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Jornalismo e músicas de primeira qualidade na Tabajara. P. 8, 16 e 17mais

Recorte o seu
convite individual

na página 4

Centro de Convenções de
João Pessoa sairá do papel
Garantia foi dada ontem pelo governador do Estado durante a abertura da Multifeira
Brasil Mostra Brasil, que está sendo realizada no Espaço Cultural, em Tambauzinho. P. 24

Exames oftalmológicos
acusam deficiência da
visão em estudantes
do Brasil Alfabetizado
A primeira cidade a receber a equipe
do programa “Olhar Brasil” foi Alhandra,
município paraibano que tem 252
alunos matriculados no programa. A
intenção do Governo do Estado é que
todos passem pelo exame. P. 4

"

" CONFERÊNCIA ESTADUAL
DA AQUICULTURA E DA
PESCA TERÁ PRESENÇA
DO MINISTRO GREGOLIN
P.14

“João Pedro” atrai
turistas e mantém
acesa a animação
das festas juninas
Fugindo da concorrência de
cidades como Campina Grande
e Patos, municípios de Belém,
Assunção, São Mamede e São
José do Sabugi iniciaram seus
festejos juninos na noite de
quinta-feira, 3 de julho. Festa
só vai terminar na madrugada
desta segunda-feira. P. 9

"

Governo do Estado
deve estimular ato
de solidariedade às
vítimas do câncer
Funcionários estaduais que
desejarem contribuir com a
manutenção do Hospital
Napoleão Laureano, em João
Pessoa, poderão autorizar o
desconto dos centavos dos
seus salários em favor da
unidade de atendimento aos
portadores da doença. P. 3

"

" TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ACATA AÇÃO DA CAGEPA
E MANDA CONTRATAR
SERVIDOR CONCURSADO
P.. 5

SECOM

  BRANCO LUCENA
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Doação de órgãos
inguém quer morrer, embora há a
certeza da morte. E a morte de al-
gumas pessoas pode significar a so-
brevivência de outras. É o caso da

doação de órgãos. Segundo estatística, presu-
me-se que um por cento de todas as pessoas
que morrem representa um número potencial
de doadores. Entretanto, a doação pressupõe
certas circunstâncias especiais que permitam
a preservação do corpo para o adequado apro-
veitamento dos órgãos para doação.

A doação pode ser feita em vida. Então, são
doados órgãos como o rim e parte do fígado.
Mas a doação mais conhecida e constante é
quando se verifica a morte encefálica. Trata-se
de uma lesão irrecuperável do cérebro após
traumatismo craniano grave, tumor intracra-
niano ou derrame cerebral. Geralmente ocor-
re com pessoas que sofreram um acidente, que
provocou um dano na cabeça (acidente com
carro, moto, quedas, etc).

A morte encefálica pode ser claramente di-
agnosticada e documentada através do exa-
me da circulação cerebral. Por algum tempo,
conforme atestam estudos médicos, as condi-
ções de circulação sangüínea e de respiração
da pessoa acidentada poderão ser mantidas
por meios artificiais. Considera-se, assim, aten-
dimento intensivo, até que seja viabilizada a
remoção dos órgãos para transplante.

Para fazer o transplante, entra em ação a
Central de Transplantes. Notificada pelo hos-
pital, que identifica um doador em potencial,

N
a Central localiza e entra em entendimento
com a família do doador e pede o seu consen-
timento. Mesmo que a pessoa tenha manifes-
tado em vida o desejo de doar.

Depois, o doador é submetido a uma bate-
ria de exames para verificar se não possui do-
enças que possam comprometer o transplan-
te. Feito isto, a Central de Transplantes faz um
cruzamento de compatibilidade com os paci-
entes em lista de espera, identifica um recep-
tor e aciona as equipes de captação e de trans-
plante.

A doação de órgãos ainda é algo que oferece
resistência. A população não se sente plenamen-
te segura deste ato. Provavelmente o mais so-
lidário entre a gente.

Por isso, é importante a manutenção de cam-
panhas esclarecedoras. A Central de Transplan-
tes da Paraíba, por exemplo, cuida de se apre-
sentar e prestar orientações e informações acer-
ca do assunto. Na feira Brasil Mostra Brasil,
instalada no Espaço Cultural, em João Pessoa,
colocará estande para esclarecer dúvidas da
população.

A diretora da Central de Transplantes da Pa-
raíba, Gianna Montenegro, lembra a impor-
tância da decisão em vida. “As pessoas que ti-
verem intenção de doar seus órgãos devem
comunicar isso aos seus familiares ainda em
vida”.

No estande do Espaço Cultural, se visitar a
feira, pare um pouco para ouvir. Será explica-
da como é feita a doação.

“Paraíba democrática, terra amada”

Jornada de Anestesiologia
será concluída hoje
Anestesistas de todo o Brasil estão
reunidos desde ontem em João Pessoa
na 24ª Jornada Paraibana de
Anestesiologia. O evento acontece no
Hotel Verde Green, em Manaíra e será
concluída hoje. Estão sendo  debatidos
temas que visam à qualidade da anestesia
e ao aprimoramento dos conhecimentos
científicos dos profissionais, sempre
abordando temas do trabalho diário, com
convidados de renome nacional. A
Jornada prevê muitos debates hoje e será
concluúda às 12h30.

Encontro de Pesquisa
será aberto na UFPB
Será aberto amanhã e vai até o próximo
dia 8 o 19º Encontro de Pesquisa
Educacional do Norte e Nordeste. Quem
for ao evento  também vai poder comprar
livros publicados por cerca de 20
editoras, entre elas a Editora da Universi-
dade Federal da Paraíba (EDUF-PB). Vai

ser montada uma feira de livros na Central
de Aulas, em João Pessoa com 15
estandes.

Professor paraibano dá
entrevista a rádio paulista
O escritor e professor de literatura
Rinaldo de Fernandes, do departamento
de Letras Clássicas e Vernáculas da
UFPB, participa segunda feira (6), às 13
horas, na Capital paulista, de uma
entrevista à Rádio UESP com os
escritores Maria Esther Maciel e Marcus
Vinícius de Freitas sobre o seu roman-
ce, ‘Rita no Pomar’, que está na final do
Prêmio São Paulo de Literatura.

MPT instaura inquérito
civil contra a
Energisa
O Ministério Público
do Trabalho na
Paraíba instaurou

inquérito civil contra a Energisa para apurar
denúncias de práticas de discriminação em

relação a portadores de deficiência nos
quadros da empresa. A concessionária de
energia elétrica é denunciada por contratar
aquém do previsto em lei os candidatos a
emprego com deficiência. Tendo em vista
o não cumprimento do MPT, o procura-
dor-chefe decidiu converter o procedimen-
to investigatório em inquérito civil.

Mel é incluído também
na merenda de escolas
Com propriedades alimentares e
terapêuticas mundialmente reconhecidas
o mel será implementado de forma ainda
mais saborosa na merenda escolar de
três municípios da Paraíba. Em 2010
novas receitas como, pão de mel e bolo
de mel serão implantadas na merenda
escolar de 23 escolas do município de
Salgado de São Félix, cinco escolas do
Estado, três escolas de Itabaiana, 22
escolas da cidade de Mogeiro e duas
escolas do Estado, além de fornecer mel
para o hospital Napoleão Laureno e
catadores de lixo da Empasa.

Estava pensando em aproveitar o tema - o Dos-
siê de Jürgen Habermas - que o" novelho" amigo
Márcio Roberto, o Íntegro, me deu de bandeja nes-
te começo de semana, para estas mal-traçadas
sabatinas.  Mas, eis que o inesperado - e pensar
que a Eu e a Brisa do Johnny Alf foi desclassifica-
da naquele festival - me fez uma surpresa. Anita,
a viúva do meu amigo Livardo Alves, telefonou
para dizer que, finalmente, depois de muitas mal-
escritas do escriba, aqui a alhures, cobrando a
merecida homenagem, finalmente, nossas auto-
ridades competentes (?) resolveram homenagear
o filho de Cacheado e Dona Júlia.

Entre o sorriso e a ironia, Anita, toda prosa,
como diria Dona Chiquinha, minha mãe, avisa
ao escriba que agora, depois de muitas mal es-
critas... vocês sabem, tem nego por aí assumin-
do a paternidade de um filho que não viu nascer
e do qual nunca ouviu o choro numa madruga-
da de outubro, um mês escolhido para comple-
tar a frase, apenas por ser o mesmo em que ele, o
escriba, nasceu.

A homenagem, como sempre escrevi e falei, é jus-
ta. Os meus aplausos.  E faço questão de escrever
antes que a idéia da homenagem, mesmo que te-
nha sido o primeiro a gritar e a insistis nesse gri-
to, não foi apenas deste escriba que desde o dia em
que ele trocou de roupa e foi morar noutra cidade,
na Câmara Municipal da Província das Acácias,
para que o nosso artista mais popular e um dos
mais inspirados, o nosso João do Vale jaguariben-
se, recebesse a homenagem merecida.

A notícia, e negar nunca hei de foi alvissareira.
Mesmo não fazendo parte do grupo chicocesari-
ano (epa!) como todo o respeito ao Lau Siqueira,
um bom poeta e bom sujeito, que nada tem a ver
com essa história, finalmente, vencidos pelo can-
saço e clamor popular, reconheceram que Livar-
do Alves, se não virou ainda anfiteatro, pois, in-
felizmente, mais uma vez, a fila do grupo chico-
cesariano (epa! de novo), já anfiteatrado, era e
continua sendo grande.

Mas longe - não muito longe assim - de tecer
qualquer critica ao ato quase impensado, só te-
nho mesmo que torcer para que essa homenagem
não seja apenas um "pronto, agora não me pe-
çam mais nada".  Livardo Alves, além de estátua
somente busto ou busto e tudo mais, merece tam-
bém ser lembrando como a referência maior do
nosso carnaval.  Uma estátua no Ponto de Cem
Réis não seria uma homenagem do tamanho de
Livardo Alves? Não. Numa estatua, mesmo so-
mente símbolo, se mede o tamanho. O tamanho
de Livardo Alves, o meu amigo, não.

Por isso pediria que algum vereador mais atila-
do, um que tivesse pelo menos um olho aberto,
pois, como todos sabem, onde todos são cegos ou
quase isso quem tem um olho senta na cadeira de
presidente, desse continuidade ao Projeto de Lei
que este escriba que nunca foi vereador nem vere-
ador pretende ser um dia, pois, se candidato for
será ao cargo máximo de dono do circo ou mani-
cômio, idealizou após o seu trocar de roupa.

Por que não colocar um marco ali onde o ver-
dadeiro carnaval começava, uma placa, como
sugeri no Projeto de Lei assinado em tempos ou-
tros por um vereador que de cultura não enten-
dia patavina mas sentiu a importância da home-
nagem, em que se escreveria os primeiros versos
de sua famosa Marcha da Cueca - Mendes e Sar-
dinha foram espertalhões, - seguindo do seu
nome e, no arremate final, "Largo Livardo Alves
- Aqui Começa o Carnaval" ?

Até quarta, Isabelas!

Não é grupo: Livardo Alves
vai ser homenageado!

Humberto de Almeida
1bertodealmeida1@gmail.com

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Apoio de funcionários
pode ajudar o ‘Laureano’

Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e agora depende dos servidores
autorizarem a Secretaria da Administração a fazer o desconto em seus salários

MANUTENÇÃO

servidor estadual que
desejar contribuir com
a manutenção do Hos-

pital Napoleão Laureno, em
João Pessoa, poderá autorizar
o desconto dos centavos  do seu
salário em favor dessa unida-
de de atendimento aos porta-
dores de câncer. Uma lei apro-
vada pela Assembleia Legisla-
tiva já está em vigor, mas falta
a sua implantação pela Secre-
taria de Administração.

Este foi o assunto da reunião
entre o governador do Estado e
os médicos Antônio Carneiro
Arnaud e João Batista Simões,
diretores do Hospital Napo-

leão Laureano, no Palácio da
Redenção, na manhã de quin-
ta-feira (2).

Localizado na Capital parai-
bana, o hospital oferece servi-
ço gratuito de atendimento a
pessoas portadoras de câncer
de toda a Paraíba e de outros
Estados do Nordeste, indepen-
dente do poder aquisitivo.

No final de 2008, a Assem-
bleia Legislativa aprovou, por
unanimidade, uma proposta
do deputado Branco Mendes,
que permite a Secretaria da
Administração descontar dos
servidores estaduais, depois de
autorizado de forma espontâ-
nea, os centavos dos seus salá-
rios em favor do Hospital Na-
poleão Laureano.

José Nunes
REPÓRTER

Estado e Gurjão ampliam parceria
Ações que vão contribuir

com o desenvolvimento do
município de Gurjão, localiza-
do no Cariri paraibano, foram
discutidas na quinta-feira (2)
pelo governador do Estado e o
prefeito José Martinho Cândi-
do de Castro (PT), durante au-
diência no Palácio da Reden-
ção. Também participaram do
encontro o vice-governador, o

deputado estadual Rodrigo
Soares e o vereador Edivan dos
Santos, também do Partido
dos Trabalhadores.

Entre os pleitos encaminha-
dos pelo prefeito ao Governo
do Estado destacam-se refor-
mas de escolas e o transporte
escolar, que tem se constituído
num problema a exigir uma
solução imediata, para aten-

der a demanda dos estudan-
tes do município, segundo re-
velou José Martinho. “Foi uma
reunião de trabalho importan-
te, porque serviu para discu-
tir questões vinculadas ao
município, ampliando desta
maneira a parceria já existen-
te”, comentou o deputado Ro-
drigo Soares.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

“É  bom informar que se
trata de um gesto espontâneo
por parte do servidor, que de-
sejar doar ao hospital os cen-
tavos que sobram no seu con-
tracheque, autorizando o des-
conto”, explicou Carneiro Ar-
naud.

Ele argumentou que se trata
de uma quantia pequena e é a
maneira das pessoas contribuí-
rem com o serviço de assistên-
cia aos portadores do câncer
atendidos naquela casa de saú-
de. “Os servidores somente
autorizam doar os centavos e
esses valores juntos poderão se
transformar numa quantia fi-
nanceira razoável, ajudando
na manutenção do hospital”,
comentou.

O

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

Rio - Anos seguidos, mais de meio século, desde o seminá-
rio, li  seus artigos, livros, discursos, memórias. "Reflexões de
Uma Cabra" é de 1922. "A Bagaceira", que fundou o romance
regional, de 1928. "Coiteiros" e "O Boqueirão", de 1935.  Depois,
"Ocasos de Sangue" (1954), "O Ano do Nego" (1968), etc. Ano-
tava sempre coisas que José Américo, padroeiro da Paraíba,
disse ou escreveu:

- "Só tenho uma vaidade: a literária, E não é vaidade, é alegria".
- Os "gritos" foram loucuras de minha sinceridade".
 - "A melhor nota dada pela minha primeira professora foi

essa: "Nunca mentiu". Saudando-a, numa festa que lhe fize-
ram, eu lhe disse:

- "Minha querida professora, continue a ter confiança em mim,
porque só mentirei quando for necessário. Como os santos".

 - "Ser útil é desdobrar a personalidade, vivendo outras vidas."

 O que faz a diferença

Coragem
- "Devo o sucesso da vida pública a minha simplicidade e a

certo destemor. Ser temido é meia vitória. A faculdade de ex-
pressão me ajudou."

- "Não me julgo ultrapassado. Enquanto vida tiver serei um
homem do meu tempo, permeável à ideia nova. Só tenho de
velho os sentimentos. A inteligência renova-se com os seus
exercícios."

- "Não tenho vícios, mas isso não é virtude, é minha natureza."
- "Não tenho queixa das mulheres. Podem ser volúveis no

amor, mas são fiéis na amizade."
- "Sou homem comum. Só tenho de diferente uma persona-

lidade maciça que se manifesta nos momentos decisivos. Na
inércia sou vulgar. É preciso que surja um grande estímulo
para as revelações. Quanto mais excitado pelos acontecimen-
tos mais dou de mim."

Corrupção
- "Fiquei outro dia horrorizado com as memórias de Ilya

Ehrenburg no ponto em que censurou Edouard Herriot por
seus princípios. Achava grotesco este homem de Estado que
falava em "cumprir a palavra" e "salvar a honra". Vejo que
minhas maiores virtudes são burguesas."

- "Só uma vez tentaram subornar-me. Foi como ministro
do Tribunal de Contas. Um barbudo que tinha um processo
para julgamento cochichou-me: "Dou-lhe um agrado". Com a
cara mais alegre deste mundo admiti a corrupção: "Aceito". E,
antes que ele metesse a mão no bolso, disse-lhe o que desejava:
"Sua barba. Precisarei de uma vassoura para a limpeza da
casa depois disso."

- "Ocupando posições, nunca aceitei presentes de valor. Só
recebi como presente caro um relógio de ouro, deixado em
minha casa por um grupo de amigos, dos mais íntimos. En-
contrando-se um deles em dificuldade de vida, devolvi-o."

Chatô
- "Chateaubriand levou muito tempo a oferecer-me um car-

ro, quando me viu, saído do ministério, andando de táxi ou
ônibus. Não aceitei"

- "Ao deixar o Governo do Estado, em 55, tentaram ainda
dar-me uma condução, que recusei."

- "Estive no Acre. Tendo o rio dado um balanço de uma
margem à outra, o batelão desgarrou da lancha que rebocava
e saiu desgovernado. Os passageiros agarravam-se uns aos
outros. O pânico tem uma cara mais feia do que o choro. Tor-
na-se cômico. Achei graça e um português atarantado censu-
rou-me: "O senhor ainda ri?" Dei-lhe uma explicação razoá-
vel: "Sinto muito, mas o medo é uma tristeza que me diverte."

José Américo
"Particularmente, tive uma aspiração: possuir uma fa-

zenda. Duelos de marruás, ovelhas unidas e bodes irres-
ponsáveis. O garanhão com o seu lote, um harém campei-
ro, todo soberbo, em passo de dançarino, a cauda içada e a
crina revolta. E bichos do mato visitando-me no meu pá-
tio. Um açude gordo de peixe e a vazante com uma verdu-
ra geral. O jardim cheirando a tudo. Ninhos, ninhos, ni-
nhos. Proibida a caça."

- "E o que não fiz impedido por meus freios? O melhor ro-
mance que me ficou na lembrança desoprimida e saudosa."

- "A solidão liberta-me e valoriza-me. Enquanto estou
só, crio o meu mundo e me basto. Mas uma presença é
sempre um raio de sol."

- "Sou feliz, sempre fui feliz, muito mais de que mereço.
Mas raras vezes conheci alegrias. Não desfrutei os praze-
res da vida."
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“Paraíba democrática, terra amada”

O homem não é um ser
pronto e acabado, em quem
não há mais nada por fazer. É
um ser evolutivo, em evolução.
E a sua evolução significa cres-
cente conquista de valores in-
telectuais, culturais, morais, es-
pirituais, materiais.

No caminho de sua evolu-
ção, portanto, o homem de
hoje é diferente do que foi ontem, como o homem de
amanhã será diferente do que é hoje. Ele está sempre se
tornando diferente de antes. É preciso então que tome
consciência disto a fim de tornar-se diferente para me-
lhor, nunca para pior.

Ouspensky nos diz, a este respeito, que a ideia essencial
para o homem tornar-se diferente, e diferente para melhor,
é desejá-lo intensamente e por muito tempo. Querer me-
lhorar, realizar todo o esforço possível para melhorar, desen-
volver esse esforço por muito tempo, com perseverança,
persistência, tenacidade, firmeza.

Um homem de vontade fraca, incapaz de se esforçar para
vencer suas imperfeições, seus vícios e paixões, evoluirá len-
tamente, e certamente a dor e o sofrimento baterão à sua
porta, para despertá-lo.

Ser diferente para melhor é arrancar de dentro de si os
grandes inimigos interiores de nossa evolução: o egoísmo e
o orgulho.

Não é sem muita luta que podemos extirpar do coração,
tão grandes inimigos. Não é do dia para a noite que pode-
mos eliminá-los.

Mas precisamos travar a luta, dar o primeiro passo. Preci-
samos ter força de vontade. Desejar intensamente. Ter per-
sistência. Não fraquejar. Não cair. E se cair, levantar-se. E
redobrar os esforços. Até a vitória final.

Uma boa notícia: não estamos sós nessa luta.
Temos ajuda.
Ajuda de quem?
De Deus.
E como Deus nos ajuda?
Colocando o próximo ao nosso lado.
É uma bênção de Deus, o próximo ao nosso lado, cami-

nhando conosco. O próximo mais próximo de nós é um
irmão do caminho. O próximo ao nosso lado é a nossa
ponte de ligação com Deus.  Só chegaremos a Deus atra-
vés dessa ponte.

Sua mulher, seu marido, seus filhos, seus parentes, seus
vizinhos, seus companheiros de trabalho, o cego que lhe
pede esmola, o faminto que lhe pede comida, o nu que lhe
pede roupa - todos, todos são irmãos do caminho, a ponte
de ligação com Deus.

Jesus o iniciador da moral evangélico-cristã, deixou isto
muito claro: A Lei Maior é esta - Amar a Deus acima de
todas as coisas e o próximo como a si mesmo.

Quem anda sozinho, não chega lá, porque não atravessa a
ponte. É necessário fazer com que a humanidade avance.

