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Proprietário vai responder por queda de imóvel na Capital. P. 24mais

Recorte o seu
convite individual

na página 4

Evento será aberto às 10 horas, no Hotel Tambaú, e contará com a participação dos ministros do Turismo, Luiz
Barreto, dos Esportes, Orlando Silva, de Assuntos Estratégicos, Daniel Barcelos Vargas, e da Cultura, Juca Ferreira. P. 5

Fórum de Governadores do NE
movimenta a Capital paraibana

Secretários de Estados fazem reunião preliminar no Palácio da Redenção. P. 4"

Jornalistas recebem
apoio da sociedade
na luta em defesa do
diploma universitário
Categoria promove passeata e
simula o enterro e cremação do
ministro-presidente do Supremo
Tribunal Federal, Gilmar Mendes,
em frente à sede do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba. P. 8

Buracos se multiplicam com
as chuvas caídas na Capital
Na Av. Esperança, no bairro de Manaíra, por exemplo, as
águas causaram o aparecimento de buracos no asfalto, que
também cedeu em alguns pontos, inclusive com baixas perto
das tampas de esgoto. No final da Av.  Beira Rio, em dias de
fortes chuvas, o leito do rio Jaguaribe transborda e invade a
pista, causando transtornos aos motoristas e pedestres. P. 24
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Projeto Cariri-Seridó
sigla parece nome de mulher,
Fida. Mas não é. É a sigla do Fun-
do Internacional de Desenvolvi-
mento Agrícola, um organismo

com sede em Roma. O Fida poderá ser o prin-
cipal financiador do Projeto Cariri-Seridó
Produtivos e Sustentáveis (Procase).

Uma missão do Fida encontra-se na Paraí-
ba. É formada por economistas, assistentes
sociais e engenheiros agrônomos, e coorde-
nada pelo gerente de Programas para Amé-
rica Latina, Ivan Cóssio Cortez. Veio acertar
detalhes do convênio no valor de 50 milhões
de dólares e a contrapartida do Estado de 25
milhões de dólares, para consolidar a etapa
final do projeto.

O convênio entre o Governo do Estado e o
Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrícola permitirá a implantação, nos próxi-
mos cinco anos, de programas de combate à
pobreza rural no Cariri e no Seridó. Estas duas
regiões vivem o drama, que chega a ser cons-
tante, das dificuldades e carências.

A proposta sinaliza ações que beneficiarão
populações de 55 municípios. Estas ações vão
se concentrar em cinco microrregiões: Cariri
Ocidental e Oriental, Seridó Ocidental e Ori-
ental e o Curimataú Ocidental. Numa esti-
mativa, atingirá 380 mil pessoas, para gerar
28 mil empregos diretos.

O secretário Ruy Bezerra está otimista
quanto à concretização desse projeto. E ob-
serva, no projeto, o desenvolvimento huma-

A
no e social, com treinamento de mão-de-obra.
“O projeto prevê o treinamento de 8.100 pe-
quenos agricultores, 1.100 pequenos minei-
ros e 800 artesãos, organizados em 100 asso-
ciações e 30 cooperativas”. Também haverá
estudos ambientais sobre a caatinga, vegeta-
ção típica do Semiárido. Haverá, ainda, ações
para o fortalecimento das organizações de
base.

Da sua parte, com atitude muito simpáti-
ca, o gerente Ivan Cóssio Cortez, considera
ser promissora uma parceria entre a Paraíba
e o organismo internacional. Isto porque vai
fortalecer a política destinada à agricultura
familiar. Ele já tinha vindo ao Estado, onde
conheceu comunidades no Cariri paraibano.

Nesta fase de negociações e ajustes contra-
tuais, os técnicos do Fida permanecem na Pa-
raíba até a próxima sexta-feira (17). Até lá,
participam de reuniões com secretários de Es-
tado, com representantes da Emater, Projeto
Cooperar e Emepa. Na pauta, os critérios a
serem adotados na formalização do convênio
e que justifiquem a execução do projeto.

O importante é o ganho da Paraíba com a
implantação desse projeto. Inclusive, pelo fa-
vorecimento aos jovens, que receberão forma-
ção técnica. Quer dizer: o fator humano esta-
rá em desenvolvimento, com ampliação para
o social. Vamos direcionar nossos pensamen-
tos de forma positiva para que o Fida dê seu
aval e as garantias financeiras para execução
do projeto.

“Paraíba democrática, terra amada”

Nessa época de tantos concursos, principalmente
no campo do Direito é bom que os estudantes tenham
material informativo bastante sintetizado. Por isso,
a Editora Saraiva investiu no campo das "Sínteses
organizadas", "Pockets Jurídicos" e "Audiolivros".
Assim, várias obras foram lançadas, a exemplo da
COLEÇÃO SOS - SÍNTESES ORGANIZADAS SARAI-
VA VOL. 1 - MONOGRAFIA JURÍDICA, de Márcia
Alvim (1.ª Edição 2009 o 6 páginas o Preço sugerido:
R$ 12.80). A SOS reúne os principais pontos de cada
matéria, dispostos de forma atraente, organizada e
eficiente para você ter o máximo de conteúdo com o
mínimo de tempo e dinheiro. Os volumes foram es-
critos por professores de grandes cursinhos e facul-
dades e têm a marca de qualidade Saraiva.

Esta lâmina de Monografia Jurídica traz para você
os seguintes tópicos: noções sobre pesquisa científi-
ca; os tipos de pesquisa e de monografia; os métodos
científicos, de abordagem e de procedimento; a esco-
lha do tema; a estrutura do trabalho científico, entre
outros temas. Síntese Organizada Saraiva: solução
instantânea para as dúvidas de estudantes e estudi-
osos.

Outra obra lançada foi POCKETS JURÍDICOS - DI-
REITO TRIBUTÁRIO 1, de FERNANDO CAPEZ e  RO-
DRIGO COLNAGO (1.ª Edição 2009 o 160 páginas o
Preço sugerido: R$ 14.90). Composta por dezenas de
volumes, que abrangem todas as áreas do Direito, a
coleção "Pockets Jurídicos" oferece um guia prático e
seguro aos estudantes que se vêem às voltas com o
Exame da OAB e os concursos de ingresso nas carrei-
ras jurídicas. A abordagem sintética e a linguagem
didática resultam em uma coleção única e impres-
cindível, na medida certa para quem tem muito a
aprender em pouco tempo. Fernando Capez e Rodri-
go Colnago possuem vasta experiência na coordena-
ção de obras para concursandos, e os autores são
profissionais qualificados.

Fernando Capez é Mestre em Direito Penal pela
Universidade de São Paulo (USP), Doutorando em
Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC/SP), Promotor de Justiça licencia-
do, Professor no Complexo Jurídico Damásio de Je-
sus e na Escola Superior do Ministério Público do
Estado de São Paulo, Deputado Estadual pelo PSDB, e
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da
Assembléia Legislativa de São Paulo. Rodrigo Col-
nago é Advogado, Professor de Processo Penal e Prá-
tica Processual Penal no Complexo Jurídico Damásio
de Jesus e na Escola Superior da Magistratura do
Paraná.

De igual modo foi lançado o audiolivro TUDO O
QUE VOCÊ PRECISA OUVIR SOBRE PLANOS DE
SAÚDE, de Karyna Rocha Mendes da Silveira (1.ª
Edição 2009 o Preço sugerido: R$ 24.90), desenvolvi-
do para esclarecer as várias leis que regem o sistema
de planos de saúde privado e os direitos dos segura-
dos. Também possui perguntas e respostas para as
dúvidas mais freqüentes sobre o tema.

A autora, Karyna Rocha Mendes da Silveira é Ad-
vogada, especialista em Direitos Difusos e Coletivos
pela Escola Superior do Ministério Público de São
Paulo ESMP, mestre na mesma área pela Universi-
dade Metropolitana de Santos - UNIMES, membro
efetivo da Comissão Permanente de Defesa do Con-
sumidor da OAB/SP da qual coordena o Grupo de
Serviços de Saúde.

Sínteses Jurídicas

Eleitor paraibano já pode
pedir título pela internet

A partir da próxima
segunda-feira, dia 13,
os eleitores
paraibanos poderão,
através da internet,

solicitar o seu título eleitoral, pedir
transferência de domicílio ou fazer a revisão
de seus dados eleitorais. A novidade está
prevista no cronograma de implantação do
Título Net, estabelecido no dia 1º deste
mês pelo corregedor-geral da Justiça
Eleitoral, ministro Félix Fischer (foto). A
Paraíba será o segundo Estado brasileiro a
disponibilizar o serviço. O primeiro estado
a implantar o programa foi Rondônia.

STTrans oferece novo
serviço à população
A Superintendência de Transportes e
Trânsito (STTrans) oferece um novo
benefício à população. Agora, quem
procurar os serviços do órgão, através da
Central de Informações (Cerin), receberá

uma mensagem de texto (SMS) para o
celular informando o número do protocolo
da demanda, bem como para o setor a
solicitação de serviço, reclamações ou
sugestões foi encaminhada.

Aposentados e pensionistas
ganham o Clube do Idoso
Os aposentados e pensionistas do
município de João Pessoa estão prestes a
entrar na era da informática. Hoje, às 15
horas, será inaugurada uma Estação Digital
no Clube da Pessoa Idosa, onde as
pessoas terão acesso a cursos e ainda
navegar na internet. O Clube da Pessoa
Idosa está na Rua Guedes Vasconcelos, s/
n, no Altiplano Cabo Branco.

Multifeira muda horário
para atrair consumidores
Na reta final da Multifeira Brasil Mostra
Brasil o público vai ganhar mais tempo
para conferir as últimas promoções nos
estandes da Multifeira. É que a organiza-
ção anunciou que o horário de funciona-

mento será ampliado em duas horas nos
últimos três dias. Hoje, amanhã e
domingo a abertura será às 14 horas.
Além da oportunidade de lazer e
negócios, compras a preços baixos e
diversão, a Multifeira oferece a chance
dos visitantes ganharem prêmios como
as quatro motos, móveis e eletrodomésti-
cos para reformar toda a casa.

Câmara aprova mudanças
nas regras eleitorais
A Câmara dos Deputados aprovou na
quarta-feira (8) mudanças nas regras
eleitorais. Entre as mudanças, os
deputados aprovaram a liberação da
internet nas campanhas, mas com
restrições. Pela proposta, os provedores
de conteúdo na internet estarão proibidos
de dar tratamento privilegiado a candida-
to, partido ou coligação, ou seja, sites não
poderão expressar a preferência por um
ou outro candidato. A prática atualmente
é permitida em veículos impressos. Agora
o projeto segue para votação no Senado.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

UEPB anuncia criação
de campus em Araruna

Em reunião ordinária presidida pela reitora Marlene Alves, o Conselho Universitário
aprovou  a instalação do Campus VIII, atendendo  solicitação do Governo do Estado

Narramos nas últimas colunas as razões das lutas entre a
Polícia Militar e grupos armados liderados por José Pereira, ocor-
ridas em Princesa, Sertão da Paraíba, em 1930. Vimos que o
plano de ação da polícia era atacar Princesa por três frentes: uma
saindo de Teixeira, outra partindo de Piancó e mais uma que
sairia de Conceição. Veremos agora como a polícia avançou até
Tavares, cidade mais próxima de Princesa. O grupo que atuaria
no eixo Teixeira a Tavares foi o primeiro a ser formado e foi co-
mandado pelo tenente João Costa, que contava com um efetivo
de cerca de 100 homens. Esse grupo, conhecido por Coluna Cos-
ta, começou a enfrentar os grupos de José Pereira, no dia 4 de
março, em Teixeira, luta em que morreram 8 cangaceiros. De
Teixeira os cangaceiros fugiram para Imaculada, onde foram
vencidos pela Coluna Costa, no dia 9 de março.  Depois de toma-
da a cidade de Imaculada, a Coluna Costa construiu trincheiras,
instalou piquetes, e ficou aguardando ordens. Nessa situação,
foram chegando reforços e munição. No dia 10 de março o coro-
nel Aragão Sobrinho, Oficial do Exército, que comandava a Força
Pública, comunicou ao tenente João Costa que estava em Patos
com o Estado Maior, para Comandar a Operação e que a Coluna
se mantivesse em Imaculada aguardando ordens. De Patos o
Estado Maior se transferiu no dia 17 de março, para Piancó, onde
o capitão Irineu Rangel começou a organizar o Batalhão Provi-
sório, criado só para congregar efetivo para essa luta. Era desse
Batalhão que seriam formadas as Colunas que atacariam Prin-
cesa, partido de Conceição e de Nova Olinda.

Na manhã do dia 24 de março, a Coluna Costa recebeu do
capitão Irineu Rangel, ordem de partir de Imaculada e ocupar
Água Branca. Às 14 horas daquele dia a Coluna, deixando um
efetivo de 20 homens em Imaculada para garantir a ligação com
Teixeira e Patos, partiu para Água Branca. Depois de pernoitar
no sítio Escuma, nas proximidades de Água Branca, a Coluna
ocupou aquela cidade sem encontrar resistência, na manhã do
dia 25 de março. O inimigo já tinha fugido em direção a Tavares.
No dia 26, o tenente João Costa fez contato com o capitão Irineu
Rangel, que estava com sua tropa nas proximidades de Água
Branca, e, juntos combinaram um plano para atacar Tavares.
Ficou definido que a Coluna do capitão Rangel atacaria Tavares
pelo lado Norte, e a Coluna Costa atacaria pelo Leste.

