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Central Sindical cobra aprovação de empréstimo do BNDES. P. 24mais

Recorte o seu
convite individual

na página 4

Na edição de ontem, a
Editoria Geral de A União
publicou na manchete do
jornal o seguinte título:
"Saúde terá R$ 191,9 milhões
para investir na equoterapia".
Os recursos na verdade são de
R$ 191,9 mil. Pedimos
desculpas e reafirmamos o
nosso compromisso de bem
informar e de contribuir da
melhor forma possível com o
processo de desenvolvimento
econômico com justiça social
do nosso Estado.

ERRATA #

Missão do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
voltou à Paraíba para analisar documentos que consolidam etapa
final do contrato do Projeto Cariri-Seridó Produtivos e Sustentáveis. P.  5

Agricultura familiar
terá investimentos
de US$ 50 milhões

  MARCOS RUSSO

" GOVERNO VAI INVESTIR
R$ 23 MILHÕES EM
OBRAS EXECUTADAS NO
SERTÃO DA PARAÍBA.
P. 5

"HABITAÇÃO CAUSOU QUEDA DA
INFLAÇÃO NO MÊS DE JUNHO
No 1º semestre de 2009 a inflação acumulada foi de 2,57%,
bem abaixo dos 3,64% do mesmo período em 2008. PPPPP. 11. 11. 11. 11. 11

"Empresa calçadista vai
iniciar produção no dia 22
A Tess Indústria e Comércio Ltda. já atua no mercado há mais
de 40 anos com as marcas 'Cantão' e 'Kenner', e deve gerar
500 empregos diretos até a conclusão do seu projeto.. P. 7

João Evangelista
EDITOR GERAL

A Tess Indústria e Comércio Ltda. já atua no mercado há mais
de 40 anos com as marcas 'Cantão' e 'Kenner', e deve gerar
500 empregos diretos até a conclusão do seu projeto.. P. 7
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Execução de obras
á um cronograma para o Gover-
no do Estado executar obras. Ser-
viços da maior importância para
a população. São investimentos

nas áreas de saúde e educação, e outras obras
visando proporcionar o desenvolvimento sus-
tentável do Estado.

Em sentido paralelo a essa situação propo-
sitiva, há as consequências advindas da crise
econômica, que fez a Paraíba deixar de arre-
cadar, de janeiro a junho deste ano, R$ 323
milhões de receita. Uma situação complica-
da para um Estado pobre. Uma perda que
provoca desequilíbrio entre receita e despesa.

Agora, em julho, são R$ 94 milhões que vão
faltar para completar as contas e os pagamen-
tos obrigatórios.

Essa situação será relatada pelo Governo do
Estado, por meio de seu gestor, no Fórum de
Governadores Nordestinos, previsto para esta
sexta-feira (10), em João Pessoa. Os governa-
dores confirmaram presença, inclusive os de
Minas Gerais e Espírito Santo, que integram
a composição da Sudene.

Para tentar reverter o quadro de crise e cum-
prir a agenda de obras, já devidamente sin-
cronizadas dentro da administração estadual,
o Governo do Estado se socorreu da linha de
crédito disponível no Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico (BNDES).

Mas, para contrair esse empréstimo, na or-
dem de R$ 191 milhões, o Executivo precisa,
constitucionalmente, da autorização da As-

H
sembleia Legislativa do Estado. É bom lem-
brar que, diante dos entes federativos, a Pa-
raíba é o único Estado do Nordeste que não
teve, ainda, seu empréstimo aprovado.

Há uma ‘guerra’ político-partidária contra
esse empréstimo. Ora, o governo já asseve-
rou, de forma transparente e condizente com
a realidade, onde serão aplicados esses recur-
sos financeiros.

É o caso, por exemplo, na área de saúde,
das obras dos 31 hospitais que ficaram para-
lisadas. É o caso, por exemplo, na área edu-
cacional, da construção de 19 escolas e recu-
peração de outras 45 escolas.

É preciso relacionar, entre as obras em des-
taque, os 10 sistemas de abastecimento
d’água, os projetos nas áreas de irrigação,
agricultura e pecuária. Não há como rebater,
fugir da realidade. Se este elenco de ações está
aí para beneficiar todos os municípios parai-
banos, indistintamente.

O raciocínio mais cioso da responsabilidade
reflete a necessidade urgente da aprovação
desse empréstimo. Os segmentos representa-
tivos da sociedade paraibana reclamam um
posicionamento favorável, da parte dos depu-
tados estaduais. Mesmo daqueles que se colo-
cam no quadro de oposição ao atual governo.

A visão deve ser ampla e democrática. E a
Assembleia Legislativa tem esse papel de re-
presentatividade dos reclamos da população.
Situa-se em patamar político respeitável. Vai
contribuir, com certeza.

“Paraíba democrática, terra amada”

A lei 5.433, em vi-
gor desde 1968 dis-
põe sobre a micro-
filmagem de docu-
mentos oficiais, pre-
conizando em seu
art. 1º parágrafo 1º,
que "os microfilmes
de que trata esta lei,
assim como as cer-
tidões, os traslados e as cópias fotográficas
obtidas diretamente dos filmes, produzirão
os mesmos efeitos legais dos documentos ori-
ginais em juízo ou fora dele".

Segundo o preceito do art. 3º do Decreto
1.799/96 define-se como microfilme o resul-
tado do processo de reprodução em filme de
documentos, dados e imagens, por meios fo-
tográficos ou eletrônicos, em diferentes graus
de redução, sendo, portanto, microfilme a
cópia fiel dos documentos que inclusive são
detentores de fé pública.

No caso de extravio ou perda definitiva de
cheques e outros documentos pelos bancos,
o uso do microfilme socorre em plenitude le-
gal os titulares de direitos sobre títulos e do-
cumentos que tenham tramitado nas insti-
tuições bancárias, podendo-se executar o de-
vedor pelas vias judiciais, pois a lei citada
prevê, garante, assegura o direito de que o
microfilme produz os mesmos efeitos legais
dos documentos originais em juízo ou fora
dele.

Portanto, garante a mencionada lei que a
cópia extraída por meio de microfilmagem
é, para todos os efeitos legais, o próprio che-
que, o próprio documento microfilmado.

Os bancos e empresas credenciadas possuem
autorização do Ministério da Justiça para au-
tenticar as cópias fotográficas obtidas direta-
mente dos filmes, sendo estas detentoras de
fé pública a teor do texto legal.   Tal autoriza-
ção pode ser verificada no site http://
www.mj.gov.br/Sistemamicrofilmagem/
default,htm

Pode-se, sem nenhuma dúvida, ter a segu-
rança de que a microfilmagem assegura a pos-
sibilidade de cumprimento das obrigações
bancárias no caso de perda ou extraio de
quaisquer documentos.

Concluindo-se, segundo a interpretação da
lei declinada, pode-se afirmar que o uso da
microfilmagem é legalmente recurso tecno-
lógico absolutamente seguro, disponível e au-
torizado por lei, trazendo à sociedade alter-
nativa na busca do ideal de justiça, na solu-
ção dos conflitos que requeiram a apresenta-
ção de documentos bancários que, por qual-
quer motivo tenham sido destruídos ou ex-
traviados.

Microfilmagem bancária

Hotéis Ouro Branco e Ibiza
vão a leilão próximo dia 18
O TRT da Paraíba irá fazer novo leilão
no dia 18 de agosto, a partir das 8
horas, no Fórum Maximiano Figueiredo,
em João Pessoa. Na segunda edição de
2009 do Projeto Arrematar serão
leiloados bens de 172 processos. Entre
os bens que estão sendo oferecidos
está o Hotel Ouro Branco, na Av. Nossa
Senhora dos Navegantes, em Tambaú,
avaliado em R$ 13,7 milhões e o Motel
Ibiza, com 30 apartamentos, localizado
em Bayeux, avaliado em R$ 650 mil.

Fórum de Governadores
acontece na sexta-feira
Todos os estados nordestinos, além de
vários representantes do governo
federal, já confirmaram presença no XI
Fórum de Governadores do Nordeste, a
ser realizado amanhã no Centro de
Convenções do Hotel Tambaú, em João
Pessoa. A pauta do encontro prioriza
assuntos de interesse para a região

Nordeste com temas sociais de turismo,
economia, esportes e cultura.

Encontro Cristão faz parte
do calendário de eventos
O Encontro para a Consciência Cristã
realizado anualmente em Campina Grande
e que atrai um grande público fará parte
agora do Calendário de Eventos da
Paraíba, conforme projeto da Assembleia
Legislativa. O Encontro para a Consciência
Cristã pode ser apontado como o maior
evento evangélico da América Latina e um
dos principais do mundo.

TRE vai começar a revisão
de títulos em 51 cidades
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

(TRE-PB) vai fazer a
partir do próximo
dia 20 uma revisão
eleitoral em 51
municípios do

Estado. A ação vai prosseguir até o dia
2 de setembro. Durante a revisão, os

eleitores terão que comparecer à Justiça
Eleitoral e confirmar a identidade e a
residência ou vínculo com o município.
Em todos os 51 municípios onde será
feita a revisão contabilizou-se um
percentual de eleitores superior a 80%
da população local nas últimas eleições.

Exposição itinerante tem
visitação superior a 8 mil
A Secretaria de Educação e Cultura
abriu ontem mais uma edição da
exposição itinerante dos programas de
arte-educação e inclusão Ciranda
Curricular e Escola Aberta. Nesta etapa,
as produções estão disponíveis ao
público na Av. Júlia Freire, na Torre, de
segunda a sexta-feira, no horário das
8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.
Mais de 8.000 pessoas visitaram a
exposição itinerante que já passou pelo
Casarão 34; Estação Cabo Branco;
Centro de Capacitação dos Professores
da Rede Municipal; Paço Municipal e
Subprefeitura de Tambaú.

Odilon Fernandes
olf@veloxmail.com.br

*Odilon Fernandes É ADVOGADO E PROFESSOR

O uso do microfilme
socorre em plenitude
legal os titulares de
direitos sobre títulos
e documentos que
tenham tramitado nas
instituições bancárias ...
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

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

Rio - João Suassuna, pai do gênio Ariano Suassuna, era go-
vernador da Paraíba, resolveu combater o cangaço, que ma-
tava solto no Estado. Mandou telegrama ao sargento Irineu
Rangel, delegado de Sousa:

- "Prenda José Cazuza. Saudações. João Suassuna, governa-
dor".

Zé Cazuza era pistoleiro famoso, centenas de mortes, pro-
prietário da lei e da justiça na região. Sargento Irineu pôs o
telegrama no bolso e saiu. Zé Cazuza estava conversando na
praça.

- Por favor, cavalheiro, como é a sua graça?
- José Cazuza, às suas ordens, sargento.
Sargento Irineu puxou o telegrama do bolso, leu e guardou:
- Confere. Dê-me as suas armas.

Zé Cazuza do Senado

Sargento
Zé Cazuza deu. Sargento Irineu saiu andando:
- Venha comigo. O senhor está preso.
- Ah, então o senhor quer é me prender?
- Ah, então o senhor quer é brigar? Se é assim, tome

suas armas e vamos brigar. E é agora, ali no meio da
praça.

- Não, sargento, houve um mal entendido.
E Zé Cazuza, terror da região, foi mansinho para a de-

legacia atrás do sargento Irineu.
Que virou herói.

Mercadante
O senador Aluisio Merca-

dante, líder do PT, era o Zé Ca-
zuza do Senado. Falava e ar-
rotava valentia. Dizia que ti-
nha Lula de cobertura e se con-
siderava o verdadeiro lider do
governo no Senado.

Quando a opinião pública
começou a gritar nas ruas e
sobretudo na internet o "Fora
Sarney"!, ele se lembrou de que
no próximo ano vai ter que dis-
putar de novo o mandato de
senador, viu Sarney tremen-
do lá em cima na presidência
do Senado, achou a parada fá-
cil, encheu-se de coragem, con-
vocou uma reunião da banca-
da e saiu todo arrogante:

- Aprovamos e vamos co-
municar ao Presidente Lula
que o PT quer que Sarney se
afaste da presidência durante
um mês.

Lula
Lula recebeu a bancada e

deu um chega para lá em
Mercadante:

- Não vai ter afastamento
coisa nenhuma. Precisamos
da aliança com o PMDB para
a candidatura da Dilma. O
PT continua apoiando Sar-
ney.

Mercadante enfiou as ar-
mas, quer dizer, a viola no
saco, desconvocou a nova
reunião da bancada já por
ele convocada e sumiu.

O Zé Cazuza do PT era
valente até o sargento Lula
pedir suas armas. Ficou
mansinho e está preso no
gabinete sem ter o que dizer
aos liderados.

Ciro
Ciro Gomes começou sua campanha a governador de São

Paulo como ele e o diabo gostam. Dizendo desaforos. E lá da
Bahia. As repórteres do "Globo" Soraya Aggege e Regina Bo-
chicchio contam:

- "Ciro, que negocia apoio de Maluf, ataca aliança entre PT
e PMDB - O deputado Paulo Maluf conversou com Ciro e
estaria disposto a levar suas bases para um projeto antitu-
cano com PT-PSB-PDT. Na Associação Comercial da Bahia
Ciro disse":

- "Há uma porção de conversas aí que não dá para crianças
assistirem. Considero um erro a decisão do governo Lula de
ter o PMDB como parceiro preferencial na aliança para a can-
didatura de Dilma Roussef à presidência em 2010. Falta hege-
monia moral (sic) e intelectual para cimentar essa relação que
está mais para um ajuntamento fisiológico, fato que poderá
custar muito caro ao país".

Cunha
Ciro acha o PMDB o cão chupando uva :
- "O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, dá as cartas,

põe, dispõe, ameaça o governo com CPI, exige nomeação de Furnas
pelos jornais com a faca no pescoço do presidente da República".

- "Não acho que seja necessário, mesmo para ter o apoio do
PMDB, se deixar tão frouxa a hegemonia moral (sic) e intelec-
tual dessa relação. Qual é o cimento dessa aliança? A conversa
pode ser gravada? Pode ser filmada? Se for, tudo certo. Agora,
me parece que tem uma porção de conversas aí que não dá
para crianças assistirem".

As conversas de Ciro dão para as crianças assistirem?

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Expedição vai mapear
47 naufrágios na PB

Os casos ainda não foram explorados e são considerados verdadeiros potenciais. Eles
serão documentados e divulgados na mídia nacional como forma de atrair os turistas

TURISMO DE AVENTURA

Codata lança novidades em portal
Os técnicos da Companhia de

Processamento de  Dados do Esta-
do da Paraíba (Codata) realiza-
ram uma série de reformulações
na página eletrônica da empresa
(www.codata.pb.gov.br).

Na segunda-feira (6), as no-
vidades foram apresentadas
aos internautas e o novo con-
teúdo do portal traz várias in-
formações sobre a companhia,
como detalhes de sua história e

funcionamento. No link 'A Em-
presa', o internauta fica sabendo
quando a Codata foi fundada,
como ela é administrada e quais
são os objetivos dos gestores. Os
servidores também ganharam
novos espaços. Além do web-
mail,  que já existia, a página ago-
ra contém o link 'Aniversarian-
tes'.

Dessa forma, todos vão confe-
rir a lista de quem está de idade
nova. Já no link 'Fale Conosco',
todos podem tirar dúvidas,  atra-
vés de um canal simples e direto,

com a Assessoria de Comunica-
ção e Marketing da empresa.

As inovações foram solicitadas
pela nova gestão da Codata. De
acordo com o diretor presidente
da companhia, Hipólito Lima, as
mudanças fazem parte de um
novo modelo de gestão exigido
pelo  Governo do Estado. "A or-
dem é proporcionar mais trans-
parência e interatividade nos
serviços prestados, além de bus-
car a valorização dos servidores
do Estado", disse.

ma expedição vai ma-
pear a costa paraibana
e  catalogar 47 naufrá-

gios ainda não explorados, para
que esse potencial possa ser
documentado e divulgado,
atraindo assim o turismo de
aventura. Esse foi um dos re-
sultados alcançados pelo Go-
verno da Paraíba, através da
Secretaria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico (SET-
DE), com a participação no 4°

Salão de Turismo, no Anhem-
bi, em São Paulo (SP).

O secretário executivo de
Turismo do Estado, Romeu Le-
mos, que coordenou os traba-
lhos no estande da Paraíba,
afirmou que outros grandes
negócios foram concretizados
durante o salão, que apresen-
tou, além dos segmentos de
sol e mar, roteiros históricos e
pré-históricos, cultural e de
eventos, com foco nos festejos
juninos, 'Caminhos do Frio',
'Roteiro Integrado da Civili-
zação do Açúcar', que contou

com um espaço especial e bem
visitado.

Romeu Lemos articulou jun-
to à TV Record para que as po-
tencialidades turísticas da Pa-
raíba possam ser destaque no
programa 'Câmera Record',
que vai ao ar sempre às sextas-
feiras durante uma hora e é
transmitido para 125 países.
Além disso, as edições do pro-
grama passaram a ser vendi-
das em DVD em bancas de jor-
nais e livrarias, e ainda atra-
vés dos sites 'Submarino' e
'Americanas'.

Ana Neves
ASCOM DA SETDE

Da Codata

U
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“Paraíba democrática, terra amada”

Não se sucedem os dias e as noites
sem a expressão da vida que se renova.
Nascendo e morrendo, tudo é vida que
continua vivendo.

Observando a natureza, sabemos ser
ela pacífica aos desígnios divinos. Na-
turalmente, ela se expõe e é amada por
isso. Todos admiraram a sua beleza e
espontaneidade.

Pode estar o deserto silencioso na apatia de vidas ausentes, ou o
pântano solitário, ou as florestas úmidas isoladas, as correntes
d'água ignoradas e até vidas aparentemente sem vida, mas na
realidade tudo esbanja vida, saúde e renovação a todo tempo. Se
admirarmos a espontaneidade da natureza saudável, onde nós
perdemos a nossa naturalidade de ser?

Nós temos vida e fazemos parte dessa natureza. Não estamos
nessa vida apenas para contemplação da vida que nos rodeia.
Uma ação nociva à natureza deixa sequelas que só o tempo e a
renovação são capazes de curar. Não é diferente com o homem.
Nós interferimos na natureza e com isso afetamos a nossa saúde.

Quando o homem interfere na natureza, sem o devido respeito,
sentimos que ela está enferma.

Quando o homem colabora com ela, vamos ter uma resposta de
satisfação, de mais vida e de vida em abundância.

A natureza, por si só, é rica de saúde. Na natureza tudo se reno-
va, nós também. Onde a nossa renovação?

Em cuidar do corpo e do espírito, para gozarmos de saúde física
e moral. Mantendo-nos em permanente contato com o Criador e
com essa natureza bendita e vibrante, para alimentarmos o nos-
so espírito e a nossa matéria condignamente, e assim nos manter
em vida com saúde.

Estamos sempre a rogar a Deus pela nossa saúde. Aspectos da
nossa religiosidade, espiritualidade e
saúde física, naturalmente se relacio-
nam e fazem parte desse processo de
renovação.

As condições internas que nos pro-
porcionamos são importantes para a
nossa saúde.

Importante reconhecer que ainda car-
regamos conosco uma natureza íntima
muito pessoal, que nem sempre acres-

centa o que é útil, porque não nos ajudamos. Do desequilíbrio que
nos proporcionamos é que sofremos, espiritual e materialmente.
O nosso estado emocional evidencia como nos sentimos e, natu-
ralmente, mais cedo ou mais tarde, o corpo físico responde por
isso. As enfermidades se manifestam, porque não buscamos a
saúde para o nosso ser.

Reagir e se renovar é uma tarefa que é nossa, de cada um de nós,
e é intransferível. Não adianta esperar que outros façam o que só
por nós pode ser feito. É a partir de nós mesmos que a nossa reno-
vação se inicia.

Nesse sentido vale lembrar que a Organização Mundial de Saú-
de considera que "A saúde é um estado de completo bem-estar
físico, mental e social, e não consiste apenas em ausência de doen-
ça ou enfermidade".

O organismo compreende e responde aos nossos estímulos. Para
começar, não danifique mais o seu corpo, nem o seu espírito, nem
a natureza.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Você é o responsável
por sua saúde

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Não estamos nessa
vida apenas para
contemplação da
vida que nos
rodeia...

Religiosidade e
espiritualidade
fazem parte do
processo de
renovação...