O caminho da evolução é por aí. Ninguém percorrerá esse
caminho sozinho.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Caminho da evolução

Hélio Nóbrega Zenaide
helio.zenaide@gmail.com

Olhar Brasil atende os
alunos da Capital hoje

Projeto possibilita aos estudantes do Programa Brasil Alfabetizado a oportunidade
de realizar exame oftalmológico. Atendimento também está sendo feito no interior

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

Ser diferente para
melhor é arrancar
de dentro de si os
grandes inimigos
interiores de nossa
evolução: o egoísmo
e o orgulho ...

Os alunos, além do exame, também ganham o óculos no prazo de 60 dias

  FOTO: DIVULGAÇÃO
dona de casa Maria José
de Sousa, 50 anos, mora-
dora de Alhandra, lê com

dificuldade e precisa forçar a vis-
ta para conseguir copiar no ca-
derno o que a professora escreve
no quadro. Esta semana, a estu-
dante fez um exame oftalmológi-
co que comprovou a deficiência
visual. Ela recebeu a notícia que
ganharia seus óculos no prazo de
30 a 60 dias. Maria é uma das
316.486 pessoas matriculadas no
Programa Brasil Alfabetizado,
que devem ser beneficiadas pelo
Projeto Olhar Brasil, iniciado na
Paraíba, na última quinta-feira.

A primeira cidade a receber a
equipe do Olhar Brasil foi Alhan-
dra. Em um dia, foram feitas 70
consultas. O atendimento estava
programado para começar um
dia antes, mas a unidade móvel
não pôde ser levada ao municí-
pio e a Gerência de Atenção Bási-
ca da Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) vai agendar outra data
para atender o restante de alu-
nos da cidade. O município tem
252 alunos matriculados no Bra-
sil Alfabetizado e a intenção é que
todos passem pelo exame.

ÓCULOS DE GRAÇA
O agricultor de Alhandra, Fran-

cisco de Assis Calixto, 58 anos,
nunca usou óculos, mas disse que
há uns três anos vem sentindo
dor de cabeça com frequência e
não consegue enxergar bem. “Eu
até podia fazer um esforço e pa-
gar uma consulta de vista, mas
não ia adiantar, porque eu não te-
ria como comprar os óculos. Por
isso, estou aqui hoje”, comentou.

“Meus óculos estão vencidos há
oito anos, porque eu não tinha
condições de pagar uma consul-
ta de vista. Já escolhi os meus ócu-
los e agora não vou mais ter difi-
culdade para enxergar”, disse
dona Maria José.

“Não vejo direito nem de perto
nem de longe. Há dois anos eu não
fazia um exame, porque não te-
nho condições financeiras. Gos-
tei muito da consulta e o melhor é
que eu vou ganhar os óculos”, dis-

se a dona de casa Gilda Figueire-
do, 57 anos.

FIM DE SEMANA
No primeiro dia de atendi-

mento do Olhar Brasil no muni-
cípio de Coremas, na quinta-fei-
ra (1º), foram examinados 478
alunos. Neste sábado, estão pre-
vistos atendimentos nas cidades
de Caaporã, Sousa (que atende-
rá também os estudantes de Vi-
eirópolis), Coremas e João Pes-
soa. As consultas continuam em
Coremas e Sousa no domingo e,
na segunda-feira (6), prosse-
guem em Riachão do Poço Sousa
e Pitimbu.

O projeto é do governo federal,
executado pela SES em parceria
com a Secretaria de Educação do
Estado e 204 municípios que
mantém salas do Brasil Alfabeti-
zado. Segundo a oftalmologista
Socorro Melo, que fez os atendi-
mentos no município de Alhan-
dra, a maioria dos estudantes
atendidos até então, tem entre 40
e 60 anos e sofre de presbiopia,
que é a diminuição da capacida-
de de enxergar de perto, mais co-
mum após os 40 anos.

ATENDIMENTO
Os exames são feitos em unida-

de móvel oftalmológica, nas uni-
dades de saúde da família, con-

sultórios ou escolas, dependendo
da estrutura encontrada no mu-
nicípio. Quando o estudante che-
ga ao local de atendimento, uma
equipe da Secretaria de Educação
do município checa se o nome dele
consta na lista de alunos matri-
culados no Brasil Alfabetizado e
o encaminha para o exame.

Se for constatada a necessida-
de de óculos, o aluno escolhe o
modelo no mesmo dia e o recebe
entre 30 a 60 dias, gratuitamen-
te. Estão sendo disponibilizados
oito modelos, sendo quatro femi-
ninos e quatro masculinos. A
quantidade de médicos em cada
cidade varia de acordo com o
número de alunos. A equipe con-
ta ainda com técnicos óticos.
Quando o médico detecta outro
tipo de patologia, o paciente é en-
caminhado para um serviço de
saúde.

Todos os atendimentos serão
supervisionados por profissio-
nais da Gerência Executiva da
Atenção Básica e do Núcleo de
Atenção à Saúde Visual da SES. O
Olhar Brasil foi lançado no últi-
mo dia 15, pelo governador do
Estado e os secretários da Saúde,
José Maria de França, e da Educa-
ção, Sales Gaudêncio. A Paraíba é
o quarto Estado brasileiro a inici-
ar a execução do projeto.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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“Paraíba democrática, terra amada”

TJ manda contratar aprovados
em concurso público da Cagepa

Decisão da Justiça foi fundamentada no artigo 4º da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público

O
Assessoria de Imprensa
DA CAGEPA

Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba jul-
gou procedente a ação

impetrada pela Companhia de
Água e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) e, em decisão monocráti-
ca, o desembargador Luís Síl-
vio Ramalho Júnior derrubou
a liminar que suspendia o con-
curso público realizado pela
empresa no mês de outubro/
2008. O julgamento da ação
aconteceu nessa sexta-feira (3).

Segundo a Assessoria de Im-
prensa do TJ, a decisão do de-
sembargador foi fundamenta-
da nos termos do artigo 4º da
Lei 8.437/92, que dispõe sobre a
concessão de medidas cautela-
res contra atos do poder públi-
co. O argumento da Cagepa foi
acatado e, em sua decisão, Síl-
vio Ramalho disse que “tendo
em vista o princípio da conti-
nuidade do serviço público es-
sencial e levando em considera-
ção a área de atuação da reque-
rente (Cagepa), cujos serviços
face a sua natureza e essenciali-
dade não permitem a interrup-
ção, conclui-se não ser razoável
impedir a nomeação e posse dos
candidatos aprovados”.

O assessor jurídico da Cage-
pa, José Moreira de Menezes,
comentou a decisão do presi-
dente do TJ: “A Cagepa entende

que a decisão do presidente do
referido Tribunal é por demais
correta, até porque a empresa,
na condição de uma concessio-
nária de serviço público, tem
por objetivo o bem-estar social
da população, fato que motivou
a bem fundamentada decisão
do presidente do TJ”, ponderou.

A Gerência de Capital Huma-
no da Cagepa informou que tão
logo a empresa seja cientificada
oficialmente da decisão do Tri-
bunal de Justiça, ela dará conti-
nuidade ao processo de contra-
tação. “Estaremos chamando
para assinatura de contrato 31
atendentes comerciais que fica-

A Cagepa tem como objetivo o bem-estar social da população
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ram pendentes na última cha-
mada. A Cagepa também esta-
rá dando continuidade ao pro-
cesso de contratação de 245 can-
didatos aprovados para os car-
gos de leiturista, engenheiro ci-
vil, agente de manutenção, téc-
nico em saneamento, cadastra-
dor e analista comercial”, disse
a gerente de Capital Humano,
Fátima Frade.

Ela acrescentou que a Cage-
pa já está preparando nova
relação contendo nomes de
candidatos classificados que
irão preencher vagas de acor-
do com a necessidade da em-
presa.

Prorrogadas as inscrições
do Supletivo até o dia 23

Descartados três casos de gripe A

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) recebeu, na noite da
quinta-feira (2), o resultado dos
exames de três das cinco amos-
tras de secreção colhidas em pa-
cientes suspeitos de gripe A
(H1N1) na Paraíba. Os exames
deram negativo para o novo ví-
rus. Outras duas amostras ain-
da estão sendo processadas pelo
Instituto Evandro Chagas, em
Belém-PA. Na manhã dessa
sexta-feira (3), a Gerência de Vi-
gilância em Saúde da SES notifi-
cou o 15º caso suspeito da doen-
ça em uma engenheira de 50
anos e residente em João Pessoa.

Os casos descartados são de
uma promotora, uma advoga-
da e uma criança de seis anos,
moradoras da Capital, que fo-
ram submetidas a isolamento
domiciliar desde o último fim de
semana. A SES continua aguar-
dando o resultado dos exames
de dois adolescentes de 15 e 16
anos, também da Capital, que re-

tornaram de países de risco de
contaminação pelo vírus H1N1
esta semana, apresentando febre
e tosse e agora estão em isola-
mento domiciliar.

NOVO CASO
Segundo a gerente de Respos-

tas Rápidas da SES, Diana Pinto,
o novo caso suspeito de gripe A
foi notificado em uma engenhei-
ra de 50 anos, moradora da Ca-
pital, que retornou de viagem ao
Chile e Argentina na última
quinta-feira e apresentou febre,
dor na garganta e nos músculos
nessa sexta-feira (3), sendo noti-
ficada como caso suspeito ao Mi-
nistério da Saúde no mesmo dia.
Ela não tem contatos próximos,
mas a SES já pediu a lista de pas-
sageiros do voo em que veio para
que sejam monitorados.

Desde o surgimento do novo
vírus, foram notificadas 15 sus-
peitas no Estado, sendo 10 des-
cartadas, duas confirmadas e
três ainda em investigação. O iso-
lamento hospitalar só é reco-
mendado aos pacientes do gru-

po de risco de complicações e
óbitos por influenza, que são cri-
anças menores de dois anos,
adultos com mais de 60 anos,
pessoas imunodeprimidas (que
estão fazendo quimioterapia ou
têm HIV), cardiopatas, pneumo-
patas e mulheres grávidas.

HU É REFERÊNCIA
Esta semana, o Hospital Uni-

versitário Alcides Carneiro
(HUAC), em Campina Grande, foi
oficializado como a segunda por-
ta de entrada de pacientes sus-
peitos de gripe A no Estado, se tor-
nando o serviço de referência
para a região polarizada por aque-
la cidade. O hospital disponibili-
zou quatro leitos para isolamen-
to de pacientes de riscos que sur-
jam na região e tem equipe pre-
parada para avaliação clínica e
triagem de casos suspeitos. Atu-
almente, a Paraíba conta com 14
leitos reservados a essa finalida-
de, sendo sete no HU de João Pes-
soa; quatro no HU, dois no Hospi-
tal Regional e um no Hospital da
FAP, todos em Campina Grande.

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

A Secretaria de Estado da
Educação e Cultura prorro-
gou até o dia 23 deste mês as
inscrições para os Exames Su-
pletivos do Ensino Funda-
mental e Médio.

As inscrições estão sendo rea-
lizadas, desde 8 de junho, na
Comissão Executiva dos Exa-
mes Supletivos, Centro Admi-
nistrativo – Bloco I – Térreo –
Jaguaribe – João Pessoa, das 8
às 12 horas e das 13 às 18 ho-
ras, de segunda a quinta-feira e
das 8 às 13 horas na sexta-feira
e nas 12 Gerências Regionais de
Educação e Cultura, com sedes
em João Pessoa, Guarabira,
Campina Grande, Cuité, Mon-
teiro, Patos, Itaporanga, Catolé
do Rocha, Cajazeiras, Sousa,
Princesa Isabel e Itabaiana, no
horário de expediente.

Será permitida a inscrição
por procuração, mediante en-
trega do original da mesma,
acompanhada de cópia auten-
ticada do documento de iden-
tidade do candidato e apresen-
tação da identidade do procu-
rador. A entrega dos cartões de
inscrições será no período de 28
de setembro a 14 de outubro.

Para o Ensino Fundamental,
a idade mínima é de 15 anos
completos ou a completar no
início das provas. Para o Ensi-
no Médio, a idade mínima é de
18 anos. Para a inscrição será
exigida a cédula de identidade
civil ou militar ou cédula de
identidade para estrangeiros
(cópia), duas fotos ¾, cópia do
CPF e atestados das disciplinas
aprovadas. A Secretaria da
Educação informa que a partir
deste ano foram introduzidos
na grade do Ensino Médio mais
dois componentes curriculares:
Sociologia e Filosofia.

A realização das provas está
prevista para os dias 17 e 18 de
outubro/2009, nos horários das
8 às 12 horas e das 14 às 18 ho-
ras. Para o Ensino Fundamen-
tal serão aplicadas provas de
Língua Portuguesa, História,
Geografia, Artes, Inglês, Mate-
mática e Ciências. Para o Ensi-
no Médio os exames serão de
Língua Portuguesa, Literatura
Brasileira, História, Geografia,
Artes, Inglês ou Espanhol, Ma-
temática, Física, Química e Bio-
logia, Sociologia e Filosofia. Se-
rão considerados aprovados
os candidatos que obtiverem
notas iguais ou superiores a 5,
por componente curricular.

Janildes Andrade
DA SEC

Governo revitaliza Empasa
e incrementa as vendas
Josélio Carneiro
DA SECOM

Os comerciantes da Central
de Abastecimento da Paraíba
(ex-Ceasa) de João Pessoa, ad-
ministrada pela Empresa Pa-
raibana de Abastecimento e
Serviços Agrícolas (Empasa), já
podem visualizar os investi-
mentos feitos nos últimos qua-
tros meses na infraestrutura de
suas lojas e áreas externa, a fim
de impulsionar os negócios no
setor de vendas de hortifruti-
granjeiros por atacado, que
atualmente chegam a comerci-
alizar uma média de 8.319,7
toneladas/mês, gerando uma
movimentação financeira esti-
mada em R$ 8,7 milhões.

Conforme o presidente da es-
tatal, Neto Franca, os investi-
mentos atingiram a parte de ilu-

minação ornamental, seguran-
ça e limpeza, e só com os custos
de energia elétrica a empresa
fará uma economia de 30%. “A
determinação do Governo do
Estado é diminuir as despesas
com o custeio da empresa e apli-
car em setores que possam ge-
rar emprego e renda”, declarou.

Neto Franca informou que
todos os serviços na parte físi-
ca da Empasa em João Pessoa
foram executados em parceria
com a Associação dos Usuários
da Empasa (Asuse) e Associa-
ção dos Comerciantes e Per-
missionários da Empasa (Asco-
pe). Após a conclusão dos in-
vestimentos no entreposto de
comercialização na Capital, os
benefícios serão estendidos
para a Empasa em Campina
Grande e Agrocentro em Patos.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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“Paraíba democrática, terra amada”

Tambaba vai sediar
Encontro de Naturismo

A terceira edição nacional do evento acontece no período de 1 a 4 de outubro e as
entidades organizadoras já definiram toda programação, que conta com várias atrações

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

 A campanha contra o uso do plástico deve chegar a Assem-
bleia Legislativa da PB.  O deputado Said Mourad (PSC) foi quem
apresentou projeto na Assembleia Estadual de SP em que prevê
a proibição da venda de bebidas em garrafas PET ou outros tipos
de plástico e que agora segue para outros estados. Relatório da
Associação das Indústrias de Refrigerantes aponta um cresci-
mento de 4% em 2008 em relação ao ano anterior do consumo de
bebidas PET. Os brasileiros consumiram 14 bilhões de litros de
refrigerante com faturamento de R$ 20,7 bilhões. A maior parte
desses refrigerantes-80%-foi comercializada em garrafas PET.
Com a aprovação do projeto para comercializar bebidas nessas
embalagens, as empresas devem se responsabilizar pela coleta e
destino das garrafas de plástico alem de obter licença na Secreta-
ria do Meio Ambiente. A poluição por resinas plásticas tem sido
responsável por grandes prejuízos ao meio ambiente, a saúde e
a segurança da população. Todas as áreas urbanas possuem
problemas de entupimento de galerias pluviais, em muitos rela-
cionados diretamente com o descare irresponsável do lixo de
plástico.  Em caso de descumprimento da lei, o projeto prevê
multa no valor de R$ 100 por recipiente.

Proibição do uso de garrafas PET

Vasp
As 27 aeronaves da Vasp que estão se deteriorando há mais de

três anos nos pátios do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre do
Recife e em outros dez terminais aéreos do país e que foram coloca-
das em leilão para saldar parte da dívida da companhia não encon-
traram compradores.  No Recife se encontram duas aeronaves: o
Boeing 737-200, de passageiros, e o Boeing 727-200 de cargas. Ambos
os equipamentos se encontram com pneus murchos, lataria empoei-
rada e interior completamente destruído. A companhia que deixou
de voar em 2005 e faliu oficialmente em setembro de 2008 ainda não
pagou a dívida trabalhista de seus funcionários, sendo 85 deles so-
mente na PB.  Nenhum dos 27 aviões apresenta condições de voo,
servindo apenas para sucata. As estadias das aeronaves nos pátios
dos aeroportos há mais de três anos também devem ser pagas a
Infraero, agora com valores incalculáveis. Neste recente leilão um
imóvel da Vasp no Paraná e automóveis renderam cerca de 400 mil
reais. Outros leilões devem ocorrer brevemente.

Fiscalização de agências de viagem
Numa ação conjunta dos fiscais das secretarias de Turismo (Setur),

Desenvolvimento Urbano (Sedurb), STTrans e Procon foram fecha-
das duas agências de viagem que atuavam ilegalmente em Tambaú.
Uma funcionava dentro de um fiteiro, sem alvará, autorização do
Corpo de Bombeiros ou mesmo Certificado do Ministério do Turismo
e a outra num boxe destinado a venda de artigos artesanais na Feiri-
nha de Tambaú. As ações de combate ao comércio informal ligado ao
turismo devem continuar, mesmo porque existem vans que atuam
como agência de viagem funcionando na beira mar.

Visto para os EUA
A partir de quinta (9/7) o pagamento da taxa para entrevista de visto

dos Estados Unidos não poderá ser efetuado no posto do Citibank
localizado no Consulado dos Estados Unidos no Recife. Os solicitan-
tes de visto devem pagar a taxa de 131 dólares (pagamento feito em
real e em espécie ao câmbio do dia) em qualquer agência do Citibank
antes de entrar no Consulado. Como não existe agência do Citibank
na Paraíba, se torna ainda mais difícil para os paraibanos que se
deslocam ao Recife para a obtenção do visto. Nenhuma agência ou
despachante está autorizado a efetuar o pagamento da taxa relativa
à entrevista de visto. O Consulado dos EUA não possui funcionários
ou representantes para este tipo de serviço. A agência do Citibank
mais próxima ao consulado fica na Rua Sport Clube do Recife, 280,
Paissandu (telefone 81.3222 7135). Maiores informações sobre visto:
www.embaixadaamericana.org.br.

Civilização do açúcar
A Paraíba ao lado de Pernambuco e Alagoas estará lançan-

do no IV Salão do Turismo que se realiza até domingo (5) no
Parque Anhembi em SP, o roteiro integrado 'Civilização do
Açúcar'. Em sua quarta edição, o Salão do Turismo, apresenta
na área 'Vitrine Brasil', o artesanato paraibano, com a presen-
ça de artesãos trabalhando no local e vendendo suas peças
diretamente ao público. Na 'Área de Gastronomia' o destaque
vai para os pratos típicos paraibanos.

uando outubro chegar,
Tambaba vai se tornar
mais uma vez na 'capi-

tal' brasileira do naturismo.
No período de 1 a 4 de outu-
bro, acontecerá o VII Encontro
Brasileiro de Naturismo, com
o tema Tambaba Maioridade.
Localizada no município do
Conde, distante 22 quilôme-
tros de João Pessoa, Tambaba
é a primeira praia de naturis-
mo do Nordeste. De acordo
com a Sociedade Naturista de
Tambaba - Sonata -, entidade
que realiza o evento, junto com
a Federação Brasileira de Na-
turismo (FBRN) e a Internati-
onal Nuturist Federation, a
programação começa às 19
horas, na Colina dos Ventos,
Distrito de Gurugy.

No dia 2, a partir das 11 ho-
ras, tem biodança, com a pro-
fessora Sandra Barbosa. Às 15
horas, laboratório corporal
com caminhada ecológica. À
noite, às 19 horas, jantar dan-
çante no Zekas, praia de Cara-
pibus. No dia 3 o evento come-
ça às 11 horas com a palestra
Cultura Popular e sua Essência
na Corporeidade, com o dr.
Marcelo Bulhões. Na sequência,
campeonato de surf naturista.

Às 14 horas, será redigida e
apresentada a Carta de Tamba-
ba. Nesta tarde será comemora-
do os 18 anos da praia de Tamba-
ba, com a dramatização Tamba-
ba - uma lenda viva e à noite, acon-
tecerá "Nual", com jantar e músi-
ca ao vivo, aberto ao público.

Josélio Carneiro
REPÓRTER

O último dia do VII Encontro
Brasileiro de Naturismo, 4 de
outubro, reserva apresentação
do grupo Jacoca, pintura de
corpos nus, às 11 horas, pela
artista plástica Elisabeth Wa-
tkins e o campeonato de surf
naturista, em seguida.

A Sonata informa que todos
os dias do evento haverá de-
safio na areia, exposição com
os artistas plásticos Clóvis Jú-
nior, Elisabeth Watkins e Juli-
ana Alves. O evento tem apoio
da Prefeitura do Conde, cida-
de do Litoral Sul paraibano e
que limita-se com o Oceano
Atlântico e os municípios de
Pitimbu (27 km), Alhandra
(18km), Santa Rita (19 km) e
João Pessoa (22,2 km).