Deixando 25 homens sob o comando do sargento Manuel Ra-
malho em Água Branca, a fim de garantir a ligação com Patos,
via Imaculada e Teixeira, a Coluna Costa partiu de Água Branca
em direção a Tavares, na manhã  do dia 27 de março, com um
efetivo de 110 homens, armados a base de 100 cartuchos cada.
Pernoitando no sítio Glória naquele dia e no sítio Gavião no dia
seguinte, a Coluna se aproximou de Tavares às 16 horas do dia 29
de março. Depois de efetuar um amplo reconhecimento do terre-
no e da situação, o tenente João Costa se dispôs a iniciar o ataque
à noite, o que não era comum em tais circunstâncias. Com o
pelotão do tenente Lira pelo flanco esquerdo, e do tenente Gue-
des pelo flanco direito e do tenente Elias pelo centro, o ataque foi
iniciado às 18 horas, pegando os cangaceiros de surpresa.  O
tiroteio durou toda noite. Pela manhã o pelotão do tenente Lira
ficou exposto aos fogos dos inimigos, obrigando um recuo da-
quele setor, ocasião em que morreram 6 soldados e 10 ficaram
feridos. O tenente Costa improvisou, na retaguarda da posição
da Coluna, uma enfermaria para atender aos feridos. Uma Es-
quadra, do pelotão do tenente Elias deixou, sem ordens, sua posi-
ção e se dirigiu para a enfermaria. O tenente Costa fez a Esquadra
voltar e quando ela retomou a posição foi atingida, morrendo 1
cabo e 1 soldado. Ainda na manhã do dia 30, um grupo de canga-
ceiros, contornando a posição da Coluna, atacou a enfermaria
improvisada, pela retaguarda, utilizando arma automática. O
tenente Costa, recolhendo um homem de cada posição formou
uma patrulha sob o Comando do tenente Manoel Coriolano Ra-
malho, que contornando a posição dos atacantes, contraatacou
pela sua retaguarda. Utilizando séries de tiros sincronizados, a
patrulha simulou emprego de metralhadora o que causou pâni-
co ao inimigo que se pôs em retirada. Às 16 horas começaram a
enfraquecer as posições dos cangaceiros. Uma hora depois a ci-
dade de Tavares estava tomada pela Coluna Costa. A continua-
ção dessa luta, veremos na próxima coluna.

A Campanha de Princesa -
O avanço até Tavares

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

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br

m reunião ordinária pre-
sidida pela reitora Marle-
ne Alves, o Conselho Uni-

versitário da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) apro-
vou por unanimidade, quarta-
feira (8), a criação do Campus
VIII da instituição no municí-
pio de Araruna, localizado na
microrregião do Curimataú
Oriental paraibano.

Com a criação do novo cam-
pus, a Universidade busca ex-
pandir sua atuação em todo o
Estado e, especialmente, na mi-
crorregião do Curimataú que,
atualmente, conta com apenas
um campus universitário em
Cuité, enquanto regiões como o
Sertão e o Cariri já dispõem de
uma melhor assistência na
educação de nível superior.

Além disso, conforme enten-
dimento dos conselheiros, a
instalação do campus estará
contribuindo para o desenvol-
vimento local, “fazendo com
que a economia e o comércio da
cidade e da região cresçam, já
que a presença da Universida-
de na localidade movimentará
todo o município, ampliando as
possibilidades de negócios em
vários setores, como o alimen-
tício, imobiliário e outros”.

O oitavo campus da Universi-
dade Estadual atende a uma so-
licitação do Governo atual, atra-
vés do ofício GG/129/2009 envia-
do ao Gabinete da Reitoria no dia
25 de junho deste ano, e integra a
política de expansão da institui-
ção, que já funciona em Campi-
na Grande, Lagoa Seca, Guara-

bira, Catolé do Rocha, João Pes-
soa, Monteiro e Patos.

Os detalhes para a instalação
da nova unidade universitária
da UEPB serão definidos atra-
vés de discussões de avaliação
entre uma comissão da Uni-
versidade e o Governo do Esta-
do. A partir daí ficam estabele-
cidos os recursos para implan-
tação, cursos a serem ofertados,
entre outros pontos.

O local para funcionamento
já existe, uma vez que o novo
campus deverá ocupar o pré-
dio construído em 2002 para
abrigar o Centro de Formação
do Professor da cidade, mas
que não foi utilizado. Trata-se
de um espaço com salas, refei-
tórios e vários outros ambien-
tes já bem estruturados.

Convênio beneficia servidores da Sudema
Ascom da Sudema

Um convênio assinado entre
a Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente
(Sudema) e o Instituto de Pós-
Graduação (IPOG) vai propor-
cionar aos funcionários do ór-
gão, que se interessarem em
cursar a Pós-Graduação em Pe-
rícia, Auditoria e Gestão Am-
biental da Paraíba, desconto de
10% no valor das mensalida-
des.

O curso tem como objetivo
fornecer uma visão atualizada
e criativa sobre as práticas
modernas de perícia, auditoria
e gestão ambiental, que possi-
bilitem a formação de especia-
listas capacitados a agir em ce-
nários cada vez mais dinâmi-
cos e competitivos, prestando
serviços à iniciativa privada,
órgãos públicos e as justiças
estaduais e federais.

As aulas terão início no dia
21 de agosto e acontecem em um

final de semana por mês. São
100% presenciais e as inscrições
podem ser feitas na própria
Sudema. O corpo docente é for-
mado por doutores e pós-dou-
tores de renomadas institui-
ções do país e até do exterior.

Tem como público alvo enge-
nheiros, arquitetos, advogados,
biólogos, geógrafos, geólogos,
matemáticos, químicos, admi-
nistradores, economistas, tec-
nólogos e turismólogos.

E
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“Paraíba democrática, terra amada”

Fica difícil deixar de registrar as impressões que de-
terminadas experiências imprimem em nossa alma.

Alegrias e tristezas se intercalam pedindo passagem
para a paz. Logo, essas experiências se desdobram para
nós como que por capítulos, levando-nos a uma avalia-
ção mais criteriosa do acontecido. Se estivermos vigi-
lantes, apreenderemos as ocorrências, reconheceremos
nossa efetiva participação e avaliaremos onde acerta-
mos ou erramos. Estaremos sempre aprendendo mui-
to conosco mesmos, se um determinado nível de exa-
me de consciência vigorar em nossas vidas.

A experiência de vida que trazemos conosco é mui-
to nossa. Fomos nós que vivenciamos. Não podemos
ignorar essas ocorrências. Nada de esquecê-las sem
antes avaliarmos os nossos procedimentos, para que
tenham valido a pena as alegrias e tristezas experi-
mentadas.

Nessa inspeção vamos admitindo uma autodisciplina
que ao longo do tempo nos promove a reforma íntima.
Se persistirmos, a nossa conduta vigilante se revela no
positivismo com que nos encaminhamos na vida.

Vale à pena tentar assumir uma postura na vida le-
vando em consideração essa avaliação pessoal das nos-
sas experiências. Mas também não é necessário ficar
revisando o que se passou por toda a vida. É o tempo
suficiente para que as lições recebidas sejam registra-
das pelo nosso bom senso e para que as novas experi-
ências se vejam revestidas de prudência e alerta.

Em torno dos nossos irmãos do caminho nos sinta-
mos a vontade para que o amor atue nas alegrias ou na
necessidade de revermos as nossas relações com eles.
Nosso proceder para com eles tem tudo a ver com a
nossa disposição de amar e de espírito vigilante.

Se não somos capazes de rever a nossa condição de
irmãos do caminho, todas as vezes que necessário, es-
taremos acumulando conflitos de ordem externa, mas
principalmente de ordem interna, consciencial. É como
se estivéssemos a caminhar sempre olhando para trás,
em função do que lá ficou. Isso atrapalha.

Vai chegar ao ponto em que vamos desejar voltar para
revermos o que não ficou resolvido. Podemos até nem
voltar, mas levaremos conosco uma questão penden-
te. Ficamos assim impossibilitados de ir muito longe,
até a vida nos oferecer oportunidade de resgate.

Por parecermos um enigma, até para nós mesmos, é
que desafiamos a vida, as pessoas e tudo o que nos
envolve. No confronto com as respostas que vamos
recebendo da vida, vamos amadurecendo e descobrin-
do em nós mesmos a origem de todos os nossos males
e nos revestindo de cuidados com relação ao nosso es-
pírito, despertando para a nossa capacidade de realiza-
ções sem conflitos.

Não são somente impressões. O que sentimos nos
vem da alma. São mensagens que repercutem em
nosso ser mais ou menos consciente. Devemos estar
receptivos a esses apelos que veem de nós e que
muitas vezes nem nós mesmos estamos preparados
para escutá-los, quanto mais para respondê-los à al-
tura. Ainda assim, nos veremos extraindo forças de
nós mesmos, descobrindo as forças divinas que nos
animam a vida.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Autoavaliação

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Secretários debatem
questões nordestinas

Resultado de Encontro que aconteceu no Palácio do Governo foi transformado em
documento que será apresentado hoje durante o XI Fórum de Governadores do NE

ebater temas de comum
interesse para os nove
Estados da região Nor-

deste. Este foi o objetivo central
do Encontro de Secretários da
Casa Civil, Planejamento, Fi-
nanças, Infraestrutura, Turis-
mo, Esporte e Cultura, realiza-
do ontem no Palácio da Reden-
ção. Aberto pelo governador da
Paraíba, às 10 horas, o encon-
tro teve a participação de 27
secretários, palestras dos eco-
nomistas Tânia Bacelar, inte-
grante da Comissão Econômi-
ca para a América Latina e Ca-
ribe (Cepal); Rômulo Polari, rei-
tor da Universidade Federal da
Paraíba, e Paulo Ferraz Guima-
rães, chefe do Departamento
Regional Nordeste do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Após as palestras, os secre-
tários discutiram diversos as-
suntos pautados para o desen-
volvimento da reunião que se
estendeu até o final da tarde de
ontem. Os temas foram deba-
tidos para subsidiar os gover-
nadores do Nordeste, de Minas
Gerais e do Espírito Santo no

D
Josélio Carneiro
REPÓRTER

XI Fórum dos Governadores do
Nordeste, que acontece hoje em
João Pessoa, no Hotel Tambaú.

Ao saudar os secretários o
governador da Paraíba desejou
boas-vindas a todos e afirmou
que as reuniões que antecedem
os Fóruns dos Governadores
têm sido de grande proveito.
Ele destacou que os encontros
dos governadores do Nordeste
têm discutido as questões da
região e avanços têm sido al-
cançados. "É um fórum de de-
bates que contribuem com o
desenvolvimento da região.
Todos se integram na meta de
formalizar ideias, conceitos e
opiniões", disse. O X Fórum,
realizado em Natal-RN, segun-
do o governador, teve aspectos
interessantes já com alguns re-
sultados positivos para as ad-
ministrações estaduais.

O chefe do Poder Executivo
paraibano agradeceu as pre-
senças da economista Tania
Bacelar e do reitor da UFPB, Rô-
mulo Polari, com suas pales-
tras. Ele elogiou a professora
Tania e lembrou que ainda na
outra gestão sua equipe de go-
verno desenvolveu ações a par-
tir de projeto elaborado pela re-
nomada economista, um Plano

de Desenvolvimento Sustentá-
vel para a Paraíba. Também
parabenizou o reitor Rômulo
Polari, por sua experiência na
ciência econômica e no magis-
tério, e pela contribuição ao
desenvolvimento econômico e
social da Paraíba.

A pauta do encontro dos se-
cretários tratou dentre outras
questões da redução das cotas
mensais do Fundo de Partici-
pação dos Estados (FPE), em re-
lação às previsões para este
ano; revisão do Fundeb - Fun-
do de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação; a possibili-
dade da celebração de convê-
nios entre instituições de ensi-
no superior (públicas e priva-
das), além de parcerias com o
setor produtivo privado, visan-
do a produção de patentes e
novas soluções tecnológicas.

Os secretários dos governos
nordestinos também aborda-
ram temas como o Prodetur,
Copa do Mundo 2014; Nova Lei
Rouanet, Expo Xangai; redução
das cotas trimestrais da Cide -
Contribuição sobre a Interven-
ção do Domínio Econômico,
dentre outros.

Novas propostas para o desenvolvimento
A economista Tania Bacelar,

representou a Comissão Eco-
nômica para a América Lati-
na e o Caribe (Cepal), no En-
contro dos Secretários dos Go-
vernos do Nordeste, realizado
ontem no Palácio da Redenção.
Ela proferiu a palestra Nor-
deste - Mudanças Recentes e
Propostas. Mostrou que o Bra-
sil, e o Nordeste mudaram
muito nos últimos anos. Hou-
ve uma estratégia nacional que
favoreceu bastante a região,
que foi o estímulo do governo
federal à política de consumo,
com políticas sociais de um
lado, transferindo rendas,
mas, também aumentando o
salário mínimo, o que foi mui-
to importante. De acordo com
Tania Bacelar, metade dos tra-

balhadores que ganha até um
salário mínimo está no Nor-
deste, apesar de sermos ape-
nas 28% da população do país.

Uma outra iniciativa de
peso pelo consumo foi a am-
pliação do crédito. O Nordeste

lidera nos últimos anos o au-
mento do comércio no Brasil.
Vários grupos pequenos, mé-
dios e grandes revisitaram a
região nesse período, instalan-
do ou ampliando unidades. A
economista da Cepal destacou
que a Petrobras teve um papel
muito importante na região,
quando mudou a política da
refinaria. Não ampliou as an-
tigas unidades, a estatal optou
pela instalação de novas refi-
narias (Maranhão, Ceará, Per-
nambuco, Rio Grande do Nor-
te). A Petrobras modificou ain-
da a política de compras dos
navios, está recuperando a in-
dústria naval do país, o Nor-
deste se candidatou e o fato é
que estão em construção esta-
leiros na Bahia e Pernambuco.

Tania Bacelar, economista, foi a
representante da Cepal, no Encontro

  DIVULGAÇÃO
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Voltemos, por um instante, a 1922. Enquanto a Co-
luna Prestes varava o interior brasileiro, percorrendo
dez estados, ao longo de 30 meses e de 25 mil km,
organizava-se no Brasil o Partido Comunista, que logo
a seguir se integrava na Terceira Internacional. O te-
nentismo de Juarez Távora, João Alberto, Eduardo
Gomes e Siqueira Campos culminava na revolução
do Forte de Copacabana, no dia 5 de julho de 1922,
seguida pela revolução de Isidoro Dias Lopes, dois
anos depois, também no mesmo dia e mês, com igual
insucesso.

Na Rússia, Stalin ascendia ao poder supremo. Rea-
lizava-se em 1928 o VI Congresso dos partidos co-
munistas de todo o mundo, o Brasil inserido nele.

A Coluna Prestes internara-se na Bolívia, onde seu
comandante, o Cavaleiro da Esperança, se exilara. Mu-
dando-se depois para Buenos Aires, Prestes ali foi con-
vidado, em 1929, por Siqueira Campos e João Alber-
to para aderir à conspiração dos tenentes, que desa-
guaria depois na vitoriosa de 30.