Missa homenageia
Tarcísio Burity em JP

Familiares e amigos prestigiam ato litúrgico realizado na Igreja de Nossa Senhora
do  Carmo que marcou os seis anos de falecimento do ex-governador da Paraíba

ob um clima que mesclou
emoção e saudade, fami-
liares e amigos participa-

ram, na tarde de ontem, de uma
missa para marcar os seis anos
de falecimento do ex-governa-
dor do Estado, Tarcísio Burity,
celebrada pelo padre Francis-
co de Assis, na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, localizada
no Centro da cidade de João
Pessoa. "Tarcísio Burity foi um
ícone da cultura e grande ad-
ministrador", disse a sua viú-
va, dona Glauce Burity, que
compareceu na cerimônia reli-
giosa. Presente, também, ao ato
litúrgico, o governador do Es-
tado destacou que "Burity é
uma das figuras mais impor-
tantes da Paraíba e eficiente ad-
ministrador".

LEGADO
Iniciada às 16 horas e encer-

rada por volta das 17h30 - o
padre Francisco de Assis, em
seu sermão, ressaltou que "Tar-
císio Burity foi um grande ho-
mem, que deixou sua contribui-
ção para a sociedade, tanto
como professor, político e semi-
narista, além de grande esposo
e cidadão". Ao longo da celebra-
ção, a viúva, dona Glauce Buri-
ty, permaneceu compenetrada,
sentada ao lado de familiares,
como o filho, Maurício Burity e
netos. Ainda compareceram na
celebração outras autoridades,
como os secretários de Finan-
ças e o de Educação e Cultura
do Estado, respectivamente
Marcos Ubiratan e Francisco
Sales Gaudêncio, e o superin-
tendente de A União - Impren-
sa e Editora, jornalista Nelson
Coelho.

No momento da comunhão,
dona Glauce cumprimentou o
governador e vários outros fi-
éis. Pouco antes do final da ce-
rimônia, o padre Francisco de
Assis facultou a palavra a quem
quisesse se expressar. Nessa
ocasião, a neta do ex-governa-

S
Guilherme Cabral
REPÓRTER

dor, Letícia Burity, fez uma con-
fissão emocionada: "Meu avô
era muito legal. Eu o amo mui-
to e a sua morte foi muito triste
para mim", disse ela, que foi
aplaudida por todos.  No final
da celebração, a viúva foi no-
vamente cumprimentada por
Maranhão e outros participan-
tes da missa.

Referindo-se ao seu falecido
marido - que governou a Para-
íba em dois mandatos (de 1979
a 1983 e de 1987 a 1991) - dona
Glauce Burity ainda destacou
que ele "foi um homem demo-
crata, um exemplo de liberda-
de e democracia, que deixou um
legado muito grande também
em obras".

Ela ainda reiterou que espera
que seja feita justiça ao seu ex-
marido, com relação ao caso
Gulliver. Esse fato ganhou re-
percussão nacional, quando, na
tarde de 5 de novembro de 1993,
no restaurante Gulliver, locali-
zado no bairro de Tambaú, na
cidade de João Pessoa, Tarcísio
Burity levou três tiros do en-
tão governador da Paraíba,
Ronaldo Cunha Lima, seu mai-
or desafeto na política. Burity
morreu no dia 8 de julho de
2003, no Instituto do Coração

(Incor), em São Paulo, vitima-
do por problemas cardíacos. Se
estivesse vivo, completaria 71
anos no próximo dia 28 de no-
vembro.

Presente na missa, o secretá-
rio de Estado das Finanças,
Marcos Ubiratan, afirmou que
"Tarcísio Burity foi um homem
que soube conduzir a adminis-
tração estadual com muita se-
riedade, competência e espíri-
to público. Eu tive a honra de
auxiliá-lo em seu primeiro
mandato". Segundo ele, "a Pa-
raíba perde um grande admi-
nistrador e nós perdemos um
homem público". E concluiu la-
mentando o fato do ex-gover-
nador ter falecido muito cedo,
pois disse acreditar que ele po-
deria fazer muito mais pela
Paraíba.

Já o filho do ex-governador,
Maurício Burity, que preside a
Funesc (Fundação Espaço Cul-
tural), comentou que "Burity foi
um exemplo de pai de família e,
enquanto governador, se com-
portou à altura, diante das inú-
meras e relevantes obras que
fez, durante a sua administra-
ção, além de ter deixado um le-
gado de homem de espírito pú-
blico e de honestidade".

  BRANCO LUCENA

Missa teve a presença de Glauce Burity (de lilás) e o filho Maurício (de paletó)
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Agricultura familiar terá US$ 50 milhões
Projeto Cariri-Seridó será implantado no início de 2010 na Paraíba com recursos do Fida e vai beneficiar populações de 55 municípios paraibanos

Fábia Carolino
DA SEDAP

om o objetivo de fina-
lizar o cronograma
de estudos do proje-

to para assinatura do convê-
nio no valor de US$ 50 mi-
lhões e a contrapartida do
Estado de US$ 25 milhões, a
missão do Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agríco-
la (Fida), com sede em Roma,
voltou à Paraíba para anali-
sar o texto e a documentação
que consolida a etapa final
do contrato do Projeto Cari-
ri-Seridó Produtivos e Sus-
tentáveis (Procase), que en-
trará em operação em janei-
ro de 2010.

O secretário do Desenvol-
vimento Agropecuário e da
Pesca (Sedap), Ruy Bezerra
Cavalcante Júnior, recebeu
na segunda-feira (6) em seu
gabinete o gerente de Progra-
mas para América Latina,
Ivan Cóssio Cortez, que co-
ordena a missão formada
por economistas, assistentes
sociais e engenheiros agrô-
nomos.  

Durante a reunião, Cóssio
destacou o amadurecimento
das parcerias entre a Paraí-
ba e organismos internacio-
nais no fortalecimento de po-
líticas para a agricultura fa-
miliar. A última vinda da
equipe ao Estado foi  no
mês de junho, quando fo-

C

O secretário Ruy Bezerra está
otimista com a parceria. Segun-
do ele os recursos do convênio
vão garantir investimentos em
programas de combate à po-
breza rural no Cariri e Seridó,
beneficiando milhares de parai-
banos num período de cinco
anos. As ações beneficiarão po-
pulações de 55 municípios
compreendendo cinco micror-
regiões: Cariri Ocidental e Ori-
ental, Seridó Ocidental e Orien-
tal e o Curimataú Ocidental,
abrangendo uma população de
380 mil habitantes com pro-
posta para gerar 28 mil empre-
gos diretos.

De acordo com o secretário
Ruy Bezerra, um dos principais
itens do projeto é o desenvolvi-
mento humano e social, com
intensivo treinamento de mão-
de-obra e educação ambiental
para preservação da caatinga,
de forma que haverá ações para
o fortalecimento das organiza-
ções de base.

O projeto prevê ainda o trei-
namento de 8.100 pequenos
agricultores, 1.100 pequenos
mineiros e 800 artesãos, orga-

ram visitadas comunida-
des no Cariri paraibano.

AGENDA
Os técnicos do Fida perma-

necerão na Paraíba até o dia 17
deste mês e, durante esta sema-
na, participam de reuniões com
os representantes da Emater,
Projeto Cooperar, Emepa e ain-
da se encontram com os secre-
tários executivo de Turismo e
Desenvolvimento Econômico,
Romeu Lemos, e do Planeja-
mento e Gestão (Seplag), Ade-
mir Alves.

Na terça-feira (7), acompa-
nhados do secretário Ruy Be-
zerra Júnior, eles visitaram co-
munidades que farão parte do
projeto co-financiado pelo
Fida no município de Gurjão,
na região do Cariri Oriental
paraibano, distante a 179 km
de João Pessoa.

Após a conclusão, o projeto
será encaminhado à sede do
Fida em Roma para aprova-
ção. Depois, será submetido
às secretarias do Tesouro Na-
cional e de Assuntos Interna-
cionais do Ministério do Pla-
nejamento e, por fim, precisa
da aprovação do Senado Fe-
deral, para em seguida ser
assinado o empréstimo inter-
nacional entre o Governo e o
FIDA, com prazo final até de-
zembro deste ano. A Seplag
será o órgão coordenador do
programa e a Sedap ficará
como executora.

Obra vai gerar 28 mil empregos
e envolverá 380 mil habitantes

nizados em 100 associações e 30
cooperativas. Também será mi-
nistrada formação técnica, em
atividades agrícolas e não agrí-
colas, para quatro mil jovens,
sendo 50% do sexo feminino.
“Os US$ 50 milhões serão apli-
cados no desenvolvimento so-
cial e humano; desenvolvimen-
to do setor produtivo; combate
à desertificação; fortalecimento
institucional e outros setores”,
garantiu Ruy Bezerra.

Desde que o Fida iniciou suas
operações financeiras no Bra-
sil, na década de 80, a agência
distribuiu 141,7 milhões de dó-
lares em empréstimos para
seis programas e projetos na-
cionais, incluindo uma nova
iniciativa para ajudar no de-
senvolvimento de empresas
familiares rurais na região
Nordeste.

Dois outros projetos, no Piauí
e na Paraíba, ainda estão sen-
do finalizados e poderão en-
trar em operação no começo do
ano que vem. Os novos inves-
timentos do Fida no Brasil che-
gariam, nesse caso, aos 187
milhões de dólares.

Governo vai contemplar Patos com obras
José Nunes
DA SECOM-PB

A cidade de Patos vai ser con-
templada com ações do Gover-
no do Estado que beneficiarão
todo o Sertão, como a amplia-
ção e entrega da maternidade
da cidade totalmente concluí-
da, mais obras de esgotamen-
to sanitário, drenagem e a con-
clusão do Shopping Edivaldo
Mota, com investimentos da
ordem de R$ 23 milhões. Foi o
que acertaram na manhã de
ontem o governador do Esta-
do e o prefeito Nabor Wander-
ley, durante audiência no Pa-
lácio da Redenção.

Também ficou definido que
no dia 21 deste mês o governa-
dor irá a Patos, quando deve
anunciar a liberação dos recur-
sos de R$ 4,9 milhões destina-
dos à reconstrução da área da

cidade que foi destruída pelas
chuvas no mês de fevereiro.
“Acertamos que ele estará na
cidade para comunicar a exe-
cução de obras importantes que
vinham sendo reivindicadas
há bastante tempo”, afirmou o
prefeito.

A conclusão do Shopping Edi-
valdo Motta estava sendo plei-
teada há seis anos pela popula-
ção e, depois de concluído, vai
aquecer a economia regional,
além de proporcionar a gera-
ção de pelo menos 700 empre-
gos no município e mais renda
para as famílias.

O governador também ga-
rantiu ao prefeito de Patos que
os recursos destinados à recu-
peração dos estragos causados
pela enchente no começo deste
ano serão liberados, pois já fo-
ram repassados pelo Ministé-
rio da Integração Regional. “É

mais uma ação importante na
cidade”, disse. As 765 famílias
desabrigadas pelas chuvas es-
tão recebendo a assistência de-
vida.

Parte da zona rural do mu-
nicípio também foi afetada pe-
las chuvas e está incluída e vai
receber os benefícios do Gover-
no. Nabor informou que são
estradas em péssimas condi-
ções de tráfego, açudes arrom-
bados, passagens molhadas
destruídas e muitas plantações
perdidas. Existem algumas es-
colas danificadas, como tam-
bém o prédio de uma institui-
ção de caridade que precisa ser
recuperado.

Ainda com relação à re-
construção do que foi destruí-
do pelas chuvas, o prefeito in-
formou que precisam ser cons-
truídas 27 novas casas e 175
devem ser recuperadas.

Cônsul alemão mostra interesse na PB

Empresários alemães estão
manifestando o interesse de
melhor conhecer as potenciali-
dades da Paraíba, para definir
futuros investimentos, princi-
palmente no setor de turismo,
no cultivo de cana-de-açúcar e
na produção de energia eólica,
segundo revelou o cônsul geral
da República Federal da Ale-
manha, Thomas Wuifinrg,
após audiência com o governa-
dor do Estado, no Palácio da Re-
denção, nesta quarta-feira (8).

O cônsul alemão disse que foi
muito positivo o encontro com
o governador, quando discuti-
ram a assinatura de futuros ter-
mos de cooperação. Ele recebeu

José Nunes
DA SECOM-PB

como presente um catálogo que
registra os 50 anos de pintura
do artista plástico Flávio Tava-
res, secretário executivo da Cul-
tura, além de outros brindes.

“Há uma grande competitivi-
dade entre os Estados para atrair
empresários, mas há uma pos-
sibilidade de empresas alemãs
virem investir aqui e realizar
comércio com a Paraíba”, afir-
mou o cônsul. Revelou que en-
quanto se deslocava da cidade
do Recife para a Paraíba teve
oportunidade de observar as
grandes plantações de cana,
uma área onde as empresas ale-
mãs têm muito interesse.

Para ele, a Paraíba tem mui-
tas chances de fazer parcerias
com a Alemanha, porque se
trata de um Estado que tem

uma diversidade cultural mui-
to grande e uma potencialida-
de invejável para investimen-
tos. “A Paraíba tem também
muitos recursos naturais e isso
abre uma possibilidade de
aproveitamento interessante”,
comentou.

Ele destacou a posição geo-
gráfica da Paraíba como um
dos fatores que contribuem
para atrair investimentos tu-
rísticos, “além de contar com
belas praias, por estar numa
região que tem temperatura
agradável e calor, coisas que os
alemães gostam, afora o jeito
alegre e hospitaleiro do povo
brasileiro. Isso é algo que mui-
to interessa aos investidores
da Alemanha”, disse.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Patos será beneficiado com ampliação de maternidade, esgotamento e a conclusão do Shopping Edivaldo Mota

  FOTO: ARQUIVO
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Criadores devem comprovar
vacinação contra brucelose

A doença é contagiosa e a imunização de bovinos e bubalinos é feita uma única vez e vale para toda a vida dos animais

Gerência Executiva de
Defesa Agropecuária da
Secretaria do Desenvol-

vimento da Agropecuária e da
Pesca (Sedap), através da Uni-
dade Local de Sanidade Animal
e Vegetal (Ulsav) de Guarabi-
ra, lembra aos criadores de bo-
vinos e bubalinos que no final
de junho último encerrou o pra-
zo para comprovar a vacina-
ção contra brucelose, conforme
estipulado na portaria nº. 062,
de 12 de maio de 2008, do Go-
verno do Estado da Paraíba. E
quem ainda não vacinou seus
rebanhos deve procurar as uni-
dades de sanidade animal de
seus municípios.

O secretário do Desenvolvi-
mento Agropecuário e da Pes-
ca, Ruy Bezerra Cavalcante Ju-
nior, ressaltou que além do com-
bate à febre aftosa é muito im-
portante para o futuro da ativi-
dade do controle e a erradica-
ção da brucelose no Estado.
Uma única dose da vacina viva
liofilizada B-19 protege a fêmea
por toda sua vida útil. "Neste
sentido, os criadores paraibanos
terão que comprovar a vacina-
ção contra brucelose", disse.

A brucelose bovina é uma
doença contagiosa, causada por

bactéria e que pode contaminar
os bovinos, as cabras, as ove-
lhas, os suínos e inclusive as
pessoas que trabalham na pro-
priedade. Não tem tratamen-
to, nem cura e o animal doente
precisa ser eliminado para evi-
tar a sua proliferação.

A doença pode causar eleva-
ção do número de abortos nas
fêmeas durante o terço final de
gestação. Ela pode também pro-
mover a esterilidade e quando a
fêmea não aborta nascem be-
zerros fracos. Esses problemas
levam a uma queda da produ-

ção leiteira e diminuem os índi-
ces de fertilidade do rebanho,
gerando graves prejuízos eco-
nômicos ao produtor.

Além disso, o produtor e seus
funcionários podem se conta-
minar ao tratarem diretamen-
te os animais doentes, ao ma-
nipular fetos abortados ou car-
caças durante o abate, ou ain-
da pela ingestão de leite e quei-
jos crus (não-pasteurizados) e
sem inspeção sanitária.

ORIENTAÇÃO
De acordo com o médico ve-

Fábia Carolino
REPÓRTER

Emater discute programação de 2009 com coordenadores
A atual diretoria da Emater/

Paraíba, tendo a frente o presi-
dente Hermano Araújo, reúne-
se pela primeira vez, amanhã e
sexta-feira, com os seus atuais
coordenadores regionais na
sede da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural, na
estrada João Pessoa/Cabedelo.

Na ocasião, serão debatidos
assuntos relacionados com a
programação da Emater para
2009 e a ação de cada agente
regional com vistas ao desen-
volvimento das políticas de-
terminadas pela Extensão
Rural para as suas 15 regiões
administrativas que atuam
na Paraíba.

A reunião começa às 8 horas
de amanhã, quando o presiden-

A imunização ainda poderá ser feita em unidades de sanidade animal

UEPB inscreve
os estudantes
para mudança
de campus

A Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB), através da
Pró-Reitoria de Ensino de Gra-
duação (Proeg), inscreve de 8 a
10 deste mês estudantes inte-
ressados em participar do Pro-
cesso Seletivo para Mudança
de Campus, relativo à 2ª entra-
da de 2009. A seleção permite
que alunos regularmente ma-
triculados, e com o primeiro
ano letivo concluído, possam
transferir seu curso para ou-
tro campus da instituição.

Para se inscrever, os interes-
sados devem comparecer, no
horário das 8 às 11h, ao Setor
de Protocolo Geral da UEPB, si-
tuado na Avenida das Baraú-
nas, 351, Campus Universitá-
rio, em Campina Grande, e
apresentar os seguintes docu-
mentos: requerimento devida-
mente preenchido, originais do
histórico escolar, declaração
de regularidade de matrícula
e do Programa dos Componen-
tes Curriculares aprovados.

As vagas estão sendo ofer-
tadas para os campi de Cam-
pina Grande, Guarabira, Ca-
tolé do Rocha, João Pessoa,
Monteiro e Patos, nos mais
diversos cursos. A seleção se
dará através da pontuação do
Coeficiente de Rendimento
Escolar do aluno. Outras in-
formações pelo telefone (83)
3315-3350.

terinário Magadyel Matias
Moura de Melo, chefe da Uni-
dade Local de Sanidade Animal
(Ulsav) de Guarabira, os pro-
dutores que ainda não vacina-
ram seus animais devem pro-
curar um veterinário autôno-
mo cadastrado para realizar a
vacinação.

A vacinação contra brucelo-
se é obrigatória e deve ser feita
sob a responsabilidade do mé-
dico veterinário cadastrado.
Esses profissionais cadastra-
dos estão em todas as regiões
do Estado e para se informar
sobre eles o produtor deve ir
até a Unidade Veterinária Lo-
cal mais próxima do seu mu-
nicípio.

Segundo Magadyel Matias, a
vacina B-19 é aplicada nas be-
zerras de 3 a 8 meses de idade,
uma única vez durante a sua
vida. Após isso, o animal é fer-
rado no lado esquerdo da cara
com um 'V' seguido do último
algarismo do ano em questão,
no caso, atualmente, V9, e o
proprietário receberá um cer-
tificado que deverá ser entre-
gue na Ulsav. A unidade de
Guarabira fica localizada na
rodovia PB 073, no Parque de
Exposições Diógenes de Aqui-
no, saída para João Pessoa. Os
telefones para contato são
3271-4931 ou 8873-6818.

te e demais diretores da empre-
sa farão a apresentação e fala-
rão da competência dos novos
coordenadores regionais, di-
zendo qual atribuição de cada
um e os que eles devem fazer
para cumprir a programação
que visa o desenvolvimento
sustentável dos agricultores fa-
miliares, através da política es-

tabelecida pelo Ministério de
Desenvolvimento Agrário,
principal parceiro da Extensão
Rural no Estado.

Entre os assuntos que serão
debatidos pela diretoria e as-
sessores da Emater/Paraíba,
estão os que tratam sobre as
políticas oficiais para os agri-
cultores familiares com foco

no desenvolvimento susten-
tável, além de assuntos rela-
cionados com os Territórios
da Cidadania, Programa Ter-
ritorial de Aquicultura e Pes-
ca, das Redes Temáticas, con-
vênios e contratos com as pre-
feituras municipais paraiba-
nas e sobre a importância do
acesso a internet.

Após o almoço, os partici-
pantes do encontro tratarão
de assuntos relativos ao fó-
rum de gestores da Extensão
Rural e debaterão assuntos
sobre gestão administrativa,
técnica e assuntos gerais da
Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural.

Durante o encontro, os diri-
gentes da Embrapa, Emepa,

Banco do Nordeste e Banco do
Brasil dirão o que esperam que
seja realizado em 2009 pela
Extensão Rural, visando o
bem estar e desenvolvimento
dos agricultores familiares
paraibanos.

Os coordenadores regionais
da Extensão Rural farão uma
radiografia do que se passa em
cada região por eles adminis-
tradas e sobre o que esperam
da diretoria da Emater para o
comprimento da programa-
ção estabelecida pelos Gover-
nos federal e estadual para o
desenvolvimento sustentável
da agricultura familiar no ano
em curso.