No período de 9 a 12 de se-
tembro do ano passado, Tam-
baba foi sede do 31º Congres-
so Internacional de Naturis-

mo. Tambaba é a primeira
praia de naturismo do Nor-
deste. Existem hoje no  Brasil
32 praias para a prática do
naturismo: Alagoas: Carro
Quebrado; Patacho. Bahia: Ba-
inema; Barra Velha; Fazenda
da Lagoa; Guaiú; Ponta do
Moreira; Setiquara; Siriaco;
Tauana. Ceará: Barra dos Re-
médios; Icaraizinho de Amo-
tada. Espírito Santo: Riacho
Doce. Paraíba: Tambaba. Para-
ná: Deserta. Pernambuco: San-
cho - Fernando de Noronha.
Rio de Janeiro: Antiguinhos;
Lopes Mendes; Marambaia;
Martim de Sá; Praia do Farol.
Rio Grande do Norte: Gali-
nhos; Praia das Minas. Santa
Catarina: Gravatá; Ilha do Pa-
pagaio; Lagoinha do Leste;
Praia da Tainha; Silveira; Tin-
guá. São Paulo: Bonete; Brava
da Almada; Praia do Cedro.

Foi sucesso de vendas e pú-
blico o 10º Salão de Artesanato
Paraibano, que teve computa-
da a importância de R$
810.033,00 em vendas feitas
pelos artesãos, afora muitas en-
comendas que poderão vir na
fase posterior ao evento, como
sempre acontece.

Realizado durante o Maior
São João do Mundo em Campi-
na Grande, pelo Governo do
Estado e o Sebrae, com o apoio
da Caixa Econômica, o Banco do
Brasil, a Eletrobrás, A União
Editora, Rede Paraíba Design,
Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande, Federação das
Indústrias do Estado da Paraí-
ba, Cooperativa do Algodão
Colorido da Paraíba e Campi-
na Auto Shopping, o evento
coordenado pelo Programa de

Salão de Artesanato é sucesso de vendas

Q

Artesanato Paraibano contou
com a visitação de 75 mil pes-
soas, principalmente turistas
que visitam aquela cidade du-
rante o período junino.

O Programa de Artesanato
Paraibano, que tem como presi-
dente de honra, a arquiteta San-
dra Moura, e como gestora, Ma-
rielza Araújo, garante com os
salões e feiras como esta a am-
pliação da geração de mais opor-
tunidades de emprego e renda
para o artesão paraibano.

Após o Salão, o Programa já
viabilizou a participação do
artesanato paraibano no 4º Sa-
lão de Turismo, que começou
nesta quarta-feira em São Pau-
lo. Nesta sexta-feira, 3, o Pro-
grama estará na Fenneart-Fei-
ra Nacional de Negócios de
Artesanato que vai até o dia 12

no Centro de Convenções de
Pernambuco, em Olinda, que
nesta edição vai homenagear os
100 anos do Mestre Vitalino.

A gestora do Programa, Ma-
rielza Araújo, informou que
dentro da proposta de oferecer
cada vez mais espaço aos arte-
sãos, está programada até o fi-
nal do ano a realização de cur-
sos e treinamentos. "A Paraíba
tem um artesanato de qualida-
de e vem buscando novos mer-
cados, procurando a divulga-
ção da produção artesanal para
outros centros consumidores".
Explicou ainda, Marielza, que o
Programa deixou o Cendac, na
Av. João Machado e está agora
instalado na Casa do Artista
Popular, na Praça da Indepen-
dência, nesta Capital.

A praia de Tambaba, no Conde, é uma das mais visitadas pelos turistas

  DIVULGAÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Sabedoria a álcool

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

Quem tem pernas

para fazer um

"quatro", após

algumas cervejinhas

ou caninhas,

conhece muito bem

tal matemática e

tal distinção....

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Para não dizerem que esta
coluna faz apologia de bebidas
alcoólicas, estou comunicando
aos distintos leitores dos sába-
dos que aposentarei a cerveja
minha de cada dia. Chope, en-
tão, terá demissão sumária.
Concluí que não daria mesmo
para continuar fermentando o
aparelho digestivo e o juízo
com cevada e lúpulo, ainda
que administrados com mode-
ração. Fui!

A partir de agora, nomeio
para me prestar serviços a fun-
ção do pernambucano Antônio Eusébio, um mora-
dor de Maringá (PR) que todos os dias, chova ou
faça sol, assina o ponto de um gole de cachaça antes
das refeições. Querem expediente mais digno de elo-
gios na ficha funcional de alguém? E olhem que vo-
cês não sabem da missa, um terço.

Antes disso: não me digam que estou trocando seis
por meia dúzia, pois há notória disparidade entre
seis latinhas diárias de cerveja, que era o meu con-
sumo, e um golinho de cachaça, que vem a ser a
cota do nosso Antônio Eusébio. Além do mais, bebi-
da fermentada é uma coisa; bebida destilada é outra
coisa. Quem tem pernas para fazer um "quatro",
após algumas cervejinhas ou caninhas, conhece
muito bem tal matemática e tal distinção.

 E o terço da missa? Ah, aqui é que entra de ban-
deja o caso do pernambucano que mora em Marin-
gá. E não é conversa de bêbado, não: Antônio Eusé-
bio tem 104 anos de idade (centro e quatro!), 8 fi-
lhos e ainda bate pelada (de futebol, bem entendi-
do) com um dos netos, de 7 anos. Mais: nunca usou
óculos nem toma qualquer remédio, a não ser a dose
diária de cachaça. Se o presente registro faz apolo-
gia de bebidas alcoólicas, vocês me desculpem, mas
não tive como evitar a menção. Ou acham que eu
iria ignorar performance tão admirável de um ho-
mem com 104 anos de idade?

 O nosso herói, por sinal, não se notabiliza ape-
nas pelo componente etílico que alimenta a sua im-
pressionante longevidade. O cardápio diário dele,
no almoço que traça invariavelmente às 11h, com-
preende arroz com carne de frango e porco. É: car-
ne de porco! E com gordura, acreditem. "As pesso-
as que falam com ele chegam a não acreditar na
idade, pois a sua disposição é incrível", anota o fi-
lho Wilson Vieira.

O próprio Antônio Eusébio acrescenta curioso in-
grediente à sua receita de vida mais longa que a dos
comuns mortais: um banho diário de água fria (tal-
vez para compensar a água...ardente, quem sabe?).
"Pode estar o frio que for, mas minha água é sempre
gelada", resumiu em conversa com uma repórter do
portal G1. Quem sou eu para contestar um sábio
como o pernambucano de Maringá? Aposentarei a
cerveja e o chope, como já disse, mas acho que no-
mearei uma cachacinha diária para traçar pelos pró-
ximos 41 anos (diferença entre a minha idade e a
dele). Poderia ser pelos próximos 51, mas não deixa
de ser uma boa idéia, concordam?

Conferência começa
na próxima 2a feira

O encontro será realizado em João Pessoa, aprovará propostas e elegerá 67 delegados
para a 3ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, que  acontecerá  em Brasília

AQUICULTURA E PESCA

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo da Paraíba
participa nos dias 6 e 7
deste mês da 3ª Confe-

rência Estadual de Aquicultura
e Pesca. O evento será aberto às
9 horas desta segunda-feira (6),
no Teatro Paulo Pontes do Es-
paço Cultural José Lins do Rego,
em João Pessoa. A realização é
da Secretaria Especial de Aqui-
cultura e Pesca da Presidência
da República - SEAP/PR e do
Conselho Nacional de Aquicul-
tura e Pesca - Conape. O tema
central evento  é "Consolidação
de uma Política de Estado para
o Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e Pesca".  Antes
da conferência foram realizadas
quatro regionais.

Luiz Carlos de Albuquerque
Silva, gerente executivo de
Abastecimento e Pesca, da Se-
cretaria do Desenvolvimento
da Agropecuária e da Pesca,
participa da mesa redonda, no
primeiro dia do evento, às
11h45, juntamente com Anísio
Maia, superintendente da
SEAP/PR na Paraíba. Antes, às
10h45, haverá a palestra Alter-
nativas para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Pesca e
Aquicultura no Brasil. Técni-
cos da Emater também vão es-
tar presentes.

O setor pesqueiro e aquícola
participa da conferência com
mais de 800 pessoas. O encon-
tro na Paraíba aprovará pro-
postas e elegerá 67 delegados à
3ª Conferência Nacional de

Aquicultura e Pesca que será  rea-
lizada  esta ano,  em Brasília.

O gerente executivo de
Abastecimento e Pesca, da Se-
cretaria do Desenvolvimento
da Agropecuária e da Pesca,
do Governo do Estado, Luiz
Carlos de Albuquerque Silva,
revela que o atual governador
da Paraíba, desde suas pri-
meiras gestões, sempre valo-
rizou o setor pesqueiro e aquí-
cola no Estado. À época, hou-
ve investimentos significati-
vos. O Terminal Pesqueiro do
Porto de Cabedelo, hoje o mais
moderno do país, teve início
na segunda administração do
atual governador. Houve
apoio à pesca artesanal e à
pesca de águas interiores, que
é a aquicultura, com projetos
de tanque-rede desenvolvidos
em Boqueirão, Cajazeiras, e
também fortalecendo a pisci-
cultura com a Empasa - Em-
presa Paraibana de Abasteci-
mento e Serviços Agrícolas,
que produz e distribui alevi-

nos nos açudes da Paraíba.
A respeito da Mesa Redonda

de Políticas Públicas para o De-
senvolvimento da Pesca e Aqui-
cultura na Paraíba, Luiz Car-
los afirma que o debate é de
suma importância e vai abor-
dar a produção de camarão, ti-
lápia, e mariscos. Sua fala vai
destacar as parcerias do Gover-
no da Paraíba com o governo
federal objetivando avanços na
área de pesca e aquicultura.

A Paraíba já foi o maior ex-
portador de atum, deteve a
maior frota atuneira da Amé-
rica do Sul, e com a criação esta
semana, pelo presidente Lula,
do Ministério da Pesca, e a san-
são da nova Lei da  Pesca, o se-
tor sai fortalecido. O governa-
dor e o secretário do Desenvol-
vimento da Agropecuária e da
Pesca, Rui Bezerra Cavalcanti,
estão firmes no propósito de
contribuir com o crescimento
do setor pesqueiro na Paraíba,
revelou Luiz Carlos Albuquer-
que Silva.

Secretário executivo da Pesca é nomeado

O Governador do Estado no-
meou o engenheiro agrônomo
Newton Marinho Coelho, para
ocupar o cargo de secretário
Executivo da Pecuária da Secre-
taria de Estado do Desenvolvi-
mento Agropecuário e da Pes-
ca. A nomeação foi publicada
nesta quinta-feira (2), no Diá-
rio Oficial.

A posse do novo secretário
Executivo será na segunda-

feira (6), na Secretaria do De-
senvolvimento Agropecuário
e da Pesca, 3º andar, no Cen-
tro Administrativo, no bair-
ro de Jaguaribe, em João Pes-
soa.

Marinho é engenheiro agrô-
nomo, natural de Santa Luzia,
e já foi secretário adjunto da
Agricultura Estadual. Também
já assumiu a diretoria Técnica
do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama- PB)
e já ocupou o cargo de presi-

dente da Empresa Estadual de
Pesquisa Agropecuária da Pa-
raíba (Emepa).

Ele assume a secretaria Exe-
cutiva da Pecuária com o com-
promisso da defesa do desen-
volvimento agrícola e com o
futuro da pecuária paraibana.
"Vamos trabalhar para que a
Paraíba saia da condição de
zona de risco desconhecido,
para área de médio risco com
vacinação, até o final de 2009",
comentou.

Fábia Carolino
 ASCOM DA SEDAP

O evento terá como local o Espaço Cultural, na Capital, durante dois dias

O

  ORTILO ANTÔNIO
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Rádios estrearam uma nova programação e a Revista Tabajara
oferece para os seus ouvintes notícias nas mais diversas áreas
como economia, política e do cotidiano das 18 às 19 horas

O jornalismo diferente
da Tabajara AM e FM

s Rádios Tabajara AM e FM estrea-
ram no dia 1º de junho nova pro-
gramação. Na Tabajara FM 105.5

o público ouvinte da Grande João Pessoa
tem uma nova opção para ficar bem in-
formado sobre os principais fatos do dia.
Os jornalistas Jaimacy Andrade e Edilei-
de Villaça apresentam o programa "Re-
vista Tabajara", das 18 horas às 19 horas,
da segunda a quinta-feira. Esta é uma das
novidades no radiojornalismo da emis-
sora FM que completa em agosto 10 anos
de sucesso com música de qualidade.

De acordo com o diretor superinten-
dente das Rádios Tabajara AM e FM, Ruy
César Leitão, a Revista Tabajara é um
programa jornalístico com a cobertura
dos fatos que movimentam a Paraíba, o
Brasil e o Mundo. Ele afirmou que pou-
cas emissoras FM da Capital paraibana
dedicam este horário ao jornalismo e a
Revista Tabajara é a mais nova opção
para que os ouvintes fiquem bem infor-
mados no caminho para casa após um
dia de trabalho. Ruy Leitão elogiou o
profissionalismo dos dois apresentado-
res do programa Jaimacy Andrade e
Edileide Villaça. Eles têm o novo perfil
do jornalismo da Tabajara que prima
pela ética, o dinamismo e a responsabi-
lidade no que noticia.

Josélio Carneiro
REPÓRTER

A

  ORTILO ANTÔNIO

Jaimacy, Edileide e equipe, deixam os ou-
vintes informados com reportagens, en-
trevistas, comentários abordando econo-
mia, política, cotidiano, utilidade públi-
ca, e cidadania. A produção da Revista
Tabajara é dos jornalistas Andréa Leite e
Hildon Pereira, As reportagens de Fernan-
da Medeiros, Sandra Bárcia, Juarez Diniz,
e Josélio Carneiro, além de assessores de
imprensa das secretarias e empresas do
Governo do Estado. Jaimacy avalia que o
programa está conquistando um bom ín-
dice de audiência e novas ferramentas se-
rão utilizadas para que o ouvinte possa
interagir com a Revista Tabajara através
do msn, por exemplo, transmitindo opi-
niões, dicas de pautas, informações.

A Rádio Tabajara e o jornal A União
firmaram uma parceria em que primam
pela uniformidade da linguagem, sempre
com o objetivo de divulgar as ações do
Governo da Paraíba. O superintendente
da emissora oficial do Estado anunciou
que hoje, 2 de julho, a estreia de novos
programas na Tabajara, durante café da
manhã na Fundação Casa de José Améri-
co, oportunidade em que foi apresentada
a nova logomarca da emissora, de auto-
ria de Milton Nóbrega, diretor de Opera-
ções de A União. No evento Ruy Leitão
ainda anunciará a realização da etapa
Paraíba do Festival de Música da Associ-
ação das Rádios Públicas do Brasil e a
grade definitiva da nova programação da
Tabajara AM e FM.

! LINHA DO TEMPO

SEGUNDA A SEXTA
"00:00 Hora - Sintonia Brasileira - Músicas
   que marcaram época, nacional e internacional.

"5 Horas - Aquarela Nordestina - Músicas
   nordestinas, tributo aos grandes nomes da
   música nordestina.

"6 Horas - Jornal Estadual - Programa
jornalístico transmitido em rede estadual de
emissoras, repercutindo os mais importantes
assuntos do dia, as manchetes dos principais
jornais do Estado, com entrevistas e
comentários abordando economia, política,
cultura, esportes e os principais fatos que
acontecem na Paraiba, no Brasil e no mundo.
Apresentação de Jonas Batista e Marília Moreno.

"7 Horas - MPB Show - Programação musical MPB.

"12 Horas - Mistura Fina - O melhor da
música instrumental. Uma seleção musical
apropriada para o momento do relax.

"13 Horas - Super Jovem - Programação
musical Pop, reggae e rock nacional.

"15 Horas -  Som Brasil - Música Popular
Brasileira.
"17 Horas -  Pôr-do-Sol - Clássicos da Música

Popular Brasileira.

"18 Horas - Revista Tabajara

"18 Horas - Diversitá - Dicas da programação
cultural e de lazer da cidade. A informação
tratada com leveza e agilidade, traduzida em
críticas, dicas, reportagens e entrevistas para
divulgar a cultura paraibana. Apresentação de
Ricardo Oliveira. (sempre às 6ª. Feiras)

"19 Horas - A Voz do Brasil

"20 Horas - Sem fronteiras - Um misto de
MPB e música internacional.
- Transa Reggae - Programa com o melhor do
reggae. Apresentação de Dado Belo. (Sempre as
6ª Feiras das 20 horas às 22 horas).

SÁBADOS
"- 00:00 Hora - Sintonia Brasileira.

"5 Horas - Aquarela Nordestina

"6 Horas - Jornal Estadualconvidada.

"7 Horas - MPB Show

"12 Horas -  Canta Paraíba - Contempla a
riqueza e diversidade da música paraibana com

destaque para a divulgação da produção artística
da Paraíba. Entrevistas com artistas consagrados
e talentos ainda não divulgados pela mídia local.
Apresentação de Nena Martins.

"14 Horas - Som Brasil.

"17 Horas - Pôr-do-Sol.

"18 Horas - No mundo do Blue e do Jazz.

"19 Horas - Sem Fronteiras.

DOMINGO
"00:00 Horas - Sintonia Brasileira

"5 Horas - Aquarela Nordestina

"6 Horas - Bom Dia Saudade - As eternas
canções. Apresentação Jadir Camargo.

"8 Horas - No Recanto Bonito do Brasil - Uma
seleção de músicas que mostram a produção
artística da Paraíba.

"9 Horas - O Fino da Bossa - O melhor da
bossa nova.

"10 Horas -  SamBrasil -  Seleção musical de
sambas e pagode.

"14 Horas - A Música do Mundo - Uma
viagem musical pelo mundo. As canções mais
expressivas dos mais diversos países e épocas.

"15 Horas - 105 Especial - Especiais com os
principais artistas da música brasileira.

"16 Horas -  Detalhes - Todos os sucessos do
rei. Uma homenagem ao ícone da jovem guarda,
Roberto Carlos.

"18 Horas - Festa de Arromba - Musical com
todos os grandes sucessos da Jovem Guarda.
Informação e cultura com crônicas e dicas de
moda da época. Apresentação de Marcos Brito

"20 Horas - Clássicos da Música Nordestina -
Especiais com os grandes nomes do forró
nordestino.

"22 Horas - Nota Dez - Músicas que se
imortalizaram (nacionais e internacionais).

"Palavra do Governador - Programa
semanal de entrevista em que o
Governador do Estadoo fala das suas
ações administrativas. (toda terça-feira
das 7 horas às 7h30 na FM e AM).

Jaimacy Andrade e Edileide Villaça apresentam o programa diário Revista Tabajara
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Festas de ́João Pedro´
agitam o interior da PB

Comemorações juninas fora de época atraem turistas de outros estados e ocorrem
em Assunção, Belém, São Mamede e São José de Sabugi neste final de semana

Propaganda enganosa

Sitônio Pinto

*Sitônio Pinto É JORNALISTA, ESCRITOR, PUBLICITÁRIO, MEMBRO DO IHGP, DA
ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS E DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO NORDESTE

sitoniopinto@gmail.com

Recentemente vi um filme promocional de turismo da
Paraíba, relativamente bem feito, mas portador de uma gran-
de mentira sobre o Estado. A peça estava sendo exibida num
monitor de TV da recepção de um hotel da orla marítima.
Disseram-me que sua veiculação se destinava mais ao mer-
cado externo, isso é, aos pólos emissores de turismo, princi-
palmente para exibição nas feiras, congressos, agências de
viagens etc. Não sei quem criou e produziu o filme, pois não
esperei pelo final para ver os créditos (nem quero saber). A
fotografia era razoável, o feijão-com-arroz das peças publici-
tárias, a paisagem facilmente identificável para quem co-
nhece a terra dos irmãos Arruda Câmara, de Zé Lins, de
Augusto dos Anjos, embora o filme não referisse esses no-
mes - nem outros do mesmo prestígio, como Chateaubri-
and, Ariano Suassuna, Celso Furtado, José Siqueira, Pedro
Américo ou Ivan Freitas. Penso que não seria pedir demais
para um comercia,l mesmo destinado ao grande público.
Pois deve interessar ao turista que para aqui vem, conhecer
a Paraíba do fundador da Ordem dos Músicos do Brasil e
da Orquestra Sinfônica Brasileira, que foi o maestro José
Siqueira; a Paraíba do fundador dos Diários Associados e da
televisão brasileira, que foi Assis Chateaubriand; a Paraíba
do único presidente dos três poderes da República, que foi
Epitácio da Silva Pessoa; a Paraíba do romancista José Lins
do Rego, do poeta Augusto dos Anjos, do teatrólogo Ariano
Suassuna, do economista Celso Furtado; dos pintores Pe-
dro Américo, Ivan Freitas, Miguel dos Santos, Flávio Tava-
res, João Câmara e Raul Córdula; a Paraíba dos cineastas
Vladimir Carvalho, Linduarte Noronha, Rucker Vieira e João
Ramiro, que fundaram o Cinema Novo Brasileiro, confor-
me disse Glauber Rocha, e dos cineastas Walter e Lula Car-
valho, continuadores de Vladimir; a Paraíba dos composi-
tores e instrumentistas Sivuca e Radegundes Feitosa, consi-
derados, respectivamente, o maior acordeão e o maior trom-
bone do mundo; a Paraíba de Zé, Luiz e Elba Ramalho; a
Paraíba de Vital Farias, de Jackson do Pandeiro, de Canhoto
e de Ratinho (aquele que compôs o chorinho "Saxofone,
por que choras?"). A Paraíba dos grandes nomes que Per-
nambuco, às vezes, quer encampar, como Ariano, Chateau-
briand, Celso Furtado, Raul Córdula e João Câmara, e dar
de troco, desterrado e banido, um bandido do Vale do Pa-
jeú que fez derramar tantas lágrimas e tanto sangue no Nor-
deste Brasileiro. Ou Pernambuco quer deportar ou a Paraí-
ba quer importar o facínora execrável, sem nenhuma ne-
cessidade, e dele fazer propaganda enganosa (art. 67 do
Código de Defesa do Consumidor), mostrando ao turista,
no seu filme promocional, a figura abominável do facínora
e seus asseclas, encartucheirados e armados, dançando xa-
xado - que não é dança de cangaceiros, mas de trabalhado-
res, de agricultores, pois a palavra, onomatopéica, é deriva-
da do som produzido pela enxada na faina de capinar, e da
própria palavra "enxada", ouça-se "xa-xa-do" - como se pa-
raibanos fossem. Mesmo os passos da dança repetem o ca-
minhar de quem capina, de quem limpa uma roça, ou abre
suas covas, "puxando cobra pros pés". O xaxado não é dan-
ça de cangaceiros, mas de trabalhadores pacíficos, assim
como os cangaceiros não são da Paraíba, o quarto estado
brasileiro com menor índice de homicídios. Mas é o que se
vê, não só no cinema publicitário, mas nos restaurantes, nas
escolas, nas lojas, a imagem do cangaço como símbolo da
Paraíba, - berço de grandes nomes disputados por outros
estados, que fazem a glória de sua terra e do Brasil.