Além de recusar o convite, Prestes escreveu uma
carta a Juarez Távora, desligando-se dos antigos com-
panheiros e comunicando oficialmente sua adesão à
doutrina comunista. Getúlio lamentaria na ocasião:
“Eu sempre havia considerado Prestes um constru-
tor e não um destruidor”. Portadores dessa carta Si-
queira Campos e João Alberto, no regresso ao Brasil,
foram vítimas de um desastre: seu avião da Latécoè-
re caiu no rio Uruguai, matando Siqueira Campos,
que era um bom nadador, enquanto João Alberto con-
seguia salvar-se, a nado, chegando a uma praia pró-
xima de Montevidéu.

Astrojildo Pereira já havia conseguido que Prestes
se alistasse no Partido Comunista Brasileiro e viajas-
se para Moscou, onde fez um aprendizado nas técni-
cas e táticas da luta clandestina. Levou consigo um
contrato para trabalhar na Rússia como engenheiro.

Com um passaporte português e usando o pseudô-
nimo de Antônio Vilar, Prestes voltou às escondidas
ao Brasil, onde também acabava de chegar um ex-
deputado comunista no Parlamento alemão, Arthur
Ernest Ewert, com passaporte americano e o codino-
me de Harry Berger.

Logo depois, em 1934, no Teatro João Caetano, da
Praça Tiradentes, por um discurso do jovem Carlos
Lacerda, Prestes era aclamado Presidente de Honra
da Aliança Nacional Libertadora, então solenemen-
te instalada, sob a presidência do Comandante Her-
colino Cascardo, ex-interventor no Rio Grande do
Norte.

A ANL crescia vertiginosamente, com grande pe-
netração nos sindicatos e nos quartéis, junto a jovens
oficiais.

Prestes: aclamado
presidente de honra da ANL

Murilo Mello Filho

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

murilomellofilho@uol.com.br

Fabiana Nóbrega
DA CASA CIVIL

A

Capital sedia o Fórum
de Governadores hoje

Encontro terá participação de quatro ministros. Turismo, esporte e cultura estão presentes
na pauta que também apontará as prioridades para a aplicação dos recursos da Sudene

Capital paraibana rece-
berá, nesta sexta-feira
(10), governadores de

todos os Estados nordestinos.
Eles vêm participar do XI Fó-
rum de Governadores do Nor-
deste, evento que contará tam-
bém com a participação de vá-
rios representantes do gover-
no federal, com presenças con-
firmadas dos ministros do Tu-
rismo, Luiz Barreto, dos Espor-
tes, Orlando Silva, ministro de
Assuntos Estratégicos, Daniel
Barcelos Vargas, e da Cultura,
Juca Ferreira. A abertura do
evento será realizada pelo go-
vernador do Estado, às 10 ho-
ras, no Hotel Tambaú.

O Fórum, organizado pela Se-
cretaria de Estado do Governo
da Paraíba (Casa Civil), sob co-
ordenação do secretário da Pas-
ta, José Ricardo Porto, terá uma
pauta voltada para assuntos de
comum interesse para a região
Nordeste, a exemplo de temas
relacionados ao Turismo, Cul-

tura e Esportes, diretamente li-
gados ao desenvolvimento eco-
nômico e social dos Estados.

Os debates terão início logo,
após a leitura do documento ela-
borado na reunião preliminar
realizada ontem, entre secretá-
rios da Casa Civil, Finanças, Pla-
nejamento, Infra estrutura, Tu-
rismo, Esporte e Cultura dos Es-
tados Nordestinos, realizada no
Palácio da Redenção.

A programação terá conti-
nuidade com uma palestra a
ser proferida pelo ministro do
Turismo, Luiz Barreto, que
abordará a importância e os
benefícios do Programa de De-
senvolvimento do Turismo no
Nordeste (Prodetur). Em se-
guida, entrará em discussão a
participação do Nordeste na
Copa de 2014, assunto que terá
como palestrante o ministro
dos Esportes, Orlando Silva. Já
o ministro da Cultura, Juca
Ferreira, discorrerá sobre a
Nova Lei Rouanet, que forta-
lece o orçamento do Fundo
Nacional da Cultura e cria o
Vale Cultura como mais uma

ferramenta de incentivo, além
de prever a criação de fundos se-
toriais.

REUNIÃO DA SUDENE
Durante o XI Fórum de Go-

vernadores do Nordeste, tam-
bém será realizada a 6ª Reu-
nião Ordinária do Conselho De-
liberativo da Superintendência
de Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene).

Coordenada pelo superinten-
dente da Sudene, Paulo Fonta-
na, e pelos diretores do órgão,
Benito Gama e Guilherme Re-
bouças, com a participação de
todos os governadores nordes-
tinos, que atuam como conse-
lheiros da Superintendência, a
reunião terá como tema central
a proposta das diretrizes e
prioridades para aplicação dos
recursos do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordes-
te (FNE) para o exercício de 2010.

Às 15 horas, os ministros, go-
vernadores e demais autorida-
des participantes do evento con-
cederão uma entrevista coletiva,
na Sala Vip do Hotel Tambaú.

Governador recebe Portaria
de Anistiado Político em JP

PM discute a
segurança no
encontro do
Parlamento

O deputado estadual cassa-
do em 1969 e hoje governador
da Paraíba, recebeu Portaria de
Anistiado Político, outorgada
pelo Ministério da Justiça, em
solenidade no auditório da
OAB/PB, na manhã desta quin-
ta-feira (9), 40 anos depois de
perder seus direitos políticos.
A indenização no valor de R$
100 mil será doada a institui-
ções de caridade da Paraíba.

Num evento que contou com
a participação de antigos com-
panheiros cassados pelo regi-
me militar, do presidente da
Comissão de Anistia do Minis-
tério da Justiça, Paulo Abraão,
de deputados, secretários e fa-
miliares, o governador disse
não querer revanchismo. “Que-
remos a união de todos os bra-
sileiros, mas a história vai jul-
gar os torturadores. Nunca vão
poder apagar da memória do
povo os acontecimentos ocor-
ridos durante o regime mili-
tar”, afirmou, acrescentando
que mesmo já tendo recupera-
do os direitos políticos 10 anos
depois de ter sido cassado, so-
mente agora estava finalmen-
te tendo o reconhecimento por
parte do governo dos erros co-

metidos contra muitos brasi-
leiros naquela época.

“Se os ativistas falavam de
democracia, os golpistas que
foram introduzidos no país pe-
las forças reacionárias internaci-
onais também, assim se pronun-
ciavam, mesmo com sentimen-
tos diferentes”, continuou, enfa-
tizando que a iniciativa de anis-
tia ficou abafada durante mui-
to tempo. “Mas foi exatamente
no advento de um governo de-
mocrático, popular e naciona-
lista, como o do presidente
Lula, por iniciativa do próprio
governo, que vem a concessão
deste benefício para aqueles que
lutaram pela independência do
Brasil, que lutaram pela demo-
cracia e foram punidos por
isso”, ressaltou, afirmando que,
se fosse preciso, repetiria todos
os gestos praticados em defesa
da democracia e da soberania
do país.

Quando era deputado esta-
dual em 1969, junto com outros
paraibanos, José Targino Mara-
nhão foi cassado devido à sua
atuação política e por assinar
manifesto nacionalista, da
Frente Parlamentar Naciona-
lista. Segundo o ex-deputado
Assis Lemos, também perse-
guido, ele tinha ação atuante
como deputado estadual.

José Nunes
DA SECOM-PB

Discutir  a melhoria da Segu-
rança Pública foram os objeti-
vos da 1ª sessão do Parlamento
Comum da região metropolita-
na de João Pessoa, realizada on-
tem no auditório da Federação
do Comércio.

O evento contou com a pre-
sença do comandante geral da
Polícia Militar, coronel Marcos
de Carvalho, do superinten-
dente geral da Secretaria de Se-
gurança e Ação Social, delega-
do Carrobert Rodrigues, que
representou o secretário Gus-
tavo Gominho.

Representantes de João Pes-
soa, Cabedelo, Santa Rita,
Bayeux, Conde, Cruz do Espí-
rito Santo, Sapé, Rio Tinto,
Alhandra, Lucena e Santa Rita
participaram da sessão para
mostrar às autoridades pre-
sentes os problemas que afli-
gem as populações.

 Além de vereadores das ci-
dades que compõem o Parla-
mento,  sindicatos e associações
também estavam presentes
para reivindicar  melhor segu-
rança nas suas cidades.

Assessoria de Imprensa
DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 
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“Paraíba democrática, terra amada”

O município pode ganhar o empreendimento e entendimentos estão sendo mantidos entre o Governo do Estado e microempresários da região

município de Maman-
guape poderá se tor-
nar sede de um pólo

metal mecânico e ganhar uma
agroindústria. Entendimentos
nesse sentido já estão sendo
mantidos entre o presidente da
Companhia de Desenvolvimen-
to da Paraíba (Cinep), João Laér-
cio Fernandes, e a Associação de
Micros e Pequenos Empresári-
os de Mamanguape.

Um grupo de empresários
daquele município foi recebida
em audiência pelo presidente
da Cinep, na quarta-feira (8), e
solicitou apoio para as inicia-
tivas industriais da localidade.
Na oportunidade, eles pedi-
ram colaboração do órgão não
apenas para implementar o
pólo metal mecânico e uma
agroindústria, mas também
para outros projetos.

Esses projetos objetivam o
aproveitamento da vocação
metal mecânica existente no
município, bem como das po-
tencialidades agroindustriais
de todo o Vale do Mamangua-
pe. De acordo com João Laércio,
"as reivindicações são legítimas
aspirações dos pequenos em-
presários e a Cinep não medirá
esforços para a contemplação
desses projetos, uma vez que as
pequenas iniciativas contam
com todo o nosso apoio".

FAC encaminha pleitos ao Planalto
A presidente da Fundação de

Ação Comunitária, Lúcia Na-
varro Braga, e o secretário exe-
cutivo da FAC, Marcelo Caldas,
estiveram reunidos no dia 7
deste mês, no Palácio do Pla-
nalto,  com o assessor especial
da Presidência, Cesar Alvarez,
tratando de assuntos de inte-
resse dos programas desenvol-
vidos pela FAC na Paraíba.

Na oportunidade, foi entre-
gue uma exposição de motivos
sobre o problema do preço
praticado pelo Programa do
Leite e o limite financeiro, onde
Lúcia Braga solicitou uma re-
visão de ambos, já que os mes-
mos estão comprometendo a
execução do programa no Es-
tado. O assessor Cesar Alva-
rez se comprometeu a encami-
nhar a solicitação ao presiden-
te Lula, que estará na Paraíba
no próximo dia 17.

Também foi encaminhado ao
presidente Lula ofício do Go-
verno da Paraíba solicitando
uma unidade móvel equipada
para prestar serviços de saú-
de aos beneficiários do Progra-
ma Leite da Paraíba, dentro
das ações do Programa Povo
Cidadão, criado recentemente
pela FAC em parceria com a Se-
cretaria da Saúde, Cendac, Se-
cretaria de Administração Pe-

nitenciária, Secretaria do Pla-
nejamento e Gestão, Fundação
Desembargador Toledo e Se-
cretaria de Comunicação Ins-
titucional.

Ainda foi tratado pela presi-
dente da FAC a implementação
da lei do Disque Idoso, de sua
autoria, que trata da denúncia
de maus tratos aos idosos, lei
já sancionada pelo presidente
Lula, mas que necessita do nú-
mero telefônico para encami-
nhamento das denúncias.

Os dois representantes da
FAC foram também recebi-
dos, em audiência, pelo minis-
tro do Desenvolvimento Soci-
al e Combate à Fome, Patrus

Ananias, onde foram reitera-
das as solicitações feitas à
Presidência da República, so-
bretudo em relação ao Progra-
ma do Leite, de responsabili-
dade daquele Ministério. Tam-
bém foram recebidos pela co-
ordenadora geral de Apoio à
Inclusão Produtiva, Zorilda
Araújo, debatendo os pleitos
da FAC, inclusive a possibili-
dade de estabelecer parceria
na execução do programa de
distribuição de fubá às famí-
lias beneficiárias do Progra-
ma Leite da Paraíba, na pers-
pectiva da aquisição do milho
junto aos agricultores famili-
ares paraibanos.

Teresa Duarte
REPÓRTER

Programa vai
beneficiar 300
estudantes
em Guarabira

O

Ministério da Justiça participa de conferência

Lúcia Braga foi ao Palácio do Planalto, onde discutiu o problema do leite

O Programa Nacional de In-
clusão de Jovens (ProJovem)
vai beneficiar cerca de 300 alu-
nos das Escolas Monsenhor
Emiliano de Cristo e professor
José Soares de Carvalho. O Pro-
Jovem foi lançado,  semana
passada, no Teatro Geraldo Al-
verga Cabral, localizado no
centro da cidade de Guarabira.

Na ocasião, a professora
Adriana Cavalcante, uma das
coordenadoras do programa,
apresentou o corpo docente que
vai lecionar nas salas de aulas
das 18 horas às 22 horas.

O espaço do Teatro Geral-
do Alverga Cabral se tornou
pequeno para o público pre-
sente durante a aula inaugu-
ral, que contou com a parti-
cipação de secretários muni-
cipais, empresários, profes-
sores estaduais, municipais e
da rede particular de ensino,
além do  deputado estadual
Raniery Paulino.

Durante a solenidade de lan-
çamento do ProJovem, e ao fi-
nal dos discursos do gerente da
2ª Regional de Ensino, profes-
sor Martinho Alves, e do de-
putado Raniery Paulino, foi
apresentado um vídeo expli-
cativo sobre as razões do sur-
gimento do ProJovem no Bra-
sil e de sua implantação atual
nos principais municípios,
como Guarabira.

Para os estudantes que tive-
rem frequência assídua e a en-
trega dos trabalhos exigidos
pelos professores e suas disci-
plinas,  será paga uma bolsa no
valor de R$ 100,00.

 O evento ainda contou com
a apresentação de quadrilha
junina infantil do Instituto
Paulo Freire, sob direção da
professora Zagma, do residen-
cial bairro São José, que foi bas-
tante aplaudida pelas pessoas
que prestigiaram o lançamen-
to do ProJovem.

PROJOVEM

A 1ª Conferência Estadual de
Segurança Pública da Paraí-
ba (Conseg), convocada pelo
Governo do Estado para os
dias 10, 11 e 12 deste mês, no
Campus do Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê),
na Capital, abre um momen-
to inédito na história do setor
- quer em nível estadual ou
nacional, sugerindo um mo-
delo novo em que cada cida-
dão é convidado a participar
diretamente do processo de
formatação do plano nacional.

