifica-
rem-se, sem renunciar à re-
ligião de origem.

 Hoje, a exposição transfere-
se para o Sesc Centro.

Arlindo Almeida e os vereadores Antônio Pimentel Filho e Perón Japiassu em ocasião descontraída

Eneida Agra Maracajá, Mauro Araújo e Gisele Sampaio já trabalham na organização do XXXIV Festival de Inverno
de Campina Grande

O secretário municipal Alex Azevedo com Giovanna em navegação noturna O cantor Amazan (numa pausa de shows) e esposa
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Agenda

Áries (21/03 a 20/04)  - Leve e
fluente o clima astral de hoje, diferente
dos últimos dias, bem mais difíceis.
Para você, a chance de fazer as pazes
com quem ama, e de se acertar com
colegas, sócios e parceiros em geral.
Esteja sensível as dicas do ambiente
imediato.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Você flui
bem na onda astral deste fim de mês
cheio de vibrações que se irmanam com
as suas. De modos que algo acontece
fácil para você, sem dificuldades.
Pessoas de Libra, Aquário ou mesmo de
seu signo o apoiarão em assuntos da lei,
do amor e da espiritualidade.

Câncer (21/06 a 20/07)  -

Mantenha o foco nos seus
interesses, mas leve em conta a
orientação de alguém bem próximo.
Pode ser um familiar, que levará você
a enxergar mais longe, pesar os pros
e contras para tomar uma decisão
mais correta.

Libra (21/09 a 20/10) - Mês
termina com vibrações muito boas
para você, que saberá captar a
sensibilidade geral e traduzi-la de
muitas formas bonitas e inspiradoras.
Cinema, artes visuais em geral e
trabalho cooperativo são campos
onde se sobressairá hoje. Continue
cuidando bem de si mesmo.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

O amor como alvo é o tema deste fim
de junho. Através de um trabalho ou
de um colega de profissão, há
possibilidades de chegar mais perto
desse objetivo. Criatividade e busca
por diversão em destaque.
Conhecimento especifico ajuda você
a se destacar na profissão.

Virgem (21/08 a 20/09) - Para
acabar super bem um mês que não
foi muito fácil para você, a boa
noticia de um trigono entre
Mercúrio e Júpiter, multiplicado pela
Lua em Libra: agilidade mental a
serviço da ética e da justiça, fluência,
razão equilibrada com emoções.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Clima
astral de fim de mês é auspicioso
para você, que saberá ser popular,
bem visto e benquisto, ágil e
diligente, engraçado e leve. Isso, se
quiser, pois os astros sinalizam nessa
direção, mas o livre arbítrio é seu. Um
amigo vai ajudar você a fazer uma
parceria boa.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Cenário
astral aponta neste fim de junho
oportunidade de chegar a bom termo
com parceiros a respeito de assunto de
ordem intima, familiar ou ligada a imóvel
e funcionamento do lar. Recursos
compartilhados terão importância
nisso. Soluções engenhosas surgirão
hoje.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Encerre o
mês em grande estilo caprichando na
elegância, fluência e adaptabilidade.
Controle certa tendência egoísta e
respire fundo, porque você vai
conseguir a satisfação através da
receptividade e da paz que criar ao seu
redor.

Leão (21/07 a 20/08) - Junho está
terminando sob um clima astral
bom para você, que encontrará as
palavras certas para influir bem nas
reuniões de trabalho. Entidades e
grupos terão papel importante em
sua vida, expresse-se fácil, com
elegância e persuasão.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Você termina o mês e descobre por
vias indiretas e quase sem querer
algo que pode mudar seu conceito
sobre alguém. Descobertas que
podem alterar seu senso de justiça
também mexem com seu emocional.
Procure expressar seus sentimentos
e descansar mais.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Trinca
de planetas em elemento ar finalizam
mês de altos e baixos para os
aquarianos, que hoje podem
comemorar o lado mais fluente,
divertido e leve da vida sem remorsos.
Tudo se encaixa e as respostas
chegam logo. Aja naturalmente e
comemore o amor e as amizades.

22222  CINEMA
MINHAS ADORÁVEIS EX-
NAMORADAS  (101 min).
Cens.  14 anos.  Comédia
Român t i ca .  Box  1  -
14:20(terça, quarta e quin-
ta-feias), 16:40(quarta-fei-
ra) ,  18:55(quarta- fe i ra) ,
21:05(quarta-feira).