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

EUA concentra destino na alta temporada

s paraibanos parecem
não cansar de dançar o
forró. Passadas as datas

alusivas às comemorações de
São João e São Pedro, vários mu-
nicípios da Paraíba prosseguem
neste final de semana com co-
memorações juninas "fora de
época". É o caso das festas das
cidades de Assunção, Belém, São
Mamede e São José do Sabugi,
que preferiram fugir da concor-
rência com as cidades que reali-
zam grandes festejos juninos,
a exemplo de Patos e Campina
Grande, e iniciaram suas festas
no dia de ontem (3) e estende
até a madrugada da próxima
segunda-feira, dia 5 de julho.

Hoje (4), várias cidades man-
terão em suas grades de progra-
mação, shows de grandes ban-
das de forró. Em Belém, no Bre-
jo paraibano, a festa é conside-
rada uma das melhores da épo-
ca junina no interior paraiba-
no, atraindo turistas de diver-
sas regiões da Paraíba e de esta-
dos vizinhos como o Rio Gran-
de do Norte e Pernambuco. Na
programação deste ano, estarão
atrações a exemplo de: Saia Ro-
dada, Forró do Muído, Forró dos
Plays, Tom Oliveira, entre ou-
tras bandas.

A Festa de São Pedro 2009
também será realizada neste
final de semana entre os dias
2 e 4, em dois municípios do
Vale do Sabugi. São Mamede

O

e São José do Sabugi dividi-
rão as atenções do público
local com festejos juninos, já
tradicionais em toda a região.
Lá, as apresentações também
serão parecidas e contarão
com shows de bandas como
Mastruz com Leite, Cheiro de
Menina, Cavalo de Pau, Ama-
zam, Eliane, Jorge de Altinho,
Pinto do Acordeon, entre outras.

Em São José do Sabugi, a fes-
ta promete ser a melhor já
realizada em todos os tem-
pos na cidade. Com progra-
mação recheada de "grandes"
atrações do cenário paraiba-
no e nacional, a festa deve
atrair visitantes de cidades
vizinhas (incluindo municípi-
os do Rio Grande do Norte) e
de todo o Estado da Paraíba.

Já no município de Assunção,
a festa alusiva ao santo das chu-
vas, também se iniciou ontem e
terá as apresentações da banda

Grafite, Trio Aruanda, Capilé e
Mastruz com Leite.

Para quem ainda não co-
nhece, existem no mês de ju-
lho na Paraíba vários feste-
jos juninos fora de época. As
festas de "João Pedro", como
são mais conhecidas, são uma
espécie de junção do festejo de
"São João" com "São Pedro".
O município de Várzea, no
Seridó paraibano, é conheci-
do por ser o pioneiro da festa
que deu tão certo ao longo dos
anos, que já começou a ser co-
piado por várias outras cida-
des do Estado. Desterro, é outra
cidade que mantém uma já fa-
mosa festa em toda a região com-
preendida pela Serra de Teixei-
ra. A 16ª edição do João Pedro do
município, será realizada este
ano no período de 24 a 26 de ju-
lho. Arreio de Ouro, Calypso,
Louro Santos, são algumas das
bandas que irão se exibir.

Todos os anos no mês de ju-
lho a história se repete, - cente-
nas de crianças e adolescentes
da classe média arrumam as
malas e partem para a Disney
através de pacotes promocio-
nais cujos pais adquirem em até
12 parcelas. E a cada ano as
agências de viagens comemo-
ram o aumento nas vendas dos
pacotes. De acordo com a dire-
tora comercial da Mirella Tu-
rismo, Adriana Accioly, este
mês a maior procura é pelos
Estados Unidos por conta do
verão. O valor de um pacote
com diversos passeios em cin-
co cidades americanas custa em
torno de R$ 8 mil e os pais mui-
tas vezes pagam até com dois
anos de antecedência.

Nos próximos dias aproxi-
madamente 300 crianças e ado-

José Alves
REPÓRTER

lescentes da Paraíba estarão
embarcando para a terra do
Pato Donald. Já para países
como Argentina e Chile, os pa-
raibanos que já compraram as
passagens e estão preferindo
adiar a viajem ou mesmo pe-
dir reembolso do que já pagou.
Tudo por causa do avanço e
medo da gripe A.

Através dos pacotes, os cli-
entes vão para a Disney que
fica na cidade de Orlando e pas-
sam até dezenove dias, nos
EUA, dependendo do pacote. Da
Disney, conforme o pacote ven-
dido pela Mirella Turismo, os
garotos vão para Miami, em
seguida fazem um cruzeiro
pelo Caribe, de quatro dias e
depois vão para Nova Iorque
onde encerram a viagem.

Outro mês que também ven-
de muitos pacotes para os Es-
tados Unidos é o mês de janei-
ro. "São famílias inteiras que

viajam para conhecer Nova
Iorque ou mesmo Miami", dis-
se Accioly, enfatizando que o
cliente que não quer viajar nes-
ta época com medo da gripe A.
Mas se a situação estivesse
normal, ou seja, sem surto de
gripe, o cliente não teria direi-
to ao reembolso.

Ela explicou que o período de
alta estação inclui todos os me-
ses de férias como janeiro, fe-
vereiro e julho. Já a baixa esta-
ção ocorre nos meses que não
acontecem férias. "Quem se pro-
grama para viajar no período
de baixa estação encontra des-
contos de 20% ou 30% no valor
das passagens", afirmou.

 Para aqueles que costumam
escolher os passeios em cima da
hora, ainda há pacotes turísti-
cos à disposição nas agências de
viagem e promoções especiais,
para quem viaja com crianças,
em alguns hotéis.

Quadrilhas juninas voltam a se exibir em festas juninas fora de época

  DIVULGAÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

ALIMENTOS PROTEÍCOS DO NORTE  S/A - PRONORTE
CNPJ(MF) 08.520.512/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os senhores  acionistas a se reunir em Assembléia Geral Ordinária,

que se realizará  no dia 13 de julho de 2009, ás 11:00 horas, na sua sede social, situada na
Av. Liberdade nº  1225- na cidade de Bayeux-PB, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:
01) Eleição da nova Diretoria;
02) Eleição do Conselho de Administração;
03) Tratar de outros assuntos de interesse da sociedade.

Bayeux-PB, 02 de julho de 2009
Washington Luiz Lopes

Presidente do Conselho de Administração

CIA.VALE DA CAIÇARA  - CNPJ(MF) 08.520.512/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os senhores  acionistas a se reunir em Assembléia Geral Ordinárias,

que se realizará  no dia 13 de julho de 2009, ás 09:00 horas, na sede social, Situada na Av.
Liberdade nº  1225- na cidade de Bayeux-PB, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
01) Eleição da nova Diretoria;
02) Eleição do Conselho de Administração;
03) Tratar de outros assuntos de interesse da sociedade.

Bayeux-PB, 02 de julho de 2009
Washington Luiz Lopes

Presidente do Conselho de Administração

CELINALDO ARAUJO – CNPJ/CPF N° 09.296.048/0001-63. Torna publico que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação n° 1045/2009 em João Pessoa, 18 de junho de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Depósito de material de construção Na(o) – Rua: Paulo Rolim S/N Centro.
Município: Sobrado – UF: PB. Processo: 2009-002624/TEC/LO-0598.

COMUNICADO
Empresa denominada ‘’WF Distribuidora de Baterias LTDA’’, localizada na Rua Carlos

Dias Fernandes, 17, Loja B, Cristo Redentor, nesta Capital, a qual possui o CNPJ de n°
05.070.480/0001-80 e Inscrição Estadual de n° 16.135.391-6, comunica o extravio de cinco
(05) talões de notas fiscais da empresa acima mencionada, série ‘’D’’, ano 2003. AIDF n°
003623, com a seguinte numeração: 0000001 á 0000250.

     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.: GRAN SAPORE BR
BRASIL SA
CPF/CNPJ....: 067945071/0459-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  608,63
Cedente.....: KARNE KEIJO - LOGISTICA
INTEGRADA L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038827
Responsavel.: JONAS JOSIAS LEITE ME
CPF/CNPJ....: 007024253/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  307,96
Cedente.....: ACAO SOCIAL CLARETIANA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB

Responsavel.: F.C.L. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 024505612/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  853,35
Cedente.....: COMERCIAL DINIZ FERRO E
ACO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040825
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  511,15
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040701
Responsavel.: JOAO BATISTA DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ....: 041217969/0001-04
Titulo......: CHEQUE R$2.000,00
Cedente.....: JONAILSON JORDIN DA SILVA
Apresentante: JONAILSON JORDIN DA SIL-
VA
Protocolo...: 2009 - 040252
Responsavel.: L F NOGUEIRA DE ALMEIDA
E CIA. LTDA
CPF/CNPJ....: 002486918/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.523,75
Cedente.....: BAUMER S A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036762
Responsavel.: LUZIA REGINA DA CONCEI-
CAO
CPF/CNPJ....: 964373084-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  643,00
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037540
Responsavel.: NADJAMIR PESSOA DO
AMARANTE
CPF/CNPJ....: 251249944-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  160,00
Cedente.....: CONDOMINIO EDICIFIO OCEA-
NIA I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036452
Responsavel.: NEWTON ALVES DE ARAU-
JO FILHO
CPF/CNPJ....: 101442424-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.571,00
Cedente.....: UNICA INDUSTRIA DE MOVEIS
S A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039338
Responsavel.: MONICA LUCENA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 039570904-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  277,00
Cedente.....: HC PNEUS S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040779
Responsavel.: NASCIMENTO E LYRA
CPF/CNPJ....: 009095768/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.020,78

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

Cedente.....: VINHOS SCOPEL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038427
Responsavel.: OSANETE DE ARAUJO VE-
LOSO
CPF/CNPJ....: 226255854-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  800,00
Cedente.....: COPY LINE COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
Apresentante: COPY LINE COMERCIO E
SERVICOS LTDA
Protocolo...: 2009 - 040257
Responsavel.: REX MAO OBRA SERVICOS
ESPECIALIZADO
CPF/CNPJ....: 009325400/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.933,70
Cedente.....: GRANFINANCIAL FOMENTO
MERCANTIL LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040112
Responsavel.: ROBERTO MAZZALI ME
CPF/CNPJ....: 010261714/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  225,00
Cedente.....: FLOW PACK IND E COM DE
ALIM LTDA EP
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036479
Responsavel.: RONI CAMPOS ALVES
CPF/CNPJ....: 032245434-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  154,78
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040685
Responsavel.: SEVERINO DO RAMO PIN-
TO ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 691093384-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Cedente.....: FUTURA SOCIEDADE DE FO-
MENTO MERCANT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035251
Responsavel.: TRISSY B FREITAS ME
CPF/CNPJ....: 003516657/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.549,20
Cedente.....: MAGIA DE CAXIAS COMERCIO
DE MOVEIS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038249
Responsavel.: VANDERLEIA DA SILVA RO-
CHA
CPF/CNPJ....: 003660860/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  512,00
Cedente.....: VIVAZ DISTRIBUICAO DE PE-
CAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040310

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, in-
timo 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 prazo de 03 (tres) dias uteis, a
partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma
da LEI.

Joao Pessoa,  04/07/2009
------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

Protocolo...: 2009 - 039642
Responsavel.: WEDSON BISPO DA SILVA
ME
CPF/CNPJ....: 008513601/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  297,83
Cedente.....: PLASFIL PLASTICOS
FIRMES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040014

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 prazo
de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  04/07/2009
----------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO
CANTALICE

 - Titular -

E  R  R  A  T  A

TOMADA DE PREÇOS Nº01/09
PROCESSO Nº200509639/09
REGISTRO DA CGE Nº09-00178-3
OBJETO: Aquisição de Veículo Automobilístico.
No viso de licitação da Tomada de Preços nº01/09, publicada no D. O. E e  Jornal A

União do dia 02 de julho de 2009, onde lê-se 20/07/08 leia-se 20/07/09.
João Pessoa, 03 de julho de 2009.

Maria do Carmo Alves Costa
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2009
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  20/07/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de medicamentos e material médico hospitalar, destinado ao Instituto de
Assistência a Saúde do Servidor - IPEP,  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 - 09-00180-6
João Pessoa, 03 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2009
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  20/07/2009 às 09:00
horas para:

Aquisição de material permanente (veículos), destinado a Empresa Estadual de
Pesquisa Agropecuária da Paraíba - EMEPA,  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 - 09-00177-5
João Pessoa, 03 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2009
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  20/07/2009 às 09:00
horas para:

Aquisição de material permanente (refrigerador e freezer), destinado a Secretaria
de Estado da Saúde,  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 - 09-00131-9
João Pessoa, 03 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2009
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  20/07/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de medicamentos e material médico hospitalar, destinado ao Instituto de
Assistência a Saúde do Servidor - IPEP,  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 - 09-00180-6
João Pessoa, 03 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2009
REGISTRO CGE Nº 0960200-3, De 01/07/2009- PROC. Nº 2556/09

OBJETIVO: Alienação de 42 (quarenta e dois) animais caprinos e ovinos,
assim distribuídos por raça: 04 (quatro) da raça Savana, 10 (dez) da raça Anglo
Nubiana, 09 (nove) da raça Santa Inês, 06 (seis) da raça Dorper, 01 (um) da raça
Damara, 02 (dois) da raça ¾ Damara, 01 (um) da raça 7/8 Damara e 09 (nove) da raça
Parda Alpina, de elevado valor zootécnico e destinados à reprodução, avaliados em
R$ 14.340,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais). O leilão será comandado
pelo Leiloeiro Administrativo, designado pela Portaria nº 004/2009, de 21/01/2009,
publicada no Diário Oficial do Estado em 28/01/2009.

LOCAL, DATA  e HORÁRIO: Estação Experimental de Pendência, localizada no
município de Soledade-PB, no dia 25/ 07/ 2009, às 11:00 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: A vista com 5% (cinco por cento) de desconto ou
a prazo em 03 (três) parcelas, assim distribuídas: 01 (uma) parcela correspondente
a 40% do valor da venda a ser paga pelo comprador no ato do arremate e 02 (duas)
parcelas restantes, no valor correspondente a 30% cada, com vencimento, respec-
tivamente, para os dias 25/08/09 e 25/09/09. Para o pagamento a prazo, o comprador
firmará Contrato com a EMEPA-PB, contendo a obrigação “Pro Solvendo”. Comis-
são de 5%(cinco por cento) sobre o valor do(s) animal(is) arrematado(s) a ser paga
pelo comprador no ato da arrematação, destinada à cobertura de parte das despe-
sas com a organização do Leilão.

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

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

MAIORES INFORMAÇÕES: Na sede da EMEPA-PB, situada na Rua Euripedes
Tavares, 210, Tambiá, nesta Capital, no horário das 12 às 18 horas (2ª a 5ª feira) e das 07
às 13 horas (6ªs.feiras), pelos fones 83-3218-5503/5488/5486, pelo fax 83-3221-6999, ou
pela internet no site: www.emepa.org.br.

João Pessoa, 02 de julho de 2009.
FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS

Presidente da CPL

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº13/09

Registro CGE Nº09-00185-7

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, 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 15/07/2009 às 15:00 horas para: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos, durante a
CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.  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, 03 de juLho de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009
REGISTRO N.º 09-00175-8 - CGE
A Companhia Docas da Paraíba, através da sua Comissão Permanente de Licitação,

torna público a quem possa interessar que nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
fará   realizar a Tomada de Preço Nº 001/2009. OBJETO: CONTRATAÇÃO dos serviços
de Assessoria Contábil, Financeiro e Consultoria de departamento de Pessoal. LOCAL
PARA CONSULTA E OBTENÇÃO DO EDITAL: Sede da DOCAS/PB, na Rua Presidente
João Pessoa, s/nº, Centro – Cabedelo/PB, em dias úteis, no horário compreendido entre
07h00 às 13h00. ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24.07.2009, ÀS 09h00, no
endereço acima. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FONE: (83) 3250.3031/3000.

Cabedelo, 01 de julho de 2009.
Presidente da COPELI
Publique-se

WAGNER A. A. BRECKENFELD
Diretor Presidente

TERMO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EX-
TINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 010/2008
CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE – SECT-
MA E A EMPRESA APOIO TUR VIAGENS E TURISMO
LTDA., FACE EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL,
NA FORMA ABAIXO.

Aos 02 (dois) dias do mês de julho 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, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.221.962/
0001-04, com sede na Avenida João da Mata, s/nº, Centro Administrativo – Bloco II – 2º andar
– Jaguaribe – João Pessoa – PB, neste ato, representada por seu Secretario Executivo, SR.
ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, por-
tador do RG nº. 615416 SSP/PB e CPF/MF nº. 277.135.634-15, com amparo no Parecer n°.
054/2009 emitido pela Assessoria jurídica desta Secretaria, e com fulcro no art.79, inc. I, da
Lei nº. 8.666/93, há por bem EXTINGUIR, face expiração de prazo, o Contrato Adminis-
trativo Nº. 010/2008, que tinha por objeto o fornecimento de passagens aéreas aos mem-
bros da Unidade de Gerenciamento do Proágua Nacional (UEGP-PB), operando-se tal
extinção de pleno direito e,

CONSIDERANDO que foi celebrado o Contrato Administrativo n°. 010/2008 entre
a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA e a Empresa
Apoio Tur Viagens e Turismo Ltda., em 24 de outubro de 2008;

CONSIDERANDO que o prazo contratual expirou definitivamente em 30/06/2009, já que
as partes não se manifestaram sobre a prorrogação, decreto a extinção do Contrato SECTMA
n°. 010/2008, cessando em razão disso, todos os direitos e obrigações assumidas pelas partes.

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

Secretario Executivo
SECTMA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/09
REGISTRO DA CGE: 0960198-8
PROCESSO Nº300409514/09
OBJETO: Aquisição de MÓDULOS DE MARCA DIXTAL MODELO DX2010.
ENQUADRAMENTO: Art.25, Inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações.
FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado.
EMPRESA: DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
JUSTIFICATIVA: Inviabilidade de Competição – Material fabricado e distribuído por

empresa exclusiva.
VALOR: R$ 442.341,00

João Pessoa, 02 de julho de 2009.
Maria do Carmo Alves Costa

Presidente da CPL

Ratifico a Decisão com base no Parecer da Comissão Permanente de Licitação e
Procuradoria Jurídica anexo ao Processo.

José Maria de França
Secretário de Estado da Saúde/PB

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº13/09
Registro CGE Nº09-00185-7
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, 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 15/07/2009 às 15:00 horas para: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos,
durante a CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.  Maiores informações e cópia com-
pleta de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no ende-
reço acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 03 de juLho de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira
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COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 011/09
Registro CGE Nº. 09-00119-6
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da Pregoeira Oficial

constituída pela Decisão DE PRE 022/08, procedeu à adjudicação dos itens 1 e 2, do
referido certame, adjudicado ao licitante PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS
LTDA, no valor total de R$ 25.250,00 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta reais).

João Pessoa, 02 de julho de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 009/09
Registro CGE Nº. 09-00116-2
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da Pregoeira e da Equi-

pe de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para
conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial 009/2009 realizado no
dia 30/06/2009, às 09h00min, cujo objeto é aquisição pela PBGÁS de acessórios, cone-
xões e válvulas roscáveis em aço carbono, aço galvanizado e latão forjado. Resultado:
FRACASSADO.

João Pessoa, 02 de julho de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 009/2009
Registro CGE Nº 09-00116-2
Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira Oficial, referente ao Pregão nº 009/

2009, cujo objeto é aquisição pela PBGÁS de acessórios, conexões e válvulas roscáveis em
aço carbono, aço galvanizado e latão forjado. HOMOLOGO o resultado: Pregão FRACAS-
SADO.