Com a participação de di-
versos segmentos da socie-
dade civil, trabalhadores e
gestores em geral é orienta-
da pelo Ministério da Justiça
(MJ), a Comissão Organiza-
dora Estadual (COE) já con-

Cinep garante apoio à implantação
de pólo mecânico em Mamanguape

cluiu todos os preparativos
para a realização do evento, que
contará com a presença de vá-
rias autoridades do MJ, tendo
na abertura painel de contex-
tualização pela coordenadora
nacional da 1ª Conseg - Confe-
rência Nacional, Regina Miki.

O ministério deu início a um
conjunto de discussões no país,
para consolidar uma política na-
cional do setor de segurança pú-
blica, cuja função primeira é ofe-
recer elementos para essa inter-
locução e criar uma base comum
de informações e conhecimentos,
a partir da qual os debates acon-
teçam em todos os estados do
Brasil, até o final de julho, que le-
varão sugestões para o evento
nacional em agosto.

O coordenador da COE, ad-

vogado Mário Júnior, destaca
a importância da participação
dos paraibanos na 1ª Confe-
rência Estadual, "onde a socie-
dade organizada e os movi-
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mentos populares e de traba-
lhadores terão a oportunida-
de de dizer aos governos esta-
duais e federal que tipo de se-
gurança desejam".

A Conferência Estadual
de Segurança Pública
começa hoje, no Unipê,
em João Pessoa
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Canções do Roberto

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Amanhã é dia de rei. Melhor dizendo, noite de rei.
Ele vai cantar para o Maracanã lotado (os ingressos se
esgotaram há mais de uma semana) as canções que já
fez para milhões de brasileiros. E que fizeram a cabe-
ça, o coração, a história de um bocado de gente neste
país.

A minha cabeça, o meu coração, a minha história,
por exemplo, estão nesse bocado, desde a época em
que pegava mal ouvir Roberto Carlos. Pegava mal por-
que se dizia que a música dele era “alienada”, quanta
bobagem! Nunca dei ouvidos às censuras, e comecei
muito cedo, a partir do LP (hummm...) Jovem Guar-
da - aquele que abria com “Quero que vá tudo pro
inferno” -, a colecionar todos os seus discos. Todos.

Hoje em dia, com a tecnologia do MP3, posso ouvir
o repertório inteiro condensado em um único CD,
que maravilha! E ainda costumo reprisar à vontade
os DVDs que tenho em casa. Só não consigo fazer o
que Bráulio Tavares fez um dia destes no jornal (eu
transcrevi aqui, lembram?) e algumas estrelas da TV
fizeram ontem em um dos portais da internet: esco-
lher as suas canções prediletas de Roberto. Aliás, até
consigo, como vocês verão ao final do disco, quero
dizer, do artigo. Antes disso, para animar a festa, re-
sumo a ópera de quatro televisivos consultados pelo
tal portal:

- Pedro Paulo Rangel, o Oliveira de Som & Fúria -
“As Curvas da Estrada de Santos” é a minha favorita
porque é de uma certa época que tem a ver com a
minha adolescência. Eu estava em São Paulo come-
çando a trabalhar. Sou carioca, estreei para o “Roda
Viva” em 1968, são 41 anos já, e vim para São Paulo,
onde eu morei cinco anos. Então, eu estava aqui quan-
do se falava das “Curvas da Estrada de Santos”. E era
início de carreira, eu era jovem e cheio de sonhos e
aquela música é muito libertária. Tem tudo a ver. Eu
adoro Roberto Carlos

- Tony Ramos, o Opash de Caminho das Índias -
Quando eu estou no meu carro gosto de ouvir a Ave
Maria cantada pelo Roberto Carlos. “Café da Manhã”
me marca muito também, “Detalhes” também. As
músicas dele são músicas para toda a vida. Tem uma
música, que não é dele, mas me encanta muito e eu
gostaria de ouvir o Rei cantando: “Eu Sei Que Vou Te
Amar”. Já imaginou o Roberto cantando isso?

- Débora Falabella, a Sarah de Som & Fúria - Todo
mundo é um pouco fã ou conhece Roberto Carlos.
Ele faz parte da nossa vida de uma forma tão forte
que, querendo ou não, uma hora ou outra, você tem
contato com ele, com as músicas, com pessoas que
são fãs. Gosto das coisas mais antigas que ele fez na
época da Jovem Guarda.

Fabiana Karla, a Dra. Lorca do Zorra Total - “Coisa
bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que tem que
ser magra para ser formosa?”. Sempre brinco que
“Coisa Bonita” é a minha música. Um dia eu quero
encontrar com ele para agradecer a música que ele
fez para mim!

Bem, quanto a mim, gosto de todas. De todas. E
ponto.

Hospital de Sousa vai
ampliar o atendimento

A Secretaria da Saúde do Estado e o município firmaram um acordo que garante
a implantação de sistema informatizado de regulação da assistência à população

Secretaria Estadual da
Saúde (SES) e o Municí-
pio de Sousa firmaram,

esta semana, o Termo de Coope-
ração entre Entes Públicos (TCEP)
para formalizar a relação dos
gestores estadual e municipal
com o Hospital Regional Depu-
tado Manoel Gonçalves de
Abrantes, naquela cidade.

Ficou definido que será im-
plantado um sistema informa-
tizado de regulação da assistên-
cia, integrando todos os serviços
de média e alta complexidade
disponibilizados pela rede do
SUS, em Sousa. Isso vai garantir
o acesso e o atendimento integral
da população daquela região.

O termo foi assinado pelos se-
cretários de Saúde do Estado,
José Maria de França, e do mu-
nicípio, Gilberto Gomes Sar-
mento. "O acordo define o pa-
pel do hospital no sistema de
saúde do município e de toda
aquela região e estabelece as
metas a serem cumpridas e o
volume de prestação de servi-
ços a realizar.

Cada gestor saberá exata-
mente quais são as suas res-
ponsabilidades para manter a
qualidade dos serviços à popu-
lação. O documento é impor-
tante para assegurar que o hos-
pital seja realmente um efetivo
instrumento na garantia do
acesso ao Sistema Único de
Saúde", explicou José Maria.

Conforme o acordo, à SES com-
pete garantir que o hospital cum-
pra as metas estabelecidas, ofe-
recendo as condições necessárias

para isso. O Estado também se
compromete a tornar disponível
todos os serviços do hospital à
Central de Regulação do Municí-
pio, manter o atendimento de ur-
gência e emergência, apresentar
à SMS relatórios mensais da pres-
tação de serviços e um relatório
anual da execução do que foi defi-
nido no termo de compromisso.

O secretário Gilberto Sarmen-
to reconheceu que a formalização
do termo de compromisso é um
ato histórico para a gestão da saú-
de pública no município de Sou-
sa. Não havia nenhum acordo
anterior que regulamentasse a
participação do Estado e municí-
pio na assistência prestada pelo
Hospital Regional à população de
Sousa e municípios vizinhos.

A SMS/Sousa se comprometeu
a repassar os recursos para o
pagamento do custeio dos servi-
ços do hospital, controlar e ava-
liar os serviços prestados pela

unidade, que é gerenciada pelo
Estado, e regular o atendimento
hospitalar de urgência e emer-
gência, incluindo as cirurgias ele-
tivas, através da Central de Re-
gulação do Município.

RECURSOS
O plano operativo previsto no

termo de compromisso estabe-
lece que todos os 64 leitos do hos-
pital devem ser disponibiliza-
dos para usuários do SUS. O teto
mensal de internações (AIHs) foi
fixado em R$ 296.389,83 e o teto
para atendimento ambulatorial
(procedimentos clínicos e de di-
agnóstico) em R$ 102.857,00, to-
talizando um repasse mensal de
R$ 399.246,83. Com base nessa
programação, serão repassados
por ano ao hospital R$
4.790.961,96 do teto financeiro
da assistência do município, que
são repassados pelo Fundo Na-
cional de Saúde.

Assessoria de Imprensa
ASCOM DA SES -PB

Quinze empresas paraibanas vão
participar da Francal em São Paulo

Empresas da Paraíba vão
participar da Feira Internacional
de Calçados, Acessórios de
Moda, Máquinas e Compo-
nentes (Francal), que se reali-
zará a partir da próxima ter-
ça-feira (14), e se estende até
sexta-feira (17), no Pavilhão
do Anhembi, em São Paulo. O
Governo do Estado, através
da Companhia de Desenvol-
vimento da Paraíba (Cinep), e
de convênio com o Sebrae/PB

FEIRA INTERNACIONAL DE CALÇADOS

A

O hospital vai prestar serviços que são disponibilizados pela rede do SUS

DIVULGAÇÃO

Teresa Duarte
DA CINEP

e o Sindicato da Indústria de
Calçados da Paraíba, está
proporcionando a participa-
ção de 15 empresas no evento.

A Francal, considerada a
maior feira do gênero na Amé-
rica Latina, já é bastante con-
corrida por reunir todos os
anos empresas nacionais e in-
ternacionais, que lançam ofi-
cialmente as coleções e tendên-
cias de calçados e acessórios
para as coleções primavera-
verão. A exemplo dos anos an-
teriores, as expectativas dos
participantes são as melhores

e, para os organizadores da
Francal, a estimativa é que os
negócios gerados durante o
evento rendam negócios para
as empresas até quatro meses
após a sua realização.

De acordo com o presidente
da Cinep, João Laércio Fer-
nandes, o apoio do Governo
do Estado a esse tipo de even-
to faz parte de uma estratégia
utilizada para que os empre-
sários paraibanos tenham a
oportunidade de divulgar os
seus produtos em feiras e
eventos diversos.
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Jornalistas protestam pela
volta da validade do diploma

Profissionais de comunicação, professores, estudantes, entidades de classe e comunidade em geral realizaram uma
passeata pelas principais ruas da cidade e fizeram o enterro e cremação simbólica do ministro do STF, Gilmar Mendes

ornalistas, professores de
diversas universidades fe-
derais, privadas e estudan-

tes de Comunicação Social de
João Pessoa e Campina Grande,
realizaram ontem no Centro de
João Pessoa uma passeata reivin-
dicando a volta da validade do
diploma dos jornalistas. O mo-
vimento teve início em frente ao
Liceu Paraibano e encerrou na
esquina do Tribunal de Justiça da
Paraíba com o enterro e a cre-
mação simbólica do caixão do
ministro do Supremo Tribunal
Federal, Gilmar Mendes, que
derrubou a exigência do diplo-
ma de jornalista para o exercício
da profissão.

A manifestação que foi coor-
denada pelo Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais da Pa-
raíba, contou com a participa-
ção de representantes de enti-
dades de classe, dirigentes sin-
dicais, movimentos estudantis,
representantes dos Conselhos
Regionais de Química e Psico-
logia, além de diversos políti-
cos de João Pessoa. A secretária
de Comunicação Social do Go-
verno do Estado,  jornalista
Lena Guimarães, participou do
movimento dando total apoio
à obrigatoriedade do diploma
para o exercício da profissão.

Para o presidente do Sindica-
to da categoria, Land Seixas, a
derrubada do diploma foi um
golpe e uma profunda desvalo-
rização da formação universitá-
ria, sendo uma afronta à socie-
dade brasileira. Na ocasião, ele
alertou que diversas categorias
também podem perder o diplo-
ma em razão do descaso que vem
acontecendo com a universida-
de brasileira. Land disse que no
Brasil existem mais de 500 cur-
sos de Comunicação Social e cer-
ca de 113 mil vagas.

Os participantes da passeata
deram uma parada em frente à
sede da Ordem dos Advogados
do Brasil, seccional Paraíba, onde
pediram o apoio dos advogados
da Paraíba nesta "luta". Lá tam-
bém foi anunciado que o mesmo
movimento também será reali-
zado ainda este mês, no Centro
da cidade de Campina Grande.

Por conta da passeata, no Cen-
tro da Capital, o trânsito se tor-
nou um verdadeiro caos, das 11
horas ao meio-dia, com motoris-
tas reclamando da manifestação.

O movimento percorreu algu-
mas das principais ruas do Cen-
tro de João Pessoa e terminou na
esquina do Tribunal de Justiça,
em frente à sede do Ministério
Público Estadual, onde aconte-
ceu a queima simbólica do cai-
xão do ministro Gilmar Mendes
que derrubou a exigência do di-
ploma dos jornalistas.

J

Consequência grave à liberdade de expressão
Indignados com a decisão do

Supremo Tribunal Federal (STF)
que derrubou a exigência do di-
ploma para jornalista, os mani-
festantes alertaram a sociedade
sobre as graves consequências
para o exercício da profissão e
na liberdade de expressão. Na
opinião da jornalista e coorde-
nadora de Comunicação Social
do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, Cristiane Rodrigues, a deci-
são do STF causou uma indig-
nação, porque houve um gran-
de equívoco.

"O jornalista quando vai rea-
lizar uma reportagem deve re-
latar apenas o fato como este
realmente ocorreu, ouvindo as
partes e colhendo as informa-
ções pertinentes ao caso, evitan-

do o sensacionalismo barato. Em
hipótese nenhuma, ele deverá
emitir sua opinião, pois se as-
sim o fizer não estará fazendo
uma reportagem e sim um arti-
go ou tecendo um comentário.
Portanto, está claro que o jor-
nalista não tem a liberdade de
expressão para escrever o que
bem entende", explicou.

Enquanto os jornalistas fa-
zem seu protesto contra a deci-
são do STF, sob a alegação de
que causa uma desvalorização
da formação universitária, sen-
do, portanto, uma afronta à so-
ciedade brasileira, alguns pro-
fissionais do meio jurídico fa-
zem uma análise positiva acer-
ca do assunto. De acordo com o
juiz Bruno Azevedo, do Tribu-

nal de Justiça da Paraíba, a
medida vem para somar a va-
lorização dos profissionais que
estudaram e adquiriram o seu
diploma de formação superior.

O ponto de vista dele refere-
se à concorrência inferior que
um profissional não qualifica-
do terá no meio jornalístico.
Mesmo de opinião divergente,
ele achou justa a manifestação
realizada ontem pela categoria,
porque é a favor de qualquer
tipo de manifestação, desde que
seja exercida dentro dos parâ-
metros da legalidade. "A mani-
festação é justa, porém, creio que
se entrarmos no mérito da
questão, toda e qualquer deci-
são judicial não se discute, mas
se cumpre", justificou.