#
Entre os assuntos que serão debatidos estão os
que tratam sobre as políticas oficiais para os
agricultores familiares, Territórios da Cidadania e
aquicultura e pesca

A

REPRODUÇÃO



7GERAL JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

Burity e o povo

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

A missa fora
mandada rezar
por Dona Glauce e
filhos para marcar
a passagem de
seis anos da morte
Burity. E a
cerimônia
transcorreu em
clima de
solenidade e de
emoção...

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Estavam lá a família e os ami-
gos. Os amigos de sempre, a
partir dos que foram colegas de
turma dele na Faculdade de Di-
reito. Faltaram uns poucos,
como Gonzaga Rodrigues, cuja
ausência se deveu ao desembar-
que da filha Belinha, no mes-
mo horário, no aeroporto do
Recife – e isso porque ela vinha
da França, onde mora com ma-
rido e filhos. Viesse de perto,
não teria contado com o pai na
chegada.

A decoração da igreja do Car-
mo caprichava no esmero, pos-
to que a época é de novenário.
Podia-se ver, em um mesmo banco, Manuel Sales,
Aramis Ayres, Valdir dos Santos Lima. Em outro, Mu-
rilo Bernardo, Mazureik Morais, Nelson Coelho, Deu-
simar. Ao lado, Orlando Schüller. Mais adiante, Luiz
e Luizinha Rocha. Não muito distante, Leôncio Tei-
xeira. Lá na frente, Manuel Gaudêncio, Sales Gaudên-
cio, Zeca Porto. Ednaldo e Vilma, Zélio e Graça, tan-
tas outras amizades, compareceram. E Sérgio, ex-gar-
çom, e Maria, ex-governanta da Granja, somavam um
toque a mais de solidariedade ao grupo. Fiquei com
Abelardinho, lá atrás, observando e comentando a fi-
delidade dessa outra família, a dos amigos de Tarcísio
Burity.

A missa fora mandada rezar por Dona Glauce e fi-
lhos para marcar a passagem de seis anos da morte
Burity. E a cerimônia transcorreu em clima de soleni-
dade e de emoção, enriquecida por cânticos que de-
ram um clima ao mesmo tempo grave e, de certa for-
ma, ameno à celebração. Eu, pelo menos, ignorava
que aquela melodia do clássico italiano O Sole Mio
pudesse ter alguma conotação religiosa, mas ouvi, em-
basbacado, uma dupla de canto lírico entoá-la com
uma letra reverenciando a Virgem do Carmo. Mara-
vilhoso!

Não sabia eu e, provavelmente, não sabia ninguém
da missa, um terço. Pois, eis que, ao final do santo
sacrifício, o celebrante faculta a palavra, sucedendo-
se a tocante fala de uma ex-colega de faculdade de
Burity, a comovente declaração de uma netinha do
homenageado e, para a surpresa de todos os presen-
tes, dois depoimentos de arrebatadora força emocio-
nal. O primeiro, da viúva de um agente fiscal do Esta-
do - a quem o então governador mandou reparar ato
de administração anterior. O segundo, de um mora-
dor de Mangabeira - inconformado pelo fato de o
conjunto residencial não ser conhecido pelo nome do
seu construtor.

Tanto a viúva do agente fiscal quanto o morador de
Mangabeira deram aos seus depoimentos – na verda-
de, desabafos – um tom que fez crescer, simbolica-
mente na missa de ontem, o sentimento de gratidão
que a Paraíba haverá de ter para sempre por um dos
seus maiores benfeitores. Ali se expressou o que o
povo quis, quando elegeu Burity pela segunda vez
governador, e o que jamais cairá no esquecimento dos
paraibanos. Amém.

Empresa opera no dia 22
e vai gerar 250 empregos

A Tess Indústria e Comércio Ltda, que será inaugurada em Campina Grande,  já atua no
mercado há mais de 40 anos e deve gerar 500 vagas até a conclusão do seu projeto

PÓLO CALÇADISTA

Sindicato pede fiscalização em hotéis
O Sindicato dos Empregados no

Comércio Hoteleiro e Similares do
Estado da Paraíba (SindHotel)
está solicitando à Delegacia Regi-
onal do Trabalho na Paraíba
(DRT-PB) uma rígida fiscalização
nos hotéis, pousadas, bares e res-
taurantes instalados no Litoral
Sul da Região Metropolitana de
João Pessoa, principalmente nos
municípios de Pitimbu e Conde.

A questão é que, conforme o
presidente da entidade, Geral-
do Lima, boa parte dos estabe-
lecimentos do setor hoteleiro
nessa área não está cumprin-

do a legislação, não assinando
a Carteira de Trabalho dos seus
empregados.

"Além de solicitar a fiscaliza-
ção, o Sindicato está comuni-
cando esse descaso ao Ministé-
rio Público do Trabalho", avisa
Geraldo Lima, acrescentando
que "o Litoral Sul tem registra-
do um certo desenvolvimento
na área do turismo, com alguns
grandes empreendimentos no
local. Porém, os empresários
não têm atendido aos direitos
dos trabalhadores, principal-
mente no que se refere ao regis-

tro na Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS)".

"Só houve uma fiscalização
na área no ano passado. E ulti-
mamente o SindHotel tem re-
cebido inúmeras denúncias
por parte dos trabalhadores",
justifica Geraldo, e acrescenta:
"E vamos aproveitar o pedido
de fiscalização no Litoral Sul
para que os órgãos de defesa do
trabalhador também retornem
seus olhos para a orla maríti-
ma da Capital".
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

contratação imediata
de 250 pessoas para tra-
balhar na linha de pro-

dução que se inicia no próximo
dia 22 e um incremento signifi-
cativo na economia do Estado
da Paraíba, especialmente na
região de Campina Grande. Es-
tes são os primeiros resultados
esperados da instalação da
Tess Indústria e Comércio Ltda.
naquela cidade.

A empresa, que já atua no
mercado há mais de 40 anos
com as marcas 'Cantão' e 'Ken-
ner', deve gerar 500 empregos
diretos até a conclusão do seu
projeto.

Dirigentes do empreendi-
mento estiveram reunidos na
terça-feira (7) com os secretá-
rios de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico (SETDE), Edi-
valdo Nóbrega, e da Receita
Estadual, Anísio Maia. A em-
presa está iniciando as ativi-
dades produtivas em Campi-
na Grande,  com duas linhas
de sandálias, mas até o próxi-
mo ano a meta é implantar
quatro linhas já com os mode-
los arrojados da coleção verão.

De acordo com o diretor-ge-
ral de Negócios da Tess, Eduar-
do Carmagnani, a opção por
instalar a unidade na Paraíba
está relacionada "à sua exce-
lente localização, uma mão de
obra que tem muita facilidade
de aprendizado e atende às
exigências de qualidade, além
do mercado nordestino ser
muito atrativo".

SELEÇÃO
A empresa e o Senai promo-

veram um treinamento inten-
sivo de duas semanas para 150
pessoas e, desse total, 98 já se-
rão aproveitadas. O diretor fi-
nanceiro da empresa, Eduar-
do Golin, fez questão de ressal-
tar a importância de utilizar a
mão de obra local, acrescen-
tando que , desde a parte de
produção até mesmo a admi-
nistrativa,  o levantamento foi
criterioso após os devidos trei-
namentos".

A fábrica instalada na antiga
indústria Cirne, na Av. João
Walling, no Distrito Industrial
de Campina Grande, deve ser
inaugurada oficialmente em
meados de outubro próximo,
quando os diretores esperam
contar com a presença do go-
vernador do Estado  e demais
autoridades que integram a

atual gestão estadual e que con-
tribuíram no processo.

Para os secretários de Turis-
mo e Desenvolvimento Econômi-
co, Edivaldo Nóbrega, e Anísio
Maia, da Receita, a instalação de
mais uma empresa no Estado é
vista com grande satisfação,
principalmente porque uma das
metas do Governo do Estado é a
geração de emprego e renda e a
expectativa é que dentro de um
ano, além do aumento da pro-
dução, também devem ser gera-
dos mais postos de trabalho.

Presentes à reunião, além dos
secretários Edivaldo Nóbrega
e Anísio Maia, o chefe de Tribu-
tação do Estado, Carlos Gabí-
nio;  diretor-geral de Negócios
da Tess, José Eduardo Carmag-
nani;  diretor financeiro, Eduar-
do Golin; e Wilson Ferraz, da
Consultoria Comercial e Indus-
trial WFL.

Ana Neves
ASCOM DA SETDE

O incentivo do Governo do Estado está  fortalecendo o pólo calçadista

A
REPRODUÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Brasil vai ter Memorial da Anistia
Política do Ministério da Justiça

Serão disponibilizados para consulta pública os mais de 64 mil processos recebidos pela Comissão de Anistia, alguns com documentos inéditos

Ministério da Justiça está
criando o Memorial da
Anistia Política. Para

tanto, a Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça, em parce-
ria com a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), a Co-
missão de Educação da Câmara
de Vereadores e a Prefeitura de
Belo Horizonte, realizou no dia 4
de junho passado, na capital mi-
neira, uma audiência pública,
oportunidade em que foi apre-
sentado o projeto de implemen-
tação desse memorial.

O órgão vai disponibilizar, para
consulta pública, os mais de 64
mil processos recebidos pela Co-
missão de Anistia, alguns com
documentos inéditos. O acervo
incluirá, ainda, os arquivos que
estão sendo coletados desde maio
de 2008 através de campanha de
doação de documentos do perío-
do da ditadura, como fotos, áudios
e vídeos. Além da preservação e
difusão da memória política do
país, resgatando a importância
da luta pela democracia, o memo-
rial será um centro nacional de
pesquisas sobre o tema.

JULGAMENTO DE 70 PROCESSOS
O papel da Paraíba na luta pela

democracia no país será lembra-
do nesta quinta-feira (9) na 25ª

O

Caravana da Anistia. Durante o
evento, realizado pela Comissão
de Anistia do Ministério da Jus-
tiça, haverá o julgamento de 70
processos de anistia política -
quase todos de paraibanos que
afirmam terem sido perseguidos
durante a ditadura militar. O
presidente da Comissão, Paulo
Abrão, abrirá a Caravana às 10
horas, no auditório da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
em João Pessoa.

Também participam da ceri-
mônia o governador do Esta-
do, o prefeito de João Pessoa, Ri-
cardo Coutinho e o presidente
da OAB-PB, José Mário Porto
Júnior. Após homenagem aos
paraibanos atingidos pela re-

pressão, será aberta a sessão
especial de julgamento da Co-
missão de Anistia. Três turmas
de conselheiros analisarão os
70 requerimentos.

Um dos paraibanos persegui-
dos pelo golpe militar de 64 foi
Domingos Mendonça Neto, ex-
prefeito de João Pessoa, já faleci-
do. Eleito em agosto de 1963, foi
cassado pelo então presidente
Castelo Branco e teve seus direi-
tos políticos suspensos por 10
anos. Professores e universitários
expulsos de faculdades também
estão na lista. Nos processos, os
requerentes relatam casos de pri-
sões arbitrárias, torturas físicas
e psicológicas, espancamentos e
demissões sumárias.

Caravana já percorreu quatorze Estados
Desde seu lançamento, em

abril de 2008, o Projeto Cara-
vana da Anistia já percorreu
14 Estados em todas as regiões
do país. Além de dar transpa-
rência ao trabalho e aos crité-
rios da comissão, a iniciativa
tem o objetivo de aproximar a
juventude brasileira da temá-
tica da luta pela democracia.

"O grande significado do
processo de reparação é o re-
conhecimento do Estado de
que ele errou com cidadãos
brasileiros", aponta Paulo
Abrão. "Ao fazer isso, nós lem-
bramos que a democracia é um
valor a ser preservado e, por-
tanto, não podemos mais per-
mitir que autoritarismos vol-
tem a acontecer na nossa his-
tória", completa.

Criada em 2002, a Comissão
de Anistia recebeu até hoje cer-

ca de 63 mil requerimentos,
dos quais 46 mil já foram jul-
gados. Foram anistiados 29
mil brasileiros - em apenas um
terço dos casos houve repara-
ção econômica por danos ma-
teriais comprovados. A con-
cessão de anistia política e os

critérios de pagamento de in-
denizações são regidos pela Lei
10.559, de 2002.

De acordo com a assessoria de
imprensa do Ministério da Jus-
tiça, o balanço da Comissão de
Anistia até dezembro de 2008 é
o seguinte: (Ver quadro abaixo)

Governador recebe Portaria
de Anistiado Político hoje

O presidente da Comissão
Nacional de Anistia, Paulo
Abrão Pires Júnior, represen-
tando o ministro da Justiça,
Tarso Genro, entrega ao gover-
nador da Paraíba nesta quin-
ta-feira (9) a Portaria de Anis-
tiado Político, outorgada pelo
Ministério da Justiça. A cerimô-
nia será realizada no auditó-
rio da seccional paraibana da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/PB), Rua Rodri-
gues de Aquino, Centro de João
Pessoa, às 10h30.

O governador teve seu pro-
cesso protocolado na Comis-
são Nacional de Anistia no dia
16 de junho de 2004, foi apre-
ciado em 7 de agosto de 2008 e
agora encontra-se finalizado,
apto para a assinatura e pu-
blicação da portaria. O então
deputado estadual, à época do
MDB, foi cassado em 1969. De
acordo com o ex-deputado As-
sis Lemos, cassado no ano de
1964, pela Assembleia Legis-
lativa, o governador também
foi perseguido pela ditadura
militar sobretudo por ser ami-
go do então presidente da Re-
pública, João Goulart, e por sua
atuação política em defesa de
interesses da Paraíba. A Anis-

tia Política é concedida pelo
Ministério da Justiça a políti-
cos e outras pessoas que tive-
ram mandatos cassados ou
suas atividades políticas sus-
pensas pelo regime militar nas
décadas de 60 e 70.

De acordo com Assis Lemos,
cassado, preso e torturado nos
anos 60, e amigo pessoal do go-
vernador, a Portaria de Anis-
tiado Político é mais do que
pertinente, "pela injustiça que
foi feita contra ele e centenas
de brasileiros das mais diver-
sas correntes políticas que ti-
veram seus direitos políticos
suspensos por 10 anos".

Na lista dos 70 paraibanos
que terão seus processos julga-
dos nestas quinta (9) e sexta-fei-
ra (10) em João Pessoa pela Co-
missão Nacional da Anistia
constam, dentre outros, os
anistiados: Geraldo Magela do
Nascimento, Maria Lenita
Agra, Ronald de Queiroz Fer-
nandes, Geraldo Medeiros, José
Octávio de Arruda Mello, Jório
de Lira Machado, Oduvaldo
Batista, Francisco Derly Perei-
ra, Langstein Almeida, Marti-
nho Leal Campos e Maria Au-
xiliadora Rosas, alguns desses
já falecidos.

Perseguição a intelectuais,
professores e sindicalistas

O regime militar não perse-
guiu apenas parlamentares. Di-
versos profissionais, intelectu-
ais, professores e sindicalistas
também foram atingidos. Den-
tre os paraibanos com direitos
políticos cassados, o historiador
José Octávio de Arruda Mello cita
Celso Furtado, José Joffily, Pedro
Gondim, Sílvio Porto, Vital do
Rego, Osmar de Aquino, Assis
Lemos, José Maranhão, Mário
Silveira e Luiz Hugo Guimarães.
Os militares contavam com os
serviços da Central Intelligence
Agency (CIA) e do antigo Servi-
ço Nacional Informação (SNI),
hoje Agência Brasileira de Inteli-
gência (ABIN).

De acordo com o historiador
José Octávio de Arruda Mello, o
movimento dos militares come-
çou no dia 1º de abril de 1964.
João Goulart era o presidente da
República e ainda tentou resis-
tir, foi a Brasília no dia 1º, dia 2
ao Rio Grande do Sul, dia 3 a sua
fazenda naquele Estado e no dia
4 de abril se exilou no Uruguai.
Os militares então tomaram o

poder e estava consolidado o gol-
pe de 64.

De início tiveram os direitos
políticos suspensos ou manda-
tos cassados (lista publicada em
10 de abril daquele ano), figuras
nacionais como Luiz Carlos
Prestes, João Goulart, Miguel
Arraes, Leonel Brizola, Jânio
Quadros, Celso Furtado, no to-
tal 100 nomes, incluindo lideran-
ças sindicais e até chefes milita-
res. Os golpistas temiam resis-
tências por parte dessas pesso-
as. Na primeira lista figuravam
seis paraibanos, dentre eles Cel-
so Furtado, José Jofilly, Luiz Hugo
Guimarães e dois generais Luiz
Gonzaga de Oliveira Leite e Sil-
vino Castor de Andrade.

As punições continuaram em
1965, ano em que o deputado es-
tadual Assis Lemos foi cassado
na Paraíba, junto com Sebastião
Nery, à época deputado pelo Rio
de Janeiro, além dos parlamen-
tares Figueiredo Agra, Agassiz
de Almeida e seu irmão, Langs-
tein, além de toda a cúpula do
Partido Comunista Brasileiro.

A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Paraíba, integra o movimento

Encaminhamento de processos até o mês de dezembro de 2008

! BALANÇO

Total de processos autuados 62.964

Quantos já foram julgados 46.097

Deferidos 29.909

Indeferidos 16.081

Arquivados 107

Aguardam julgamento 16.867

Indenizações:
Total de processos deferidos                                      29.909

Sem reparação econômica          19.220 (64,2%)

Com reparação econômica          10.689 (35,7%)

Josélio Carneiro
REPÓRTER DA SECOM-PB, COM
ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

  MANO DE CARVALHO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Ato público defende
o diploma na Capital

Professores, jornalistas, estudantes e setores da sociedade realizam manifestação contra
decisão do STF que derrubou exigência de diploma para o exercício de Jornalismo

J

Música mestiça (I)

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

O mundo lusófono é formado pela maioria das popu-
lações de Portugal, Açores, Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Timor-
Leste, Goa, Macau, Malaca e Brasil e outras praias de
além-mar. Perfaz cerca de 230 milhões de falantes, o
que eleva o Português à condição de quinta língua mais
falada no mundo e terceira no Ocidente. Mas se trata de
um grupo ainda pobre, sem a força de uma economia
poderosa que venha a conferir prestígio a seus compo-
nentes. Por outro lado, a língua portuguesa ainda não é
veículo de grandes obras científicas e filosóficas em nú-
mero significativo, e para ela ainda faltam ser traduzi-
dos textos importantes do acervo universal. Em que pese
já possuir uma respeitável literatura, essa se ressente da
modéstia econômica, política e bibliográfica da Língua
Portuguesa e dos países por ela representados.

O sociólogo brasileiro e nordestino Gilberto Freyre
definiu esse universo como “luso-tropical”. Sua obra foi
voltada para “o estudo das relações antropossociológi-
cas entre europeus e não-europeus nas áreas tropicais”.
Freyre diferenciou Portugal dos outros países coloniza-
dores, pois, segundo ele, o colonizador português con-
seguiu mestiçar seu sangue e sua cultura com os povos
submetidos dos trópicos. Essa mestiçagem foi conse-
guida à força de violência, mas deu resultados mais acei-
táveis que os apartheids. Lamentavelmente, a tese de
Freire serviu de embasamento ideológico para a ditadu-
ra salazarista e a demora de Portugal em prosseguir com
sua política colonial. A saída tardia (e, assim, apressada)
de Portugal das suas colônias não permitiu a formação
de uma comunidade política luso-tropical, nos moldes
da Comunidade Britânica, de que hoje Moçambique
faz parte — testemunho de que as nações modernas
sentem necessidade de associação.

O fenômeno da mestiçagem étnico-cultural vai mais
além de que “as relações entre europeus e não europeus
nas áreas tropicais”, pois abrange, também, as relações
intertropicais, no período pré e pós-colonial. É o caso
das relações imemoriais nos espaços mais expressivos
da presença portuguesa na África, digo entre Angola e
Moçambique, praticadas pelos primeiros descendentes
do Australopitecos, pai da Humanidade. Essas relações
pré-coloniais foram facilitadas pela calha cultural comum
do sistema fluvial Congo/Zambeze, rios nascidos na
mesma fonte (Meseta do Zambeze) e que defluem em
sentidos opostos para desaguar em oceanos distintos, o
Atlântico e o Índico, formando, no meu dizer, um só rio
transoceânico. E os rios foram as primeiras estradas do
homem que, ainda quando não sabia navegar, seguiu
suas margens à pé.