João Pessoa, 02 de julho de 2009.
MANOEL DE DEUS ALVES

Diretor Presidente

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 011/09
Registro CGE Nº. 09-00119-6
Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira Oficial, referente ao Pregão nº

011/2009, cujo objeto é aquisição do calibrador de temperatura e software de gerenciamento
e automação das calibrações. HOMOLOGO a licitação realizada em favor da empresa
PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA dos itens 1 e 2 no valor total de R$
25.250,00 (vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta reais).

João Pessoa, 02 de julho de 2009.
MANOEL DE DEUS ALVES

Diretor Presidente

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE  LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB,
sediado à Av. Min. José Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará,
na sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL), as seguintes licitações do tipo Menor
Preço:

 Os respectivos Editais encontram-se à disposição dos interessados na CPL,
onde também outras informações poderão ser obtidas, das 14 às 18:00 horas de
Segunda à Quinta  e  de 7:00 às 13:00 nas Sextas. Informações pelos telefones (83)
3216 2813 e (83) 3216 2853.

João Pessoa, 02 de julho de 2009.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O.  Bandeira

Pregoeira
Portaria Nº 139/2009

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO CGE Nº2358/2009
REGISTRO CGE Nº09601864
Torna-se público para o conhecimento dos interessados que ratifico e homologo a

dispensa de licitação n° 23.901.000023.2009, com base no Parecer Jurídico da Controlado-
ria Geral do Estado e outras informações que constam nos autos, fundamentado no art. 24,
inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa METAL-
TEC M. OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA, CNPJ n° 11.186.327/0001-16

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2009.
PEDRO LUIS DO NASCIMENTO – CEL QOBM

Comandante Geral do CCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2009
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 16 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de material de uso pessoal destinado à Secretaria de Educação para as crianças
das creches.. 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 CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:00 horas do
dia 22 de Julho de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para execução dos serviços de construção da creche/escola modelo
de educação infantil  no loteamento Oceania VI – Cabedelo/PB . Recursos: Próprio do
município e Federal . Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. 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, 03 de Julho de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do
dia 15 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição parcelada de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, mediante solicitação periódica,
com entrega imediata. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0028/2005. Informações: no horário das 09:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3294-1014.Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 03 de Julho de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:00 horas do
dia 15 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Execução dos serviços de transporte de estudantes residentes na Zona Rural e adjacências
para a sede do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0028/2005. Informações: no horário das 09:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3294-1014. Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 03 de Julho de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 13:00 horas do
dia 15 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de medicamentos padronizados diversos - medicação básica. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 0028/2005. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3294-1014. Email: licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 03 de Julho de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 15:00 horas do
dia 15 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de medicamentos padronizados diversos - Farmácia Básica. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 0028/2005. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3294-1014. Email: licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 03 de Julho de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Rua Senador Cabral, 295 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 14:00 horas
do dia 20 de Julho de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, mediante solicitação periódica.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3316-1070.Email:
licitacao.rbacamarte@ymail.com

Riachão do Bacamarte - PB, 03 de Julho de 2009
GILVAN BARBOSA TITO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ - CNPJ/CPF Nº 09.073.271/0001-41 Torna público
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 1141/2009 em João Pessoa, 3 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade
de: Pavimentação e drenagem em ruas: Beco do Cemitério, Acesso ao Portal, Clarencio
Bezerra, José Antonio de Oliveira, Francisco Gonçalves de Oliveira, João Reinaldo de Lucena,
Eliseu Firmino de Melo (trecho), Projetada IV (saída para São João do Tigre), projeta VI, Manoel
Oliveira Neves, João Mendes de Andrade, Luiz Gonzaga (trecho I e trecho II), Napoleão Ferreira
Gomes e Eduardo Tolentino. Na(o) - RUAS:JOÃO REINALDO DE LUCENA E ELISEU FIRMINO
DE MELO(TRECHO). Municipio: CAMALAU - UF: PB. Processo: 2009-002074/TEC/LI-0192

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 14:30
horas do dia 16 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Aquisição de (02) duas motocicletas. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35621023. Email: prefeiturapocodantas@yahoo.com.br
Poço Dantas - PB, 03 de Julho de 2009

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

REFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 15:40
horas do dia 16 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e material de consumo para
a tender o projeto de Implantação de uma Feira. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35621023. Email: prefeiturapocodantas@yahoo.com.br
Poço Dantas - PB, 03 de Julho de 2009

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Julho
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de
urnas funerárias diversas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 03 de Julho de 2009
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2009

O Pregoeiro oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 0018/2009 que
objetiva Aquisição parcelada de Equipamentos Hospitalares, destinados aos Postos de
Saúde da Família - PSFs e para o Hospital Regional Dr° Sã Andrade do dia 06 de julho de
2009 para 10 de julho de 2009 às 09:00 horas no mesmo local. Telefone: (083) 32836594.

Sapé - PB, 03 de Julho de 2009
KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, às 14:00 horas do dia
15 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de bandas para realização de evento no município de Vieirópolis. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal nº 079/2007. Informações: no horário das 13:30 as 17:30 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.

Vieiropolis - PB, 03 de Julho de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

Conta de energia elétrica poderá
variar com o horário de consumo

 Aneel estuda uma ampla reestruturação do sistema de tarifas de energia no país, para estimular uma
mudança de hábitos do consumidor brasileiro. O debate ainda será submetido a uma audiência pública

Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) estuda uma
ampla reestruturação do sis-

tema de tarifas de energia elétrica do
país. Uma das ideias é estimular, pelo
bolso, a mudança de hábitos do con-
sumidor visando ao uso mais efici-
ente da energia.

A agência analisa a hipótese de fa-
zer com que as distribuidoras co-
brem dos clientes residenciais tari-
fas diferenciadas, de acordo com o ho-
rário, como ocorre com a telefonia.
Isso hoje não é possível pelo modo
como funciona o setor, em que as ta-
rifas da baixa tensão (residências e
pequenos comércios) são unificadas
dentro de área de cada empresa.

A Aneel estuda a possibilidade de a
energia gasta em um banho, por
exemplo, ser mais barata se o consu-
midor ligar o chuveiro fora do horá-
rio de pico: entre às 17 horas e 19 ho-
ras, quando a maioria das pessoas
chega do trabalho em casa. “Hoje o

A

O consumo residencial de energia elétrica
poderá ganhar tarifas flexíveis da Aneel

gerenciamento de demanda na cha-
mada baixa tensão não existe.

E nós vemos isso como algo desejável.
Porque os consumidores sempre res-
pondem ao sinal do preço - e eles devem
ter essa oportunidade”, disse a diretora
da Aneel Joísa Campanher Dutra.

A distinção de tarifas motivaria um
uso mais eficiente e econômico da

energia, reduzindo a necessidade de
novas usinas. Ao longo do dia, o con-
sumo residencial é praticamente li-
near, com exceção do pico entre as 18
horas e as 21 horas e de uma ligeira
elevação entre as 6h30 e às 7 horas,
quando muita gente toma banho an-
tes de ir trabalhar. Do ponto de vista
legal, a adaptação para tarifas flexí-
veis pode ser feita pela própria Ane-
el. Mas ainda não há prazo.

A agência, aliás, já está há cerca de
dois anos realizando estudos para
tentar rearranjar a estrutura tarifá-
ria das distribuidoras, que inclui,
além das residências, os clientes de
alta tensão, como as indústrias.

”Todo esse debate ainda será sub-
metido a uma audiência pública, que
não tem data para ser feita. Até por-
que não temos uma proposta fecha-
da. Estamos na fase de diagnóstico
do problema”, disse Joísa. A Aneel
chegou a promover um seminário in-
ternacional no mês passado.



12 JOÃO PESSOA, SÁBADO, 4 DE JULHO DE 2009
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O Manchester United também
entrou na disputa pela contratação
do atacante Luís Fabiano, do Sevilla,
por quem estaria disposto a
desembolsar 16 milhões de libras
(US$ 26,1 milhões), disse ontem o
jornal britânico Daily Mirror.

"Luís Fabiano
interessa ao
Manchester

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Raposa enfrenta o América
Campinense luta desesperadamente para fugir da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B hoje às 16h10 no estádio Amigão

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

volta do volante Char-
les Wagner e do ata-
cante Fábio Júnior são

as principais novidades no
time do Campinense Clube
para enfrentar o América-RN
neste sábado (4), a partir das
16h10, no estádio Amigão, em
Campina Grande. A partida
terá validade pela nona roda-
da da Série B do Campeonato
Brasileiro. O responsável pelo
comando da partida será o ser-
gipano Mário Sérgio da Silva
Bancilon, auxiliado pelo tam-
bém sergipano Rubens dos
Santos Filho e pelo alagoense
Carlos Jorge Titara da Silva.

O representante paraibano na
competição ocupa a 20ª posição,
lanterna isolado. Quando entrar
em campo neste sábado, a Ra-
posa mais uma vez sentirá a for-
ça de sua torcida, que não tem
sido covarde com o time apesar
da péssima campanha feita de-
pois de oito rodadas. A equipe
soma apenas três pontos e não
vence a três jogos.

O time trabalhou durante

O Campinense Clube terá os
seus dois próximos jogos pela
Série B do Campeonato Brasi-
leiro dentro de seus domínios,
perante sua torcida. Na lanter-
na com apenas três pontos em
oito jogos, o rubro-negro pode-
rá deixar esta situação de des-
conforto, caso vença o Améri-
ca-RN, neste sábado e o Juven-
tude-RS, na terça-feira (7).  Os
jogadores têm a convicção de
que dois resultados positivos
levarão o time a fazer as pazes
com a torcida. Todos garantem
que o time está unido para al-
cançar o objetivo de vencer os
próximos desafios no Amigão.

toda semana visando o com-
promisso de hoje contra o
América-RN. O adversário da
equipe paraibana vive situa-
ção confortável na Série B, ocu-
pando assim a oitava posição
com 12 pontos, saldo de quatro
vitórias e um aproveitamento
de 50% de rendimento, diferen-
temente do Campinense Clube,
cujo aproveitamento é de 13%
e apontado pela crônica espor-
tiva do Sul e Sudeste do país
como candidato ao rebaixamen-
to á Série C de 2010.

Ontem, a Diretoria rubro-ne-
gra voltou a afirmar que novas
contratações deverão desem-
barcar na “Toca da Raposa”
nos próximos dias. “Por en-
quanto, não estamos falando
em dispensas e sim em contra-
tações. Muitas coisas ainda vão
acontecer nesta competição”,
disse Dorgival Pereira, um dos
dirigentes.

O jogo contra o América-RN
poderá levar o time a fazer as
pazes com sua torcida. O tor-
cedor grande lota o estádio
Amigão para incentivar a equi-
pe rumo à sua segunda vitória
na competição. Ao contrário do ano passado quando se destacou no Brasileiro, o Campinense só tem decepcionado este ano

Sequência de dois jogos em Campina Grande anima o rubro-negro
“O torcedor está desconten-

te com essa nossa campanha,
nós também estamos. Mas não
há nada perdido ainda, temos
trinta jogos pela frente, noven-
ta pontos em disputa, não há
má fase que perdure para sem-
pre e aos poucos vamos rever-
ter esse quadro. Para isso, o
apoio da torcida será funda-
mental”, afirmou ontem o go-
leiro Fabiano, um dos mais exi-
gidos pelo técnico Argel Fucks.

O elenco reconhece das difi-
culdades para sair desta má
fase, porém acreditam que não
devem agir pela emoção e sim
pela razão, afirmando que para

o time subir na classificação,
será dado um passo de cada
vez. “Precisamos dar um pas-
so de cada vez. Não vamos
mudar essa situação de uma
hora pra outra. Primeiro temos
que vencer para poder pontu-

ar, depois vamos nos concen-
trar em sair da zona de rebai-
xamento”, disse o volante Char-
les Wagner.

O treinador Argel Fucks se
disse decepcionado com os úl-
timos resultados da equipe,

principalmente com a última
derrota para o Ceará (2x0),
mesmo assim, mostrou sereni-
dade ao elogiar o desempenho
da equipe na última partida. Ele
acredita veementemente na re-
cuperação do time e vencer os
dois próximos jogos é, para ele,
uma questão de honra.

“Eu particularmente gostei
do jogo que a gente fez contra o
Ceará. Fizemos uma boa parti-
da, mas acabamos tomando o
gol aos 38 minutos do segundo
tempo. Agora temos que pen-
sar em vencer os dois jogos
dentro de casa”, afirmou.

DIVULGAÇÃO
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O torcedor está descontente com essa nossa
campanha, nós também estamos. Mas não
há nada perdido ainda, temos trinta jogos”

Fabiano
GOLEIRO DO CAMPINENSE CLUBE
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Auto já aposta tudo
nos novos reforços

Maia e Jean já jogaram pelo alvirrubro no início da carreira e juntamente com Rincón
e Ivan pretendem levar a equipe para a primeira divisão do futebol paraibano em 2010

A candidatura do Rio de
Janeiro para sediar os Jogos
Olímpicos de 2016 contará com o
apoio de Pelé na assembleia geral
dos comitês olímpicos africanos
que acontecerá na próxima terça-
feira, em Abuja, capital da Nigéria.

"Pelé defende
candidatura dos
Jogos Olímpicos

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Quem aposta numa vitória do Campinense hoje? Ob-
viamente que a torcida e a Paraíba anda ansiosa pela
recuperação do rubro-negro para seguir sua caminhada
em busca da manutenção na Série B. Pelo que se tem
acompanhado não basta tão somente ser disciplinado
taticamente. Algo mais os jogadores tem que apresentar
para superar o time norte-riograndense. O próprio trei-
nador disse em recente entrevista que os novos jogado-
res precisam mostrar um bom futebol, independente-
mente de estarem entrosados. Argel quer garra, força,
determinação e na linguagem popular o “coração na
ponta da chuteira” para tirar o Campinense desse infer-
no astral. A torcida precisa continuar acreditando e dar
a sua força para testemunhar a tão prometida reação.
Eu, como qualquer outro desportista sensato da Paraí-
ba, torce para que a Raposa volte a ser feroz.

Dia de reabilitação

Auto Esporte
A fase final da Segunda Divisão começa amanhã e vai reunir

dois times de Cajazeiras - Atlético e Paraíba -, um de Guarabira,
a Desportiva; e outro da Capital, o Auto Esporte. Por falar no
alvirrubro, as contratações de Maia, Jean, Rincón e Ivan deixa-
ram os torcedores empolgados no acesso à Primeira Divisão. Na
última quinta-feira, os jogadores foram oficialmente apresenta-
dos na sede do clube, em Mangabeira, durante um jantar ofere-
cido à imprensa. A diretoria está de parabéns pela iniciativa. A
imprensa da  Capital marcou presença em massa.

Treze
Amanhã o Treze faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro

da Série D enfrentando o Flamengo, em Teresina, numa compe-
tição bastante difícil, principalmente porque a partir da segun-
da fase começa o mata-mata, lembrando a antiga Série C. Nós,
paraibanos, temos a obrigação de torcer ferforosamente pelo
Galo para que consiga sua classificação para a Série C. A direto-
ria contratou um bom elenco e vem dando ao técnico Reginal-
do Sousa as melhores condições para alcançar o sucesso.

João Bosco
O árbitro paraibano João

Bosco Satyro está de volta ao
quadro nacional e já vem
participando de sorteio da
Comissão de Arbitragem.
Amanhã, às 16 horas, no es-
tádio Lacerdão, em Caruaru,
João Bosco vai apitar o jogo
Central x Sergipe válido pelo
Campeonato Brasileiro da
Série D. Ele será auxiliado
pelos pernambucanos  Ro-
berto José de Oliveira e Pau-
lo Sérgio Steffanello. Na re-
serva, outro paraibano,
Emerson Batista que agora
figura nos quadros da Fede-
ração de Pernambuco.

Torcidas
O Ministério do Esporte

reúne as maiores torcidas
dos times das séries A e B
do Campeonato Brasileiro
no I Seminário Nacional de
Torcidas Organizadas,
hoje e amanhã, no Hotel
Braston, em São Paulo. O
Seminário vai avaliar e
discutir temas relaciona-
dos à segurança e ao con-
forto dos torcedores nos
estádios de futebol. O mi-
nistro dos Esportes, Orlan-
do Silva, vai estar presen-
te ao evento, além de re-
presentantes da CBF.

13JOÃO PESSOA, SÁBADO, 4 DE JULHO DE 2009

Cruzeiro e Estudiantes de La
Plata, os finalistas da Copa
Libertadores, se enfrentaram na
fase de grupos da competição
deste ano, com uma goleada para
cada lado. Na primeira partida
entre as duas equipes, no dia 2 de
fevereiro, no Mineirão, em Belo

"Decisão será em
Minas Gerais

Horizonte, o Cruzeiro levou a
melhor com uma vitória por 3 a 0.

O troco do Estudiantes
aconteceu no dia 8 de abril, no
estádio Ciudad de La Plata, com
um triunfo por 4 a 0. O primeiro
jogo da série de 180 minutos que
decide o título continental está
marcada para começar na próxima
quarta-feira, na Argentina. A
partida de volta acontece no
próximo dia 15, no Mineirão.

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO

Marcos Lima
REPÓRTER

ma noite festiva mar-
cou, na última quinta-
feira (2) a apresentação

dos jogadores Mala, Jean e Rin-
cón, novos reforços do Auto
Esporte Clube para a fase final
da Segunda Divisão do Campe-
onato Paraibano de Futebol. A
cerimônia ocorreu na churras-
caria do alvirrubro, localizada
no anexo do estádio Mangabei-
rão, na Capital. Vereadores
pessoenses, jornalistas, torce-
dores e dirigentes estiveram
presentes.

Os reforços estarão em campo
amanhã diante do Paraíba, na
abertura do quadrangular final
da Segundona. O jogo será às
15h15 no estádio Almeidão, em
João Pessoa. Mala, Jean e Rincón
já estão regularizados junto ao
Departamento de Registro da
CBF e estarão á disposição do
técnico Chicão. “A torcida pediu
jogadores de luxo e trouxemos.
O que falta agora é o torcedor ir a
campo e o time fazer o seu dever,
que é a classificação para a Pri-
meira Divisão do Campeonato
Paraibano”, disse o presidente
Edvalson Travassos.

Dez anos depois de ser reve-
lado pelo Auto Esporte e voltar
a vestir a camisa do time na fase
final da Segundona desta tem-
porada, o atacante Maia era so-
mente alegria. “Sempre amei
este time. Foi no Auto Esporte
que tudo começou na minha
vida. Apareci para o cenário
nacional e internacional do fu-
tebol através deste time. Meu
objetivo agora é levar o clube a
Primeira Divisão juntamente
com todos os meus companhei-
ros”, afirmou o jogador que já
atuou pelo Náutico/PE, Leri/Es-

panha, União São João/SP, Mogi
Mirim/SP, Santo André/SP, Bo-
tafogo/PB, Lerida, Coritiba/PR e
Gama/DF e CSA-AL.

SÉRIE D
O Treze fará hoje à tarde um

recreativo no estádio Alberto
Silva, em Teresina-PI, palco do
jogo contra o Flamengo-PI, na
estreia dos times na Série D do
Campeonato Brasileiro. O téc-
nico Reginaldo Sousa não for-
çará muito os jogadores. O trei-
no será leve e o objetivo é ape-
nas fazer com que os atletas
façam estiramentos nos mús-
culos devido às 16 horas de via-
gem até o estado do Piauí.

Mesmo reconhecendo o favo-
ritismo do adversário, pelo fato
de jogar em seus domínios e ter
sido campeão piauiense, o téc-
nico da equipe paraibana, Regi-
naldo Sousa informou que os
clubes participantes da Série D
estão nivelados. Reginaldo dis-

se encarar esta competição com
humildade, pois, assim como se
sagrou campeão paraibano pelo
Sousa este ano, pretender dar
“voos” maiores no comando
técnico do Treze Futebol Clube.

A partida diante do Flamen-
go-PE está programa da para
as 16 horas. Dezoito jogadores
estão á disposição do treinador
Reginaldo Sousa. O time parai-
bano chegou a Teresina na ma-
nhã de ontem, indo diretamen-
te para o hotel.

O técnico Reginaldo Sousa
esconde o jogo. A equipe prin-
cipal, conforme disse, será
anunciada apenas momentos
antes da partida. O objetivo é
evitar surpresas de última
hora por parte do adversário.

O jogo é aguardado com mui-
ta expectativa por parte da tor-
cida rubro-negra do Piauí.
Acredita-se num público supe-
rior a 15 mil pessoas.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

U

Jean, Rincón e Maia foram apresentados à imprensa na última quinta-feira

PEDRO PAULO/DIVULGAÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Atletas da Funad são destaques

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Eles conquistaram 17 medalhas na etapa do Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolímpico de Atletismo, Halterofilismo e Natação disputado em Natal

O Circuito Estadual de Vôlei
de Praia, etapa João Pessoa, terá
hoje as disputas do torneiro
principal, quando 24 duplas,
sendo 12 masculinas e outras
12 femininas, estarão dispu-
tando vagas para as semifinais
e finais, que ocorrerão amanhã.
A competição, promovida pela
Confederação Brasileira de Vô-
lei acontece na arena montada
na praia do Cabo Branco, em
João Pessoa.

O torneio qualifying que foi
realizado ontem, classificou
quatro equipes no feminino e
quatro no masculino, que se
juntaram com as quatro du-
plas indicadas pela federação
sede e mais as quatro melhores
do ranking deste circuito tota-
lizando 12 equipes em cada ca-
tegoria.