TRANSFORMERS: A VIN-
GANÇA DOS DERROTADOS
(147 min) - Aventura. Box
2 (Legendado)  -  15h00,
18h00  e  21h00 .  Box  5
(Legendado) - 14:30(Exceto
Terça e Quinta-feira), 17:30
e 20:30. Box 6 (Dublado) -

14:00(Exceto Terça e Quin-
ta-feira), 17:00 e 20:00.

JEAN CHARLES -  (125 min)
- Cens. 14 anos- Drama.
Box 7 - 13:10(Exceto Terça
e  Qu in t a - f e i r a ) ,  15 :15 ,
17:20,19:25 e 21:30.

DUPLICIDADE (125 min) -
Cens. 12 anos. Suspense.
Box 8 - 13:20(terça, quarta
e quinta), 16:00(quarta-fei-
ra), 18:40(quarta-feira) e
21:20(quarta-feira).

A PROPOSTA (140 min) -
Cens. 12 anos. Comédia.

Miley Cyrus é a protagonista de ‘Hannah Montana’, filme em cartaz nos cinemas da PB

Box 3 - 21h15. Pré-estreia
hoje e amanhã.

HANNAH MONTANA - O FIL-
ME (104 min) - Cens. Livre
- Musical. Box 3 (Dublado)
-  14h05 (terça,  quarta e
quinta), 16h20 (quarta-fei-
ra), 18h50 (quarta-feira) e
21h15 (Somente Domingo,
Segunda e Terça-feira).

A MULHER INVISÍVEL (105
min) - Cens. 14 anos. Co-
média Romântica. Box 4 -
14h15 (Exceto Terça e Quin-
ta-feira), 16h30, 18h45 e
21h10.

  DIVULGAÇÃO
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Uma paraibana no

A

GERAÇÃO FUTURA

luna do tradicional Liceu Pa-
raibano é selecionada para
participar da 14ª edição da Ofi-

cina de Produção de Vídeo Geração Fu-
tura. Flávia Naiara Tabosa Pinheiro é
aluna do 3º ano e uma das 10 escolhi-
das em todo o país para participar, en-
tre os dias 2 e 31 deste mês, do projeto
desenvolvido pela Fundação Roberto
Marinho, na sede do Canal Futura, no
Rio de Janeiro.

Na opinião do secretário de Estado
da Educação e Cultura, Sales Gaudên-
cio, esta é uma excelente oportunidade
de incentivo aos alunos da rede públi-
ca. Uma iniciativa que serve de exem-
plo para outros estudantes, na elabo-
ração de projetos que sirvam para seu
desenvolvimento intelectual. Flávia
Naiara foi selecionada com o projeto
denominado “Curta é Isso Aí”, em uma
iniciativa onde são avaliados critérios
como viabilidade, potencial educativo
da proposta, e criatividade no uso dos
meios de comunicação.

A oficina, voltada para jovens entre
16 e 22 anos que estejam matriculados
em uma instituição de Ensino Funda-
mental, médio ou integrantes de pro-
jetos sociais de Organizações não-Go-
vernamentais, tem disponibilidade
para 15 participantes. Das vagas, cin-
co são destinadas a jovens que fazem
parte de projetos parceiros do Gera-
ção Futura, do Canal Futura ou da Fun-
dação Roberto Marinho. Os outros dez
escolhidos são selecionados através
dos projetos enviados.

GERAÇÃO FUTURA
É um projeto do Canal Futura vol-

tado para jovens de todo o Brasil com
ênfase na experimentação audiovisu-
al, na produção de TV e na formação
de redes de articulação e comunica-
ção com outros jovens, projetos soci-
ais, escolas técnicas e Organizações
não-Governamentais. Através de
workshops de TV e animação, de ati-
vidades de mobilização social e con-
tato com múltiplas linguagens audi-
ovisuais, oferece aos participantes
ferramentas técnicas e conceituais
para expressão artística e participa-
ção efetiva na comunidade.

A oficina de audiovisual do projeto
contempla workshops de câmera, edi-
ção, direção, roteiro, videografismo e
produção, entre outras atividades,

Tarde Literária
é realizada na
Fundação Casa
de José Américo

A Fundação Casa de José Américo re-
aliza nesta quinta-feira (2) uma “Tarde
Literária”, com a presença de poetas e
cordelistas da Casa da Poesia, a partir
das 15 horas. Durante o encontro a alu-
na de dança do Núcleo de Vivência em
Artes da Fundação Centro Integrado de
Apoio ao Portador de Deficiência (Fu-
nad), Maria Helena Félix, fará uma apre-
sentação especial, oportunidade em que
apresentará parte dos resultados das
atividades desenvolvidas na fundação,
de apoio e incentivo aos portadores de
deficiência através da vivência com o
universo da arte, além de todo o traba-
lho que é oferecido diariamente na ins-
tituição.