Como relação colonial é exemplo o êxodo africano,
principalmente de Angola e Moçambique, para o Bra-
sil. Aqui se gerou um povo mestiço dos três estoques
raciais (os estoques amarelo, negro e branco), forman-
do, conseqüentemente, uma cultura universalmente
mestiça. Algo dessa cultura mestiçada refluiu para a
Metrópole, como o fado, nascido de pai angolano (lun-
du) e mãe portuguesa (modinha), no tempo do reino
unido Brasil-Portugal, em território brasileiro. Levado
pelos retornados à Metrópole, lá cresceu e transformou-
se por força das influências locais e heranças outras - a
exemplo da moura, por sua vez já africana. (Continua)

ornalistas, professores, es-
tudantes, representantes
de conselhos profissionais,
parlamentares e setores da

sociedade civil organizados
participarão de ato público na
manhã de hoje (9), a partir das 9
horas, na cidade de João Pessoa.
Intitulado “Fora, Gilmar, Diplo-
ma Já”, o manifesto tem como
meta responder à medida do
Supremo Tribunal Federal (STF),
que derrubou, no último dia 17
de junho, a exigência do diplo-
ma para o exercício da profis-
são de Jornalismo.

O ato público começará com
um café da manhã em frente ao
portão do Centro de Ciências
Humanas, Letras e Artes da Uni-
versidade Federal da Paraíba –
CCHLA/UFPB. Em seguida, os
manifestantes seguirão em car-
reata até o colégio Liceu Parai-
bano. De lá, partirão em passea-
ta até a Praça João Pessoa, onde
acontecerá à queimação de cai-
xão e boneco, simbolizando o
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Gilmar
Mendes.

O protesto faz parte das ações
do Fórum de Luta Contra a
Desregulamentação das Profis-
sões de Nível Superior do Esta-
do da Paraíba, formado pela
Federação Nacional dos Jorna-
listas (Fenaj), Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Esta-

do da Paraíba, além de deze-
nas de entidades e gabinetes de
parlamentares. Dois ônibus fi-
carão em frente à UFPB para
levar os manifestantes até o Li-
ceu Paraibano. A caminhada,
que começa na Av. Getúlio Var-
gas, está programada para per-
correr diversas ruas do Centro
da cidade.

A orientação do Fórum de
Luta é para que os manifestan-
tes se vistam de preto e pintem
o rosto com cores verde e ama-
rela. Serão também distribuí-
dos, durante o protesto, nari-
zes de palhaço, seguindo o pa-
drão dos atos públicos em prol
do diploma, que estão aconte-
cendo de Norte a Sul do Brasil.

Os reitores da UFPB, Rômulo
Polari, da Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG),

Thompson Mariz, e da Univer-
sidade Estadual da Paraíba
(UEPB), Marlene Alves, e demais
representantes e estudantes
dos Departamentos de Comu-
nicação e lideranças dos Cen-
tros Acadêmicos das referidas
Universidades, também asse-
guraram participação ao ato
público e da passeata do Fórum
de Defesa das Profissões de Ní-
vel Superior.

O ato vai contar com repre-
sentantes de entidades como a
Federação Nacional dos Jorna-
listas (Fenaj), Sindicato dos
Jornalistas Profissionais da Pa-
raíba, Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Associação
Paraibana de Imprensa (API),
Associação Campinense de Im-
prensa (ACI), deputados esta-
duais, vereadores, entre outros.

Jornalistas em recente mobilização protestaram contra decisão do STF

  FOTO: BRANCO LUCENA

Ivaldo Moraes apóia a moblização da categoria

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

A mobilização dos jornalis-
tas paraibanos tem o apoio de
diversos parlamentares, den-
tre eles o deputado estadual
Ivaldo Moraes (PMDB), que on-
tem propôs, por meio de reque-
rimento, a aprovação de uma
Moção de Apoio da Assembleia
Legislativa à luta que a catego-
ria e suas entidades represen-
tativas vêm empreendendo em
defesa da exigência do diploma
universitário como critério
para o exercício da profissão no
país.

Em resposta à medida do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
que derrubou, em 17 de junho
passado, a exigência do diplo-
ma para o exercício da profis-
são de Jornalismo no Brasil, os
profissionais de Comunicação
de todo o país estão mobiliza-
dos e protestando contra a ati-
tude de desrespeito que lhes foi
imposta pela maioria dos mi-
nistros do STF. Na Paraíba os
jornalistas estão organizados
por meio do Fórum de Luta
Contra a Desregulamentação

das Profissões de Nível Superior
do Estado, encabeçado pela Fe-
deração Nacional dos Jornalis-
tas (Fenaj) e pelo Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Es-
tado da Paraíba.

“Como representantes da so-
ciedade paraibana, nós parla-
mentares não podemos concor-
dar com o fim da exigência do
diploma universitário para o
exercício do jornalismo, pri-
meiro porque essa atitude se
constitui num desrespeito ver-
gonhoso e sem tamanho con-
tra milhares de profissionais
que gastaram muito tempo de
suas vidas estudando para in-
gressar na Universidade e, uma
vez diplomados, ingressar no
mercado de trabalho com con-
dições intelectuais suficientes
para prestar um bom serviço à
sociedade enquanto formado-
res de opinião pública. Segun-
do porque o pensamento cien-
tífico é essencial ao bom desem-
penho de qualquer profissão de
grande alcance social, e é exa-
tamente na Universidade que

ele é adquirido”, enfatizou o
parlamentar.

Ele disse também que não se
pode aceitar a decisão do STF
de braços cruzados porque “ela
é, nada mais, nada menos, do
que uma porta de entrada para
que todas as profissões de ní-
vel superior passam a estar
ameaçadas pelo sabor da von-
tade de alguns integrantes do
Poder Judiciário”.

“Já pensou se algum magis-
trado resolve se utilizar das
prerrogativas de suas funções
para dizer, liminarmente, que
não há mais necessidade do di-
ploma universitário para o
exercício da advocacia, do ser-
viço social, do magistério, da
medicina, etc.? indagou o depu-
tado, acrescentando que “a de-
fesa do diploma de jornalismo
é também a defesa das demais
profissões de nível superior e,
sobretudo, de todos os profis-
sionais que se dedicaram e de
todos os estudantes que se de-
dicam aos estudos para bem
servir à sociedade”.
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INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO

Edital de Registro de Candidatos a Cadeira vaga

Pelo presente edital, o Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano,
na forma do  Estatuto e do Regimento Interno, abre o prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta
data, para os interessados registrarem requerimento com a  finalidade de concorrerem ao
preenchimento de uma cadeira vaga existente no quadro de sócios efetivos do Instituto.

Encontra-se vaga, em face do falecimento do historiador Mário da Cunha Raposo,
a cadeira n.º 44, cujo patrono é o escritor Celso Maria

O requerimento do interessado deverá ser subscrito por 3 (três) sócios efetivos,
no mínimo, juntando, além do curriculum vitae, 2 (duas) fotografias 5 x 7 e seus trabalhos
publicados.

Informações poderão ser obtidas na Secretaria do Instituto, à rua Barão do Abiaí,
64, Centro.

João Pessoa, 07 de julho de 2009.
Luiz Hugo Guimarães

Presidente

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009
Registro CGE nº 09-00191-4
O Governo do Estado da Paraíba, através da Companhia Docas da Paraíba, por seu

pregoeiro, designado pela Portaria nº 023/2009 de 22/06/2009, publicada em 27/06/2009,
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 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação
na sede desta Companhia, situada na Rua Presidente João Pessoa, s/nº - Centro - Cabe-
delo/PB, telefone (83) 3250-3000/3250-3031, no dia 20/07/2009 às 09h00, para: CONTRA-
TAÇÃO dos serviços de Fiscalização, Supervisão e Coordenação dos serviços a serem
realizados pela DOCAS/PB, na manutenção preventiva e corretiva das bóias luminosas,
faroletes e balizas, componentes da sinalização náutica do canal de acesso e bacia de
evolução do Porto de Cabedelo, bem como sua monitorização, de conformidade com a
NORMAN 17. Maiores informações e cópia completa de EDITAL, poderão ser adquiridos
no Setor de Licitações, no endereço acima, ou no site www.docas.pb.gov.br.

Cabedelo, 06 de julho de 2009.
Presidente da COPELI

Publique-se
WAGNER A. A. BRECKENFELD

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Admi-

nistração, 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, realizará licitação na sede
deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria -
Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  27/07/2009 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (tubo TK7), destinado a CAGEPA,  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 - 09-00186-6
João Pessoa, 08 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nr 001/2009
OBJETO: Licitação na modalidade Convite, tipo “MAIOR OFERTA”, com o objetivo

de alienar, por venda, equipamento inservível ao uso desta OM, conforme especificações
contidas no Anexo I deste Edital.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 08:00
horas do dia 06/07/2009, no Comando do 1º Grupamento de Engenharia, situado à Avenida Pre-
sidente Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa - PB. ABERTURA DA SESSÃO:
às 10:00 horas (horário de Brasília) do dia 13/07/2009,  na Sala de Licitações (SALC) da OM.

João Pessoa-PB, 06 de julho de 2009
ENIO HUGO DOS SANTOS - Cel

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Responsavel.: GERALDO RODRIGUES SAR-
MENTO
CPF/CNPJ....: 009364001/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  376,42
Cedente.....: FRANCISCO BONIFACIO VAS-
CONCELOS GOM
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041352
Responsavel.: JANILSON NUNES DOS SAN-
TOS
CPF/CNPJ....: 003507836/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  354,41
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE TU-
BOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041883
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  568,08
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041601
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.190,28
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041618
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.396,66
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041619
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.281,77
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041625
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.778,92
Cedente.....: GRENDENE S A

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

Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041627
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$5.159,48
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041633
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.190,28
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041654
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.916,01
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041667
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    10.125,62
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041668
Responsavel.: JOSE CARLOS DE LIRA FREI-
TAS
CPF/CNPJ....: 101529798-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  280,00
Cedente.....: RENOVACAO DE PNEUS BOR-
BOREMA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041709
Responsavel.: V E V FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ....: 005096057/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  369,58
Cedente.....: METALURGICA VIEIRA SAN-
TOS INDUSTRIA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041349

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,  09/07/2009
-------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO

 - Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do Município de Conde, através

de seu presidente, devidamente designada pela Portaria nº 214/2007, de 27 de junho de 2007,
vem, por meio deste edital, notificar o Sr. Johan Pelz, matrícula nº 1.469, de que o mesmo
responde ao processo administrativo disciplinar nº 101/2009, devendo apresentar defesa no
prazo de cinco dias, da data da publicação deste Edital, para o que lhe será dada vista dos
respectivos autos na Secretaria de Administração do Município, nos dias úteis, das 14:00
às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Conde, em 19 de junho de 2009

ELIAS FERREIRA VIANA
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do Município de Conde, através

de seu presidente, devidamente designada pela Portaria nº 214/2007, de 27 de junho de 2007,
vem, por meio deste edital, notificar a Sra. Cláudia da Penha Ferreira Lima, matrícula nº
1.139, de que a mesma responde ao processo administrativo disciplinar nº 054/2009, deven-
do apresentar defesa no prazo de cinco dias, da data da publicação deste Edital, para o que
lhe será dada vista dos respectivos autos na Secretaria de Administração do Município, nos
dias úteis, das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Conde, em 19 de junho de 2009.

ELIAS FERREIRA VIANA
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2009
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,
realizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos
Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  23/07/2009
às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (material para marcenaria), através do registro
de preços, destinado a Fundação de Ação Comunitária- FAC,  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 - 09-00167-6
João Pessoa, 08 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 09:30 horas do dia 22 de Julho de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
para realização de exames/consultas de imaginologia e laboratoriais compreendendo radio-
logia, ultra-sonografia, endoscopia, mamografia, etc, destinados a manutenção da saúde do
município de São Domingos. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 08 de Julho de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Julho de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de materiais
para manutenção de bens e imóveis, destinados a manutenção das atividades da Prefeitura
Municipal de São Domingos. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 08 de Julho de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Julho de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviço de
Telefonia Móvel Pessoal para atender a diversas secretaria do município de São Domingos.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 08 de Julho de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 49/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alte-
rações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, que a licitação na modalidade
Pregão Presencial nº. 49/09 cujo objeto é a aquisição de aparelhos de ar condicionado
destinados a SECRETARIA DE SAÚDE foi adiada por falha na especificação sem data prevista
para nova abertura. Posteriormente será divulgada nova data.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2009
PROCESSO: Pregão Presencial n° 011/09. OBJETO: Contratação de empresa especi-

alizada para prestação de serviços funerários. ABERTURA: 24.03.09 as 14:00h. JUSTIFICA-
TIVA: Razões de interesse público.

Bayeux - PB, 26 de Junho de 2009.
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 13:30 horas do dia 21
de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal para atender a diversas secretaria do município
de São Francisco. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado.

São Francisco - PB, 08 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial
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Inflação cai no mês de junho com
freada dos custos da habitação

Dados se referem ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial usado pelo governo para definir suas metas anuais de inflação

A  inflação no Brasil caiu
de 0,47% em maio para
0,36% em junho, infor-
mou ontem o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística).

Os custos relacionados à ha-
bitação, que haviam subido
0,72% em maio, avançaram
apenas 0,27% em junho, con-
tribuindo para a queda da in-
flação. As regiões com maior
alta de preços foram Curitiba
e Fortaleza, enquanto Belo Ho-
rizonte praticamente não teve
inflação.

Os dados se referem ao IPCA
(Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo), indicador oficial
de preços, usado pelo governo
para definir suas metas anuais
de inflação. Para 2009, o obje-
tivo do governo é uma infla-

ção anual de 4,5% ao ano, com
tolerância de dois pontos per-
centuais para mais ou para
menos.

No primeiro semestre, a in-

flação acumulada foi de 2,57%,
bem abaixo dos 3,64% verifi-
cados no mesmo período de
2008. Nos últimos 12 meses, a
alta dos preços é de 4,8%, tam-

Aluguel
residencial
subiu menos
em junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2009, que objetiva:
Locação de veículos tipo utilitários e horas de maquina pesada para atender ao DAESA e
ao SEINFRA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAR-
LITO LUNGUINHO DE SOUSA - R$ 18.000,00; CONSTRUTURA IANE LTDA - R$
72.000,00; EVERALDO NÓBREGA DA SILVA - R$ 15.000,00; Gilmar Gomes - R$ 39.600,00;
GONÇALVES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - R$ 133.000,00; KLEIPSON KAGIAN
DA SILVA - R$ 15.000,00; MANOEL JULIVAN DA COSTA - R$ 15.000,00.

Sousa - PB, 07 de Julho de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2009
A Pregoeira do Município de Sousa, Estado da Paraíba, nos termos da Lei Comple-

mentar 123/2006, faz tornar público, a todos quanto interesse saber que a empresa: ADRI-
ANA MARQUES DA NÓBREGA, CNPJ Nº 07.827.115/0001-01  descumpriu o item 11.15.2
do edital, abre-se prazo para cumprimento do disposto de (dois) dias para regularização.

 Sousa - PB, 03 de julho de  2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua: Cel.José Gomes de Sá, 27 Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 22
de julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: con-
fecção de fardamento escolar para o alunado da zona urbana e rural deste município, a cargo
da Secretaria de Educação e Esportes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 08 de julho de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2009
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios a serem destinados a MERENDA

ESCOLAR dos alunos matriculados da Rede Mun. de Ensino.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Comercial Campinense de Cereais - Valor: R$ 175.401,20.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do

Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Major Augusto Bezerra,, 02 - Centro
- Dona Inês - PB, no horário das 7:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33771338.
Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona Inês - PB, 06 de Julho de 2009
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO

Presidente da Comissão
Republicado por Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BENTO – CNPJ/CPF N°  09.069.709/0001-18 torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação n° 1128/2009 em João Pessoa, 2 de julho de 2009 – Prazo 630 dias, para a atividade
de: Implantação do Shooping da Rede com sistema de esgotamento sanitário, na Praça
Tiradentes s/n Município: São Bento – UF:PB. Processo: 2009-001923/TEC/LI-00178.

ICON S/A – ESTAMPOS E MOLDES – CNPJ/CPF Nº 00.364.536/0004-39 Torna pu-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu
a Licença Prévia n° 1028/2009 em João Pessoa, 15 de junho de 2009 – Prazo: 180 dias,
para a atividade de: Construção de um galpão Industrial, para Implantação de Industria
de moldagem, recondicionamento e retífica de matrizes (estampos e punções) para
Industria Cerâmica, na Via Local 01 LT.4 QD. 1 – Distrito Industrial, Município: Conde
– UF:PB. Processo:2009-002469/TEC/LP-0017.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA – CNPJ/CPF N°  08.542.474/0001-77 torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação para Pesquisa n°1180/2009 em João Pessoa, 8 de julho de 2009 –
Prazo: 365 dias, para a atividade de: Lavra Experimental de Areia e Argila em Tabuleiro
Referente ao Processo DNPM N° 846.153/2007, no Engenho Triunfo, Zona Rural, Muni-
cípio: João Pessoa – UF:PB. Processo: 2009-1252/TEC/LOP-0003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO N.° 006/2009
PROCESSO Nº 022/2009.
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público

que adjudicou em 02/07/2009, o objeto desta licitação às empresas RAVA EMBALAGENS
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 41.150.160/0001-02, no valor de R$ R$ 13.935,60,
GEILSA LIMA CAVALCANTE ME CNPJ 01.823.326/0001-81, no valor de R$ 33.490,87,
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.370.039/0001-02, no
valor de R$ 53.664,52, AGCLEAN LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA COMERCIO LTDA
CNPJ 07.395.989/0001-29 no valor de R$ 470,40 e LUAZUL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 04.289.531/0001-01 no valor R$ 10.376,31.

Cuité/PB, 17 de junho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.° 008/2009
PROCESSO Nº 024/2009.
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público

que o Exma. Sra. Prefeita desta Cidade, em 03 de julho de 2009, homologou a adjudicação
do objeto desta licitação às empresas VANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, no
valor total de R$ R$ 11.196,10 e RAMIRO WANDERLEY DE MEDEIROS COSTA, soman-
do um total de R$ 8.482,61.

Cuité/PB, 07 de julho 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.° 009/2009
PROCESSO Nº 025/2009.
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público

que o Exma. Sra. Prefeita desta Cidade, em 03 de julho de 2009, homologou a adjudicação
do objeto desta licitação à empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE S/
A, no valor total de R$ R$ 37.106,40.

Cuité/PB, 06 de julho 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

REFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de veículos tipo utilitários e horas de maquina pesada para aten-
der ao DAESA e ao SEINFRA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2009.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa:FPM/ICMS, Lei Orçamen-

tária n. 2.168/2009, elemento de despesa n. 33.90.36, 33.90.39, Classificação n.
15.452.0011.2032; 15.452.0011.2034, 15.452.0011.2037.SEINFRA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00330/2009 - 07.07.09 - Gilmar Gomes - R$ 39.600,00
CT Nº 00331/2009 - 07.07.09 - CONSTRUTURA IANE LTDA - R$ 72.000,00
CT Nº 00332/2009 - 07.07.09 - GONÇALVES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

- R$ 133.000,00
CT Nº 00333/2009 - 07.07.09 - KLEIPSON KAGIAN DA SILVA - R$ 15.000,00
CT Nº 00334/2009 - 07.07.09 - MANOEL JULIVAN DA COSTA - R$ 15.000,00
CT Nº 00335/2009 - 07.07.09 - CARLITO LUNGUINHO DE SOUSA - R$ 18.000,00
CT Nº 00336/2009 - 07.07.09 - EVERALDO NÓBREGA DA SILVA - R$ 15.000,00

 Sousa - PB, 07 de Julho de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
ERRATA

AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO N° 11/2009
Onde se lê objeto: Contratação de empresa para realização de exames do tipo raio-

x.Leia-se: Contratação de Empresa para realização de exames Radiológicos do tipo raio-
x, ultra-sonografia, tomografia, etc

Nazarezinho - PB, 08 de Julho de 2009
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 08:30
horas do dia 21 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: fornecimento de plantas ornamentais e outros para o ajardinamento de praças,
parques, jardins e canteiros centrais. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 08 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 09:00
horas do dia 21 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Fornecimento parcelado de medicamentos, destinados a manutenção da Far-
mácia Básica do Município de São Francisco. Informações: no horário das 07:00 as 11:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 08 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 10:30
horas do dia 21 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Fornecimento parcelado de medicamentos e materiais hospitalares, destina-
dos a manutenção da Secretaria de Saúde. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 08 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, às 10:00
horas do dia 24 de Julho de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor
preço, para: Fornecimento de materiais para manutenção de bens e imóveis, destinados a
manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Bernardino Batista - PB, 08 de Julho de 2009
LINDOMARCOS GOMES DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, às 09:00
horas do dia 24 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos na confecção de
formulários padronizados. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.

Bernardino Batista - PB, 08 de Julho de 2009
JARIMARQUES GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, às 11:00
horas do dia 24 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal para atender a diversas
secretaria do município de Bernardino Batista. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Bernardino Batista - PB, 08 de Julho de 2009
JARIMARQUES GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

bém inferior aos 5,2% regis-
trados um ano antes.