  BRANCO LUCENA

SES capacita
técnicos para
uso do fumacê
contra dengue

Técnicos que atuam no com-
bate, controle e prevenção da
dengue no Estado fizeram
uma demonstração prática
do trabalho do fumacê contra
o mosquito Aedes aegypti, na
manhã desta quinta-feira (9).
A atividade aconteceu numa
área ao lado do Parque Zoo-
botânico Arruda Câmara
(Bica), em João Pessoa, e fez
parte de uma capacitação so-
bre o uso do inseticida a ultra
baixo volume (UBV), promo-
vida pela Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES). O treina-
mento teve início na quarta-
feira (8), com aula teórica, no
auditório do Hemocentro, na
Av. Pedro II.

O gerente operacional de Vi-
gilância Ambiental da SES, Nil-
ton Guedes do Nascimento,
lembrou aos técnicos as orien-
tações e procedimentos para a
aplicação dos praguicidas. "O
fumacê só atinge o mosquito
adulto e, principalmente, as fê-
meas infectadas, mas não tem
eficácia junto às larvas. Ele só
deve ser usado quando a popu-
lação deixa de tomar as medi-
das de prevenção e controle,
que é identificar e eliminar os
criadouros do mosquito", expli-
cou, acrescentando que o uso in-
discriminado do inseticida
pode causar resistência do
mosquito.

Além de capacitados sobre a
forma correta de usar os inse-
ticidas, os técnicos também re-
ceberam orientações de como
consertar pequenos proble-
mas na máquina, quando esti-
verem realizando o trabalho
de campo.

Trinta e seis profissionais
participaram do treinamento,
entre técnicos, motoristas e
operadores que trabalham
com o uso do inseticida a UBV
e que fazem parte das regio-
nais de Saúde de João Pessoa,
Campina Grande, Guarabira e
Itabaiana.

No próximo mês, outros téc-
nicos das outras regionais (13,
no total) também serão capa-
citados. Nilton Guedes expli-
cou que a capacitação tem
como principal objetivo me-
lhorar a qualidade e dar mais
eficiência ao trabalho do fu-
macê.

Segundo ele, a SES vem dan-
do todo apoio na execução das
ações de combate, controle e
prevenção em todos os muni-
cípios paraibanos.

O Estado mantém 16 carros-
fumacês em uso para aplicar
os praguicidas. Os técnicos do
Núcleo de Entomologia da SES
realizam testes periódicos e
verificam a eficiência e a resis-
tência dos inseticidas.

Na próxima terça-feira,
(14), no auditório da OAB/PB,
durante todo o dia, de 8 às 12
horas e de 14 às 18 horas, a
Defensoria Pública da Paraí-
ba estará promovendo o cur-
so de Atualização Jurídica em
Direito de Família e Sucessões.
O curso será ministrado pela
jurista Regina Beatriz Tava-
res da Silva, doutora em Di-
reito Civil pela USP, profes-
sora de Direito Civil nos cur-
sos de Pós-Graduação da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV-Law) e da ESA/SP, e ad-
vogada militante na área de
Direito de Família, no Estado
de São Paulo.

Jurista ministra curso sobre Direito de Família
Segundo a defensora pública

geral, Fátima Lopes, "o evento
tem por objetivo aperfeiçoar os
conhecimentos dos defensores
públicos na área de Direito de
Família e Sucessões". Para isso,
está convocando todos os que
atuam na Defensoria Pública,
prestando serviços aos benefi-
ciários da justiça gratuita, a fa-
zer suas inscrições (gratuitas),
através dos telefones (83) 3221-
5448 ou (83) 3218-5632.

A Defensoria Pública da Pa-
raíba vem promovendo esses
eventos como forma de favore-
cer a atualização dos defensores,
que assim atenderão sua clien-
tela seguindo os padrões mais

modernos do Direito da atua-
lidade. Há pouco mais de dois
meses, por ocasião da inaugu-
ração da Escola Superior da
Defensoria Pública Manoel Lo-
pes de Carvalho, a ministra
do Superior Tribunal de Justi-
ça, Eliana Calmon, veio de
Brasília falar aos profissionais
da área jurídica com conferên-
cias bem oportunas e questio-
nadoras. Na terça-feira pró-
xima, por ocasião das pales-
tras e debates, a jurista Re-
gina Beatriz discutirá temas
importantes e atuais com os
participantes, num simpósio
que tem tudo para ser sim-
plesmente imperdível.

NA DEFENSORIA PÚBLICA

O movimento percorreu as principais ruas do Centro de João Pessoa e terminou na esquina do Tribunal de Justiça
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Tabajara abre inscrição
para festival de música

Candidatos poderão concorrer nas categorias Melhor Música e Letra e a fase final
do concurso será realizada em Salvador em dezembro. Agosto terá a primeira seleção

Edileide Vilaça
RÁDIO TABAJARA

A

Multifeira amplia horário para o público

Três contos de reis

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

Vejo um fio condutor comum em três contos da literatura
brasileira. Contos que leio como três contos de reis da saga
nacional, contos que bem poderiam ser contados e presentea-
dos a qualquer rei deste ou de outro mundo – como os Três
Reis Magos Gaspar, Baltazar e Belchior presentearam ao Rei-
Menino com ouro, incenso e mirra, no seu pequeno trono
manjedor.

Sem ordem de preferência, ao correr da pena e da memória:
aquele conto que narra “o que poderia ter sido e que não foi”,
– como disse Bandeira no seu “Pneumotórax”, – mas entre
um homem e unha mulher, num momento fugaz ou pela vida
inteira, a partir de uma passagem de ano. Digo de “A missa do
galo”, do Machado de Assis que releio na liturgia sensual da
última e primeira noite de ano vivida/não vivida por um ca-
sal de jovens que tem sua união impossível diante do adulté-
rio e do parentesco afim. O encontro que poderia ter sido (e
que não foi) é celebrado lenta e solenemente pelo sacerdote-
narrador, na mais sensual das liturgias, num crescendo em
busca do arremate orgásmico que é interrompido pelo cha-
mamento à missa da realidade, missa de galo.

Outro que poderia ter sido, mas que também não foi assina-
do por Bandeira na sua interpretação do destino: a “Viagem
aos seios de Duília”, de Aníbal Machado. A vida inteira, o
viver de um amanuense e de uma professora, mas que não foi,
ambos separados pela distância e pela timidez do herói (pois
há heróis tímidos), ele que não correspondeu à audácia de sua
Duília em superar o recato dos costumes - como o “quase” da
noite dos primos, cortada pelo machado do galo que chama-
va à missa. O conto de Aníbal (também Machado) capturou
para si a beleza dos seios de Duília, a paisagem inesquecível
que só o tímido herói teve a fortuna de ver, como a que Bandei-
ra viu: “[...] uma moça nuinha no banho /ela se riu / foi o meu
primeiro alumbramento.” Fecho os olhos e vejo, também, na
tela do cinema, os seios de Duília, tendo por fundo musical a
“Palidez” de Ozório Paz, modinha que tanto encantou o tam-
bém mineiro e poeta Drummond. Nunca procure, Leitor, re-
encontrar o perdido no tempo; “Viagem aos seios de Duília” é
um comovente e dramático exemplo de que o passado não
volta, mesmo se reencontrado.

Reencontro Bandeira e sua sabedoria profética quando re-
leio “Merícia do Riacho Bem-Querer”, de ninguém menos que
José Ribamar Sarney. Mais uma trama sobre “o que poderia
ter sido e que não foi”, entre um homem e uma mulher impe-
didos pela tragédia dos costumes no Norte das Águas que dá
título ao livro. A mesma história que pode ser vista na peça
“Uma mulher vestida de sol”, de Ariano Suassuna, pois a
história, assim como na crônica da Humanidade, se repete
também na literatura. Ariano me respondeu, no terraço do
seu primo e sócio Manuelito Dantas Vilar, que nunca ouvira
falar, até minha pergunta, do conto de Ribamar Sarney. E eu
creio que sim, como acredito em tudo que Ariano diz, seja em
prosa ou em verso, e creio e acredito que José Sarney também
desconhecia, na época, a peça de Ariano – que o conto e a peça
datam aproximadamente do mesmo tempo. O tempo do que
“poderia ter sido e que não foi”, - como o tempo do herói que
não sobreviveu em “Pneumotórax”, - e como o tempo dos
heróis e das heroínas que não viveram seu amor nesses três
contos de reis da sagarana brasileira.

* * *
A política levou da literatura uma de suas grandes promes-

sas: o jovem escritor José Ribamar Sarney, o enamorado de
“Merícia do Riacho Bem-Querer”. É que Arte e política são
excludentes, pois uma exige inocência, e, a outra, malícia. E
cada uma quere tempo integral – como tudo que se quere bem
feito na vida, no cantar da cantora Cida Lobo.

tenção compositores,
intérpretes, arranjado-
res e instrumentistas,

estão abertas até o dia 14 de agos-
to as inscrições para I Festival
Nacional de Música das Rádio
Públicas do Brasil. Na Paraíba, a
edição estadual será realizada
pela Rádio Tabajara FM(105.5) e
AM(1.110). A “Melhor Música
com Letra” e a “Melhor Música
Instrumental” participarão da
fase final do Festival Nacional de
Música da Arpub, que será rea-
lizada no mês de dezembro de
2009, em Salvador/BA.

“O festival vai revelar e divul-
gar gravações de obras musi-
cais inéditas, abrindo espaço na
programação das emissoras de
rádio participantes, valorizan-
do a produção e a diversidade
da música local. As gravações
concorrentes deverão ter iden-
tificação com o perfil da progra-
mação musical da Tabajara
FM”, afirmou o superintenden-
te da Tabajara, Rui Leitão.

IMPRENSA
Os interessados devem procu-

rar a sede da Rádio Tabajara, lo-
calizada no Corredor da Dom
Pedro II, em frente ao Jardim Bo-
tânico, na Capital, até 14 de agos-
to. Todo músico natural ou resi-

dente no Estado poderá se ins-
crever mediante preenchimen-
to de ficha de inscrição, anexan-
do a cópia de RG, CPF, compro-
vante de residência, 2 cópias do
CD, com a devida identificação, e
cinco cópias das letras (em caso
de música não instrumental).

As  inscrições pelos Correios
só valem aquelas postadas no
mesmo período, desde que che-
guem à emissora até cinco dias
corridos, úteis ou não, depois
do último dia das inscrições.

As duas cópias do CD deverão
conter, em cada uma, até duas
músicas, sendo este o número
máximo de músicas por concor-
rente inscrito. As cinco cópias das

letras deverão ser datilografadas
ou digitadas e impressas em fonte
Times New Roman/corpo 12. A
duração máxima de cada música
deverá ser de até cinco minutos.

FASE ESTADUAL
Do total de inscritos serão se-

lecionadas um mínimo de 20 e
um máximo de 30 músicas, a
depender do potencial de obras
inscritas e avaliadas pela Co-
missão Julgadora Estadual for-
mada por seis especialistas em
música. A primeira seleção vai
acontecer entre os dias 20  e 26
de agosto. A segunda fase é a de
veiculação das músicas selecio-
nadas.

Festival abre oportunidade para a nova geração viver a época áurea do rádio

  FOTO: ARQUIVO

Na reta final da Multifeira
Brasil Mostra Brasil o públi-
co vai ganhar mais tempo
para conferir as últimas pro-
moções nos estandes. É que a
organização do evento anun-
ciou que o horário de funcio-
namento será ampliado em
duas horas nos últimos três
dias e a abertura será às 14
horas.

A multifeira oferece a chan-
ce dos visitantes ganharem
prêmios como  motos, móveis
e eletrodomésticos.

Televisão de LDC, geladeira,
fogão, sala de estar, conjunto
de estofado, cozinha comple-
ta, máquina de lavar, dois
dormitórios e muito mais ar-
tigos para o lar. Esses são al-
guns dos produtos que en-
chem o caminhão de prêmios
que será sorteado no próximo
domingo, 12, com os visitan-
tes da Multifeira Brasil Mos-
tra Brasil que acontece no Es-
paço Cultural José Lins do
Rego, em João Pessoa.

Além do sorteio do cami-

nhão de prêmios, a cada dois
dias estão sendo sorteadas mo-
tocicletas Dafra para os parti-
cipantes. Para participar dos
sorteios, os consumidores de-
vem adquirir nas bilheterias
do Espaço Cultural, ao preço
de R$ 4,00, o ingresso que pode
mudar suas vidas. Vanclécia F.
de Andrade, do Roger, e Ricar-
do F. L. Vasconcelos, do Alto do

Céu,  saíram vencedores da
multifeira e levaram pra casa
uma moto Dafra.

Mais de 80 mil pessoas já
passaram pelos corredores da
Multifeira Brasil Mostra Bra-
sil. A expectativa dos organi-
zadores é que até o próximo
domingo (12), último dia do
evento, esse número chegue a
140 mil visitantes.