O torneio principal se  inicia
às 8 horas de hoje se estenden-
do até às 16 horas. Os jogos se-
rão divididos em três fases.
Duas fases hoje quando primei-
ramente todas as três equipes
do grupo jogam entre si. Saem
as duas melhores que partici-
pam das quarta de finais hoje
a tarde. No domingo pela ma-
nhã serão realizadas as semi
finais e as finais da etapa e a
cerimônia de premiação será

equipe de atletas da
Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Por-

tador de Deficiência (Funad)
conquistou 17 medalhas na Eta-
pa Regional Norte-Nordeste do
Circuito Loterias Caixa Brasil
Paraolímpico de Atletismo, Hal-
terofilismo e Natação, realiza-
do este mês na cidade de Natal
(RN). Foram 12 de ouro, quatro
de prata e uma de bronze. Pri-
meiro lugar nos 100 metros li-
vre, 100 borboleta e 50 livre de
natação, o medalhista das Pa-
raolimpíadas de Pequim, Pheli-
pe Andrews, está entre os 30
melhores nadadores paraolím-
picos do Brasil e é, atualmente,
o 2º colocado no ranking mun-
dial. Ele disputará a etapa nacio-
nal em setembro.

Segundo o técnico da Funad,
Jailton Lucas de Miranda, a
equipe de Halterofilismo, com-

posta por quatro atletas, se
classificou para a Etapa Centro-
Leste do Circuito que será dis-
putada em Brasília, entre os
dias 24 e 27 deste mês. Eles con-
quistaram o 1º e 2º lugares na
categoria acima de 100 quilos,
o 2º lugar na classe acima de 48
quilos e o 4º acima de 56 quilos.
"A equipe está treinando bas-
tante para essa nova etapa,
tudo com a finalidade de tra-
zer mais medalhas para a Pa-
raíba e a Fundação", declarou.

Para Jailton, a delegação da
Funad se saiu "muito bem na
Etapa Norte-Nordeste do Cir-
cuito da Caixa. Agora, o foco é a
Etapa Centro-Leste de Haltero-
filismo e a Etapa Nacional de
Natação", disse. A delegação da
Funad teve o apoio do Gover-
no do Estado, através da Secre-
taria Estadual da Juventude,
Esporte e Lazer (Sejel).

A

Flamengo enfrenta Vitória
hoje à noite no Maracanã

Três jogos hoje abrem mais
uma rodada do Campeonato
Brasileiro da Série A com des-
taque para o jogo entre Flamen-
go e Vitória às 18h30 no está-
dio do Maracanã. As outras
partidas são Santos x Sport
Recife, na Vila Belmiro; e Santo
André x Grêmio Barueri, no
estádio Bruno José Daniel, to-
dos no mesmo horário do con-
fronto no Rio de Janeiro.

No Rio, mas longe do Mara-
canã, o Flamengo não teme que
o jogo contra o Vitória, hoje, no
Engenhão, se transforme em
um confronto em campo neu-

ATLETISMO

- Maurício da Conceição - classe T-54 1º lugar nos 5000 e 100 metros

- Valdemir de Paiva Tavares - classe T-54 1º lugar nos 1500, 800 e 400 metros

- Gilvandro de Monte Ferraz - classe T-57 3º lugar no Lançamento de Dardo

- Anna Paula M. Barbosa - classe F44 4º lugar no Lançamento de Dardo e de Disco

- Sandro Alves da Silva - classe F42 1º lugar no Lançamento de Dardo e Disco

- João Luís dos Santos - F46 1º lugar no Lançamento de Peso e de Disco

- Phelipe Andrews - classe S-10 1º lugar 100m livre, 100 borboleta e 50 livre

 - Manoel Bento de Santana Filho 1º lugar na categoria acima de 100 kg

- Ronaldo Torres de Sousa Júnior2º lugar acima de 100 kg

- Paloma Soares de Lima 2º lugar acima de 48 kg

- João Pereira da Penha Filho 4º lugar acima de 56 kg. 20º Manchester City 82,3

QUADRO DE MEDALHAS #

NATAÇÃO

HALTEROFILISMO

Começa hoje o torneio principal do
Circuito Estadual de Vôlei na Capital

O nadador Phelipe Andrews foi o vencedor na  classe S-10  nas provas de 100m livre, 100 borboleta e 50 livre

realizada às 12 horas. Na re-
gião Nordeste, os paraibanos
Álvaro e Vitor lideram o
ranking masculino e a paraiba-
na Bruna com a sergipana Cida
lideram o feminino.

 Nesta etapa estão presentes:
Virna (medalha de ouro nos Jo-
gos panamericano do Canadá)
que faz parceria com a bicam-
peã mundial Sub-21, a cearense
Taiana; o internacional atleta
pernambucano Lula (medalha
de prata nos jogos panamerica-
nos)  que faz parceria com o baia-
no Juca (disputou vários tornei-
os na Europa); o campeão brasi-
leiro Sub-21 de 2006, Vinicius
Santana, além de outros atletas
que já jogaram nos Estados Uni-

dos a exemplo da Érica (PB) e Lu-
iza Amélia (CE).

A Federação Paraibana de
Voleibol montou a arena na
praia do Cabo Branco, duas ruas
após o Jangada Clube. O evento
tem como patrocinador o Ban-
co do Brasil e parcerias do Ata-
cadão dos Eletros, restaurante
Porto Gallo e da Prefeitura de
João Pessoa através da Secreta-
ria da Juventude, Esporte e Re-
creação. A entidade, através do
seu departamento de vôlei de
praia se esmerou na organiza-
ção desta etapa e acredita que
com as condições ideais os atle-
tas possam apresentar um ex-
celente nível técnico.

As disputas, iniciadas ontem na praia do Cabo Branco, vão até amanhã

NORTE/NORDESTE

tro. Para Toró, o grupo tem con-
dições e a obrigação de ter bons
resultados independentemen-
te de jogar em seu estádio.

- O Maracanã é nossa casa,
mas um time que quer ser cam-
peão não tem que se importar
com o campo. A gente tem que
estar disposto a vencer em
qualquer lugar.

Já jogamos lá duas vezes e de-
mos sorte, foram duas goleadas
– disse o volante, recordando-
se de duas vitórias por 4 a 0 so-
bre o América em 2008 e Resen-
de em 2009, pelo Campeonato
Carioca.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

"Sentar-se, concentrada, contar até um
número, por exemplo dez, ou doze, e espe-
rar agudamente um acontecimento im-
portante, era seu exercício mais impreci-
so, mais despido de maldade, porque ela
não escolhia o que ia acontecer, só fazia
acontecer.

Havia outros, menos intensos: gritar
"aaaa" de olhos fechados e, abrindo-os, es-
perar que tudo houvesse desaparecido;
colocar a mão molhada na testa e acom-
panhar aquele sangue mais frio passean-
do no seu corpo; imóvel e muda, obrigar a
fruteira de cristal brilhante a estilhaçar-
se no chão com a força do pensamento;
passar sem comer um dia inteiro para
preocupar a mãe e ouvir deliciada: "Ana
Lúcia, você me mata!".

Entretanto, era esperar que algo impor-
tante acontecesse quando contasse até doze
ou dez que lhe dava aquele segundo de vida
intenso do qual ela saía sempre um pouco
mais velha, e apressava a sua respiração,
como um cansaço ou um beijo de Guilher-
me em Nilsa. Horas depois, ou nos dias se-
guintes, quando ouvia as pessoas grandes
conversarem segredos ou comentarem
graves um fato recente, dizia-se, plena de
poder, ela mesma perplexa ante suas pos-
sibilidades: "Fui eu. Fui eu que fiz."

Achava péssimo ir à escola, a professo-
ra era horrível. As coisas de que mais gos-
tava: pensar sem ninguém perto, porque
aí podia ir avançando até se perder, brin-
car de santa, dormir, comer doce. Bom
mesmo era fazer nada, nem pensar, mas
isso só às vezes conseguia, e era impossí-
vel gozar o momento, sempre passado.
Pois quando o sentia, ele já acabara: ela
começara a pensar. Ter aquilo na mesma
hora seria morrer? - perturbava-se ela com
o pensamento, cada vez sabendo mais.

Sim, cada vez sabendo mais. Sempre
sentira esse mistério: não ter pai. Ela, que
podia tanta coisa, afinava-se embaraçada
de não conseguir dizer "papai" do modo
de Tita ou Nina. Era a única coisa que fazi-
am melhor do que ela, dizer "papai". A di-
ferença talvez só ela percebesse, sutil. Sen-
tia que pai era uma coisa que se tem sem-
pre, como mãe, ou roupas. Tita e Nina sa-
biam que aquela era uma vantagem:

- Quede seu pai, Ana Lúcia?
- Está viajando.
Disseram-lhe isso, já tinha escutado ou

inventara? Ah, cada vez sabia mais, sem-
pre mais.

Guilherme e Nilsa não se beijavam per-
to da mãe. Se ela chegava, as mãos fica-
vam quietas nas mãos, a respiração fica-
va mansinha e não havia mais nada inte-
ressante para olhar da janela do quarto.
Beijar devia ser proibido. Ou pecado. (Sa-
bia mais, sempre mais).

- Ana Lúcia, seu pai ainda está viajando?
- Está.
- Mentirosa! Sua mãe é desquitada.
Ficou impotente diante da palavra

desconhecida. Uma coisa nova, ainda não
se podia saber de que lado olhar para pos-
suí-la toda. Desquitada. Desquitada. Jamais
perguntaria a Tita, era uma alegria que não
lhe daria. Ficou uns instantes sem saber
como sair ilesa dessa armadilha. Tita cora-
da e brilhante de prazer na sua frente.

Menina
ContoContoContoContoConto

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

DE LETRAS DA UFPB

IVAN ÂNGELO

CLARICE LISPECTOR

O que li
Dúvidas, e mais dúvidas. É o que não falta na cabecinha das crianças.

Quem nunca ouviu falar na idade dos porquês? Mas que idade é essa? Por
que ela acontece? No período dos cinco aos oito anos de idade a criança
mergulha numa fase intensa de aquisição da linguagem, fase esta rechea-
da de novas dúvidas que são acompanhadas, em sua maioria, de uma
infinidade de perguntas que em muito incomoda os adultos.

Há casos, entretanto, em que as crianças se retraem e se fecham em um
mundo particular em companhia dos seus novos mistérios. É o que acon-
tece com a personagem do conto em destaque nesta edição. O mistério é o
significado da palavra "desquite". A barreira, difícil de ser ultrapassada, é o
amor pela mãe e o medo de feri-la com uma pergunta cuja resposta possa
magoá-la. E o resultado desse conjunto (mistério e barreira) é uma situa-
ção em que a palavra "desquite" assume escabrosos significados na cabeça
da criança.

No conto "Menina", Ivan Ângelo adota uma postura de diálogo direto
com o leitor, por entender que ele (o leitor) se interessa muito mais por
questionamentos do seu cotidiano do que por textos fictícios, longe de
sua realidade. Essa, aliás, é uma das marcas principais dos seus textos, que
parecem sempre ter sido escritos somente para a pessoa que o lê. Nascido
em Barbacena/Minas Gerais em 1936, o escritor e jornalista faz parte do
seleto grupo de principais romancistas da literatura contemporânea.

Café pequenoCafé pequeno

"Não entendo. Isso é tão vasto que
ultrapassa qualquer entender. En-
tender é sempre limitado. Mas não
entender pode não ter fronteiras.
Sinto que sou muito mais comple-
ta quando não entendo. Não enten-
der, do modo como falo, é um dom.
Não entender, mas não como um
simples espírito. O bom é ser inteli-
gente e não entender. É uma ben-
ção estranha, como ter loucura sem
ser doida. É um desinteresse man-
so, é uma doçura de burrice. Só que
de vez em quando vem a inquieta-
ção: quero entender um pouco. Não
demais: mas pelo menos entender
que não entendo."

..................
No conto "Menina", Ivan

Ângelo adota uma
postura de diálogo direto
com o leitor, por entender

que ele (o leitor) se
interessa muito mais por
questionamentos do seu

cotidiano do que por
textos fictícios, longe de

sua realidade.
Essa, aliás, é uma das
marcas principais dos

seus textos, que parecem
sempre ter sido escritos
somente para a pessoa

que o lê...................

- E o que é que tem isso?
Tita desmontou como um quebra-cabe-

ça, Ana Lúcia balançara o tabuleiro. Ja-
mais teria medo de Tita, ela sempre de-
pendia demais das coisas fora dela, de um
gesto, de uma palavra como desquitada
ou parto.

Desquitada. Passou dias tentando solu-
cionar sozinha. Seria uma coisa como bur-
ra, feia? Não, não parecia. Flor? Flor pare-
cia, mas não explicava nada: orquídeas,
rosas, sempre-vivas, desquitadas… Pare-
cia. "Mentirosa! Sua mãe é desquitada." Tita
dissera como quem diz o quê? o quê? o quê?
- "sem-vergonha". Sim!, como quem diz
sem-vergonha: olhando de frente e espe-
rando um tapa.

Nesses dias amou a mãe com muita for-
ça, amou-a até sentir lágrimas, defenden-
do-a contra a palavra que poderia feri-la:
desquitada, sem-vergonha. Pensava a pa-
lavra de leve, com receio de ferir a mãe.
Experimentava baixinho torná-la mais
suave, molhando-a de lágrimas e amor:
desquitadinha, sem-vergonhinha. Mas a
palavra sempre agredia, sempre feria.

[...] A professora feia! pergunta no fim
da manhã, recolhendo os cadernos, se al-
guém tem alguma dúvida. Ana Lúcia acen-
de-se emocionada. Por que não a profes-
sora? Talvez ela fosse boa, talvez dissesse
logo o que é desquitada, talvez dissesse na
mesma hora, sem muitas perguntas como
por que você quer saber uma coisa dessas.
Levanta-se tímida, insegura. Já de pé, de-
siste, e não sabe se senta ou chora.

- O que é, Ana Lúcia?
A voz da professora, mansa, mas não

ajudando. "Não pergunto, não pergunto"
- teima Ana Lúcia, ganhando tempo.

- O que é? - a voz insiste.
As meninas riem, insuportáveis. Hele-

nice e seus dentes enormes impossibili-
tando tudo. Ana Lúcia sente que vai cho-
rar. Estar perto da mãe é o que mais deseja.

- Sente-se - ordena a professora irritada.
A máquina de costura avançava deci-

dida sobre o pano. Que bonita que a mãe
era, com os alfinetes na boca. Gostava de
olhá-la calada, estudando seus gestos, en-
quanto recortava retalhos de pano com a
tesoura.

[...] A mãe saberia o que ela queria per-
guntar-lhe intensamente agora quase com
fome, depressa, depressa antes de morrer,
tanto que não se conteve e:

- Mamãe, o que é desquitada? - atirou

rápida com uma voz sem timbre.
[...] A mãe reconstruiu o mundo com

uma voz maravilhosa e um riso:
- Eu precisava mesmo explicar para você

a situação. Mas você é tão pequena! [...]
- Desquitada é quando o marido vai

embora e a mãe fica cuidando dos filhos.
Pronto, estou livre - sentiu Ana Lúcia. -

Desquitada, desquitada, desquitada - re-
petia sem medo.

Sentia-se completa e nova. Alegrou-se
por não precisar amar a mãe com aquela
força de antes. Sendo apenas uma menina
poderia cansar-se e então o que seria da
mãe? Bom que desquitada não fosse um
insulto. Bom mesmo. Deixava-a livre para
pensar e não pensar, coisa tão difícil que

- Marido é o pai? - ela quis confirmar,
conquistando áreas que as outras crian-
ças tinham naturalmente. A mãe sorriu e
confirmou.

Tita sabia dizer "papai" porque a mãe
não era desquitada - ia Ana Lúcia apren-
dendo, descobrindo.

Havia muita coisa em que pensar na-
quela conversa. Por exemplo: o que ela cha-
ma de marido é o que eu chamo de pai.
Essa é uma diferença entre mãe e filha.

Ela sabia cada vez mais."

REPRODUÇÃO



JP vence prêmio na área
de patrimônio cultural
A Prefeitura de João Pessoa (PMJP) venceu a edição
2009 do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade,
instituído pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), órgão do Ministério da
Cultura (MinC). O prêmio refere-se a categoria
'Apoio Institucional e/ou Financeiro' pelo desenvol-
vimento do "Programa Integrado de Preservação do
Patrimônio Cultural de João Pessoa". A cerimônia de
entrega da premiação acontecerá no dia 14 de
outubro, às 20 horas, na Sala Villa-Lobos do Teatro
Nacional Cláudio Santoro, em Brasília.
A Comissão Nacional de Avaliação,que apontou os
vencedores deste ano, analisou 67 participantes em
sete categorias. Foram premiados projetos nas áreas
de "educação patrimonial", "divulgação", "pesquisa e
inventário de acervos", "preservação de bens móveis
e imóveis", "salvaguarda de bens de natureza
imaterial" e "proteção do patrimônio natural e
arqueológico".
Nos anos anteriores, os premiados no item
"institucional" foram o Instituto de Pesquisas Etno-
Ambiental do Xingu/Ipeax, em Camarana, no Mato
Grosso (2008); Instituto Homem Pantaneiro, em
Corumbá, no Mato Grosso do Sul (2007); Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (2006); Associa-
ção Pró-Reforma, em Bananal, São Paulo (2005); e a
empresa Sol Informática, de Belém, no Pará. O
Prêmio Rodrigo de Melo Franco, em homenagem ao
fundador do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, ocorre desde 1994.

Não sei por que
todos me
adoram se
ninguém entende
minhas ideias.

Albert Einstein,
CIENTISTA
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Trem da Fartura sai hoje
de João Pessoa a Bayeux
Festa pretende arrecadar 10 toneladas de alimentos que

serão doadas para famílias carentes. 19
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Arlindo Almeida estreia,
amanhã, das 9 horas às 10
horas, programa sobre música
clássica para quem não é
expert no assunto‘Billy Elliot’ é destaque do

CCBN, no Sertão da PB
Filme sobre criança que troca o boxe pelo ballet terá

exibição gratuita a partir das 14h30. 23
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Termo acadêmico para definir
a música muito bem-elaborada

Lilla Ferreira
REPÓRTER

lgo de novo no ar. As rádios
Tabajara AM (1.110) e FM
(15.5) estão com uma nova

programação no ar, uma proposta que
pretende imprimir um novo perfil, um
novo conceito, enfatizando a qualida-
de da informação e da música, de ma-
neira ágil e dinâmica. É o caso do pro-
grama “Um Toque de Classe” (Tabaja-
ra FM), que será apresentado por Arlin-
do Almeida, aos domingos, das 9 horas
às 10 horas, com estreia amanhã.

Na programação, música erudita
apresentada de forma didática. Além
de um repertório rico em clássicos do
estilo, durante uma hora de progra-
ma o ouvinte da Rádio Tabajara e
amante da boa música terá a oportu-
nidade de aprender um pouco de tudo
sobre a música clássica. “Um progra-
ma para leigo, para quem não conhe-
ce o estilo. Vai dar explicações sobre o
que é um ‘concerto’, uma ‘orquestra’,
um ‘alegro’, toda uma terminologia
que o amante da música clássica co-
nhece, mas que o público em geral não
tem acesso”, explica o superintenden-
te da Tabajara, Rui Leitão.

Seguindo a tradição educativa das
rádios públicas o programa “Um
Toque de Classe” traz, sob o coman-
do de Arlindo Almeida, um apaixo-

Música erudita, ou clássica, é um ter-
mo amplo utilizado costumeiramente
para se referir à música academicamen-
te estudada, em sua forma, estilo e ana-
lisada dentro das tradições, seguindo
cânones preestabelecidos no decorrer
da história da música. Produzida nas
tradições da música secular e litúrgica
ocidental, englobando um período
amplo que vai, aproximadamente, do
século IX até a atualidade.

As normas centrais desta tradição
foram codificadas entre 1550 e 1900,
o chamado período de prática co-
mum. Oposto aos termos: “música
popular”, música folclórica ou músi-
ca oriental, o termo música clássica
abrange uma série de estilos musi-

nado pela música clássica, estudioso
e pesquisador, uma proposta inteli-
gente e educativa. Almeida foi secre-
tário da Indústria e Comércio do Es-
tado, professor da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) e membro
do Conselho Deliberativo do Sebrae
Paraíba.

“A proposta do programa é de cu-
nho educativo, eu não apresento sim-
plesmente as músicas. Aproveito
para também fazer um mergulho na
história da música ocidental, os com-
positores, os gêneros musicais, os
instrumentos. Um parceiro muito
interessante, um voo rasante sobre
essa realidade da música clássica”,
explica Arlindo Almeida. Nomes
como Johann Sebastian Bach, Frédé-
ric Chopin, e Tchaikovsky, todos os
grandes criadores, compositores de
música erudita.

Será criado também um canal
aberto de comunicação com os ou-
vintes. Através dessa comunicação
será possível acatar sugestões e crí-
ticas, que deverão enriquecer a pro-
posta do programa. “Um Toque de
Classe” traduz o esforço que a nova
administração da Rádio Tabajara
tem empregado no sentido de diver-
sificar o instrumento de Comunica-
ção Social, apresentando opções para
as pessoas que gostam de música di-
ferente e de qualidade.

cais, desde intricadas técnicas com-
posicionais (como a fuga),  até o sim-
ples entretenimento (operetas).