Entre os custos com habita-
ção, a tarifa média de energia
elétrica, que havia subido
0,82% em maio, caiu 0,48% em
junho. Outras tarifas aumen-
taram, mas em ritmo menor: a
de água e esgoto subiu apenas
0,09%, depois de ter avançado
1,34% um mês antes, enquan-
to o aluguel residencial aumen-
tou 0,52% em junho, depois de
uma alta de 0,78% em maio.

O preço dos cigarros tam-
bém contribuiu para a queda
da inflação. O produto, que
havia subido 9,21% em maio,
caiu 0,28% em junho, com a re-
dução do preço em algumas
marcas, de acordo com o IBGE.
As roupas, em época de liqui-
dação, subiram em média

0,53% em junho, depois de te-
rem avançado 1,16% em maio.

MAIOR INFLAÇÃO: CURITIBA
A região em que houve maior

inflação, entre as pesquisadas,
foi a de Curitiba PR, com alta
de 0,83% no mês e  3,09% no
semestre. Nesse local, a gaso-
lina subiu 4,35% e o álcool dis-
parou 7,47% no mês.

Belo Horizonte teve a infla-
ção mais branda, de 0,06% em
junho, mas ainda assim acu-
mula 2,95% no semestre. O
IPCA é calculado pelo IBGE des-
de 1980 e se refere às famílias
com rendimento monetário de
1 a 40 salários mínimos, qual-
quer que seja a fonte. Abrange
nove regiões metropolitanas
do país, além do município de
Goiânia e de Brasília.
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 A UNIÃO

O Botafogo acertou as
contratações dos jogadors André
Lima, que estava no São Paulo, e
do volante Jonathas, dispensado
pelo Flamengo. Os dois jogado-
res podem estrear no domingo
contra o Avaí, em Santa Catarina.

"Jonathas e
André Lima

   no Botafogo

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Auto joga em Cajazeiras
Ainda sem vencer no quadrangular final, o alvirrubro enfrenta o Atlético às 15h15 no estádio Perpetão com vistas a classificação à Primeira Divisão

“Paraíba democrática, terra amada”

quadrangular final do
Campeonato Paraibano
da Segunda Divisão pros-

segue  hoje, em sua segunda roda-
da. O Atlético recebe o Auto Espor-
te Clube, no estádio Perpetão, em
Cajazeiras, partida esta programa-
da para às 15h15. Miguel Félix será
o árbitro central, auxiliado por Da-
niel Félix e Josival Abrantes. Em
Guarabira, Brejo paraibano, a Des-
portiva enfrenta o Paraíba, jogo
também às 15h15. Emanoel Diniz
vai comandar a partida. Linaldo
Baracho e Kleber Camelo serão os
assistentes.

As quatro equipes brigam pelas
únicas três vagas de acesso para a
Primeira Divisão do Campeonato
Estadual de 2010. Por enquanto, o
Atlético, com três pontos, lidera o
quadrangular final da competição,
seguido de Auto Esporte e Paraí-
ba, ambos com um ponto. A Des-
portiva Guarabira se encontra na
lanterna. O time não pontuou na

“O primeiro objetivo, que era
deixar a lanterna da competi-
ção foi alcançado. Agora é con-
tinuarmos o trabalho e sair da
zona do rebaixamento. Paula-
tinamente iremos atingir nos-
sas metas que é a de permane-
cer na Série B, ficando assim
entre os 40 melhores times do
Brasil”. A declaração é do pre-
sidente do Campinense Clube,
Saulo Miná. Eufórico pela vitó-
ria contra o Juventude-RS por
1x0, na última terça-feira, no
Amigão, em Campina Grande,
o dirigente da Raposa disse que
o time voltou a reviver momen-
tos de animação. “Retomamos
nosso ânimo”, completou.

A segunda vitória do Rubro-
Negro paraibano na Série B fez
com que, por enquanto, o time
saísse da incômoda posição de
último colocado, pelo menos
até o próximo sábado quando
o São Caetano-SP, que agora
ocupa a lanterna, voltará a jo-
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SEGUNDA DIVISÃO

gar na 10º rodada da competi-
ção. Com seis pontos em 10 jo-
gos, o representante do Estado
se encontra na 19ª posição, ain-
da na zona do rebaixamento.
O time voltará a jogar na pró-
xima terça-feira (14), no Moisés
Lucarelli, em Campinas-SP,
contra a Ponte Preta.

“Acabou a urucabaca. Agora
quem manda aqui somos nós”,
disse ontem o atacante Fábio
Júnior, autor do único gol da
partida entre Campinense x Ju-
ventude-RS. A partida marcou
um recomeço para os dois clu-
bes, que no final de semana ha-
viam demitido os treinadores.
No Campinense estreou Freitas
Nascimento, que substituiu
Argel Fucks. O Juventude, por
sua vez, que demitiu Zé Teodo-
ro no domingo, teve o interino
James Freitas no comando do
time, mas o novo técnico já está
contratado. É Ivo Wortmann.

O dia de ontem foi de folga

abertura das semifinais, ocorrida
no último domingo.

A Desportiva Guarabira tenta a
reabilitação. Depois de perder de
3x2 para o Atlético, em Cajazeiras,
a equipe brejeira recebe em seus
domínios, no estádio Sílvio Porto, o
Paraíba, também de Cajazeiras.
Vencer e somar os três primeiros
pontos na competição é a meta dos
jogadores, comissão técnico e diri-
gentes.

Já o Auto Esporte Clube, que de-
cepcionou sua torcida no último do-
mingo, no Almeidão, em João Pes-
soa, ao ceder o empate no fim do
jogo contra o Paraíba, viajou para
Cajazeiras disposto a surpreender
o time do Paraíba.

O presidente da equipe alvirru-
bra, Edvalson Travassos, que tam-
bém viajou com o elenco, informou
que a equipe pessoense precisa de
um resultado positivo para conti-
nuar vivo no quadrangular final. A
segunda rodada da Segundona pro-
mete ser muito disputada hoje. No
domingo (12), o Auto enfrenta a
Desportiva, no Almeidão.

Saulo Miná diz que o primeiro objetivo da Raposa foi alcançado
para os jogadores. O time se re-
apresenta hoje à tarde quando
inicia os preparativos para a
partida contra a Ponte Preta-SP,
na próxima terça-feira. O trei-
nador Freitas Nascimento, que
fez sua estreia no comando da
Raposa foi um dos mais festeja-
dos. Ele aproveitou o período
matinal para repousar e, à tar-
de, se reuniu com dirigentes.

O presidente Saulo Miná dis-
se que a provável contratação
do meia Fábio Santana e do la-
teral Raí, veiculada logo após
a partida contra o Juventude
se trata apenas de especulação.
“A partir de agora, nossas con-
tratações serão meramente
criteriosas. Vai depender ex-
clusivamente de Freitas Nas-
cimento. Faltam ainda 29 ro-
dadas e tudo tem que ser feito
com os pés no chão e a cabeça
no lugar. Tudo não passa de
especulação”, afirmou Miná.

Fábio Santana (2) e Raí podem voltar a jogar ao lado de Fernandes

O Auto Esporte joga hoje à tarde em Cajazeiras e no próximo domingo voltará a atuar no estádio Almeidão
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  MARCOS RUSSO

O
Marcos Lima
REPÓRTER
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Inter decide hoje a
Recopa contra LDU

Depois de perder por 1 a 0 em Porto Alegre, o time gaúcho precisa vencer por
dois gols de diferença para ficar com o título que reúne os melhores da América

A "Gazzetta dello Sport" deu
continuidade ontem à novela da ida
de Fernando Alonso para a Ferrari.
O jornal esportivo italiano diz que
tal transferência tem um obstáculo:
Kimi Raikkonen. Tudo depende do
que ele fará em 2010.

"Ida de Alonso
   para a Ferrari
   depende de Kimi

229
gols já foram
marcados nos 92
jogos do
Campeonato
Brasileiro da Série B,
o que dá uma média
de 2,49 por partida.

A
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O Real Madrid já sente o
retorno da contratação milionária
de Cristiano Ronaldo. Após
apresentação do jogador na
segunda-feira, a loja do clube
registrou a venda de 2.000
camisetas com o número 9 em
apenas duas horas, em um ritmo

"Real lucra alto
com C. Ronaldo

de 15 unidades vendidas por
minuto. Só no primeiro dia, o
clube já faturou 170 mil euros
com a venda de camisetas do
astro, o equivalente a R$ 471 mil.
Cada unidade custa 85 euros, ou
R$ 235. Sem contar que cerca de
300 camisetas foram roubadas
durante a apresentação de
Cristiano Ronaldo, que reuniu
quase 80 mil torcedores no
Santiago Bernabéu.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

A vitória dramática sobre o Juventude e a fuga da lan-
terna momentaneamente  - a rodada será concluída no
final de semana - deu um novo alento ao torcedor do
Campinense e mostrou que Freitas Nascimento é pé
quente. A missão para tirar o rubro-negro da zona de
rebaixamento é árdua e vai ser preciso jogar com muita
determinação e garra como fez na temporada passada
em jogos de muita dramaticidade como, por exemplo,
a vitória sobre o ASA, em Arapiraca, gol de Fábio Santa-
na, por 1 a 0 que deu a classificação para a última fase do
Campeonato Brasileiro da Série C. Ali começou a gran-
de reação do Campinense que culminou com a classifi-
cação para a Série B. Os três pontos foram fundamen-
tais e deixa a equipe respirando e ainda com chances de
fugir do rebaixamento que é o maior objetivo do técni-
co Freitas Nascimento e dos jogadores.

Ainda respirando

Jogo no Amigão
O pernambucano José Eduardo Araújo Alcântara é quem

vai apitar o jogo entre Treze e Ferroviário-CE, válido pelo
Campeonato Brasileiro da Série D, domingo, 12, no estádio
Amigão, em Campina Grande, a partir das 16 horas. A in-
tenção do representante paraibano era realizar a partida
no Presidente Vargas, mas o laudo técnico liberando o es-
tádio não chegou em tempo hábil para a mudança de local,
segundo um comunicado da CBF. Amanhã, o tecnico Regi-
naldo Sousa define a equipe que enfrenta o Ferroviário.

Boqueirão
O presidente da Liga Boqueiraense de Futebol, Pedro Aprígio,

esteve  terça-feira (7) na sede da FPF em visita a presidente Rosi-
lene Gomes quando manifestou o interesse do Clube Atlético
Boqueirão de participar do Campeonato Paraibano da Segunda
Divisão de 2010. Ele informou que o estádio Francisco Brito está
passando por reformas e estará em condições de sediar jogos
oficiais no próximo. Pedro Aprígio esteve acompanhado do
vice- presidente da Liga, José Evangelista, e do vice-presi-
dente da Câmara de Boqueirão, o vereador Júnior Barbosa.

Indicação
A Federação Paraibana

indicou o professor de edu-
cação física e técnico  Ger-
vânio de Oliveira Bezerra
para participar do Sistema
Oficial de Qualificação de
Treinadores de Futebol:
Curso Básico Licença Nível
1 . Ele será realizado pela
CBF e a Escola Brasileira de
Futebol. O curso é voltado
para profissionais que dese-
jam atuar como treinadores
em escolas de iniciação ao
futebol para crianças e ado-
lescentes. Será realizado de
17 a 26 de julho, na Granja
Comary, em Teresópolis (RJ).

Confusão
O árbitro Leonardo Ga-

ciba apitou o final do jogo
entre Guarani 2 x 1 Brasi-
liense terça-feira (7) e um
princípio de confusão se
formou no gramado do
Estádio Brinco de Ouro. O
motivo dessa agitação
eram as ofensas de con-
teúdo preconceituoso que
o zagueiro bugrino Már-
cio Alemão teria proferi-
do momentos antes con-
tra o adversário Cris, do
time visitante."Racismo,
racismo", bradavam os
jogadores do Brasiliense.
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s regras impostas pela
Conmebol para a dis-
puta da Recopa são di-

ferentes daquelas que a CBF de-
termina para a disputa do
Campeonato Brasileiro e o In-
ternacional poderá utilizar
seus quatro estrangeiros na
partida de hoje à noite, às 21h45,
no estádio Casa Blanca, em
Quito . O jogo contra a LDU re-
úne, na decisão dessa competi-
ção continental, o campeão da
Copa Sul-Americana 2008, o In-
ter, e os equatorianos, que ga-
nharam a Libertadores do ano
passado.

Os quatro atletas do exterior
que integram a delegação colo-
rada são o zagueiro uruguaio So-
rondo, os meio-campistas argen-
tinos Guiñazu e D'Alessandro,  e
o atacante equatoriano Bolaños.
Desses, dois são titulares abso-
lutos da equipe, o volante
Giuiñazu e o meia D'Alessandro,
mas existe a grande possibilida-
de de Sorondo receber uma opor-
tunidade na partida.

No primeiro confronto, no
Beira-Rio, a Liga Deportiva
Universitária fez 1 a 0, e por isso
só precisa de um empate em
casa. "Acreditamos até o fim,
sabemos que estamos atrás.
Temos que jogar perto, não dei-
xar encompridar o campo para
o contra-ataque. Um time com-
pacto, para tocar a bola e não
deixar os lançamentos deles",
alertou o zagueiro Índio que
está escalado pelo técnico Tite.

Índio é o único que está no In-
ter desde o título da Libertado-
res, em 2006. O atleta também
ganhou o Mundial de Clubes
da Fifa (2006), da Recopa (2007)
e da Sul-Americana (2008). O
veterano goleiro Clemer tam-
bém esteve presente em tais
conquistas e segue no clube,

mas não está no grupo da atual
Recopa. O Inter tem que ganhar.
Se devolver o placar, a decisão
vai para os pênaltis, e qualquer
outra vitória favorece a equipe
brasileira pelo maior número de
gols marcados fora.

HOMENAGEM
Na terça-feira, dia 7 de julho,

o departamento de marketing
do Internacional lançou mais
um boneco relativo ao atual elen-
co do clube. E o homenageado da
vez foi o atacante Nilmar. O

minicraque tem 15 centímetros
de altura, é emborrachado e
possui base móvel. O brinque-
do está à venda nas lojas ofici-
ais do clube por R$ 49,90. Sóci-
os pagam R$ 45 pelo persona-
gem.

Nilmar é o terceiro homena-
geado pelo clube. Antes dele, já
haviam sido feitos bonecos de
Guiñazu e D’Alessandro, pro-
dutos que já venderam mais de
4 mil unidades, segundo infor-
mações do clube.

O volante Guiñazu é um dos quatro estrangeiros que atua pelo Inter-RS

  LUCAS UEBEL/VIPCOMM
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Jaílma competirá em Portugal

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Paraibana participa dos Jogos da Lusofônia em busca de índice nos 400m rasos e revezamento 4 x 400 para o Mundial de Berlim, no próximo mês

A Confederação Brasileira de
Bicicross divulgou ontem o
Ranking Nacional 2009, depois
de seis etapas. Dois paraibanos
aparecem em primeiro lugar
em suas categorias. Dylma Sou-
sa Fernandes da Silva é a nu-
mero um na Categoria Girls 11/
12 anos, seguida pela catari-
nense Maria Izabelli. Já Danu-
sa Araújo de Moura aparece no
topo da classificação, na Cate-
goria Girsl 15/16 anos, na fren-

Marcos Lima
REPÓRTER

paraibana Jaílma Sa-
les de Lima embarcou
ontem para Lisboa, em

Portugal, onde, a partir de sá-
bado (11) disputará os Jogos da
Lusofônia 2009, última com-
petição para que os atletas não
qualificados busquem índices
para o Campeonato Mundial
de Atletismo, marcado para o
mês que vem em Berlim, Ale-
manha. Ela é uma das 28 mu-
lheres a integrar a delegação
brasileira no evento. Os 400
metros rasos e o revezamento
4x400m serão as provas que
Jailma estará disputando.

Os Jogos da Lusofônia estão
em sua segunda edição e se tra-
ta de um evento multiesporti-
vo disputado pela comunida-
de de países de língua portu-
guesa representados por seus
respectivos Comitês Olímpicos
Nacionais. Ocorrerá no perío-
do de 11 a 19 deste mês. O Pavi-
lhão Atlântico será o principal
palco de competições, sendo
nele realizadas a cerimônia de
abertura e encerramento.

Essa edição dos jogos será
composta de nove esportes
olímpicos  um a mais do que a
edição inaugural — totalizan-
do 70 eventos em disputa. Três
eventos para atletas com defi-
ciência foram incluídas no pro-
grama do atletismo.

A Seleção Brasileira será re-
presentada por 56 atletas (28
mulheres e 28 homens), alguns
deles já com índices para o
Mundial da Alemanha. No caso
de Jaílma Sales de Lima, ela
busca ainda a marca. A parai-
bana reside em São Paulo, mas
foi revelada para o atletismo
pelo professor Pedro Almeida,
diretor técnico da Federação
Paraibana de Atletismo.

O atletismo nos Jogos da Lu-
sofônia de 2009 será disputa-
do no Estádio Univeristário
em Lisboa, Portugal, para as
provas de campo e pista, e na
Av. Marginal de Oeiras para a
corrida de estrada em 10km.
No total serão realizados 32
eventos nos dias 12, 13 e 19
deste mês. Ainda no progra-
ma do atletismo, serão dispu-
tados três eventos para atle-
tas com deficiência física mo-
tora, denominado desporto
para deficientes, no Estádio

ATLETISMO

Universitário de Lisboa em
12 deste mês.

Outros eventos serão realiza-
dos no decorrer dos Jogos da
Lusofônia, mas sem contar
para o quadro geral de meda-
lhas.  O Campeonato Nacional
Júnior de Atletismo será dispu-
tado nos dias 11 e 12 deste mês
no Estádio Universitário de Lis-
boa, assim como uma corrida
popular intercalará com a dis-
puta do atletismo de estrada na
Av. Marginal de Oeiras.  No dia
18, uma partida de hóquei so-
bre grama entre Portugal e a
equipe de Goa fará a prelimi-
nar das partidas de futebol no
Estádio Nacional do Jamor.

#
Nos dias 11 e 12
acontece também em
Portugal o Campeonato
Nacional Júnior de
Atletismo, mas sem a
participação de Jaílma

Paraibanos são destaques no bicicross
te da também catarinense Fran-
ciele Biancato.

As das paraibanas estiveram
no pódio nas etapas de Novo
Hamburgo-RS, Brusque-SC e
Campos Verdes-MT. Restam
ainda outras quatro etapas a
serem realizadas em duas ci-
dades brasileiras ainda a ser
confirmadas pela Confedera-
ção. Até lá, as representantes do
Estado intensificam os treinos
na Pista Paraibinha, localiza-

A

Jaílma Sales tem nova chance de conseguir o índice para o Mundial

Kaio fará aclimatação em
Portugal para o Mundial

O nadador Kaio Márcio Al-
meida viaja no próximo dia 18
para Rio Maior, em Portugal,
quando fará período de aclima-
tação visando o Mundial dos
Esportes Aquáticos de Roma
(Itália), evento este que  terá sua
abertura no próprio dia 18, po-
rém os atletas da natação bra-
sileira só chegarão à cidade ita-
liana no dia 27, véspera das dis-
putas. O paraibano é esperan-
ça de medalhas nos 100 e 200
metros nado borboleta.

A delegação brasileira no

da no Complexo do Ginásio O
Ronaldão, em João Pessoa.

Além de Dylma Sousa Fer-
nandes e Danusa Araújo de
Moura, outros paraibanos
também aparecem bem ran-
queados, conforme a Confede-
ração Brasileira de Bicicross.
Carolina Padilha Jansen é a
terceira melhor do país na Ca-
tegoria Girsl 15/16 anos; Den-
ner Tamiro F. Macedo está na
terceira posição na Categoria
Boys 8 anos; Rafael Masahiro
Takashima também é o tercei-
ro na Boys 9 anos; Manoel Fe-
lipe da Silva Neto é o quinto
colocado na Categoria Boys 11
anos; Júlio César Paulino Goes
é o segundo melhor colocado
no Ranking Nacional, na Boys
14 anos; Antônio Carlos Oli-
veira Araújo também é o quin-
to melhor do Brasil na Catego-
rian Boys 16 anos; Josênio Fer-
nandes Pinheiro da Silva ocu-
pa a quarta posição na Crui-
ser 30/34 anos; dentre outros.
No ano passado, nove atletas
da Paraíba encerraram a tem-
porada na primeira posição do
ranking nacional.

Mundial dos Esportes Aquáti-
cos de Roma é uma das maio-
res no evento com 76 atletas. A
preparação dos atletas está na
reta final e os primeiros com-
petidores a chegarem a Roma
serão do Nado Sincronizado e
Pólo Aquático Feminino, pro-
gramados para terça-feira (14).
Os atletas da Maratona Aquá-
ticas chegam na quarta-feira
(15) e os dos Saltos Ornamen-
tais, dia 16.