Sexta, sábado e domingo terão o horário ampliado na Brasil Mostra Brasil

  FOTO: BRANCO LUCENA
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“Paraíba democrática, terra amada”

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Sólon de Lucena, 11 Centro
CEP 58.701.004 Patos – Paraíba

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio do presente Edital, Notifica da Existên-
cia de Débito pertinente  a  financiamento  do Programa  Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF) concedido pela União, por intermédio do
Notificante, com recursos públicos federais, sendo, portanto, crédito(s) de conta e
risco da União, em nome do(s) devedor(es) que se encontra(m) ao final relacionado(s),
por se encontrar(em) em local incerto e não sabido. Fica(m) eles, portanto ciente(s) de
que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a  partir  da  data  da publicação deste
Edital, deverá(ao) efetuar o o pagamento do(s) título(s) de sua(s) responsabilidades,
no endereço acima especificado, e que o não-pagamento  poderá  ensejar o vencimento
integral da dívida e a adoção das seguintes  medidas, na  forma autorizada  pela  Por-
taria nº  202 de 21 de julho de 2004, publicada  no  Diário  Oficial  da União de 23 de
julho de 2004, do Ministério da Fazenda:
a) Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-quitados do  Setor Público
Federal (CADIN), nos termos da Lei nº 10.522/2002;
b) encaminhamento do(s) crédito(s) à Procuradoria-Geral da Fazenda nacional(PGFN)
estando passível(is) de inscrição na Dívida Ativa da União.,
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A -   Agência Patos-PB
José Uraquitan de Oliveira

 Gerente Geral

Nome do Devedor CPF Número do Título

                        CLIENTE                                                CP           DV

JOSE ADEILDO OLIMPIO 409.454.804 15 40945480415-A
MARIA JOSE CONCEICAO SILVA 039.134.584 25 03913458425-A
JACILEIDE CASSIANO 041.860.984 50 04186098450-A
JOAO TORRES DOS SANTOS 705.758.354 00 70575835400-A
YANNA WANDERLEY DE OLIVEIRA 029.792.074 03 02979207403-A
JOSE VIANEZ DE SOUZA 020.458.814 66 02045881466-A
JOANA DARC MARTINS DA SILVA 047.659.354 93 04765935493-A
LINDAURA NUNES DE LIMA 993.788.844 15 99378884415-A
EDSON JOSE PEDRO DA SILVA 890.980.484 04 89098048404-A
GERALDO ARAUJO DE QUEIROZ 733.580.024 20 73358002420-A
FRANCISCO DE ASSIS A. DE OLIVEIRA 981.561.604 87 98156160487-A
MARIA JOSE DE SOUZA SILVA 045.905.854 13 04590585413-A
CLAUDIO DE LIMA RAMOS 412.185.154 49 41218515449-A
JOSE ANSELMO DOS SANTOS 375.983.174 53 37598317453-A
MARIA DA GUIA BARBOSA 000.065.324 11 00006532411-A
JOSE SALVIANO DE LUCENA 052.885.824 67 05288582467-A
JOAO FERREIRA DA SILVA 567.730.057 87 56773005787-A
VALMIR VICENTE DE LIMA 090.097.077 41 09009707741-A
HELENO ALVES DA SILVA 029.046.364 55 02904636455-A
JOSE LIMA DE SOUSA 045.318.374 36 04531837436-A
AUDENORA NOE DE FARIAS 518.027.324 20 51802732420-A
MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS 036.032.814 89 03603281489-A
MANOEL PRIMO DA SILVA 126.347.938 39 12634793839-A
LUIZ NICOLAU DOS SANTOS 122.516.558 08 12251655808-A
LUZINETE GOMES LEITE 039.383.704 16 03938370416-A
MARIA JOSE JERONIMO DA SILVA 029.596.064 77 02959606477-A
JOSE EUFRASIO NETO 797.923.594 00 79792359400-A
JOSIVALDO EUFRASIO DA SILVA 023.044.664 78 02304466478-A
JANDUI FABLICIO FERREIRA 078.032.038 76 07803203876-A
LUIZ GOMES FERREIRA 768.607.604 00 76860760400-A
DAMIAO PEREIRA DOMINGOS 031.328.824 02 03132882402-A
NATANAEL DE SOUSA LEITE 390.750.524 72 39075052472-A
FRANCISCA JEANE DA SILVA VENANCIO 044.995.174 00 04499517400-A
JOSE NASCIMENTO CARNEIRO FILHO 022.690.204 80 02269020480-A
JOAO MOTA DOS SANTOS 135.146.858 86 13514685886-A
EDIVALDO SILVA SANTOS 146.840.828 30 14684082830-A
JOSE SOARES GOMES 151.202.604 20 15120260420-A
ROSA MARIA ARAUJO FIGUEIREDO 910.932.954 49 91093295449-A
ERASMO SIQUEIRA DE LIMA 251.314.004 49 25131400449-A
ARLINDO RAMOS DA SILVA 805.039.344 53 80503934453-A
JOSE PEREIRA DA SILVA 745.339.164 49 74533916449-A
GILBERTO BEZERRA DA SILVA 556.422.844 87 55642284487-A
MARIA NEUZIRETE DOS SANTOS 035.594.884 27 03559488427-A
MANOEL ALVES NETO 675.308.004 00 67530800400-A
AMADEU PEREIRA DUQUE 026.708.864 77 02670886477-A
JUVELINA APARECIDA ROCHA REIS 063.234.288 90 06323428890-A
VAMBERTO ANDRADE DA SILVA 028.530.877 78 02853087778-A
ADEILDO ANDRADE MENDONCA 768.609.064 72 76860906472-A
LUIZ SOARES DA SILVA 033.851.664 62 03385166462-A
JOSEFA FELIPE DA SILVA 044.658.694 36 04465869436-A
JOSIMAR ALVES GERMANO 027.898.874 11 02789887411-A
JOAO TEOTONIO SOUZA 953.725.634 00 95372563400-A
ANTONIO BENTO DE ALMEIDA 086.587.144 20 08658714420-A
IVANI FERREIRA DA SILVA 022.606.314 36 02260631436-A
LUCIENE FELIPO DO CARMO 012.671.804 04 01267180404-A
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA104.583.258 80 10458325880-A
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALVES 019.703.364 47 01970336447-A
MANOEL CLAUDIO SILVA DO CARMO 000.805.684 67 00080568467-A
PAULO DA CRUS SINEZIO DE ALMEIDA 586.783.604 53 58678360453-A
MARIA LUCIA GABRIEL DOS SANTOS 045.035.424 51 04503542451-A
MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MEDEIROS 424.940.794 20 42494079420-A
FRANCISCO SALCA VERISSIMO 635.097.257 00 63509725700-A
LUZIA JUVENAL DA SILVA 965.974.534 68 96597453468-A
MARIVALDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 044.092.534 76 04409253476-A
HERMES RODRIGUES DE SOUSA PONTES 675.328.294 72 67532829472-A
JOSE ERIVAN SOUZA DA SILVA 044.917.974 55 04491797455-A
FRANCISCO RAFAEL DE MEDEIROS 593.456.594 04 59345659404-A
SEBASTIAO GUIMARAES LEITE 324.680.834 15 32468083415-A
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SENA 041.940.674 36 04194067436-A
JOSE IVO OLIVEIRA NETO 513.533.934 53 51353393453-A
JAILTON SILVA GOUVEIA 031.346.194 58 03134619458-A
MARIA JOSE FELIX DE MENDONCA 040.153.174 08 04015317408-A
JOSE BATISTA FILHO 124.805.608 64 12480560864-A
DAMIAO JOSE MEDEIROS SOUSA 000.812.154 01 00081215401-A
GENALDO DE ARAUJO ALMEIDA 028.403.284 02 02840328402-A
LEVI FERNANDES RODRIGUES 042.193.304 61 04219330461-A
JOSE NICACIO DE ARAUJO 714.104.144 34 71410414434-A
ERINALDO MONTEIRO DE ARAUJO 584.417.514 04 58441751404-A
DAMIAO DA SILVA ALMEIDA 044.133.444 05 04413344405-A
IRANETE DA SILVA FIGUEIREDO 714.024.704 87 71402470487-A
JOSE GOMES DE SOUZA 690.234.844 87 69023484487-A
MARIO EDUARDO DE LIMA 660.527.184 04 66052718404-A
JOAO BOSCO DA SILVA ARAUJO 045.939.344 86 04593934486-A
MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA 040.777.584 67 04077758467-A
AMARO GOMES DOS SANTOS 156.505.292 72 15650529272-A
PEDRO TEMOTEO FERREIRA 352.253.434 49 35225343449-A
RAIMUNDO AURELIO DE SOUZA 815.401.917 53 81540191753-A
MARIA DAS MERCES CUNHA G. ALVES 038.461.674 79 03846167479-A
MANOEL BARBOSA DA SILVA 276.690.764 53 27669076453-A
LUIZ MARQUES RAMOS 727.482.574 72 72748257472-A
ISIDRO PEDRO BENTO 594.288.057 34 59428805734-A
JOSE LUIZ NETO 516.516.024 68 51651602468-A
BETANIA OLIMPIO DOS SANTOS ANDRADE 039.482.814 32 03948281432-A
ANTONIO MIGUEL DA SILVA 035.106.944 57 03510694457-A
JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA 121.992.088 69 12199208869-A
MARIA DAS GRAØAS FERREIRA CAMPOS 024.202.314 22 02420231422-A
JOSE ALVES DOS SANTOS 302.599.084 87 30259908487-A
RAMIRO CANDIDO DE LIMA 759.736.004 59 75973600459-A
ERUNDINA GOMES SILVA DO NASCIMENTO 043.560.424 41 04356042441-A
ANTONIO SILVERIO DA SILVA 047.314.834 09 04731483409-A
MARIA SANDRA RODRIGUES GOUVEIA 050.999.814 37 05099981437-A
EDINEUZA ALVES DE LIMA 284.727.288 70 28472728870-A
FRANCINETE ALVES PEREIRA 044.145.014 82 04414501482-A
JOSEMAR LIMA DA SILVA 753.335.894 53 75333589453-A
MARISONIA SILVA FAUSTINO 034.395.044 84 03439504484-A
SOCORRO INACIA HOLANDA MACEIO 046.039.454 18 04603945418-A
MARIA DA CONCEICAO R. DE AMORIM 051.202.524 00 05120252400-A
JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA 893.556.364 15 89355636415-A
HORLANDO AVELINO DE OLIVEIRA 031.954.854 60 03195485460-A
SEBASTIAO MOTA DA SILVA 047.358.584 74 04735858474-A
SELMA MARIA ALVES TELES 038.736.054 90 03873605490-A
ELTONLOPES DA SILVA 024.141.524 19 02414152419-a

Responsavel.: ALLAN BARBOSA PONTES
CPF/CNPJ....: 137041414-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  150,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040521
Responsavel.: CHINA RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 010623208/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  520,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038383
Responsavel.: CIPRIANO AMAMCIO DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 079986942-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente.....: CRISTIANNY QUIRINO GOMES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039739
Responsavel.: CIPRIANO AMAMCIO DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 079986942-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente.....: CRISTIANNY QUIRINO GOMES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037350
Responsavel.: DROGARIA AQUINO NEVES
LTDA
CPF/CNPJ....: 008771536/0001-12

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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   50,00
Cedente.....: SERQUIP TRATAMENTO DE
RESIDUOS PB L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040923
Responsavel.: DRO AQUINO NEVES LTDA
CPF/CNPJ....: 008771536/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  790,45
Cedente.....: DISTRIBUIDORA F PANARELLO
LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040206
Responsavel.: HELLIENE FORMIGA DANTAS
ME
CPF/CNPJ....: 008631049/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  359,89
Cedente.....: RECIFE COMERCIO DE PRO-
DUTOS PARA CO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040298
Responsavel.: VALDIR CORDEIRO DOS
SANTOS
CPF/CNPJ....: 010587757/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.760,00
Cedente.....: INDUSTRIA DE CALCADOS
ISRAEL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040351

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,  10/07/2009
-------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO

 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANAYD CORRETORA DE
SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ....: 005679599/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  560,00
Cedente.....: VIDRAUTOS COML DE VIDROS
E ACESSORI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038388
Responsavel.: CONSTRUTORA VITORIA
CPF/CNPJ....: 009307916/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   45,60
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039521
Responsavel.: CONSTRUTORA VITORIA
CPF/CNPJ....: 009307916/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  161,20
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038584
Responsavel: DALVA FRANCA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 112218874-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  350,00
Cedente.....: MOURA CAR COMERCIO DE
PNEUS E SERVI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041056
Responsavel.: EDSON DA ROCHA SAMICO
CPF/CNPJ....: 102803404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  160,85
Cedente.....: EMBRACO EMPRESA BRAS DE
CONSTRUCAO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039495
Responsavel.: HIDRAUL DIESEL SERV HI-
DRAU LTDA
CPF/CNPJ....: 006076888/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  109,00
Cedente.....: MOTOSHOP VEICULOS E PE-
CAS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036449
Responsavel.: INACIA JERONIMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 204339994-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  185,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO CA-
ROLINE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038319

Responsavel.: ITALO MEDEIROS DE FREI-
TAS
CPF/CNPJ....: 901639154-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  366,75
Cedente: TECNOMOTOR ELET BRASIL S.A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041151
Responsavel.: IRIS DE MORAES REGO NAS-
COIMENTO
CPF/CNPJ....: 009196952/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  262,62
Cedente.....: LIVRARIA E PAPELARIA ARTE
E CULTURA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039526
Responsavel.: JOSE MARCONI VASCONCE-
LOS SILVA ME
CPF/CNPJ....: 070110325/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.637,77
Cedente.....: GEPATRISA GERENCIADORA
DE PATRIMONI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040850
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO ERNES-
TO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 012747604-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   60,00
Cedente.....: STANCANELLI TRANSPORTES
E LOGISTICA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040896
Responsavel.: PEDRO LUIZ BARBOSA DE
LIMA
CPF/CNPJ....: 569116534-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  274,04
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE TU-
BOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036644
Responsavel.: SERVI OS DE PLACAS E
ADESIVOS CABO
CPF/CNPJ....: 005401212/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  348,55
Cedente.....: RECIFE COMERCIO DE PRODU-
TOS PARA CO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040024
Responsavel.: VICTORY OPTICA COMERCIO
E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 035571272/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  296,90
Cedente.....: EASY CHARGING LTDA - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037041

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

Responsavel.: ANTONIO FLAVIO GUIMARA-
E S
CPF/CNPJ....: 012729315/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   165,87
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039999
Responsavel.: CONSTRUTORA PLANICIE
LTDA
CPF/CNPJ....: 007861146/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    72,54
Cedente.....: VENEZA DIESEL COMERCIO
LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040978
Responsavel.: CONSTRUTORA PLANICIE
LTDA
CPF/CNPJ....: 007861146/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   151,73
Cedente: VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040982
Responsavel.: COMFER COM DE FERRA-
MENTAS SERV
CPF/CNPJ....: 008805077/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   312,66
Cedente.....: FRATO FERRAMENTAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035632
Responsavel.: MARIA JOSE OLIVEIRA
SANTOS
CPF/CNPJ....: 027334684-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    30,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041229
Responsavel.: MANUTELAR ENGENHARIA
LTDA.
CPF/CNPJ....: 012676532/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    91,00
Cedente.....: MONTEIRO & CIA LTDA

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041280
Responsavel.: REDE DIGITAL SISTEMAS
ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 005548077/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   562,47
Cedente: NITRIX TECNOLOGIA LTDA EPP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041132
Responsavel.: REDE DIGITAL SISTEMAS
ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 005548077/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 1.403,25
Cedente: NITRIX TECNOLOGIA LTDA EPP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041133
Responsavel.: REDE DIGITAL SISTEMAS
ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 005548077/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 1.403,25
Cedente: NITRIX TECNOLOGIA LTDA EPP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041134
Responsavel.: REDE DIGITAL SISTEMAS
ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 005548077/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 1.403,25
Cedente: NITRIX TECNOLOGIA LTDA EPP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041135
Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes
que  tem,  neste  2o. Oficio de Protesto, a
Praca 1817, 40 - Centro, nesta cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  10/07/2009
---------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - Titular -

Joao Pessoa,  10/07/2009
—————————————————

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
   - Titular -

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
Rua Prefeito Luis de Matuto, s/n – Centro – São José de Princesa/PB

ELEIÇÔES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será  realizada Eleição, no dia 13 de setembro de 2009, no período de 8:00 às 15:oo
horas, na Escola Estadual de Educação Básica Deputado Nominando Muniz Diniz, localizada
a Rua da Boa Vista s/n – Centro – São José de Princesa – PB, para composição da Diretoria,
Conselho Fiscal e delegados – Representantes, bem como de Suplentes devendo o registro
de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário das 8:00 às 12:oo horas, no
período de 15 (Quinze) dias, a contar da publicação  deste Aviso em Jornal. O Edital de
Convocação, encontra-se afixado na Séde do Sindicato e na Delegacia da FETAG-PB.