O termo “música clássica” só apa-
receu no início do século XIX, numa
tentativa de se “canonizar” o perío-
do que vai de Bach até Beethoven
como uma era de ouro. Hoje em dia,
o termo aplica-se aos dois usos: “mú-
sica clássica” no sentido que alude à
música escrita “modelar,” “exem-
plar,” ou seja, “de mais alta qualida-
de”; o termo é aplicado a “música
erudita” (ou “música séria”) em ge-
ral. E, “música clássica” que se apli-
ca a música do Período Clássico do
Século XVIII e parte do Século XIX.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO Arlindo Almeida é o apresentador do programa, que estreia amanhã, às 9 horas

“Vai dar explicações sobre o que é um ‘concerto’,
uma ‘orquestra’, um ‘alegro’, toda uma terminologia
que o amante da música clássica conhece, mas que
o público em geral não tem acesso”

Ruy Leitão
SUPERINTENDENTE DA TABAJARA

“
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O que é belo
não morre

Festival Internacional

SONS ERUDITOS
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão, que começa hoje,

é o maior evento de música clás-
sica da América Latina e o jo-
vem Caio Alves, aluno do 9º ano
A, do colégio Motiva Ambien-
tal, em João Pessoa, irá partici-
par, mostrando todo o seu ta-
lento adquirido com muito es-
forço e treinamento nas aulas de
violoncelo da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB).

 Ele e outro paraibano foram
selecionados entre artistas do
mundo todo para ir ao festival
com todas as despesas pagas.
“Os organizadores do evento
realizaram uma seleção envol-
vendo candidatos de várias na-
cionalidades.

Quem era de São Paulo fazia
as audições lá mesmo, quem
não era poderia mandar um ví-
deo. Doze pessoas foram selecio-
nadas e eu consegui estar entre
elas”, explica Caio.

 O adolescente de apenas 14
anos disse que a oportunidade
será muito boa já que irá viven-

ciar uma nova experiência em
sua vida e ter aulas com pro-
fessores renomados internaci-
onalmente que poderão contri-
buir para que cada dia ele se
aperfeiçoe mais no instrumen-
to que é a sua “paixão” – o vi-
oloncelo.

 Caio Alves aprendeu a tocar
o instrumento desde os oito
anos de idade. “Tudo começou
a partir de uma brincadeira. Via
uma amiga tocar e tocava jun-
to com ela.

Fui me interessando e hoje
levo muito a sério”, frisa. Hoje
ele tem aulas na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB),
com o professor Felipe Avelar e
toca na Banda Armorial do Co-
légio Motiva.

 O festival acontecerá até o pró-
ximo dia  26. Este ano três moti-
vos o tornam ainda mais impor-
tante: o festival chega a sua 40ª
edição; entra na programação
oficial da França. BR2009; e mar-
ca o aprimoramento do inter-
câmbio artístico-educacional do
evento.

Estudante paraibano participa do maior evento de
música clássica da América Latina, a partir de hoje,
em Campos do Jordão, no Estado de São Paulo ‘A juventude de Machado

de Assis’ ganha nova edição
Referência maior da literatura brasileira,

a obra de Machado de Assis já foi analisada
por múltiplos ângulos, mas seus escritos da
juventude ainda permanecem desconheci-
dos do grande público. O clássico A juven-
tude de Machado de Assis (1839-1870) - en-
saio de biografia intelectual, de Jean-Michel
Massa, revive essa fase menos conhecida do
autor brasileiro, revelando o início de sua
vida e a sua precocidade na escrita.

A Editora Unesp lança agora uma nova
edição desta obra publicada originalmente
há quase 40 anos e considerada um clássico
nos estudos machadianos. Uma das maio-
res autoridades mundiais na pesquisa so-
bre Machado de Assis, Jean-Michel Massa
estudou a fundo jornais, periódicos e textos
da puberdade do escritor brasileiro, além
de autores secundários que se relacionam
com o quadro literário da época, contrapon-
do essa produção à fase madura do autor.

Na primeira parte do livro, é retratado o
aprendizado das letras pelo autor, traba-
lhando a árvore genealógica, as dificulda-
des e os primeiros contos e prosas de Ma-
chado de Assis. Em seguida, foca-se o enga-
jamento para trabalhos do autor. Enquanto
a terceira parte mostra os altos e baixos vi-
vidos por ele, a quarta remete às responsa-
bilidades assumidas pelo “mestiço”. Por fim,
são reveladas as obras e contos de uma eta-
pa mais calma na vida do escritor.

Jean-Michel Massa define A juventude de

Machado de Assis como uma biografia inte-
lectual, espiritual e histórica. Para tanto, utili-
za-se de referências precisas como amizades
próximas, a atividade política e os amores de
Machado, principalmente a união com Caro-
lina. É importante lembrar que essa obra vai
até meados de 1870, acompanhando o brasi-
leiro até os 30 anos de idade, quando nenhum
de seus livros mais conhecidos na atualidade
tinha sido escrito e quando ele ainda não tinha
tanta notoriedade no meio literário.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O
DIVULGAÇÃO

Jean-Michel Massa, autor da obra sobre Machado

Nos anos 70 a cultura do sisal
no Curimataú, mais destacada-
mente em Cuité, foi essencial para
a economia da região e para a so-
brevivência das comunidades ru-
rais, dependentes da agricultura
familiar em função das condições
do clima semi-árido.

A capacidade de gerar oportuni-
dades abria o mercado de traba-
lho, gerava emprego e renda. A ci-
dade vivia um tempo de glória, e

igual a todo lugar, havia um
ponto de convergência: “O bar
Ouro Verde”.

Nas segundas-feiras, dia de
feira na cidade, ajudava meu
pai no armazém - um comér-
cio de compra e venda de fi-
bras, que ficava de frente ao
mercado central. Mas os acon-
tecimentos só me prendiam
até o meio-dia. Percebia a hora
porque não havia sombra na
calçada e a fome dava a im-
pressão de querer destruir o
estômago. A impaciência irri-
tava meu pai que, para ver-se
“livre” de mim, abria o cofre,
tirava uma nota de dez (um
Santos Dumont) e dispensava-
me.

Eu almoçava e batia pernas
para o bar (Ouro Verde) do
meu tio. Mal me via e já pedia
para limpar uma mesa, deixar
cerveja noutra, dar um reca-

do. Os fregueses se atropelavam em
meio à confusão das conversas, gar-
galhadas, dos versos dos repentis-
tas...

“...Quem amar uma, eu amarei dez,
quem amar dez, amarei cem,

Amo todas, não deixo uma e nem
dez para ninguém...

...São mentiras do amor, pois só a
dor é quem conforta a minha soli-
dão...”

Um bom verso era medido pela rea-
ção das pessoas. Gostava daquilo; às
vezes ficava feito uma estátua, ad-
mirando, vendo o verso nascer, a ri-
queza da rima, a surpresa do senti-
do. De repente, um grito. Era meu tio.
“Olha o serviço!” Ia socorrer algum
freguês desesperado por uma cerve-
ja. De lá eu escutava pedaços de ver-
sos, aplausos, boas risadas.

Certa vez um homem deu um mote:
“A fantasia são as asas do pássaro

do coração.”
O repentista estava sempre pron-

to:
“Na estiagem do isolamento quan-

do no peito bate a tristeza...
Despeço-me da dor, do rancor e das

mágoas que irrigam a solidão,
Pro meu peito só aceito a boa re-

cordação porque
O que é belo não morre: transfor-

ma-se em outra beleza...”
O passado ficou onde está: na imo-

bilidade do silêncio. Restou a fanta-
sia que, através das suas asas, vez
ou outra, traz boa recordação. Lem-
bro do homem, do mote, da morte da
mulher, causa da sua solidão. Lem-
bro do violeiro.

No fim do dia ganhava outro “San-
tos Dumont“. Pronto, agora tinha di-
nheiro para o cinema pela semana
inteira. Era tudo!

Boa infância, belas lembranças.. .
Mas as lembranças bastam, mesmo
que boas, mesmo que belas. Afinal de
contas, o que é belo não morre: trans-
forma-se em outra beleza...

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

ARTISTA  PLÁSTICO, JORNALISTA E
ESCREVE ÀS QUINTAS-FEIRAS NESTA
COLUNA
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One Kind Favor

O disco se trata de uma homenagem
apaixonada ao que o Blues tem de
mais orgânico e essencial...

Festa sobre trilhos

P

Cada um dos vagões contará,
hoje, com trios pé-de-serra e a
expectativa é de que sejam
arrecadadas 10 toneladas de
alimentos para distribuição
com famílias carentes

TREM DA
FARTURA

é de serra, animação e muita
solidariedade. É nesse clima
que o Trem da Fartura partirá

da CBTU, em João Pessoa, hoje, dia 4,
com destino à cidade de Bayeux. O São
João com Fartura é uma parceria en-
tre o Serviço Social do Comércio da
Paraíba (Sesc) e a Universidade Fede-
ral da Paraíba, através do curso de
Relações Públicas, sob coordenação
das professoras Patrícia Morais e Ana
Paula Campos.

O diferencial do passeio é que nin-
guém fica parado. Cada um dos va-
gões do trem contará com um trio de
forró pé de serra, tocando e cantando
o tradicional ritmo nordestino, ani-
mando os presentes e convidando-os
a entrarem na dança.

Ao total, mil viajantes poderão par-
ticipar desse grande evento solidário.
O ingresso para entrar no trem e par-
ticipar dessa grande festa são cinco
quilos de alimentos não perecíveis,
sendo dois de feijão e três de arroz.
Tudo será entregue ao Banco de Ali-
mentos Sesc Senac, que repassará à

Escreve Roberto Muggiati, em seu pre-
cioso livro “Blues: da lama à fama”, que,
“no confronto com a realidade concreta
do século 20 na América, o cantor de blu-
es se exprime, em relação ao sexo e ao
amor, com admirável lucidez e lirismo”.
Esta passagem me fez pensar na canção
“Love in Vain”, de Robert Johnson, que,
com imagens desoladas (como aquela do
trem partindo com suas duas luzes
atrás), constrói um discurso sofisticadís-

simo sobre as agruras do amor.
Não foge dessa tradição o Rei do Blues

– o Blues Boy King, ou, simplesmente,
B.B. King. O seu mais recente disco, “One
Kind Favor” (Geffen, 2008), tem quase
todo seu repertório dedicado a canções
que falam do amor, amargurado ou não.
Uma das exceções é a sensacional “See
that my grave is kept clean”, de autoria
de Lemon Jefferson. Ironicamente mór-
bida nas cordas de “Lucille” (a lendária
guitarra), ela concentra imagens de be-
leza rara, como a do cortejo em que “Há
dois cavalos brancos em linha/ dois ca-
valos brancos estão em linha/ Prontos
pra levarem meu corpo à cova”.

Mas destaco aquelas canções que o
amor é tema principal. Na desesperada
“I get so weary”, de Jean Williams, B.B.
King com seu peculiar “holler” manda
ver um rhythm & blues na tensão de
quem sabe que sua garota nunca mais

vai aparecer. Mais forte e pungente é a
interpretação para o blues “Get these
Blues off me” de Lee Vida Walker. Nela,
King faz soar sua guitarra acompanha-
da por metais ostensivos, repercutindo
a resignação melancólica do eu lírico em
perceber que deve deixar livre sua garo-
ta por não poder satisfazê-la como de-
veria: “Eu tentei te agradar/ Mas você
nunca se satisfez comigo/ Bem, tentei te
agradar/ Mas você nunca se satisfez co-
migo/ Então vou te deixar ir, gata/ Você
deve ficar livre”.

Há outras canções que assumem tons
diferentes em relação ao amor, como a
bela e a esperançosa “Waiting For Your
Call”, de T-Bone Walker: “Não importa
o tempo que eu espere lá fora/ Não im-
porta quantas vezes eu tenha chorado/
Gata, eu ainda te amo/ E vou ficar aqui te
esperando/ Esperando, gata, por uma li-
gação tua”. Bela também, neste sentido,
é “My Love is Down” do mítico blues-
man Lonnie Johnson.

Acho, no final das contas, que o tom
amoroso assumido por B.B. King trans-
cende ao amor em sua forma convencio-
nal. “One Kind Favor” se trata, na ver-
dade, de uma homenagem apaixonada
ao que o Blues tem de mais orgânico e
essencial. Como disse Robert Johnson:
“O Blues, ora, o blues é um velho cora-
ção doente e preocupado/ Assim como
quando a mulher que você ama é difícil
de agradar”.

inúmeras entidades sociais da Paraí-
ba.

O trem partirá da Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos (CBTU), no
centro da Capital, às 15 horas, e se-
guirá com destino a Bayeux. Já na ci-
dade, em parceria com a prefeitura
local, haverá uma festa junina com co-
midas típicas, barracas e arrasta-pé.
Tudo, claro, ao som do autêntico forró
pé-de-serra.

A volta para a cidade de João Pes-
soa será no mesmo ritmo, marcando
a animação e de unir o gostoso de co-
memorar o São João com a importân-
cia de auxiliar no trabalho com pes-
soas carentes. Com esse evento, o Sesc
Paraíba e a UFPB provam que é possí-
vel realizar um evento ao mesmo tem-
po atrativo e solidário.

ARRECADAÇÃO
A expectativa é arrecadar dez tone-

ladas de alimentos. Os interessados
em participar do evento devem pro-
curar a sede do Banco de Alimentos
em João Pessoa, que fica na unidade
do Sesc Centro, na Rua Desembarga-
dor Souto Maior, 281, no Centro da ci-
dade. Após a entrega dos alimentos, o
interessado receberá uma camisa, que
será o passaporte para o embarque no
trem. Outras informações podem ser
obtidas através do telefone (83) 3208-
3152.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

#
Mil viajantes poderão participar desse grande evento
solidário. O ingresso para entrar no trem e participar dessa
grande festa são cinco quilos de alimentos não perecíveis,
sendo dois de feijão e três de arroz
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POETA E ADVOGADO E ESCREVE ÀOS
FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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A boa educação é como uma moeda
de ouro: tem valor em toda parte.

 O general Mário Ivan e Lucinha Bezer-
ra, que moram na Capital paraibana,
festejam o sucesso da neta Beatriz
(11) que, morando em Buenos Ayres
com os pais, Ricardo e Cleives, foi se-
lecionada para ser apresentadora
dos programas da Disney. O salário é
uma fábula.

 Paulinho Corrêa anda livre leve e
solto. Com ele no Apê, os filhos Cy-
belle e Paulo Filho.

 A Comissão organizadora do Prêmio
AETC-JP de Jornalismo 2009 já se
reúne para definir detalhes do con-
curso deste ano. Quem será o home-
nageado e o valor do prêmio para
cada categoria. Para participar do prê-
mio tem que ser jornalista de cartei-
rinha, Ok?

 Durante todo este mês, a Item Hum,
de Maria Ita, coloca o whisky Grand
Macnish e os espumantes Lam-
brusco e o Pol Clément, em pro-
moção.

Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu...Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu...Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu...Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu...Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu... Buzuzu...

2 Na cama
A empresária Belinha Cabral e a filha Bian-

ca já se encontram em casa em repouso
absoluto após cirurgia. Ambas sofre-
ram traumático acidente de carro.

2 Cobiçado Agá
Abelardo Jurema, colunista social há

mais de 30 anos no mercado, faz a
festa em torno do nome do saudoso
colunista Heitor Falcão, o Agá. Criou
o ‘Troféu Heitor Falcão’ e homenageia
a sociedade anualmente com a en-
trega do mesmo entre uma grande
noitada no Paço dos Leões. A de sá-
bado foi esplendorosa.

2 Exterior
Carlos e Ângela Trigueiro estão passean-

do pelo exterior. No roteiro do casal,
Sydney e Nova Zelândia.

2 Vai dar samba
No Projeto Seis e Meia, levado ao palco

todas as quartas-feiras, na praça de
eventos do MAG Shopping, teremos
Negrinho da Beija-Flor, como a atra-
ção principal. Próximo dia 8.

 Jasa Costa, apresentadora do Espa-
ço Mulher da TV Master, está aca-
mada com pneumonia. Dr. Márcio
Guerra cuida dela.

 Abelardo Jurema, diante da sua cres-
cente popularidade, decidiu:  vai se
candidatar a uma vaga na Câmara
Federal.

 O Spa Equilibrium de Mayne Azeve-
do vai estar no ar de 20 a 26 deste
mês. Sete dias por apenas 900,00
Reais. O total pode ser dividido em
até 3 vezes.

 A atriz paraibana Mayana Neiva, que
esteve por aqui este último fim de
semana para receber o Troféu Hei-
tor Falcão, vai estrelar programa no
canal HBO, sobre cinema.

 Ainda em São Luís do Maranhão os
corredores paraibanos, premiados
nacionalmente, Tony Almeida e
Célio Di Pace Neto. Eles estão par-
ticipando separadamente da pro-
va, válida pelas etapas, 3ª e 4ª, do
Campeonato Brasileiro de Rally
4x4 2009.

 Jurandir do Sax, antes e depois
de tocar o Bolero de Ravel no Pôr
do Sol do Jacaré, estará receben-
do seus fãs, para fotos e autógra-
fos, no ‘camarim’ que inaugura
hoje na praia do Jacaré.

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje
 A Multifeira Brasil Mostra Brasil

é o programa hoje. Já na sua 15ª
versão, a BMB, espalhada por
todo o Espaço Cultural, abre a
tardinha e só fecha às 23 horas.
Ôba.

2 Taysa no Moulin Rouge
Os 15 anos de Taysa Nóbrega, filha de Genezinho Sousa Neto e de Eddy Marnay, foi

pura descontração onde os convidados eram recebidos por belas dançarinas do
Cancan. O tema montado para festejar o debut da bela Taysa foi o ‘Moulin Rouge’,
extraído do filme preferido da Eddy Marnay, mãe da debutante que arrasou num
vestido longo vermelho.

2 Cinquentinha
Tendo como adesão por família, pacotes

de fraldas de tecido, Jeanne Rodrigues
festeja os seus 50 anos, na cobertura
do Stúdio Manaíra Flat. Dia 11 deste
mês, a partir das 13 horas.

2 Férias
A paraibana, ex-modelo Raquel

Bronzeado Riechmann, que há uma dé-
cada mora na Alemanha (Bensheim)
chega dia 9 deste mês, dia do seu niver,
com o filho Patrick para suas férias na
Capital paraibana.

2 Caminhos de Rinah
Rinah, (24) a linda filha do jornalista Pe-

trônio Souto com a apresentadora Edi-
lane Araújo, que canta como ninguém,
o melhor da MPB, anda desenvolven-
do pesquisas na área de literatura e
cultura africana de língua portugue-
sa. Rinazinha, como é carinhosamen-
te chamada pelo pai, está concluindo
Letras este ano pela UFPB, e encara a
música como hobbie mas, confessa
que gostaria de gravar um disco para
registrar canções de compositores lo-
cais. Recentemente ouvi algumas gra-
vações da Rinah, e comungo com o pai,
ela é realmente maravilhosa.

2 Formatura
Ivonaldo e Zelma Corrêa, festejam a

neta Priscila, que acaba de colar
grau no Curso de Direito do Uni-
pê. A sua mãe Roseane Corrêa
Gonzaga, veio com a filha caçula
Letícia, de Aracajú, para a soleni-
dade. Zelma está ‘morta de feliz’
com o sucesso e a beleza da neta.

2 Compromisso
Marina de Lourdes, filha de Guilherme

Suassuna e Tereza, casa com Leandro,
filho de Luciano Veras e de Isabel Fon-
seca, dia 10 de abril de 2010, na Igreja
Nossa Senhora do Carmo  com re-
cepção na Maison Blu’nelle. Todos os
detalhes já estão agendados. Entre ou-
tros: a decoração será de Marta Cou-
tinho e a lua-de-mel será no Chile.

2 Vitrinistas
Dia 15 deste mês, na Pousada do Caju I,

vai ter início o Curso de Técnicas de
Vitrine. O Cenaps - Consultoria , de
Rivalina Fernandes, vai ensinar a
montar/decorar e criar ambientes te-
máticos. Mais informações: 2107 8712.

Genésio de Sousa Neto e Eddy Marnay com a filha, a debutante Taysa.

2 Parabéns da colunista
Com um almoço/supresa para mim, organizado pelas minhas amigas mais chega-

das, aconteceu na sexta ( 26), os festejos pelo meu aniversário. O almoço, anima-
díssimo, que esticou até às 17 horas, foi na Adega do Alfredo onde foi servido o
espumante Adega do Vale, da griffe Item Hum, de Maria Ita. A sobremesa rece-
beu assinatura do Tererê, com torta ‘Dois Amores’. O evento, super informal foi
do tipo ‘cada um paga o seu’, funcionou muitíssimo bem. Adorei.
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Incansável, Luzineide Farias
está em São Paulo – SP,
para renovar o estoque de
sua loja de aluguel de rou-
pas finas, a Toque de Festa.

O secretário estadual de Se-
gurança, Gustavo Gomi-
nho, no último dia das fes-
tas juninas, confessava-se
feliz, no camarote do Go-
verno do Estado, por elas
haverem transcorrido em
paz, uma prova da eficiên-
cia da logística adotada.

O secretário de Estado da
Interiorização, Assis Costa,
estava fazendo contatos,
esta semana, com autori-
dades dos municípios do
Congo, Monteiro e Sumé,
entre outros, na região do
Cariri.

Esperando a filha Grace,
que vem de Belo Horizon-
te – MG, para férias na
Camp, na próxima sema-
na, está Adelci Fernandes.
Os últimos dias de folga,
ela passa na Europa.

Um excelente trabalho na
3º Região de Ensino, está
fazendo a professora So-
corro Ramalho. Tenho ou-
vido elogios.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém2 Chef
Banqueteiro dos mais catego-

rizados, Pedro Pereira Ne-
ves, ou Pedrinho, como o
chamamos, atualmente
com residência fixa em
Camboinha 2, é um dos
melhores culinaristas que
conheço. Tendo feito vários
cursos, é o seu talento que
fala mais alto. Como a fei-
joada de Pedrinho, com
seu toque especial, não
existe outra. Dou seu tele-
fone: 8878-0455.