Maria Helena é aluna da professora
Daniela Caldas e recebeu o convite atra-
vés da presidente da Fundação Casa de
José Américo, Letícia das Mercês Maia
Pinto. Aberta ao público em geral,
amantes da poesia e da cultura, a inicia-
tiva da Fundação com a realização des-
te encontro intitulado “Tarde Literária”
pretende realizar um encontro agradá-
vel, produtivo e cultural, uma vocação
natural de um espaço criado para in-
centivar o intercâmbio cultural.

FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO
A Fundação Casa de José Américo foi

inaugurada em 11 de janeiro de 1982, e
o repasse do imóvel onde o escritor pa-
raibano viveu por mais de 20 anos, ao
patrimônio histórico e cultural do Esta-
do foi realizado através do processo ini-
ciado pela Lei Estadual 4.195, de 10 de
dezembro de 1980. A partir de então o
teto onde José Américo de Almeida
(1887-1980) passou alguns dos seus
melhores anos se transforma em um
espaço dedicado à cultura. Com museu,
biblioteca e Arquivos dos Governado-
res, políticos e intelectuais paraibanos.

O carro-chefe da instituição são os ar-
quivos com mais de 300 mil documen-
tos, entre manuscritos e impressos em
geral, fotos e peças de áudio e vídeo. Fon-
te de estudos para melhor conhecimen-
to da realidade brasileira a partir de
1930, o acervo é visto como uma precio-
sidade da história contemporânea na-
cional. A Fundação Casa de José Améri-
co dedica-se também a promover a pu-
blicação sistemática da obra de José
Américo e de sua crítica e interpreta-
ção, assim como a realização de estu-
dos científicos, artísticos e literários.

Cuida da promoção de estudos, con-
ferências, reuniões ou prêmios que vi-
sem à difusão da cultura e da pesquisa,
organizando, igualmente, estudos e cur-
sos sobre assuntos políticos, jurídicos,
econômicos, literários ou outros, relacio-
nados com a vida e a obra de José Amé-
rico, e aspectos pertinentes ao regiona-
lismo nordestino.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Aluna do tradicional Liceu
Paraibano é selecionada para
participar da 14ª edição da
Oficina de Produção de
Vídeo Geração Futura,
no Rio de Janeiro

ministradas por profissionais do Fu-
tura e do mercado de produção de TV.
Apresentando aos jovens seleciona-
dos  um modelo de produção audio-
visual e lançando o desafio ao grupo
de produzir peças televisivas ao final
da oficina. Os vídeos são exibidos na
grade nacional do Futura e o Brasil
todo pode ver e comprovar que os jo-
vens têm muito a dizer, muito o que
discutir e dividir com todos nós. E a
TV, pelo seu apelo audiovisual e gran-
de alcance, é um excelente veículo
para tornar isso possível.

A programação prática da oficina prevê as gravações nas ruas da Cidade Maravilhosa

#
Flávia Naiara Tabosa Pinheiro é
aluna do 3º ano e uma das 10
escolhidas em todo o país para
participar, até o dia 31, do
projeto desenvolvido pela
Fundação Roberto Marinho, na
sede do Canal Futura, no Rio

Tendo os arcos da
Lapa como cenário,
estudantes realizam

oficina de vídeo

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
LÇ

ÃO



24 ÚLTIMASJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Lançado o Roteiro Civilização do Açúcar
Projeto é um dos atrativos turísticos paraibano e foi exibido ontem pelos Estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas no Salão de Turismo, em São Paulo

Paraíba, Pernambuco e
Alagoas lançaram on-
tem, o Roteiro Integra-

do da Civilização do Açúcar
durante o Salão do Turismo -
Roteiros do Brasil, evento que
foi aberto em São Paulo (SP). O
Roteiro, segundo os dirigentes
do turismo paraibano, é uma
das propostas de mostrar aos
visitantes que o Estado tem
muito mais a oferecer do que
sol e mar.