São José de Princesa – PB, 09 de Julho de 2009
MANOEL FERREIRA DE MORAIS JÚNIOR

PRESIDENTE
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“Paraíba democrática, terra amada”

Liberado mais capital estrangeiro
 Conselho Nacional de Aviação Civil aprova texto de projeto de lei que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para ampliar recursos internacionais no setor

O

AVIAÇÃO CIVIL

A Receita Federal já liberou
para consulta o segundo lote de
restituições multiexercício, que
incluirá declarações do Imposto
de Renda Pessoa Física dos exer-
cícios 2009 (ano-base 2008) e
2008 (ano-base 2007).

Para saber se tem direito à res-
tituição, o contribuinte deve
acessar a página da receita na
internet ou ligar para o 146, bas-
tando informar o número do
CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Nesse lote, estão incluídos
1.496.478 contribuintes, tota-

Receita libera consulta a
segundo lote do IR 2009

lizando R$ 1,850 bilhão. O
dinheiro será liberado no pró-
ximo dia 15.

EXERCÍCIOS
Para o exercício de 2009, serão

creditados R$ 1,829 bilhão a
1.483.946 contribuintes. O di-
nheiro será acrescido da taxa
Selic de 2,53% (maio a julho de
2009). Do total de pessoas com
saldo a receber, 24.648 são ido-
sos com mais de 60 anos, que têm
prioridade no recebimento, que
totalizará R$ 55,1 milhões.

Conselho Nacional de
Aviação Civil (Conac)
aprovou quarta-feira

(8), texto de projeto de lei que
altera o Código Brasileiro de
Aeronáutica para ampliar a
participação de capital estran-
geiro nas empresas aéreas de
20% para 49%.

Na avaliação do ministro da
Defesa, Nelson Jobim, o aumento
do percentual de participação es-
trangeira no capital das compa-
nhias poderá “dar um fôlego,
mais musculatura” às empresas
nacionais. “Abre inclusive a pos-
sibilidade de ter mais empresas.
Há muita gente interessada no
Brasil, e as empresas regionais
também serão beneficiadas”.

O projeto, que foi encaminha-
do à Casa Civil da Presidência
da República, também prevê a

mudança do regime de conces-
são para um sistema de autori-
zação para o funcionamento das
companhias.

De acordo com o Ministério
da Defesa, a mudança no regi-
me de prestação dos serviços
aéreos deverá reduzir a buro-
cracia para a entrada em fun-
cionamento de novas empresas
aéreas, além de favorecer o fi-

nanciamento das companhias,
que não terão contratos com
prazo de vigência definido,
como ocorre com as concessões.

Depois de passar pela Casa
Civil, o projeto será encami-
nhado ao Congresso Nacional,
onde já tramitam propostas
sobre a ampliação do capital
estrangeiro em companhias
aéreas brasileiras.

Companhias aéreas brasileiras terão recursos estrangeiros ampliados

  FOTO: ORTILO ANTÔNIO

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa ORBITAL COM. DE ÓCULOS E ACESS. LTDA, estabelecida na Rua Manoel
Arruda Cavalcante, 805  LJ 118 Shopping Manaíra – Manaíra – CEP: 58.037-000 João
Pessoa/PB CNPJ N°  08.045.961/0001-24 e Insc. Estadual n°  16.148.665-7, comunica ao
público em geral o extravio do Livro Termo de Ocorrência n° 01 ano 2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB,
às 09:30 horas do dia 22 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Contratação de serviços de Assessoria Técnica na área de Planejamen-
to e Elaboração de Projetos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 09 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB,
às 10:30 horas do dia 22 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Fornecimento parcelado de passagens aéreas e terrestres de todas as
companhias de transporte aéreo e terrestre. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 09 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB,
às 13:00 horas do dia 22 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Contratação de profissional especializado para realizações de Cirur-
gias de Facectomia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 09 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB,
às 14:00 horas do dia 22 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao abastecimento
de veículos nas mediações da cidade de Campina Grande. Recursos: previstos no orçamen-
to vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 09 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada
- PB, às 15:00 horas do dia 22 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presen-
cial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de locação de cabines sanitá-
rias, iluminação, som e palco para as festividades juninas (São João Fora de Época).
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 09 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

GEPASA-GRUPO EMPRESARIAL DE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 12.678.314/0001-27

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e nove (25/05/2009), ás 10:00

(dez) horas, na sede social situada na BR 230 Km 12, Estrada de Cabedelo, Município de
Cabedelo, Paraíba, reuniu-se o Conselho de Administração da GEPASA-GRUPO EM-
PRESARIAL DE  PARTICIPAÇÕES S/A, estando presente os Conselheiros: LUIZ SÁL-
VIO GALVÃO DANTAS, SOLON DE LUCENA e MARCOS LUIZ LINS. De acordo com
os estatutos, assumiu a Presidência dos trabalhos Luiz Sálvio Galvão Dantas, que con-
vidou a mim Marcos Luiz Lins para secretariar a reunião, anunciando que a presente
reunião tinha por finalidade deliberar sobre a eleição da DIRETORIA, para o triênio 2009/
2012. Submetida a proposta a discussão e posterior votação: Reeleitos por unanimidade
de votos, para DIRETOR PRESIDENTE  TADEU SOBREIRA PINTO, brasileiro, casa-
do, engº civil, CPF nº 002.444.494-49, carteira identidade nº 87.575 SSP/PB, residente e
domiciliado em João Pessoa/Pb, Av. Sapé nº 1651. aptº 1401- Edf. Residencial Topkapi –
Manaíra e para DIRETOR EXECUTIVO ARTHUR MEIRA LINS DE MESQUITA, bra-
sileiro, casado, industrial, CPF 112.488.404-10, carteira de identidade nº 5.465.023 SSP/
Pb, residente e domiciliado em João Pessoa/Pb, Av. Argemiro de Figueiredo nº 2781 –
Bessa. Ficou deliberado que, os cargos de DIRETOR VICE-PRESIDENTE e DIRETOR
FINANCEIRO permanecem vagos até posterior deliberação. Os eleitos declaram que
não estão impedidos para prática de atos comerciais. Em seguida, o Presidente facultou
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém fez uso da mesma, suspendeu
a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos foi esta lida
e achada conforme, dela se tirando cópias, para fins legais. Assinada por todos. Cabe-
delo/Pb, 25 de maio de 2009. Confere com o original. Arquivada na Junta Comercial do
Estado da Paraíba sob nº 20090179749 em 01/06/2009.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Casa Napoleão Laureano

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2009
A Câmara Municipal de João Pessoa – Pb, através de sua PRESIDÊNCIA, torna

público que realizará no dia 23 de julho de 2009, às 09:00 horas  licitação, na modalidade
de Pregão Presencial nº 02/2009, de acordo com o Decreto Municipal nº. 4.985/2003. e as
Lei s nº(s) 10.520/2002 e  8.666/93 e alterações posteriores com o objetivo de contratar
empresa especializada no ramo para execução de fornecimentos de equipamentos destina-
dos à TV Câmara. Os interessados poderão adquirir o Edital à Rua das  Trincheiras, nº 43,
Centro, João Pessoa-Pb, das 08:00 às 12:00 horas – Diretoria Geral, devendo comparece-
rem no citado endereço munidos de pendrive ou disquete.

João Pessoa, 09 de julho 2009
DURVAL FERREIRA

PRESIDENTE

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: Contratação 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 endereço supracitado.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 017/2009 – TOMADA DE PEÇOS 011/2009
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,

torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO da abertura da
Tomada de Preços nº 011/2009, cujo objeto é Aquisição de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo,
tudo conforme edital nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, com
data prevista para NOVA ABERTURA NO DIA 27/07/2009, às 10:00 (horário local). Os
interessados poderão adquirir cópia do Edital e maiores informações junto a Comissão
Permanente de Licitação de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas, localizada a rua
15 de Novembro, 159, 1º andar, centro, Cuité/PB ou pelo telefone 83-3372-2246.

Cuité/PB, 09 de junho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL
ARTEMISIA BATISTA LEITE DE AZEVEDO – CNPJ/CPF N°  10.238.722/0001-32 torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação n° 1016/2009 em João Pessoa, 12 de junho de 2009 – Prazo: 730 dias,
para a atividade de: Fabricação de Tijolos em Cerâmica vermelha, no Sítio São Mateus, s/n
– Zona Rural, Município: Santa Terezinha – UF:PB. Processo: 2009-000786/TEC/LO-0173.

MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÂO EM GERAL – CNPJ/CPF N°
01l.693.797/0001-12 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 3409/2009 em João Pes-
soa, 23 de dezembro de 2008 – Prazo: 730 dias, para a atividade de: Comércio Vare-
jista de Madeira e Artefatos, na Av. Anísio Pereira Borges, s/n – Centro Município:
Pilar – UF:PB. Processo: 2008-007207/TEC/LO-2113.

JOSÉ DE ARIMATÈIA ROCHA – CNPJ/CPPF N°  040.196.284-91 torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação n°  1178/2009 em João Pessoa, 7 de julho de 2009 –Prazo: 730 dias, para a
atividade de: Loteamento (Loteamento Albino) com 71 (setenta e um) Lotes residenciais em
área de 6,00 há, na Rua Garanhuns, s/n Município: Campina Grande – UF:PB. Processo:
2009-002714/TEC/LO-0632.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO – CNPJ/CPF N°  01.612.473/0001-02 torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação n° 3140/2008 em João Pessoa, 27 de novembro de 2008 – Prazo: 730
dias, para a atividade de: Construção de um Campo de Futebol composto de tanque séptico
com filtro anaeróbico , no rua Projetada – Acesso ao Conjunto Residencial – Zona Urbana,
Município: Amparo – UF:PB. Processo: 2008-002790/TEC/LI-0174.

AQUAMARIS AQUACULTURA S/A – CNPJ/CPF N° 09.405.671/0001-07 torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação n° 1142/2009 em João Pessoa, 3 de julho de 2009 – Prazo: 730 dias, para a
atividade de: Carcinicultura, O Projeto compreende de 28 viveiros de engorda com 171,65
há e 7,16 com infraestrutura, na Fazenda Aquamaris e Três Rios – Alto do Céu. Município:
João Pessoa – UF:PB. Processo: 2009-002675/TEC/LO-0618.

RODRIGO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA – CNPJ/CPF N°  019.710.314-61 torna
público que a SUDDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu
a Licença de Operação n° 1101/2009 em João Pessoa, 30 de junho de 2009 – Prazo: 730 dias,
para a atividade de: Galpão Comercial (Armazenamento de Materiais de Construção), na
Rua Projetada s/n QD.78 Lot. 03-Jardim América. Município: Cabedelo – UF:PB. Processo:
2009-002949/TEC/LO-0695.

L A PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF N°  10.747.143/0001-15, torna público
o pedido de licença de operação da SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente do Município de
João Pessoa-PB. Através do Processo número 2009/030588 de 01 de abril de 2009.

MANUS LANCHES LTDA TORNA PÚBLICO que requereu a SEMAM – Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de Massas Alimen-
tícias, situado na Avenida Sapé, n° 976 – Manaíra, João Pessoa/PB –CEP; 58.038-381.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA – CNPJ/CPF N°  08.740.466/0001-35
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença Prévia n° 1097/2009 em João Pessoa, 30 de junho de 2009 – Prazo: 730 dias,
para atividade de: Barragem (Tanque de Cobra) no Sítio Tanque de Cobra, Município: Pedra
Lavrada – UF:PB. Processo: 2009-002715/TEC/LP-0019.
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O Guarani não abandona o foco
nas minimetas estabelecidas pelo
técnico Osvaldo Alvarez antes do
início da Série B. Mesmo invicto e
liderando a competição com sete
pontos de vantagem para o 2º
colocado, o Brasiliense, o time

"Guarani segue
líder com sete
pontos na frente

Pena Surf em Cabedelo
Terceira etapa nordestina começa hoje no Mar do Macaco e competição tem o apoio da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

praia do “Mar dos Macacos”, localizada em Intermares,
Cabedelo, Litoral Norte da Paraíba, será palco neste fim
de semana da 3ª Etapa do Pena Surf Nordeste, evento

patrocinado pelo Governo do Estado através da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer. Promovido pela Federação Paraiba-
na de Surf, a competição reunirá os principais surfistas da Para-
íba e de outras regiões do país.

Os atletas já intensificam os treinos desde ontem, aprimoran-
do assim seu desempenho visando a abertura, que ocorrerá nes-
ta sexta-feira(10). A competição se prolonga até o domingo (12),
quando serão conhecidos os campeões em suas respectivas bate-
rias. Por enquanto, de acordo com as duas etapas já realizadas,
Dalmo Meireles é o líder na categoria Master. Na Sub 14, a lide-
rança é de Rafael Venuto, enquanto o cearense Thomas Demétri-
os ocupa a primeira posição na Sub 16.

Na categoria Open, que a exemplo da Júnior vale moto ao cam-
peão da temporada, a liderança é de Valderi Silva. No Longboard,
Johnson Jaccques, da Paraíba, busca a liderança isolada da com-
petição em sua categoria. Na Feminino Open, Nayara Silva lide-
ra sucedendo Rafaela Bahia.