2 Point turístico
Em breves dias dar-se-á a en-

trega, pela Prefeitura Mu-
nicipal, do mercado da
Feira da Prata, inteira-
mente reformado. Se antes
o local já era bastante con-
corrido, especialmente
nas madrugadas do sába-
do para o domingo, agora,
com certeza vai viver uma
nova e movimentada face,
pelas excelentes condições
que vai oferecer. A feira
funcionará diariamente.

Déa Pereira e a filha Deínha em ocasião elegante

Irene Vieira e
sua dinâmica

filha Neide
Xavier

As sempre
amigas
Lourdes
Lucas e Ida
Ximenes
participando
de evento

2 No Arte Sesc
 O mais destacável na

arte da carioca Rosana Ri-
calde, que está expondo no
Sesc Centro, pelo projeto
Arte Sesc, certamente que
é a originalidade. A expo-
sição tem o título de Pala-
vras Compartilhadas e foi
montada “a partir de uma
poética entre a escrita e a
imagem, utilizando-se de
diversos suportes e suge-
rindo múltiplos significa-
dos”.

 Imagem, paisagem e
construção textual, são os
três motivos da mostra, reu-
nidos nas séries Contrapo-
emas, Auto-Retratos, Pro-
vérbios. O tempo muda
tudo, Mar Egeu/Mar Verme-
lho, Globo e os Manifestos.

2 Novidades
No próximo dia 9, em-

barcam para São Paulo–SP,
Eduardo Amorim, a cunha-
da Amanda, o irmão Luci-
ano e o amigo Marcelo
Gonçalves. Vão visitar fei-
ra de calçados para trazer
novidades para a sua loja
Place, uma das mais sofis-
ticadas da cidade.

2 Forró na Rede
A Casa de Apoio Ca-

rolina Zilli, da
Rede Feminina de
Combate ao Cân-
cer viveu uma
a n i m a d í s s i m a
tarde de forró na
terça-feira, 30 de
junho. Com músi-
ca do conjunto de
Zé da Gaita, a fes-
ta rolou por várias
horas com pacien-
tes e voluntárias
caindo na dança,
para a satisfação
da dedicada Nilce
de França Costa,
presidente da en-
tidade. O sucesso
fez Nilce pensar
em realizar um
“recordando o São
João”.

2 Bazar
 A propósito da
Rede, a comerci-
ante Fábia Amo-
rim, proprietária
de loja de confec-
ções na Rua Vigá-
rio Calixto, gene-
rosamente pro-
pôs-se a ajudar a
entidade, promo-
vendo um bazar
beneficente. Em
breve divulgare-
mos a data.

 Houve declamação
de poesia de cordel
e quadrilhas.
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Agenda

Áries (21/03 a 20/04)  - A pedida
hoje é ir fundo na tentativa de
equilibrar e acertar de uma vez por
todas as pendências com sócios,
clientes e parceiros. Não deixe nada
pra depois! Aproveite o embalo
astral bom pra reestruturações de
base.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Seu
regente Mercúrio está formando
aspecto positivo com Júpiter e
Netuno, sinal de inteligência pratica
muito bem aplicada socialmente.
Você está atraindo parceiros especiais
e gente com prestigio! Expresse-se e
brilhe.

Câncer (21/06 a 20/07)  - No céu,
Lua e Sol em signos irmãos acentuam
seus poderes intuitivos, sensíveis e
imaginativos. Alem disso, você está
mais zeloso e ligado em sua fonte
criativa. Projetos pessoais florescem,
mostre a que veio!Relações amorosas
se beneficiam disso também.

Libra (21/09 a 20/10) - Tudo azul no
céu libriano hoje, bom pra cuidar das
finanças corrigindo o que não está
nos eixos e até cortar fora despesas
supérfluas. Boa receptividade na
profissão. Sensibilidade com a beleza
física e aparência resultam em
medidas certeiras pra se sentir mais
atraente.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Como você não perde tempo com
projetos fantasiosos, hoje, com o céu
anunciando vias abertas pra novos
planos em conjunto, ajuste a pontaria
e marque muitos pontos numa
reunião com clientes e associados.
Mas mostre flexibilidade ao discutir os
procedimentos.

Virgem (21/08 a 20/09) -

Sucesso a vista, virginiano! Fique
ligado num convite, se for de
alguém de Câncer, Gêmeos, Sagitário
ou Escorpião, ótimas chances de
realização. Idéias brilhantes e
engenhosas podem ser postas a
serviço de uma causa comum.

Sagitário (21/11 a 20/12) - A
energia astral de hoje é boa pra você
se desenvolver e expandir - contatos
novos, comunicação eficiente,
informações preciosas, mudança
mental em destaque. Vá bem
fundamentado na direção que sua
curiosidade o levar! No amor,
companheirismo cai bem.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Clima
astral harmonioso pra você, que
conta com a luz do Sol e as vibrações
lunares favorecendo elevação
profissional, reconhecimento de
talentos, respeito e confiabilidade. Na
vida domestica e amorosa, muitas
flores. Noticias boas podem chegar
de fora. Brinde a vida!

Touro (21/04 a 20/05)  -  As
vibrações astrais anunciam que hoje é
um ótimo dia pra formalizar parcerias
de trabalho, mas não deixe nenhum
ponto sem discussão. Sensível aos
apelos e necessidades dele, será
também uma influencia estabilizadora
e muito confiável.

Leão (21/07 a 20/08) -
Interiorização necessária pra você
resgatar suas forças e retomar o
prumo. Popularidade e prestigio
continuam firmes, portanto terá
tempo de se dedicar a assuntos
domésticos e íntimos. Consertos em
casa podem ser feitos com sucesso.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Como é o seu dia de cuidados
especiais consigo mesmo, diminua o
ritmo e focalize a desintoxicação
orgânica, a transformação emocional,
separe o que não serve mais em sua
vida e recicle. Tudo em nome de uma
vida mais essencial e apaixonante! Até
o amor vai melhorar.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Suas
antenas estarão ligadíssimas no que
pode dar certo pra você hoje, e isso
em todos os campos e níveis! Alem
de uma presença de espírito
poderosa e uma mente pra lá de
criativa, saberá ajuntar pessoas e
propor idéias novas e boas. No amor,
intensidade e paixão a vista.

22222 CINEMA
TRANSFORMERS: A VIN-
GANÇA DOS DERROTADOS
(147 min) - Aventura. Box 1
(Dublado) - 15h10 e 18h10.
Box 6 (Legendado) - 17h40 e
20h40. Box 7 (Legendado) -
14:10, 17:10 e 20:10.

DUPLICIDADE (125 min) -
Cens. 12 anos. Suspense. Box
1 - 21h10.

A ERA DO GELO (125 min) -
Cens. 12 anos. Suspense. Box

2 (Dublado) - 14h30, 16h40,
18h50 e 21h00. Box 3 (dubla-
do) - 13h30, 15h40, 17h50 e
20h00. Box 5 (Dublado) -
14h00, 16h10, 18h20, 20h30.

A MULHER INVISÍVEL (105
min) - Cens. 14 anos. Comé-
dia Romântica. Box 4 - 14h15
(Exceto Terça e Quinta-feira),
16h30, 18h45 e 21h15
(exceto sexta-feira e sábado).

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

Com direção de Carlos Saldanha, ‘A Era do Gelo 3’ está em exibição, em João Pessoa

4 - 21h15. Pré-estreia hoje e
amanhã.

HANNAH MONTANA - O FIL-
ME (104 min) - Cens. Livre -
Musical. Box 6 (Dublado) -
13h10 e 15h20.

JEAN CHARLES -  (125 min)
- Cens. 14 anos - Drama. Box
8 - 14:50, 17:00 e 19:15.

17 OUTRA VEZ -  (102 min) -
Cens. Livre - Comédia. Box 8
(Legendado) - 21h20.
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Billy Elliot

A

Filme sobre menino que enfrenta o preconceito
ao trocar os ringues do boxe pelas aulas de
ballet será exibido, hoje, no Centro Cultural
Banco do Nordeste, em Sousa

NO SERTÃO
progamação de cinema do Cen-
tro Cultural do Banco do Nor-
deste do Brasil, hoje, em Sousa,

no Sertão da Paraíba, prevê a exibição
de um filme sensível e tocante: ‘Billy Elli-
ot’. A sessão gratuita começa às
14h30. O filme é sobre a vida do
garoto de 11 anos Billy Elliot (Ja-
mie Bell), filho de um mineiro
de carvão do Norte da In-
glaterra, muda para
sempre quando ele trope-
ça em uma aula de ballet
durante sua lição semanal de boxe.

Em pouco tempo ele encontra-se imer-
so na dança, demonstrando seu talento
nas aulas de Mrs. Wilkinson (Julie Wal-
ters). Com uma língua cáustica e um ci-
garro constantemente aceso nas mãos,
seu entusiasmo pelo ensino de ballet re-
nasce ao ver o potencial de Billy.

Deixando de lado suas outras bailari-
nas, passa a concentrar-se apenas no
ensino de seu novo protegido. Mas Billy
tem que ocultar sua participação nas
classes de ballet a seu viúvo pai (Gary
Lewis), e a seu irmão (Jamie Draven),
pois ambos estão lutando nas minas
para trazer algo para comer em casa.

Desta forma, Mrs. Wilkinson vai fazer
todo o possível para que Billy consiga uma
audição em Londres com o Royal Ballet.

É impossível assistir a Billy Elliot e não
sair do cinema encantado com o prota-
gonista-mirim, Jamie Bell, no papel de um
garoto de uma pacata cidade ao Norte da
Inglaterra que decide se dedicar ao balé.

Bell, de 14 anos, que também é bailarino
na vida real e sofreu na pele os preconcei-
tos pelos quais passa seu personagem, en-
carna brilhantemente Billy, que mantém
em segredo sua paixão pela dança.

A interpretação de Bell torna-se ainda
mais impressionante quando o segredo
de Billy vem à tona e suas esperanças

são barradas. Além disso, o protago-
nista também é surpreendente

dançando.
Mas o filme do diretor

Stephen Daldry não se li-
mita a uma história de

preconceito. Billy é um aspirante a baila-
rino na era Tatcher, em meio às greves dos
mineradores de carvão na década de 80,
retratando a classe média inglesa e seu co-
tidiano, influências políticas e costumes.

Os mais sensíveis certamente derra-
marão lágrimas por Billy Elliot, cuja
história retrata nada mais do que a
luta de um menino tentando tornar-se
adulto e vencer intolerâncias atempo-
rais. O filme concorre a três Oscar:
melhor roteiro original, melhor atriz
coadjuvante (Julie Walters) e melhor
direção.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Só há uma coisa em Billy Elliot que,
definitivamente, não está em seu lugar: a
tradução das legendas. Que fiasco! Há
inúmeros palavrões, principalmente “fuck
off”, que viraram “não enche”. Imagine
alguém levando um cacetete na cabeça e
gritando “não enche” para o policial... Mas
isso até já virou padrão nessas terras de
falso moralismo e puritanismo de fachada.
A pior mancada de todas, contudo, é
quando a situação do marido da
professora de balé é definida como “ele se
tornou redundante”. O cara foi despedido,
está desempregado! Tem que baixar o
cacete na cabeça do tradutor. Fuck off.

SAIBA MAIS#

Impropriedades
na tradução
do filme

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

  BRANCO LUCENA

Centro de Convenções terá R$ 100 milhões
Obra será iniciada até o final de 2009 na Capital. O anúncio da liberação dos recursos foi  feito pelo governador  na abertura da Multifeira Brasil Mostra Brasil

erca de R$ 100 milhões
devem ser liberados
na próxima semana

para a Paraíba. O dinheiro será
usado para a construção do
Centro de Convençôes de João
Pessoa. O projeto para a cons-
trução da obra foi aprovado
por unanimidade pelo Tribu-
nal de Contas da União e deve
ser apreciado na próxima ter-
ça-feira (7), pela Comissão de
Orçamento do  Senado Fede-
ral. O governo pretende come-
çar a construir o Centro de
Convenção neste ano e já inau-
gurá-lo em 2010. O anúncio foi
feito ontem à noite pelo gover-
nador do Estado durante a
abertura da XV edição da Mul-
tifeira Brasil Mostra Brasil.

Enquanto representantes do
Governo visitavam as insta-
lações do evento, nas ruas pró-
ximas, uma multidão seguia
em direção ao Espaço Cultu-
ral. O objetivo era participar
do evento, considerado uma
das maiores vitrines de pro-
dutos nacionais e importa-
dos, com mais de 1.400 expo-
sitores vindos de várias par-
tes do Brasil e de outros paí-
ses. O jornal A União também
participa da feira e expõe
seus produtos e serviços em
um estande.

Ao longo dos corredores que
medem quase 1,5 quilômetro,
o visitante vai encontrar
um mix de produtos, serviços
e atrações. São inúmeros arti-
gos de moda, bijuterias, mó-
veis, eletros, artesanato, utili-
dades domésticas, atrações ar-
tísticas, lançamentos e divul-
gação de serviços em diversas
áreas.

ARTESANATO
O evento é visto pelo Gover-

no do Estado como um impor-

Público lotou os corredores na abertura da multifeira no final da tarde de ontem

tante aliado da economia. Os
negócios fechados durante e
após o feirão beneficiam seto-
res como turismo, comércio,
indústria e agricultura. Produ-
tos feitos à base de sisal e de
algodão colorido geram em-
prego e renda a quem vive na
cidade e no campo. Apesar de
ter muitos produtos de fora,
boa parte dos artigos em ex-
posição no Espaço Cultural foi
produzida na Paraíba. Entre
eles, estavam os artesanatos
de dona Maria de Aguiar Go-
mes. Ela produz chapéus, bol-
sas e demais artigos femininos
usando o algodão colorido.
“Participo da feira há cinco
anos e sempre aumento o fa-
turamento em 100%”, diz.

Quem estava atrás de novi-
dade, encontrou uma armadi-
lha que emite luz ultravioleta.
Atraídos pelos efeitos fotos-
sensíveis, insetos voam em di-
reção à morte e são extermi-
nados de qualquer ambiente
em pouco tempo. Considerada
como a maior vitrine multise-
torial do Norte e Nordeste, a
Brasil Mostra Brasil 2009 apre-
senta variedade e novidade em
vários segmentos. Neste ano,

os clientes terão mais um in-
centivo para visitá-la: serão
sorteados um caminhão de
prêmios e quatro motos. No
primeiro dia do evento, o in-
gresso foi um quilo de alimen-
to não perecível.

Pegando carona no sucesso
do Salão do Artesanato Inter-
nacional, realizado pelo Go-
verno do Estado, este ano, a
Brasil Mostra Brasil tem a pre-
sença de caravanas de mais de
22 países. Eles virão à Paraíba
trazendo produtos de Marro-
cos e da África do Sul, país sede
da Copa do Mundo 2010.

EXPECTATIVA
A expectativa é que 140 mil

pessoas visitem os estandes,
armados no Espaço Cultural,
em João Pessoa. E para garan-
tir que tudo esteja em ordem
quando os clientes chegarem,
funcionários e patrões arrega-
çaram as mangas e trabalha-
ram muito na última quinta-
feira, véspera do grande dia.

O fotógrafo Val Cavalcanti,
dono de um estúdio, estava ao
lado de dois empregados mon-
tando o estande. Com suor no
rosto e sem revelar números,

ele afirmou que é a terceira vez
que participa da feira e sem-
pre enfrenta a mesma corre-
ria. Apesar disso, o empresá-
rio reconhece que o investi-
mento é muito recompensa-
dor. “Através da feira consigo
atingir clientes de todas as
classes sociais. É uma forma de
divulgação muito forte. Meu
faturamento aumenta em tor-
no de 20%”, afirma.

Em outro canto do Espaço
Cultural, um artesão também
trabalhava no evento. Henri-
que Colonnelli tem o dom de
fazer bijuterias com fios cirúr-
gicos e ortodônticos. Além de
apresentar as peças produzi-
das, ele adianta que terá outra
missão: divulgar as belezas de
Cabedelo. “Ela é nossa cidade
portuária, dotada de muita be-
leza. Iremos trazer fotos e ví-
deos para incentivar o turis-
mo por lá”, destaca.

RENDA
Além de aumentar o fatura-

mento das empresas exposito-
ras, a Multifeira Brasil Mostra
Brasil também é oportunidade
de aumentar a renda de traba-
lhadores. A organização do
evento contratou 40 pessoas
para fazer a limpeza durante os
10 dias da feira. Eles poderão fa-
turar até um salário mínimo.

Os expositores também cos-
tumam contratar auxiliares a
mais para ajudar na organi-
zação do estande e no atendi-
mento ao público. A possibi-
lidade de ganhar dinheiro ex-
tra atraiu pessoas, como Mér-
cia Rodrigues, 27 anos. Ela
conta que está com o “bico”
garantido. Bastante sorriden-
te, a moça diz que trabalhou
na edição do ano passado e
chega a faturar até mais que
um salário mínimo. “Recebe-
mos as diárias dos contratan-
tes e também comissões do
que vendemos”, justifica.

Serão sorteados quatro motos, móveis e eletrodomésticos

Cooperar expõe
artesanato de
produtores de
26 municípios

Quem passar pela Multifeira
Brasil Mostra Brasil, no Espaço
Cultural ‘José Lins do Rego’, no
Bairro de Tambauzinho, em
João Pessoa, vai ter o privilégio
de conhecer belezas e sabores
inconfundíveis da Paraíba. É
que 26 municípios estarão ex-
pondo e vendendo 13 tipos di-
ferentes de produtos artesanais
no estande do Projeto Coope-
rar. O espaço foi montado a pe-
dido do governador e cedido
pela direção da feira especial-
mente para incentivar e forta-
lecer a capacidade empreende-
dora local.

Os visitantes poderão des-
frutar, da feira até o próximo
dia 13, e nela apreciar a delica-
deza das peças produzidas ar-
tesanalmente pelas mãos do
homem do campo que, com o
apoio do Cooperar, transforma
sonhos em realidade.

Aqueles que pararem no es-
tande do projeto farão uma
viagem pela Paraíba saindo da
renda renascença do Cariri,
passando pelas flores e o bor-
dado do Brejo, indo até os lati-
cínios, o mel e a castanha do
Sertão, e chegando à tecelagem
da região da Borborema.

PRODUÇÃO
Além disso, quem visitar o

espaço terá a oportunidade de
ver de perto como se faz esses
produtos. Artesãos e produto-
res estarão presentes na feira
demonstrando o passo a passo
da realização de sua arte.

Todos os produtos estarão
expostos à venda no local. Para
atender aos visitantes foi mon-
tada uma equipe do Cooperar,
que ficará de plantão durante
todos os dias do evento. Para o
gestor Plácido Pires, essa é mais
uma oportunidade de contri-
buir para o desenvolvimento
sustentável do Estado.

“Estar presente na Feira Bra-
sil Mostra Brasil é uma opor-
tunidade de tornar nossos pro-
dutos conhecidos no mercado.
Por isso, desde já agradecemos
a diretoria da feira que nos doou
o espaço, porque é nesse senti-
do que o Cooperar está atuan-
do agora, levando o pequeno
produtor a se transformar num
empreendedor. Mas, somente
com muito incentivo ele irá
conseguir chegar a isso. E esse
apoio será dado pelo Projeto”,
ressaltou.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Está é 15ª edição da multifei-
ra. Para comemorar o aniver-
sário, serão sorteados um ca-
minhão de móveis eletro do-
mésticos e quatro motos Dafra.
No ato da compra, os clientes
receberão cupons para partici-
par do sorteio. Os veículos se-
rão sorteados durante o even-
to.

Dentro do caminhão tem
produtos que são o sonho de
toda dona de casa. Entre outros
artigos, há dois dormitórios
completos (casal e solteiro),

jogo de jantar, sala de estar, co-
zinha, além de todos os apare-
lhos eletrodomésticos e eletro-
portáteis, como fogão, geladei-
ra duplex, máquina de lavar, TV
LCD, som, DVD, liquidificador. 
A aquisição da mobília é resul-
tado de uma parceria firmada
com uma rede de lojas de ele-
trodomésticos de João Pessoa.

Além dessa premiação, have-
rá a distribuição de um selo
entre todos os visitantes. Ele
terá uma numeração diferen-
te. Quem encontrar o seu par,

através de um selo de número
idêntico, ganhará kits persona-
lizados da multifeira. “Temos
mais de mil Kits para premi-
ar”, revela o diretor.

Para o diretor do evento, Wil-
son Martinez, o sucesso desse
trabalho se deve à parceria com
os seguintes órgãos: Governo
do Estado, Prefeitura de João
Pessoa, CDL, Associação Co-
mercial, Sebrae, Fecomércio e
os veículos de comunicação da
Paraíba.

Para conferir tudo isso de

perto, o visitante só precisar
doar um quilo de alimento no
primeiro dia do evento.  Os ali-
mentos serão transformados
em cestas básicas e serão en-
tregues a instituições de cari-
dade. No ano passado, 11 delas
foram beneficiadas. Nos de-
mais dias, as pessoas terão que
pagar R$ 4,00 pelo ingresso
para ter acesso às dependências
da feira. O mesmo valor tam-
bém será cobrado no primeiro
dia, caso o cliente deseje não fa-
zer a doação em alimento.
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