O roteiro Civilização do
Açúcar integra territórios do
Agreste e Zona da Mata de Per-
nambuco, Paraíba e Alagoas.
Da Paraíba estão integrados ao
roteiro as cidades de Areia, Ba-
naneiras, Alagoa Grande, Ala-
goa Nova, Serraria e João Pes-
soa, que é o destino indutor, se-
gundo orientação do Ministé-
rio do Turismo.

O Civilização do Açúcar,
além de narrar o período de
glória da cana-de-açúcar no
Nordeste, revela aos turistas

A

a riqueza cultural da região.
O grande diferencial do rotei-
ro está no resgate da cultura
canavieira, presente na gas-
tronomia, nos engenhos anti-
gos e no patrimônio histórico
representado por teatros, mu-
seus e casarios preservados
com características da época
colonial.

Para o presidente da Em-
presa Paraibana de Turismo
(PBTur), Rodrigo Freire, o Sa-
lão do Turismo, ora realiza-

do na capital paulista, é uma
das estratégias da Paraíba
para impulsionar os novos
roteiros que estão sendo for-
matados no Estado. O even-
to, durante os cinco dias,
deve receber um público es-
timado em 100 visitantes.
"Sem dúvida, um público
bastante seletivo e de pro-
fissionais da área que vão co-
mercializar os roteiros, haven-
do uma multiplicação da di-
vulgação dos produtos", disse.

Da Assessoria de Imprensa
DA SECRETARIA DE TURISMO

Antigos engenhos da região do Brejo estão no Roteiro Civilização do Açúcar

Alunos participam de curso
de Qualificação Profissional

Os alunos matriculados no
ProJovem Urbano do Estado
participaram, às 19 horas de
ontem, da aula inaugural do
Curso de Qualificação Profis-
sional e Participação Cidadã,
que será realizado durante 18
meses. Na Paraíba estão ins-
critos 4.479 jovens em 13 mu-
nicípios. A partir de hoje, o
horário das aulas será das
18h30 às 22 horas.

O ProJovem Urbano está sen-
do oferecido no Estado pela pri-
meira vez para jovens de 18 a
29 anos que não concluíram o

Ensino Fundamental e estão
fora da escola. O curso será ofe-
recido nas cidades de São João
do Rio do Peixe, Alhandra,
Areia, Mari, Santa Luzia, Ca-
bedelo, Cajazeiras, Patos, Ita-
baiana, Sousa, Bayeux, Guara-
bira e Santa Rita.

O conteúdo programático do
ProJovem Urbano está dividido
em cinco arcos ocupacionais, tais
como: Pesca e Piscicultura (São
João do Rio do Peixe), Agroextra-
tivismo (Alhandra, Areia, Mari
e Santa Luzia), Turismo e Hospi-
talidade (Cabedelo, Cajazeiras e
Patos), Saúde (Itabaiana e Sou-
sa) e Alimentação (Bayeux, Gua-
rabira e Santa Rita).

Ideme registra queda no
preço da cesta básica em JP

O preço da cesta básica
registrou uma queda de
0,18% em junho, em João
Pessoa. No mês, o consumi-
dor precisou desembolsar
R$ 175,67 para comprar os
alimentos que compõem a
alimentação mensal de um
trabalhador.  Em maio,  a
cesta era vendida por R$
175,98. Apesar da leve re-
dução no valor dos alimen-
tos ,  a  margar ina  subiu
11,36% nos supermercados
da Capital paraibana. O le-
vantamento foi divulgado
ontem, pelo Instituto de De-
senvolvimento Municipal e
Estadual (Ideme).

A queda de 0,18% no pre-
ço da cesta básica de junho
reflete a redução no custo
dos alimentos registrada
neste ano. No acumulado
de 2009, os técnicos do Ide-
me constataram que o va-
lor da cesta caiu 1,55%. Nos
últimos 12 meses, houve di-
minuição de 2,81%. "O pre-
ço da sexta básica perma-
neceu estável em função da
queda nos preços dos prin-
cipais produtos decorren-
tes do fim da entressafra e

diminuição  das  chuvas .
Por conseguinte, aumen-
tando a oferta", explicou o
coordenador do Departa-
mento de Informações para
o Planejamento do Ideme,
Geraldo Lopes.

Contudo, cinco produtos
tiveram alta. O preço da
margarina disparou em ju-
nho ao ficar 11,38% mais
caro. Nesse mês, 750 gra-
mas do item saíram por R$
4,41.  Em maio,  a mesma
quantidade do produto era
vendida, em média, a R$
3,96 nos supermercados.