Dono das melhores marcas do
Brasil nos 100m (51s99) e 200m
(1,54s65) borboletas, Kaio Már-
cio Almeida conquistou a me-
dalha de ouro nos 200 metros
borboleta, no mês passado, na
França, durante o Torneio Open
de Paris. A preparação do pa-
raibano vem sendo feita no
Parque Aquático do Clube de
Regatas Flamengo, no Rio de
Janeiro.

Para ele, o Campeonato Mun-
dial em Roma (Itália) será um
dos mais disputados, até mes-
mo porque se trata do primei-
ro evento de âmbito internaci-
onal onde estarão reunidos os
melhores nadadores do plane

Pilotos paraibanos em ação numa etapa do Campeonato Paraibano

Kaio Márcio durante treinamento

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Lucíola

RomantismoRomantismoRomantismoRomantismoRomantismo

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

DE LETRAS DA UFPB

DIVULGAÇÃO

JOSÉ DE ALENCAR

[...]

Todas as raças, desde o caucasiano sem
mescla até o africano puro; todas as posi-
ções, desde as ilustrações da política, da
fortuna ou do talento, até o proletário
humilde e desconhecido; todas as profis-
sões, desde o banqueiro até o mendigo;
finalmente, todos os tipos grotescos da
sociedade brasileira, desde a arrogante
nulidade até a vil lisonja, desfilaram em
face de mim, roçando a seda e a casimira
pela baeta ou pelo algodão, misturando
os perfumes delicados às impuras exala-
ções, o fumo aromático do havana às
acres baforadas do cigarro de palha.

- É uma festa filosófica essa festa da Gló-
ria! Aprendi mais naquela meia hora de
observação do que nos cinco anos que aca-
bava de esperdiçar em Olinda com uma
prodigalidade verdadeiramente brasileira.

A lua vinha assomando pelo cimo das
montanhas fronteiras; descobri nessa
ocasião, a alguns passos de mim, uma
linda moça, que parara um instante para
contemplar no horizonte as nuvens
brancas esgarçadas sobre o céu azul e
estrelado. Admirei-lhe do primeiro olhar
um talhe esbelto e de suprema elegân-
cia. O vestido que o moldava era cinzen-
to com orlas de veludo castanho e dava
esquisito realce a um desses rostos sua-
ves, puros e diáfanos, que parecem vão
desfazer-se ao menor sopro, como os tê-
nues vapores da alvorada. Ressumbra-
va na sua muda contemplação doce me-
lancolia e não sei que laivos de tão ingê-
nua castidade, que o meu olhar repou-
sou calmo e sereno na mimosa aparição.

- Já vi esta moça! disse comigo. Mas
onde?...

Ela pouco demorou-se na sua gracio-
sa imobilidade e continuou lentamente
o passeio interrompido. Meu compa-
nheiro cumprimentou-a com um gesto
familiar; eu, com respeitosa cortesia, que
me foi retribuída por uma imperceptí-
vel inclinação da fronte.

- Quem é esta senhora? perguntei a Sá.
A resposta foi o sorriso inexprimível,

mistura de sarcasmo, de bonomia e fa-
tuidade, que desperta nos elegantes da
corte a ignorância de um amigo, profano
na difícil ciência das banalidades sociais.

- Não é uma senhora, Paulo! É uma
mulher bonita. Queres conhecê-la ?. . .

Compreendi e corei de minha simplici-
dade provinciana, que confundira a más-
cara hipócrita do vício com o modesto re-
cato da inocência. Só então notei que aque-
la moça estava só, e que a ausência de um
pai, de um marido, ou de um irmão, de-
via-me ter feito suspeitar a verdade.

Depois de algumas voltas descobrimos
ao longe a ondulação do seu vestido, e

fomos encontrá-la, retirada a um canto,
distribuindo algumas pequenas moedas
de prata à multidão de pobres que a
cercava. Voltou-se confusa ouvin-
do Sá pronunciar o seu nome:

- Lúcia!
- Não há modos de livrar-

se uma pessoa desta gente!
São de uma impertinência!
disse ela mostrando os
pobres e esquivando-se
aos seus agradecimen-
tos.

Feita a apresentação
no tom desdenhoso e
altivo com que um
moço distinto se di-
rige a essas sultanas
do ouro, e trocadas
algumas palavras
triviais, meu amigo
perguntou-lhe:

- Vieste só?
- Em corpo e alma.
- E não tens compa-

nhia para a volta?
Ela fez um gesto nega-

tivo.
- Neste caso ofereço-te a

minha, ou antes a nossa.
- Em qualquer outra oca-

sião aceitaria com muito pra-
zer; hoje não posso.

- Já vejo que não foste franca!
- Não acredita?... Se eu viesse por

passeio!
- E qual é o outro motivo que te pode

trazer à festa da Glória?
- A senhora veio talvez por devoção?

disse eu.
- A Lúcia devota!... Bem se vê que a não

conheces.
- Um dia no ano não é muito! respon-

deu ela sorrindo.
- É sempre alguma coisa, repliquei.
Sá insistiu:
- Deixa-te disso; vem conosco.
- O senhor sabe que não é preciso ro-

gar-me quando se trata de me divertir.
Amanhã, qualquer dia, estou pronta.
Esta noite, não!

- Decididamente há alguém que te espera.
- Ora! Faço mistério disto?
- Não é teu costume decerto.
- Portanto tenho o direito de ser acre-

Café pequenoCafé pequeno
"Creio no mundo como num malmequer,
Porque o vejo. Mas não penso nele
Porque pensar é não compreender...

O mundo não se fez para pensarmos nele
(Pensar é estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo...

Eu não tenho filosofia; tenho sentidos...
Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,
Mas porque a amo, e amo-a por isso
Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem sabe por que ama, nem o que é amar..."

FERNANDO PESSOA

..................
Lucíola é o quinto

romance de José de
Alencar e o primeiro
da trilogia que ele

denominou de
"perfis de mulheres"

(Lucíola, Diva e
Senhora)...................

O que li

O trecho do romance "Lucíola", de José de Alencar, em destaque nesta
edição, retrata o primeiro encontro de Paulo Silva (personagem-narra-
dor recém-chegado ao Rio de Janeiro com a intenção de ali se estabelecer)
e Lúcia, a prostituta mais bela, requintada e disputada da cidade, que
viria a ser o seu grande amor e que iria mudar completamente o rumo de
sua vida.

Publicada em 1862, a história se enquadra perfeitamente no estilo do Ro-
mantismo, mas mescla as faces românticas do relacionamento do casal com
a realidade difícil que marca a trajetória da moça, passeando, portanto, pelas
características do Realismo. O livro compreende uma sucessão de cartas
enviadas à senhora "G. M." (pseudônimo do autor José de Alencar) e publica-
das em livro com o título "Lucíola".

Lucíola é o quinto romance de José de Alencar e o primeiro da trilogia que
ele denominou de "perfis de mulheres" (Lucíola, Diva e Senhora). A obra
situa-se entre os romances urbanos do autor, os quais retratam a vida bur-
guesa do século XIX.

ditada. As aparências enganam tantas
vezes! Não é verdade? disse voltando-
se para mim com um sorriso.

Não me lembra o que lhe respondi; al-
guma palavra que nada exprimia, des-
sas que se pronunciam às vezes para ter
o ar de dizer alguma coisa. Quanto a
Lúcia, fazendo-nos um ligeiro aceno com
o leque, aproveitou uma aberta da mul-
tidão e penetrou no interior da igreja,
em risco de ser esmagada pelo povo.

[...]



Brasileiros assistem à
pré-estreia de Harry Potter
A chuva forte que caiu em Londres não conseguiu
espantar a multidão que se aglomerou na Leicester
Square para a pré-estreia mundial de Harry Potter e o
Enigma do Príncipe. Fãs de diversas nacionalidades
foram ao local para tentar ver de perto os astros Daniel
Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.
Gritos histéricos, especialmente das meninas, abafavam
os sons dos trovões. Ora os fãs gritavam o nome dos
atores, especialmente o de Radcliffe, ora o dos
personagens. Crianças pequenas aproveitavam a
“garupa” dos ombros dos pais para tentar ver melhor
os jovens ídolos. Os mais velhos escalavam os muros
de segurança montados ao redor da praça.
Diversos turistas que passavam pelo local, um dos
pontos mais visitados de Londres, paravam para tirar
fotos da movimentação. A região, conhecida como
West End, reúne diversos teatros e casas noturnas. Para
se ter uma ideia, a metros de onde a prémière aconte-
ceu, Jude Law encena a peça Hamlet.

O que não
provoca minha
morte faz com
que eu fique
mais forte

Friedrich Nietzsche,
FILÓSOFO
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‘O homem do Sputnik’ é
atração do Cine Sesc hoje
Com direção de Carlos Manga, filme com Oscarito é

referência do período das chanchadas no Brasil. 19

"
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Cantora mostra mais talento e
maturidade em seu segundo
disco, interpretando Caetano
Veloso e Guilherme Arantes

Leituras em Cena será
encerrado hoje, em JP
O texto “Eles Não Usam Black Tie” de Gianfrancesco

Guarnieri, será apresentado a partir das 19 horas. 23

de Bruna Caram

Ricardo Anísio
REDATOR

cantora Bruna Caram está lançan-
do apenas (sic) seu segundo CD, “Fe-
riado Pessoal” (Dabliú Discos), mas

isso não quer dizer que ela soe como uma
iniciante. Nada disso. Bruna canta com
maturidade e com uma coisa rara na Músi-
ca Popular Brasileira recente: sabe perfeita-
mente a diferença entre cantar e interpre-
tar, e faz as duas coisas de forma brilhante.

Ousada com causa, Bruna Caram não ape-
la para as obviedades em voga e visita, por
exemplo, o Caetano Veloso intrincado de
“Gatas Extraordinárias” e o Guilherme Aran-
tes do pop elegante de “Cuide-se Bem”. Além
da enorme capacidade de escolher repertó-

rio, BC se expõe como autora e mostra talen-
to promissor na faixa-título desta belo disco.

Desde a sua estreia com o álbum “Essa
Menina” (também lançado pela Dábliu Dis-
cos) Bruna deixou claro que  aprendeu muito
com sua avó, Maria Piedade, que foi cantora
de rádio, e reunindo influências da passagem
pelo grupo Trovadores Urbanos,  conseguiu
amadurecer precocemente aos 22 anos de ida-
de, pasmem. Bruna Caram concedeu entre-
vista ao jornal A União e falou sobre temas
como a densidade sonora de seu novo CD e os
projetos para sua promissora carreira.A

FERIADO
PESSOAL

Com apenas 22
anos, Bruna Caram é

uma das maiores
intérpretes da

novíssima geração
da MPB

“



17

Quais as diferenças mais claras deste novo
disco para o anterior?

“Feriado Pessoal” é um disco mais
forte, com mais atitude, mais potên-
cia (de voz e de banda mesmo),  dan-
çante e ao mesmo tempo mais denso
que meu primeiro trabalho. Além do
quê, é o primeiro trabalho todo ideali-
zado por mim (o primeiro disco era
um projeto autoral em parceria com
o compositor Otávio Toledo, que
me convidou para seu projeto
e eu topei). Venho criando
e escrevendo o projeto de
“Feriado Pessoal” há mais de
um ano, e participei inten-
samente de toda a produção
do disco; o repertório inteiro, o concei-
to da capa, até a ordem das músicas:
de certa forma, é quase que um disco
de estreia! Tem também a diferença
óbvia, que é a diversidade de repertó-
rio. Enquanto no “Essa Menina” tra-
balhei com um único compositor, nes-
te segundo disco trouxe um apanha-
do de compositores inéditos, cada um
com seu estilo, todos trazidos para o
meu universo de maneira a fazer par-
te da minha identidade. Esta questão
é muito importante para mim en-
quanto intérprete, pois posso mostrar
várias influências musicais e explorar
diferentes maneiras de cantar. Isso é
uma grande liberdade e traz autenti-
cidade ao disco. Temos também três
regravações de compositores consa-
grados (Lô e Márcio Borges, Caetano
Veloso, e Guilherme Arantes), e ousar
recriar canções dos grandes é uma
delícia para qualquer cantora, creio eu.

 
Se considera uma cantora de MPB ou de

música pop?
Não gosto de nenhum tipo de deli-

mitação no meu trabalho: nem de gê-
nero musical, nem de público, nem
de influência. Meu trabalho é música
brasileira e universal, tem raiz na
MPB tradicional porque foi o estilo de
música que mais ouvi durante toda a
minha vida, tem influências de folk,
funk, samba, afrobeat, bossa-nova,
pop music, rock, toda influência para
mim é bem-vinda!, e o público que
quero atingir não é nem só quem ouve
“MPB”, nem só quem ouve pop, nem
só quem ouve coisa nenhuma. Não
me preocupo em atingir um público
de uma certa idade ou classe social,
minha grande alegria é fazer uma
música que pode ser apreciada por
todo tipo de gente, e pelo que tenho
notado nos meus shows e nas men-
sagens que recebo de fãs, de fato con-
seguimos atingir um público muito
amplo. Assim, não vejo nada positi-
vo em restringir! Eu quero que meu
trabalho seja música bem-feita e po-
pular, que seja música universal e
brasileira por dentro, que seja pra
divertir e pra emocionar, que capture
quem quer que o ouça. Se eu conse-
guir isso, está feito, não me importa
em qual prateleira vão me colocar.

Você ouviu jazz quando mais jovem; não
trouxe influências para a sua forma de cantar?

Eu acredito que absolutamente tudo
o que a gente ouve é uma influência!
Mesmo que seja: “Credo, que coisa
horrorosa, nunca vou fazer isso!” (Ri-
sos!) Sou muito curiosa e aberta pra

conhecer. O jazz surgiu na minha vida
só no final da adolescência, mas me
impressionou muito e continua me
impressionando. Sou fãzaça de Billie
Holiday, Ella Fitzgerald e Louis Arms-
trong, e muitas vezes ouço-os bem alto
e com total atenção pra tentar enten-
der e aprender o que é que eles fazem
com a voz que nos acerta tão em cheio.
Continuo ouvindo e não canso de des-
cobrir mais coisas. (Risos).

O mercado brasileiro tem revelado muitas
cantoras de uma década pra cá. Quais delas
lhes têm chamado a atenção?

Todas! Preciso saber quem é que está
ao meu lado nesse cenário! (Risos!) Al-
gumas delas são minhas amigas parti-
culares, outras conheço um pouquinho
só, mas todas me chamam a atenção e
me interessa saber qual tipo de música
elas estão fazendo e por que as pessoas
estão se emocionando e procurando-
as. É muito rico este momento da músi-
ca no Brasil e é uma honra e um desafio
enorme estar dentre as “grandes vo-
zes” que vêm sendo comentadas.

Logo em seu disco de estreia você chamou
a atenção da crítica. Isso aumentou a sua
responsabilidade?

Sim. Uma das grandes questões que
me pegaram quando comecei a pro-
duzir este novo trabalho foi: “preci-
samos mostrar a que viemos, porque
se o segundo disco não for melhor que
o primeiro, vão dizer: ‘esta aí deu sor-
te no começo, mas agora perdeu a gra-
ça, né?’” Ai! O segundo disco precisa
mesmo ser forte, botar banca, mos-
trar identidade, porque se não hou-
ver nada de novo e vibrante, é um
perigo para o artista.

Quem entre as cantoras brasileiras mais
lhes serviram de referência?

Elis Regina, Maria Bethânia, Elizeth
Cardoso, Maysa, Marisa Monte, Ana
Caram, Lucila Novaes...

A mídia eletrônica no Brasil praticamente

ignora quem tem talento. Como vê esse mo-
mento negro do rádio e da tevê?

Olha, do alto da minha ingenuidade
juvenil, eu acho perfeitamente possí-
vel reverter esse quadro! Nós artistas
estamos acostumados a nos queixar
que “não há espaço” para a música de
qualidade, o que eu acho que não é ver-
dade, embora de fato seja difícil! Acre-
dito ser preciso que o artista, nesse
momento, tente tornar seu trabalho
mais acessível às pessoas que não têm
“conhecimento” musical, os “leigos” –
é necessário que o artista tente aproxi-
mar com sabedoria e delicadeza sua
música da música que toca nas rádios
e na tevê. Como? Buscando uma sono-
ridade que seja popular e tenha quali-
dade ao mesmo tempo. Não acho que
tem de ser uma oposição: música pop
x música bem-feita. Isso é ridículo.
Acontece que, assim como muita gente
nem tem acesso à tal de “música bem-
feita”, ela mesma vai ficando cada vez
mais restrita e distante do que faz a
cabeça das pessoas. Cabe a nós artis-
tas não esperar a solução cair do céu,
aliás, cabe a nós fazer a nossa arte sin-
cera, mas se preocupando com o que o
povo quer ouvir. Todo o mundo ouve
música, quer música, precisa de músi-
ca! Isso não é ponto para nós??? O povo
sabe sim o que quer ouvir, e sabe que
uma música é rica ao ter contato com
ela, então, meus queridos, mãos à obra.

Enquanto compositora; quais as referên-
cias que lhe vêm à mente em um país de
poucas autoras?

Não me considero compositora! Sou
essencialmente uma intérprete. Mas
acabei compondo uma coisa e outra
justamente pelo prazer de cantar algo
específico. Eu brinco que, até como com-
positora, sou intérprete: só escrevo
música quando me dá vontade de can-
tar algo e não consigo achar esse algo
dentro do meu repertório. (Risos).

Se comenta muito que nossos composi-
tores mais importantes (Chico, Caetano,
etc.) não conseguem mais reeditar a pro-
dução de décadas anteriores, concorda
com isso?

Continuo amando o trabalho des-
ses compositores através dos anos.
Amei o último disco do Chico, amei o
Cê do Caetano (o Zii e Zie ainda não
tenho!), mas eu acho sim que existe
para todo artista uma certa... fase bri-
lhante! Não sei se dá pra ser sempre
um inovador, sabe? Nem sei se é justo
cobrar isso dos nossos nomes consa-
grados. Me basta saber que há a obra
desses caras no mundo, emocionando
gerações seguidas.

“Gatas Extraordinárias”, de Caetano
Veloso, é uma canção melodicamente
complexa. Não se intimidou ao gravá-la?

Ôxe, nem um pouquinho!!! Eu canto
essa música desde os 18 anos, numa
banda que tive por pouco tempo aqui
em São Paulo. Ouso dizer que foi a can-
ção que gravei com mais facilidade no
disco inteiro.

Quando você virá mostrar seu talento
aqui pelo Nordeste, tem ideia?

Pode ir já??? (Risos) De verdade, não
vejo a hora de podermos levar o show
até aí, sou absolutamente apaixonada
pelo Nordeste e desde a turnê do Essa
Menina estou aqui morrendo de von-
tade de tomar o primeiro avião e ir
cantar pra vocês.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

#
“O segundo disco precisa
mesmo ser forte, botar
banca, mostrar identidade,
porque se não houver nada
de novo e vibrante, é um
perigo para o artista”.

FOTOS; DIVULGAÇÃO
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Profissionais

E aí, gente. Jãmarrí Nogueira
matou ou não o finado Maico
Jackson?...

Poeticamente

M

Mais de 1.200 visitantes já
conferiram os trabalhos dos
19 poetas paraibanos que
estão expondo na Estação
Ciência, em João Pessoa

EMPAREDADOS

ais de 1.200 visitantes já confe-
riram os trabalhos dos 19 poe-
tas paraibanos que estão expon-

do na Estação Ciência, no Cabo Branco, até
o dia 15 de agosto. A exposição que foi aber-
ta no dia 23 de junho, integra a programa-
ção deste mês do Projeto Parede Poética,
promovido pelo setor de Cultura do Sesc
Centro João Pessoa em parceria com Esta-
ção Ciência. A entrada é franca para o pú-
blico em geral.

A diretoria da Estação Cabo Branco
confirma que estão sendo agendadas vi-
sitas monitoradas de escolas pessoenses,
não apenas aquelas ligadas à rede de
educação municipal. Uma equipe de ins-
trutores vem atendendo o público inte-
ressado no horário de visitação, das 8
horas às 17 horas. Os professores e dire-
tores de escolas da Grande João Pessoa
podem marcar visitas através do fone
(83)8802-3255.

“É muito mais cômodo difundir poe-
tas e escritores com consagrados legados
na literatura nacional e internacional do
que revelar novos talentos, por isso, o
desafio encarado nesta etapa do Projeto
Parede Poética é realizar um panorama
da poesia brasileira a partir da produção
paraibana que ainda não foi publicada”,
revela o curador do projeto e escritor,
Políbio Alves.