Técnicos do Ideme tam-
bém registraram os maio-
res  aumentos  em c inco
produtos: frutas (6,88%),
raízes (3,68%), óleo de soja
(2,90%) e leite pasteuriza-
do (1,91%).

Na cesta básica de junho,
quatro produtos apresen-
taram maiores reduções de
preços. Os legumes caíram
6,33%, o café teve redução
de 2,30%, o açúcar regis-
trou decréscimo de 2,11% e
o preço da farinha de man-
dioca diminuiu 1,52%. Para
pagar os R$ 175,67 na ces-
ta básica, uma pessoa pre-
cisou trabalhar cerca de 83
horas.

Conferência de
Segurança é
discutida por
42 entidades

A Conferência Estadual de
Segurança, prevista para os
dias 10, 11 e 12 deste mês, no
auditório do Centro Univer-
sitário de João Pessoa (Uni-
pê), foi o tema do encontro re-
alizado ontem na Caixa Be-
neficente da Polícia Militar,
das 8h30 às 11h30, com 42
entidades que integram a or-
ganização do evento e sob a
coordenação do advogado
Mário Gomes de Araújo Jú-
nior.

Um novo conceito de Segu-
rança Pública, com a partici-
pação da sociedade, sugerin-
do princípios e diretrizes que
satisfaçam aos anseios de to-
dos. Este é o foco atual da polí-
tica de segurança que vem atra-
indo diversos segmentos soci-
ais para o debate.

Pela primeira vez, a socieda-
de civil, trabalhadores da área
e representantes do poder pú-
blico se reunirão com o objeti-
vo de apresentar propostas
voltadas à criação de política
pública para o setor .

Interessados podem fazer inscri-
ção no site www.siaf.cge.gov.br/con-
seg ou pelos telefones 0800-281-9010/
3222-3163 ou, ainda, pelo e-mail
ouvidoria.polícia@ssp.pb.gov.br.

PROJOVEM URBANO

Assessoria de Imprensa
DA SEC

Bartolomeu Honorato
DA ASSESSORIA DO IDEME

Assessoria de Imprensa da
SECRETARIA DA SEGURANÇA

TC-PB elogia iniciativa da
senadora Marisa Serrano

O Tribunal de Contas da Pa-
raíba aprovou Moção de
Aplausos do presidente No-
minando Diniz à senadora
Marisa Serrano (MS), autora
da Proposta de Emenda à
Constituição nº 25, de 2009,
que dá nova redação aos ar-
tigos 71 e 75 da Constituição
Federal, para atribuir "legiti-
midade ativa" às Cortes de
Contas do país.

Antiga aspiração dos ór-
gãos de controle externo, a
PEC, se aprovada, possibili-
tará aos TCs o ajuizamento
direto das ações de execução
fundadas em suas próprias
decisões. Ou seja, as imputa-
ções de débitos por desvios de
recursos da sociedade segui-
rão para cobrança executiva
sem a interveniência, atual-
mente necessária, do Minis-
tério Público Estadual, das
Procuradorias Gerais dos Es-
tados, ou da República.

"A PEC, protocolada em 2 de
junho, vem suprir evidente
lacuna de nosso ordenamen-
to jurídico, conferindo legiti-
midade ativa aos Tribunais
de Contas para as ações judi-
ciais de execução forçada. Isso
trará, sem dúvida, maior efi-
cácia à atuação dessas Cor-
tes no combate à corrupção e

permitirá que o patrimônio
público lesado seja recom-
posto com maior rapidez",
disse a senadora Marisa Ser-
rano em ofício ao conselheiro
Nominando Diniz.

Em seu voto de aplauso,
aprovado por unanimidade
ontem, o presidente do TCE
considerou que a PEC 25/09
atende ao clamor popular. A
providência, segundo ele,
"vem quando a sociedade
mais se indigna e exige que os
poderes, especialmente aque-
les que têm a missão de coi-
bir a malversação do patri-
mônio público, estejam na
vanguarda de ações éticas e
transparentes".

"Quando vozes eleitas pelo
povo brasileiro tentam inibir
os avanços institucionais con-
seguidos pelos Tribunais de
Contas, com o advento da
Constituição Federal de 1988,
não poderia passar desaper-
cebida a ação de Vossa Exce-
lência que, assim busca refor-
çar a missão fiscalizadora in-
dispensável não apenas à pre-
servação do patrimônio pú-
blico, mas, ainda, a da própria
democracia", ressaltou o con-
selheiro, em correspondência
à senadora Marisa Serrano.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO
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