Esta etapa do Parede Poética foi aber-

A Faculdade Potiguar da Paraíba e a
Unipb estão inscrevendo para segunda
etapa do vestibular até o dia 24 próximo,
das 8 horas às 12 horas. O período de ma-
tricula será divulgado no dia da prova, 25
deste mês. O valor da inscrição é R$ 50,00
e tanto pode ser feita na sede da Unipb (na
Av. Monsenhor Walfredo Leal, Tambiá,
centro) ou na sede da Potiguar (instala-
ções do Colégio Pio XI, no Bessa) para qual-
quer opção de cursos oferecidos pelas das

duas instituições. São vagas para os cur-
sos de Direito, Administração, Enferma-
gem, Engenharia Ambiental, Nutrição e
os cursos superiores de tecnologia em Ges-
tão Pública, Gestão Comercial e Processos
Gerenciais – estes, com duração de dois
anos. Outra novidade é que além da Poti-
guar, que já realizava o vestibular agen-
dado, a Unipb também já está adequada a
esse novo método que beneficia o aluno
que vai a instituição e marca sua prova e
faz no computador. As provas do agenda-
do podem ser feitas todas às quartas-fei-
ras e sábados. Nas quartas nos turnos da
tarde e à noite das 14 horas às 17 horas e
das 19 horas às 22 horas e aos sábados das
9 horas às 13 horas nas instalações das
Potiguar ou da Unipb. Mais informes no
www.fpb.edu.br ou na sede da Potiguar
ou pelo e-mail secretaria de ensino
@unipb.com.br também pelos números

3133-2900 ou 3246-6780. Ambas faculda-
des têm ensino com tecnologia, laborató-
rios de informática, biblioteca informati-
zada, professores capacitados e localiza-
ção privilegiada.

NOSSA UNIÃO
Bom demais o jornal A União de to-

dos os dias. Edição domingueira, que
beleza, com colunas primorosas. De
Martinho Moreira Franco a Palmari Lu-
cena, Carlos Romero e Hélio Zenaide,
tudo é muito bom de ler. Nosso abraço
para Nelson Coelho que escolheu a dedo

os novos colunistas/cronistas, sem falar
de Sebastião Nery, Arnaldo Neskier e
muitos outros.

PROVAS DOMINGO
O Iesp e a Fatec-PB estão com inscri-

ções para a segunda etapa do vestibular
até amanhã na secretaria da BR para os
cursos de Direito, Turismo, Administra-
ção, Ciências Contábeis, Publicidade e
Propaganda, Enfermagem, Sistemas de
Informação e os tecnólogos. Provas do-
mingo, (12).

KAPETADAS
O ARTISTA plástico e multimídia, Chi-

co Dantas, foi selecionado e vai repre-
sentar a Paraíba na Bienal Internacional
da Arte de Cerveira, em Portugal.

E aí, gente. Jamarri Nogueira matou
ou não o finado Maico Jackson?

ta ao público inicialmente entre os dias
12 e 30 de maio na área de lazer do Sesc
Centro, dentro da programação do “Po-
esia Encenada 2009”, constando obras
dos poetas Bráulio Tavares, Figueiredo
Agra, Wdgley Andrade Rocha, Luiz Fer-
nando da Silva, Águia Mendes, Antônio
Mariano, Sônia van Dijck, André de Sena,
Ricardo Peixoto, Juca Pontes, Jessier Qui-
rino, Elionaldo Varela, Ricardo Anísio,
Vitória Lima, Roselis Maria Batista Ral-
le, Eunice Boreal, Humberto de Almei-
da, Elinaldo Rodrigues e Andreza Cla-
rinda.

De acordo com o coordenador da Es-
tação, Fernando Abath, “A Parede Poé-
tica é uma grande oportunidade para os
novos talentos da poesia paraibana se-
rem destacados, além de ser apreciada
por um público consideravelmente eclé-
tico recepcionado pela entidade, sendo
formado por turistas, crianças, jovens,
adultos e idosos que estão comparecen-
do e prestigiando diariamente a mostra
literária”.

O intuito da exposição promovida
pelo Sesc Paraíba é destacar o poder da
poesia paraibana, que é reconhecida na-
cionalmente como terra de bons poetas,
além de mostrar durante todo o ano,
exposições itinerantes em locais bem
movimentados da Capital paraibana. A
mostra poética conta com a criação vi-
sual de Carol Morena.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Informações podem ser obtidas através do
setor de Cultura do Sesc que fica situado no
Centro de João Pessoa, na Rua
Desembargador Souto Maior, nº 281.
Ou pelo telefone (83) 3208-3158.

SAIBA MAIS #

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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CCEN já inscreve
para o IX Ermac

Sérgio Fernandes foi designado como
vice-coordenador Pró-Tempore da
Pós-Graduação em Geografia...

Carlos Manga é o

H

Comédia que marcou o
período das chanchadas no
Brasil, filme será exibido
gratuitamente, hoje,
em João Pessoa

HOMEM DO SPUTNIK

oje, ao meio-dia e às 19 horas, o
Cine Sesc exibirá, em João Pes-
soa, uma comédia da época das

chanchadas: ‘O homem do Sputnik’, de
Carlos Manga. O filme conta a história
de um estranho objeto parecido com o
famoso Sputnik que cai no quintal de
uma casa matando algumas galinhas de
estimação. Anastácio tenta negociar o su-
posto satélite para se recuperar do pre-
juízo, mas o fato repercute chamando a
atenção de espiões internacionais, que
passam a buscar desesperadamente o
tal objeto.

Anastácio e Cleci, pobretões, comerci-
antes de ovos, são surpreendidos por um
estrondo em seu galinheiro. Anastácio
encontra entre suas galinhas, um globo
metálico. No dia seguinte Cleci lê no jor-
nal sobre um satélite russo, o Sputnik.
Reconhece na fotografia a mesma esfera
metálica.

Anastácio leva o objeto a uma casa de
penhores, onde o mostra para Dorinha, a
funcionária. Ela liga para o jornal onde tra-
balha seu namorado Nelson, relegado a
escrever colunas sociais e lhe relata o fato.
Alberto, jornalista inescrupuloso, ouve a
história e conta-a ao chefe do jornal.

Nelson consegue enganar Alberto e
vai ao encontro de Anastácio. Pede-lhe
que esconda o Sputnik. Anastácio colo-

O Departamento de Estatística do
Centro de Ciências Exatas e da Natu-
reza, da UFPB, já está inscrevendo tra-
balhos para o IX Ermac – Encontro Bra-
sileiro de Matemática Aplicada e Com-
putacional. A promoção é da Socieda-
de Brasileira de Matemática Aplicada
e Computacional SBMAC, organização
civil aberta de caráter cientifico, que
promove vários eventos anuais, a
exemplo dos Congressos Nacionais,
que atualmente estão na sua 32ª edi-

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

CCENInforme
ção, e os encontros regionais, denomi-
nados Ermac’s.

A Regional 03 da SBMAC, que con-
grega os estados do Rio Grande do
Norte, Pernambuco e Paraíba, promo-
verá seu nono Ermac no período de 21
a 23 de outubro deste ano. O local de
realização do encontro será a Estação
Ciência, Cultura e Arte, na Ponta do
Cabo Branco, em João Pessoa.

Durante o evento serão apresenta-
dos mini-cursos, palestras, mini-sim-
pósios e painéis nas diversas áreas te-
máticas. A data-limite de submissão
de trabalhos para o evento será 30 de
agosto próximo. Endereço para corres-
pondência do IX Ermac é o Departa-
mento de Estatística (professor Jairo)
de Centro de Ciências Exatas e da Na-
tureza, campus da UFPB, CEP 58051-
900 - João Pessoa/PB.

CABIO CONCLUI SEMANA
Aberta no início da semana no cam-

pus da UFPB, em João Pessoa, a XI Se-
mana de Biologia termina depois de
amanhã. O evento é organizado pelo
Centro Acadêmico de Ciências Bioló-
gicas, do CCEN, e está acontecendo na
Sala de Reuniões do próprio Centro,
nos turnos da manhã e tarde. Assun-
tos de interesse acadêmico estão sen-
do discutidos e acordados. A direção
do Centro está apoiando o encontro,
que termina no próximo sábado.

MISSÕES NA EUROPA
Professores do CCEN continuam na

Europa, participando de missões de
trabalhos e encontros conveniados en-
tre a Capes e universidades européias.

O professor Laércio Losano, do De-
partamento de Física permanece na

Universidade do Porto, na cidade do
mesmo nome, em Portugal, por conta
do convênio entre Capes/Grices, inte-
grando o grupo de trabalho represen-
tado pelo Brasil, até amanhã. Já a pro-
fessora Ieda Maria Garcia dos Santos,
do Departamento de Química, está em
Rennes, na França, participando da
Missão de Trabalho na Universidade
Rennes I, onde permanece até a próxi-
ma semana.

PÓS EM GEOGRAFIA
O professor Sérgio Fernandes Alon-

so, do Departamento de Geociências do
CCEN, acaba de ser designado pela Rei-
toria da UFPB para exercer a função de
vice-coordenador Pró-Tempore do
programa de Pós-Graduação em Geo-
grafia, até o dia 14 de junho do próxi-
mo ano. Portaria neste sentido foi as-
sinada pelo Superintendente de Recur-
sos Humanos da UFPB, José de Arima-
teia Menezes Lucena.

“O Homem do Sputnik” é uma razoável
chanchada sobre os absurdos da ‘guerra
fria’. Realizado pelo cineasta Carlos Manga,
o filme usa do humor debochado para
satirizar o comportamento de americanos,
soviéticos e franceses no que seria uma
corrida pelo resgate de um satélite russo
caído do espaço.
Oscarito, como sempre, rouba as cenas em
que está presente. Norma Bengell, belíssima
em seus 24 anos, faz sua estreia no cinema
como uma agente francesa, BB, numa clara
alusão à atriz Brigitte Bardot. Já Jô Soares e
Tutuca não passam o humor, deles
esperado, ao fazerem uns bobocas espiões
americanos.
Enfim, embora não seja das melhores
chanchadas da Atlântida, “O Homem do
Sputnik” merece ser visto.

SAIBA MAIS#

O cineasta Carlos Manga é o diretor de ‘O homem do Sputnik’, que o Cine Sesc exibe hoje, em duas sessões, em João Pessoa

ca-o dentro do poço.
A notícia de que o Sputnik caiu no Bra-

sil é primeira página nos jornais. Anas-
tácio e Cleci, transformam-se em celebri-
dades. Hospedam-se no Copacabana Pa-
lace, onde recebem propostas de grupos
de russos, americanos e franceses que ten-
tam seduzi-loz, apresentando-lhez a can-
tora Bebe, clone de Brigite Bardot.

Os interesses desmedidos das três na-
ções pelo satélite, levam os dois à loucu-

ra. Anastácio é raptado pelos franceses
e Nelson pelos americanos. Fogem e vol-
tam para a casa de Anastácio. Russos,
americanos e franceses os seguem. Anas-
tácio revela o local onde o Sputnik está
escondido e todos se alvoroçam.

Entretanto, não encontram nada no
poço. O sacristão da igreja, passando pelo
local, diz que pegou o Sputnik e o trans-
formou em pára-raios para a igreja.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

#
Anastácio e Cleci, pobretões, comerciantes de ovos, são
surpreendidos por um estrondo em seu galinheiro. Anastácio
encontra entre suas galinhas, um globo metálico. No dia seguinte
Cleci lê no jornal sobre um satélite russo, o Sputnik.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 A jornalista Ceres Leão lança hoje à noite, a
partir das 19 horas, em meio a badalado co-
quetel no Moriah Shopping, a nova edição da
sua revista Fashion News, que traz na capa a
beleza internacional da modelo Isadora Bar-
reto, da EP Modelos, e que já está de malas
prontas para retornar a Milão. Nos looks, uma
coleção de parar o trânsito, com peças das
lojas  Esperanzza e Pé & Show, que realizaram
um editorial inédito pelas principais aveni-
das e ruas da cidade. Estaremos lá.

 Hoje também tem a inauguração da loja Fin-
ger Móveis Planejados,  do casal  Alfredo e
Fabiano Resende, que já administram com
sucesso  na cidade a Evivva Bertoline, tam-
bém de móveis planejados. O coquetel vai
contar com a presença da diretoria da Finger,
que veio especialmente do Rio Grande do
Sul prestigiar o evento. Estaremos lá também.

 O  som contagiante que vem da Bahia deverá
empolgar mais uma vez os fieis frequenta-
dores do Zodíaco Dancing Bar na noite de
hoje, quando sobe no palco da casa a banda
Bereguedê, para executar os hits do axé mu-
sic e do pagode moderno. O evento, que co-
meça às 22 horas, é mais uma edição da “Noi-
te do Espumante” da Terranova um dos pro-
jetos da Miolo Wine Group, que acontece
sempre às quintas-feiras e deverá atrair um
numeroso público.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

  Os mal informados professores e frequenta-
dores de uma academia de ginástica no Rio
de Janeiro, praticamente saíram correndo
quando viram o Luigi Baricelli chegar ao lo-
cal. Como o atual apresentador do “Vídeo
Show” teve um contato mais próximo com
o André Marques, deduziram que ele, tam-
bém pode estar com a gripe suína. Cons-
trangido, Luigi teve que fazer os seus exercí-
cios, quase que, sozinho.

 Tônia Carrero e Bibi Ferreira não comparece-
ram na cerimônia da terceira edição do Prê-
mio da Associação dos Produtores Teatrais
do Rio de Janeiro aos melhores do teatro
carioca. Tônia que seria a grande homena-
geada na noite, alegou uma indisposição e
foi representada pela atriz Luiza Thiré, sua
neta. Bibi, eleita a melhor atriz, por sua vez,
preferiu se poupar ficando em casa, devido
a estreia do seu musical “Bibi, canta e conta
Piaf”.

 As famílias Sangalo e Cady estão radiantes.
Ao contrário do que Ivete Sangalo declarou
à imprensa, ela já sabe o sexo do bebê. Se-
gundo uma fonte bem próxima à cantora,
no mês passado, durante uma ultrassom, ela
e o namorado Daniel Cady se emocionaram,
ao descobrir que terão um menino.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Edson Macedo,

Graziela Almeida Dantas, Jáder Nunes de
Oliveira, Josival Pereira, Lúcia Mesquita
Cavalcanti, Luísa Claudino da Cunha, Luiz
Eduardo Gouveia Marques, Maria Fernan-
da Milanez, Maria Magdalena Fabrício Co-
elho, Mazureik Moraes, Michelline Caval-
canti Toscano de Brito, Ricardo Rique, Se-
bastião Guimarães Vieira e Shirley Pereira
dos Santos.

2 Mulher exemplar
Ela é uma empresária compe-

tente, onde ao lado do ma-
rido Walmir administram
com sucesso as lojas Câme-
ra Shop. É também uma es-
posa e mãe exemplar, onde
a família está sempre em
primeiro lugar em tudo. Es-
tamos falando de Sônia Vi-
toriano, essa mulher fan-
tástica que sabe como nin-
guém conquistar a amiza-
de de todos, principalmen-
te pelo seu alto astral cons-
tante.

2 Homenagem
E para comemorar seu aniver-

sário, as amigas – que são
muitas – fizeram uma bo-
nita homenagem para ela
na última terça-feira (7), em
torno de um almoço de ade-
são no restaurante Palace
Gourmet, em Tambaú. Com
organização das socialites
Roberta Aquino, Roziane
Coelho, Lizete Nunes, Lúcia
Padilha e Socorro Carvalho,
o encontro foi uma verda-
deira festa, com direito a
som embalado pelo cantor
Beto e até uma performance
feita pela própria aniversa-
riante, que resolveu home-
nagear o cantor Michael Ja-
ckson e se vestiu tal qual,com
direito inclusive a coreogra-
fias e tudo mais.

2 Concurso de dança
A promoter Roberta Aquino co-

mandou a animação e reali-
zou até um concurso de
dança com as convidadas e
os colunistas sociais presen-
tes, onde deveriam imitar os
famosos passos de dança de
Michael Jackson – foi uma
curtição só! A produção de
roupa e maquiagem feita
pela aniversariante – que fi-
cou sendo chamada de Sô-
nia Jackson -  ficou perfeita,
parecendo realmente com o
grande astro, sendo elogia-
da por todas as amigas.

2 Parabéns para Sônia
Os parabéns foi também  um

dos momentos mais anima-
dos e todas as amigas se reu-
niram em torno de Sônia
para lhe parabenizar. A de-
liciosa torta foi oferecida por
Socorro Cristovão, que sem-
pre faz questão de presen-
tear as amigas aniversari-
antes. Enfim, a comemora-
ção foi um sucesso e a gente
mostra agora alguns deta-
lhes do descontraído encon-
tro. Confira também a nos-
sa cobertura completa no
portal da coluna: www.
rcvips.com.br

As organizadoras da comemoração: Socorro Carvalho, Roberta Aquino, Lizete Nunes, a
aniversariante Sônia “Jackson” Vitoriano, Lúcia Padilha e Roziane Coelho

Adriana Madruga, Elza Nunes, Henrique, Sônia e
Beatriz Vitoriano

A aniversariante Sônia Vitoriano, vestida a La
Jackson, com Hilda e José Farias, proprietários
do Palace Gourmet

Socorro Pordeus, Wladima Soraya da Silva e
Ildenir Palitot

Dalva Gonçalves foi parabenizar a amiga Sônia
Vitoriano

Risomar Dias e Tereza Neumann também
estavam lá

Presenças de
Stella Barros e
Nevinha Pessoa
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2 Circo
 Com o Teatro Municipal Se-

verino Cabral ainda fecha-
do para as reformas, que
atingirão palco e plateia, o
XXXIV Festival de Inverno
de Campina Grande será
realizado num circo, no fi-
nal deste mês.

 Numa reforma anterior nos
anos 1980, o festival tam-
bém se realizou num circo,
montado no terreno ao lado
do TMSC.

2 Seis e Meia
Passadas as festas de junho, o

Projeto Seis e Meia volta a
realizar-se hoje, no palco do
auditório do Garden Hotel.
A atração principal será o
sambista Neguinho da Bei-
ja-Flor, que está comemo-
rando 35 anos de carreira.
Sem dúvida, uma ótima pe-
dida.

2 Europa
Já tendo morado em Paris, Fran-

ça, o executivo Mozart San-
tos, frequentemente fez via-
gens internacionais. Ama-
nhã, ele embarca outra vez
para a Europa. No roteiro
Portugal, Espanha, França,
Itália e Holanda leva consigo
sua amada Ranilda Saraiva.

2 Campina Mix
O título acima é o mesmo do

show que se realizará na
sexta-feira (17), no Parque do
Povo, com produção de Ce-
lino Neto. As atrações são:
Jeito Moleque, Magníficos,
Mastruz com Leite e
Ozôtros.  Os ingressos estão
à venda na Pitsburguer, aos
preços de R$ 20,00 (pista) e
R$ 40,00 (camarote).

2 Happy-hour
Não tendo podido vir à Camp durante O Maior São João do Mundo,

o que muito lamentou, a empresária brasiliense Maria Lúcia
Baldini chegou esta semana, para rever os amigos campinen-
ses, entre os quais, os artesãos João Avelino e João Hortênsio.
Amanhã, no final da tarde, ela recebe para um lunch íntimo em
casa de sua amiga Maria Clara Montenegro.

Pela quarta vez vai realizar-
se o Comunicurtas - Festi-
val Audiovisual de Cinema
de Campina Grande, pro-
movido pelo Departamen-
to de Comunicação Social
da Universidade Estadual
da Paraíba. Quem quiser
concorrer, tem até amanhã
para inscrever seus traba-
lhos na mostra intitulada A
Ideia é... aberta aos profis-
sionais e agências de pu-
blicidade da Paraíba.

 Interessados nas catego-
rias de premiação podem
acessar o site www.comu-
nicurtas. com.br,  que con-
tém todas as informações.

ComunicurtasComunicurtasComunicurtasComunicurtasComunicurtas

2 Enoturismo
  A iniciativa do Clube do

Vinho-PB de levar 46
dos seus associados
numa viagem de reco-
nhecimento e provas à
região vitivinícola do
Vale do São Francisco,
certamente constitui
uma rara oportunidade
para conhecer duas das
suas principais empre-
sas seus vinhedos e suas
adegas em visita
guiada por agrônomos e
enólogos, possibilitando
entender como nasce o
vinho que tanto aprecia-
mos, entre os milhares de
aspectos da enologia de
qualidade.

 A viagem ainda demora
60 dias para acontecer e
já existe a sugestão de na
primavera, no hemisfé-
rio Norte, no ano que
vem, estudarem um ro-
teiro de visita a Portu-
gal naturalmente de
duas semanas, necessá-
rias à visitação de pelo
menos quatro empresas
no Douro, Dão, Estrema-
dura e Alentejo. A ani-
mação é tanta que já exis-
tem dois casais inscri-
tos: Zélia – José Geraldo
Pontes e Vanessa – José
Elias Metri. Aliás, o pró-
prio editor desta coluna
não afasta a hipótese de
embarcar.

2 Arpub
Esteve ontem em Campina

Grande, para lançar a eta-
pa estadual do I Festival de
Música promovido pela
Arpub - Associação das Rá-
dios Públicas do Brasil, o su-
perintendente da Rádio Ta-
bajara, Rui Leitão. O ato re-
alizou-se na Secretaria de
Estado da Interiorização.
Logo logo, conto detalhes.

2 Termômetros
A temperatura da Serra deu

uma caída e todo mundo
comenta o frio provocado
pela mínima de 18ºC. As
previsões são de até final de
agosto, ela possa chegar a
16ºC, na madrugada. Na
verdade, ainda longe do cli-
ma antigo, com temperatu-
ra de 14ºC e muita névoa.

2 Garanhuns
O jornalista Astrogildo Perei-

ra, como faz todos os anos,
promove excursões para o
Festival de Inverno de Ga-
ranhuns. No foco estão duas
datas: 18, quando se apre-
senta Rita Lee, e 25, a vez de
Zeca Pagodinho. Público jo-
vem de Campina Grande é
o que não vai faltar.

2 Deejays
Promovido pelo bailarino Ro-

mero Motta, realiza-se, na
Estação da Cachaça, a noi-
tada dançante Q–Sônica, a
partir das 22 horas. Atua-
rão vários deejays, como
Fael Lemos, Hunter, Chis-
topher e Alantronick. O tí-
tulo da festa alude ao pro-
duto Q–suco, certamente
patrocinador.

2 Litoral
Fugindo do frio serrano, se-

guiram para a orla os ami-
gos Josemir Brayner e
Odimar Olívio Bonfim. Se-
rão hospedes de Maria de
Lourdes Plácido (ex-secre-
tária da Câmara Federal)
e Tupaceretas Matheus.
Correm o risco de encon-
trar mais chuvas. Calor
humano, com certeza, en-
contrarão.

Grupo de senhoras da Caridade de São Vicente de Paulo: Zenilda, Marizete Diniz, a presidente Diana Almeida, Terezinha Diniz, Célia Souto Maior, Suely, Fátima Lima, e Maria Helena Araújo

A coordenadora do Artesanato da Vila Nova da Rainha, Ivanilda com Diana Almeida

Marizete Diniz, Célia Souto Maior, Maria Helena Araújo, Adelci Fernandes, Dvone
Medeiros e Glorinha Miranda em ocasião festiva
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Agenda

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

Carlos Saldanha é o diretor da animação ‘A Era do Gelo 3’, em cartaz nos cinemas

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.

Áries (21/03 a 20/04)  - Hoje as
decisões e definições sobre as
dificuldades que vem enfrentando
chegam ao ápice. Lua cheia e eclipse
tornam o dia tenso, porém decisivo.
Procure ser o mais racional possível
e mantenha a comunicação sob
controle da razão.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Fase
ótima para reuniões de negócios e
criação de novas parcerias com
pessoas mais poderosas que você.
Tome cuidado apenas para garantir
a sua parte na associação. Faça um
contrato detalhado entes de
qualquer coisa.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Hoje a lua
está em seu plenilúnio e isso faz com
que sua sensibilidade esteja a flor da
pele. A racionalidade é muito difícil, mas
extremamente necessária no dia de
hoje. Busque um pouco mais de
paciência para lidar com pessoas que
só tem trazido problemas a você.

Libra (21/09 a 20/10) - De nada
adianta fingir que não está
acontecendo nada. A vida doméstica e
familiar está cheia de problemas e
dificuldades e agora chegou o
momento de solucioná-los. Você não
consegue mais adiar essa solução e
está disposto a tudo para isso. Tenha
apenas um pouco mais de paciência.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Eclipse de lua cheia em seu signo no
dia de hoje pode trazer complicações.
Procure não começas nada e não
assinar nenhum tipo de contrato.
Cuide de sua saúde, pois você estará
mais sensível. Não dê passos definitivos
nos próximos dias, especialmente no
que diz respeito a parcerias.

Virgem (21/08 a 20/09)  - Você anda
muito pouco romântico nesta fase de
lua cheia em capricórnio. Portanto,
procure se recordar de quando você
era mais conectado ao prazer, aos
esportes, especialmente os radicais e
voltados à natureza. Que tal um passeio
ecológico?

Sagitário (21/11 a 20/12) - Nesta
fase de lua cheia em capricórnio você
deve tomar muito cuidado com suas
finanças. Procure não fazer nenhum
investimento de risco durante toda
semana. Relacionamentos pessoais e
parcerias comerciais ainda em alta
podem trazer benefícios financeiros.
A fase difícil está chegando ao fim.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Pode ser
que no dia de hoje você venha a
enfrentar problemas com o
relacionamento com equipes de
trabalho. A fase é boa para fazer novas
amizades, mas também para romper
com pessoas que só tem tirado de você.
Vida doméstica e familiar começa esta
semana uma fase muito gostosa.

Touro (21/04 a 20/05)  - Cuidado
com gastos excessivos, pois Venus
pressionada por júpiter aflora a
necessidade de prazeres mundanos.
Controle seus impulsos e desejos,
pois pode se arrepender em seguida.
Nesta fase há grande chance de
conhecer pessoas.

Leão (21/07 a 20/08)  - Certo baixo
astral pode bater nesta fase de lua
cheia em capricórnio. Observe-se e
cuide de sua saúde física e emocional.
Nesta fase você deve estar atenta a
qualquer sintoma, resultado de uma
difícil fase financeira que está sendo
finalizada.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Hoje
você pode sentir que o ambiente e as
pessoas mais próximas estão contra
você. Pode enfrentar problemas com
irmãos ou vizinhos também, por isso,
mantenha a calma e o controle. Seja
paciente e tolerante com todos. Amor
em fase de maior seriedade e
profundidade. Sensualidade em alta.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Procure
ficar recluso no dia de hoje. a quietude vai
fazer com que você perceba muita coisa
que está acontecendo em torno de você.
Novos amores à vista já nos próximos
dias, portanto, trate de colocar seu
coração em dia para receber esta nova
fase. Espere essa necessidade de solidão
passar e sai novamente para a vida!
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Concurso premiará textos inéditos e publicará outras obras de
vencedores em livros que serão editados através da Record

PRÊMIO DE
LITERATURA

stão abertas até o dia 30 de se-
tembro as inscrições para o Prê-
mio Sesc de Literatura 2009, que

busca premiar textos inéditos de auto-
res do Brasil inteiro, nas categorias Con-
to e Romance. O vencedor de cada cate-
goria terá como prêmio a publicação e
distribuição da sua obra pela editora
Record, considerada uma das principais
do país, além dos custos pagos para o
evento da premiação, na cidade do Rio
de Janeiro, em julho de 2010.

“O prêmio Sesc de Literatura é um es-
tímulo para que se descubram novos ta-
lentos. Além disso, ele é um dos poucos
que tem uma continuidade, o tornando
ainda mais relevante”, comentou Polí-
bio Alves, que participou do concurso
em 2007, como integrante da comissão
que selecionou os melhores trabalhos
inscritos nos nove estados da região
Nordeste, onde o Sesc mantém centros
de atividades. Podem se inscrever auto-
res com obras inéditas, entre 130 e 400
laudas, no caso de romance, e 70 a 200
laudas, sendo uma obra de contos. O
autor não pode ter livro publicado ante-
riormente na categoria em que se ins-
crever. Todas as obras são analisadas por
uma comissão julgadora formada por
professores, jornalistas, escritores e crí-
ticos literários selecionados pelo Sesc.

Será encerrada hoje a 1ª fase do
Leituras em Cena em João Pessoa

O poeta Astier Basílio classifica o concurso como referência nacional da literatura

Astier Basílio, jornalista e escritor,
também já participou do evento, e ava-
lia que “o prêmio se torna uma grande
referência na literatura brasileira, pois
possibilita que o autor ganhe visibilida-
de através de uma grande editora como
a Record. Isso ainda vem abalizado por
jurados respeitados, que representa um
ótimo caminho para o início da consoli-
dação do nome de um autor na literatu-
ra brasileira hoje”.

Em 2008 os autores premiados fo-
ram Márcio Ribeiro Leite, da Bahia,
com romance “O Momento Mágico” e
Sérgio Leo, do Rio de Janeiro, o livro
de contos “Mentiras do Rio”. As obras
destacaram-se entre os 467 inscritos
no ano, e falam sobre solidão e os dois
lados da vida que se leva na capital
carioca, respectivamente. A cerimônia
foi na Academia Brasileira de Letras,
em julho.

Acontecendo desde 2003, o Prêmio
Sesc de Literatura é uma oportunidade
e incentivo para os novos escritores, que
ainda têm direito a 10% dos valores re-
colhidos com a venda de suas obras. As
inscrições são gratuitas e podem ser fei-
tas nas unidades do Serviço Social do
Comércio - Sesc Paraíba. Mais informa-
ções poderão ser obtidas através do te-
lefone (83) 3208.3158.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O escritor paraibano Políbio Alves participou da comissão de seleção do Prêmio em 2007

Após três dias de apresentações, en-
cerra-se hoje, às 19 horas, a primeira eta-
pa do Dramaturgia: Leituras em Cena
edição 2009, projeto do Departamento
Nacional do Sesc realizado em gestão
compartilhada com o Sesc Paraíba. O
texto “Eles Não Usam Black Tie” de Gi-
anfrancesco Guarnieri, com direção de
Chico Oliveira, será apresentado ao pú-
blico no palco do Sesc Centro. A entrada
é 1 kg de alimento não-perecível.

“Eles Não Usam Black Tie” narra a
história de uma greve e tem como per-
sonagens principais os moradores de
uma favela e seus problemas sociais e
econômicos. O operário Tião fura o mo-
vimento grevista por temer perder o
emprego logo agora que sua namorada
está grávida. Mas essa atitude que pa-
rece simples tem sérias consequências;
Tião é obrigado a enfrentar seu pai, o

líder grevista, e a sua própria namora-
da que é contra a sua atitude. Gianfran-
cesco Guarnieri demonstra nesse texto
um retrato da classe operária num mo-
mento histórico que seus gritos de pro-
testo nascem quase diariamente como a
demonstrar que nada está bem, e não
como consequência fria de cálculos polí-
ticos. “Eles Não Usam Black Tie” lançou
o autor Gianfrancesco Guarnieri, que
posteriormente influenciou vários dra-
maturgos brasileiros.

Nesta etapa, o Dramaturgia: Leituras
em Cena, homenageia os dramaturgos
do período Pós-64, com textos de autores
que tiveram grande importância para
denúncia e reflexão num período em que
o país era dominado pela opressão e que
a liberdade de expressão tornou-se para
muitos uma sentença de morte.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Central Sindical defende empréstimo
Entidade que agrega cerca de 40 sindicatos quer que AL aprove os R$ 191 mi para a PB. Ela promete expor nomes de parlamentares que forem contra benefício

A
Guilherme Cabral
REPÓRTER

Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras
do Brasil na Paraíba

(CTB/PB), que agrega cerca de
40 sindicatos em todo o Esta-
do, está convencida de que há
a necessidade urgente da As-
sembléia Legislativa paraiba-
na aprovar os R$ 191 milhões
em empréstimo junto Banco
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES). E entidade ainda prome-
te expor e divulgar a toda a
Paraíba os nomes dos depu-
tados estaduais que estão con-
tra a aprovação do emprésti-
mo.

“Independente de cor ou
posicionamento partidário, a
Paraíba precisa crescer e
avançar. A não aprovação do
empréstimo vai influir dire-
tamente na vida do trabalha-
dor paraibano”, justifica o se-
cretário-geral da CTB, Geral-
do Lima, acrescentando: “A
intransigência da oposição foi
levada para o campo político
e quem vai pagar caro é a Pa-
raíba e os trabalhadores”.

Geraldo lembra que sem o
empréstimo o Estado não po-
derá desenvolver programas
e, sem a entrada de novos re-
cursos, não haverá investi-
mentos em várias áreas,
como na indústria da constru-
ção civil, e empregos não se-
rão gerados. “A aprovação do
empréstimo é sim de interes-
se da classe trabalhadora”,
afirma o sindicalista.

A CTB chegou a esse enten-

dimento e convencimento de-
pois de uma audiência reali-
zada na segunda-feira (6), com
o secretário estadual das Fi-
nanças, Marcus Ubiratan. “A
Paraíba pagará caro se essa
intransigência dos deputados
contrários ao empréstimo
continuar. A presidência da
Assembleia Legislativa tem
que parar de manipular situ-
ações esdrúxulas. E a mesa di-
retora da Casa tem conheci-
mento suficiente dos projetos
que virão através do emprés-
timo”, enfatiza Geraldo Lima.

“Se isso continuar, vamos
expor em praça pública os no-
mes dos deputados que estão
trabalhando contra a Paraí-
ba”, avisa o sindicalista, lem-
brando que o presidente da
CTB, José Gonçalves, está mo-
bilizando sindicatos e traba-

lhadores no interior do Esta-
do para discutir o tema do
empréstimo. “A CTB está in-
teriorizando a discussão para
melhor mobilizar os traba-
lhadores em favor do emprés-
timo e dos empregos”, infor-
mou.

O Governo do Estado pediu
autorização à Assembleia Le-
gislativa para contrair o em-
préstimo, mas a votação des-
se pedido vem sendo adiada
desde maio último. A mensa-
gem chegou ao Legislativo es-
tadual naquele mês e somen-
te em junho o deputado opo-
sicionista, relator do projeto
na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), pediu informa-
ções e só agora é que o secre-
tário Marcus Ubiratan foi
convocado para prestar escla-
recimentos.

Sindicalistas tiveram audiência com o secretário Marcus Ubiratan, Finanças

  SECOM

Fórum de Secretários será
realizado hoje no Palácio

O I Fórum de Secretários Es-
taduais de Planejamento, Fi-
nanças e Casa Civil será reali-
zado nesta quinta-feira (9) no
Palácio da Redenção, a partir
das 9 horas. O governador do
Estado fará a abertura do even-
to e, em seguida, às 10 horas,
haverá explanações do reitor
da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), Rômulo Pola-
ri, e da representante da Co-
missão Econômica para a Amé-
rica Latina e o Caribe (CEPAL),
Tânia Bacelar.

O Fórum, além de contar
com a presença dos 27 secre-
tários dos nove Estados nor-
destinos, também terá a par-
ticipação do chefe do Departa-
mento Regional Nordeste do
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), Paulo Ferraz Guima-
rães, e da economista da Secre-

Paulo Dantas
DA SEPLAG

taria de Arranjos Produtivos
e Inovativos e Desenvolvimen-
to Local do BNDES, Cristina
Lemos.

Durante o evento serão dis-
cutidos a distribuição do Fun-
do de Participação dos Estados
(FPE), aspectos da malha aero-
viária regional nordestina, a
Rodovia Transnordestina, a
redução das cotas trimestrais
da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (Cide),
a nova Lei Rouanet, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), a vincula-
ção dos gastos com inativos da
educação, o fortalecimento do
Sistema Nacional de Planeja-
mento e contrapartidas esta-
duais em convênios com a
União.

O Fórum tem encerramento
previsto para as 18h30, após as
deliberações finais dos partici-
pantes.

Tabajara lança Festival em Campina

Saúde confirma o quinto
caso de gripe A no Estado
Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) confirmou, nesta quar-
ta-feira (8), o quinto caso de in-
fluenza A (H1N1) na Paraíba. O
exame laboratorial de uma ado-
lescente de 17 anos, moradora de
João Pessoa, deu positivo para a
doença, mas a paciente está bem
e já teve alta do isolamento do-
miciliar, também nesta quarta-
feira (8). A SES notificou ainda
neste mesmo dia, o 18º caso sus-
peito da nova gripe no Estado,
sendo o primeiro a se enquadrar
como ‘doença respiratória agu-
da grave’, que – segundo o novo
protocolo do Ministério da Saú-
de – deve ser monitorado, medi-
cado e diagnosticado.

A gerente de Respostas Rápi-
das da SES, Diana Pinto, lembrou
que a estudante infectada retor-
nou do Chile no último dia 30 e
adoeceu dois dias depois, mas
como não estava entre as pesso-
as com fatores de risco para com-
plicações e nem tinha doença
respiratória aguda grave não
precisou ser medicada, nem in-
ternada. Além do resultado des-
se exame, a SES recebeu outros
dois laudos de amostras que es-
tavam em análise no Instituto
Evandro Chagas, em Belém (PA),
que eram de uma engenheira de

50 anos e de uma estudante de
Medicina de 20. Elas estiveram
recentemente em países de risco
e apresentaram sintomas de gri-
pe, mas tiveram resultado nega-
tivo para o vírus H1N1.

CASO NOVO
O novo caso suspeito é de uma

empresária de 43 anos, mora-
dora de João Pessoa, que retor-
nou da Argentina, desembar-
cando no Rio de Janeiro no últi-
mo dia 4. Ela chegou à Paraíba
na última terça-feira (7) e adoe-
ceu no mesmo dia, apresentan-
do febre, tosse, dispnéia, dor de
garganta, mialgia, coriza, diar-
réia e cefaléia. A amostra de se-
creção para exame foi coletada
pelo Laboratório Central do Es-
tado (Lacen) e deverá ser enca-
minhada ao Evandro Chagas,
nesta quinta-feira (9).

“A paciente tem uma pneumo-
patia, uma asma crônica. Ela teve
falta de ar e é o caso que o MS
manda a gente acompanhar, que
seja medicado e diagnosticado. O
protocolo do Ministério da Saú-
de recomenda fortemente a inter-
nação desse tipo paciente e a SES
também, mas cabe ao paciente, à
família e ao médico avaliar a ne-
cessidade de isolamento hospita-
lar. Essa paciente está em isola-
mento domiciliar e já vem sendo
medicada”, explicou Diana.

O superintendente da Rádio
Tabajara da Paraíba, Rui Leitão,
lançou ontem, dia 8, em Campi-
na Grande, no auditório do Es-
critório de Representação do
Governo do Estado, a fase esta-
dual do I Festival Nacional de
Música, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Rádios Pu-
blicas, a Arpub. Participaram
do lançamento representantes
da imprensa em geral, jornal,
rádio, televisão e portais da in-
ternet, da classe artística, pro-
motores culturais artistas e da
Prefeitura campinense.

“Esse evento é mais uma opor-
tunidade de revelação de talen-
tos e de valorização da produ-
ção artística paraibana. A rádio
Tabajara tem a obrigação de di-
fundir a cultura local, promo-
vendo os artistas da terra”, as-
segura Rui Leitão. A Paraíba é
um dos dozes Estados brasilei-
ros que participam I Festival

Xico Nóbrega
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Nacional de Música da Arpub.
O superintendente da Tabajara
está divulgando o festival por
todo o Estado. Antes de Campi-
na Grande, ele já tinha passado
por Monteiro.

As inscrições do I Festival
Nacional de Música acontecem
no período de 6 de julho a 14 de
agosto deste ano. Os documen-
tos solicitados são os seguintes:
cópias do RG, do CPF, compro-
vante de residência, recibo de
água ou luz, caso o autor da
música não seja natural da Pa-
raíba. O autor só pode inscre-
ver até duas músicas em cópias
de CD, com devida identificação,
e cinco cópias de músicas dati-
lografadas ou digitadas, neste
caso, em fonte Time New Rome,
corpo 12. A duração das músi-
cas, no máximo cinco minutos.

ETAPAS DE SELEÇÃO DO FESTIVAL
A primeira seleção acontece

de 20 a 26 de agosto. De 28 de
agosto a 30 de setembro as
músicas selecionadas pela Co-

missão Julgadora vão ser apre-
sentadas na programação da
Rádio Tabajara AM e FM. Na
segunda fase do I Festival Na-
cional de Música, os ouvintes
participam da fase votando em
suas músicas preferidas via
internet para escolher as dez
finalistas. O ouvinte é o séti-
mo jurado dessa comissão.

Na terceira fase,a  Comissão
Julgadora volta a se reunir en-
tre 1 a 8 de outubro, quando
vão ser selecionadas as dez
músicas que concorrerão com
apresentação ao vivo no Tea-
tro Paulo Pontes, na Capital,
em 22 de outubro, quando vão
ser escolhidas as duas finalis-
tas do I Festival Nacional de
Música da Associação Brasi-
leira de Rádios Publicas.

As inscrições, de segunda-fei-
ra passada até 14 de agosto,
acontecem nos seguintes locais:
na Rádio Tabajara, Corredor da
Pedro II, S/N João Pessoa, e no
Escritório de Representações
podem ser feitas pelos Correios.