A busca pelo título amador nas nove categorias  em disputa
chega a sua metade após esta terceira etapa. O Pena Surf Nordes-
te é considerado o  maior circuito amador do Brasil. Ele distribui
como premiação do circuito duas motos 0km, sendo uma para o
campeão Open e uma passagem Internacional para o vice-cam-
peão.  A outra moto é para o campeão Júnior. Os campeões das
demais categorias levarão passagens para Fernando de Noro-
nha. A premiação de cada etapa é Bloco Teccel para todas as cate-
gorias, kit Pena e troféu.

O campeão Open 2008, o potiguar André Fagundes que iniciou o
circuito muito bem, vencendo no Paracuru não se deu muito bem nas
ondas chocolates da Pedra do Sal, ficando na décima colocação, per-
dendo sua liderança no ranking para o cearense Valderi Silva que teve
uma excelente performance no Pedral.

A categoria Júnior está bem enrolada.  O campeão da primeira
etapa, baiano Demi Brasil não disputou a segunda etapa, perdendo
a liderança e caindo para sexto no ranking, atualmente ocupada
pelo cearense Diego Mendes que é dono de dois terceiros. Ícaro Lopes,
também do Ceará, está logo atrás de Diego na vice-liderança, com
uma diferença de apenas 162 pontos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O cearense Thomas
Demétrios é o líder

da categoria Sub-16
e marca presença
no evento que vai

até domingo no Mar
do Macaco

! CATEGORIAS
Iniciante: até 14 anos
Mirim: até 16 anos
Júnior: até 18 anos
Sênior: acima de 28 anos
Master: acima de 35 anos

Veterano Master: acima de 45 anos
Feminino: qualquer idade
Longboard: qualquer idade
Open: qualquer idade
Expression Session: para convidados

A

mantém a ordem de buscar 10
pontos a cada seis jogos. O grupo
só não esconde a animação pelo
excesso obtido até o momento. "Na
primeira minimeta, conseguimos
além desses 10 pontos. Temos que
esquecer o resto, guardar o excesso
e tentar fazer igual nas outras.
Trabalhamos em cima disso. A
invencibilidade motiva, mas não é a
nossa preocupação. ", disse Wilson
Coimbra, coordenador de futebol.
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Treze fará jogos no
Presidente Vargas

CBF atende ao alvinegro e muda o local dos confrontos contra Alecrim e
Flamengo, mas mantém a partida diante do Ferroviário para o estádio Amigão

Nem Palermo, nem Nápoli,
nem Manchester United. O
destino de Nilmar deverá ser o
Wolsfburg, atual campeão
alemão e com vaga garantida na
Copa dos Campeões da Europa.
Segundo o jornal Zero Hora,

"Nilmar pode
acertar com

   o Wolsburg
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O goleiro Rogério Ceni (foto)
está cada vez mais próximo de
voltar aos jogos. Na tarde de
quarta-feira (8), o capitão são-
paulino mostrou que está
recuperado da cirurgia no
tornozelo esquerdo e voltou a
treinar com bola no CT da Barra

"Ceni de volta
aos treinos

Funda. O fisioterapeuta do Tricolor,
Luiz Rosan, explicou que o atleta
entrou na etapa final da recupera-
ção em um período surpreendente.
O goleiro foi submetido à cirurgia
no tornozelo esquerdo no dia 13
de abril, poucas horas depois de
sofrer uma fratura durante treino
no CT. A previsão mínima era de
que o arqueiro só voltaria aos
gramados em meados de agosto,
mas o prazo será abreviado.

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

O mesmo filme...

No Amigão
A partida entre Treze x

Ferroviário será realizada
mesmo no estádio Ernani
Sátiro - O Amigão.  O lau-
do emitido pelo Corpo de
Bombeiros não chegou a
tempo na CBF que mante-
ve o local do jogo. Com isso,
o confronto válido pela se-
gunda rodada da Série D
do Campeonato Brasileiro
acontece às 16 horas no
Amigão, no próximo do-
mingo. O time paraibano
está com um ponto no
Grupo 3, fruto do empate
de 1x1 com o Flamengo/PI,
na estreia da competição
no último domingo.

No Juracizão
Amanhã terá clássico pelo

Campeonato Paraibano de
Futebol Juvenil, temporada
2009. Botafogo x Campinen-
se Clube vão se enfrentar às
15 horas no estádio Juraci-
zão, no bairro de Mandaca-
ru, em João Pessoa. A parti-
da deveria ter ocorrido na
semana passada, porém foi
adiada devido às constantes
chuvas na cidade. Os dois ti-
mes brigam pela única vaga
da Paraíba na Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior do pró-
ximo ano. Nesta temporada,
as equipes ainda não se en-
frentaram, prometendo as-
sim um bom espetáculo.

Com Ferdinando Teixeira foram quatro derrotas con-
secutivas. Veio então Argel Fucks, que, no comando do
Campinense Clube, estreou com pé direito. Vitória dian-
te do Atlético-GO. Depois deste resultado, o que se viu
no Rubro-Negro foi uma sequência de derrotas. Para
ser mais preciso, um total de quatro. Veio, agora, o cha-
mado “salvador da pátria’ Freitas Nascimento. O novo
comandante, a exemplo de Argel Fucks, também es-
treou com o pé direito. Vitória diante do Juventude-RS.
Uma vitória magra de 1x0. O enredo daria um grande
filme, até mesmo pelas circunstâncias mencionadas,
mas, na Toca da Raposa, ninguém ousa desafiar o alagoa-
no treinador que já conquistou títulos paraibanos pelo
Botafogo, Campinense e Treze, principais equipes do
Estado. Vamos aguardar os próximos jogos, porque na
Série B do Brasileiro não existe time fraco.

Karatê Escolar
A cidade de João Pessoa vai sediar no período de 6 a 8 de

novembro deste ano,  o 6º Campeonato Brasileiro de Karatê
Escolar 2009. O evento será seletiva para o 4º Campeonato
Mundial de Artes Marciais que ocorrerá na Cidade de Ponta
Deleste, no Uruguai, em novembro de 2010. O Governo do
Estado, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
será um dos parceiros da competição na Capital.

Vaga no judô juvenil
A Federação Paraibana de Judô tenta ainda formar a dele-

gação paraibana que estará presente no Campeonato Brasi-
leiro Juvenil, a ser realizado no Rio Grande do Norte nos pró-
ximos dias. Ontem, o presidente da entidade, Adjailson Fer-
nandes Coutinho informou que a Paraíba irá completa para o
evento, porém, ainda falta preencher a vaga na categoria fe-
minino - 40kg. A Fepaju, no entanto, está convocando atletas
que tenham este peso para serem avaliadas amanhã, durante
treino que ocorrerá na Vila Olímpica Ronaldo Marinho, anti-
go Dede, no Bairro dos Estados, na Capital.

representantes do clube europeu
deverão chegar hoje em Porto
Alegre e se reunirão com o
empresário do jogador. Os
alemães estão dispostos a pagar
15 milhões de euros (cerca de R$
41 milhões) para contarem com
o atacante do Inter, mesmo valor
recusado pelo time gaúcho na
investida do Palermo. No time
alemão jogam dois brasileiros:
Grafite e Josué.

Marcos Lima
REPÓRTER

Treze faz hoje coletivo
apronto no estádio
Amigão, em Campina

Grande, visando a partida con-
tra o Ferroviário-CE no próxi-
mo domingo (12). Na ocasião,
relacionará os jogadores que
atuarão na partida. O jogo terá
validade pela segunda rodada
da primeira fase do Campeo-
nato Brasileiro da Série D. Fa-
zer o “dever de casa” e ficar em
paz com sua torcida são os ob-
jetivos do Galo da Borborema
que é comandado por Reginal-
do Sousa, técnico campeão pa-
raibano 2009 pelo Sousa.

O time vem de um empate
com o Flamengo-PI em Teresi-
na e busca a primeira vitória
para chegar aos quatro pontos.
Seu adversário perdeu para o
Alecrim-RN, em Fortaleza (1x0)
e todos só pensam na reabilita-
ção em cima dos paraibanos.

“Nós precisamos consertar os
erros da equipe, aprimorar o
passe, a finalização e a marca-
ção para ‘fazer o dever de casa’
diante do Ferroviário. Nesses
coletivos a gente testa os nos-
sos atletas”, disse ontem o téc-
nico Reginaldo Sousa.

Se o ânimo entre jogadores e
comissão técnica é dos melhores
dentro de campo, fora das qua-
tro linhas a diretoria também
vive de comemoração. A confir-
mação do estádio Presidente
Vargas, na quarta-feira (8), para
sediar as partidas do clube por
parte da Confederação Brasilei-
ra de Futebol deixou a diretoria
galista muito satisfeita. A CBF
confirmou a praça de esporte
como sendo o local dos confron-
tos entre Treze x Alecrim-RN,
programado para o próximo dia
19, e Treze x Flamengo-PI, no  dia
9 de agosto.

Ontem, o Galo da Borbore-
ma trabalhou nos dois expe-
dientes. O técnico Reginaldo

O
Sousa exigiu bastante do elen-
co, principalmente do coman-
do de ataque. Os atletas Rone,
Everton, Marcondes, George e
Gilberto fizeram atividades de
fortalecimento muscular, sob
a orientação do preparador fí-
sico Alexandre Duarte. O ata-
cante George foi introduzido
na equipe para buscar o entro-
samento.

O comandante alvinegro
aguarda a recuperação do
meio-campista Everton para
saber se poderá ou não con-
tar com o jogador. “No coleti-
vo de hoje poderemos saber
se o jogador terá condições de
atuar no domingo”, disse Re-
ginaldo. A partida Treze x Fer-
roviário-CE terá arbitragem
do pernambucano José Eduar-
do Araújo Alcântara. Hum-
berto Tadeu Alves de Abreu e
Kilden Tadeu Morais de Luce-
na, ambos paraibanos, serão
os auxiliares.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Local onde o Treze realiza
seus treinamentos será

palco de jogos pelo
Brasileiro da Série D
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“Paraíba democrática, terra amada”

Mano vibra com fase de Ronaldo

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Técnico diz que a receita para o sucesso está na forma de jogar do atacante, paradinho lá na frente, pronto para surpreender o adversário

atuação de gala do ata-
cante Ronaldo na noite
de quarta-feira (8) foi

responsável por garantir a vi-
tória por 4 a 2 sobre o Flumi-
nense, no Pacaembu. Mais do
que ajudar o Corinthians a
abrir três gols de vantagem
ainda no primeiro tempo da
partida, ele anotou seu terceiro
tento no final da segunda eta-
pa e abafou o sufoco que fazia a
equipe tricolor mesmo com 10
jogadores em campo.

"Felizmente, o Ronaldo es-
tava em um dia de graça e fez
seu terceiro", vibrou o técni-
co Mano Menezes, ao comen-
tar sobre o momento em que
o Fluminense era melhor no
jogo e tentava o empate, mas
o atacante aproveitou rebote
para colocar com calma no
ângulo direito do arqueiro
tricolor. "É muito difícil pegar
na bola daquele jeito, mas
com sua capacidade ele fez o
quarto gol e definiu o jogo".

Foram os primeiros gols do
atacante com a camisa alvine-
gra no Campeonato Brasileiro.
Apesar de ser a única competi-
ção que o Corinthians terá até
o final da temporada, o treina-
dor voltou a dizer  que preten-
de utilizar o Fenômeno em to-
das as rodadas, sempre que
possível.

"Se jogar paradinho lá na
frente, como tem feito, ele
aguenta", brincou o coman-
dante corintiano, ao afirmar
que vale a pena o restante da
equipe se desgastar mais para
compensar a característica de
goleador de Ronaldo. "Ele sabe
dosar isso bem, pela experiên-
cia e a confiança que tem em si
próprio. É lógico que temos
outros jogadores que se sacri-
ficam mais, mas futebol é cus-
to-benefício".

O desempenho de Ronaldo
na vitória do Corinthians  foi
chamado de mágica pela ver-
são online do jornal espanhol
Marca.

"O Fenômeno brasileiro e ex-
Real Madrid demonstra que
está com fome. Logo depois de
Fred perder algumas chances
de gol, começou a festa de Ro-
naldo que contou com a ajuda
da imensa fragilidade da defe-
sa do Fluminense", diz o jornal
espanhol.

Já o jornal italiano La Gazzet-
ta dello Sport destacou tam-
bém a festa que antecedeu a
partida por conta da conquista
do título da Copa do Brasil há
uma semana pelo Corinthians.

O técnico Adilson Batista
saiu satisfeito de campo após
o empate sem gols com o Estu-
diantes, em La Plata, no pri-
meiro jogo da decisão da Copa
Libertadores. O treinador elo-
giou a atuação da sua equipe e
evitou lamentar as boas chan-
ces de gol perdidas nos minu-
tos finais da partida.

"Decisão são jogos difíceis.
Não tem placar elástico. Eles
começaram bem e nós tivemos
algumas dificuldades", admi-
tiu Adilson, sobre o primeiro
tempo do Cruzeiro.

O destaque do time brasi-
leiro na etapa foi o goleiro
Fábio, com três boas defesas.
"O Fábio foi muito bem em al-
gumas situações, principal-
mente no primeiro tempo",
destacou o técnico.

Adilson reconheceu a dificul-
dade de enfrentar o time argen-
tino fora de casa, mas preferiu
ressaltar as virtudes do Cru-
zeiro. "Em se tratando de Liber-
tadores, ainda com time argen-
tinos, são jogos disputados".

Depois de suportar a pres-
são argentina no início do se-
gundo tempo, o Cruzeiro do-
minou a posse de bola na reta
final da partida e esteve mais
perto de abrir o placar. Aos
34 minutos, Kléber desperdi-

çou boa chance ao mandar
para fora, da marca do pênal-
ti, sem goleiro.

"Não tem nada para lamen-
tar. O importante é que foram

Toró pode ser
outro desfalque
do Flamengo
no domingo

Apesar de muito se falar em
Léo Moura, Juan, Kleberson,
Emerson e Adriano, este siste-
ma ofensivo do Flamengo é
sustentado por Willians e
Toró, a dupla de volantes do
time, conhecida pela forma
aguerrida de marcar, onde não
costumam levar desvantagens
com os adversários. Porém, no
domingo, dia 12, contra o São
Paulo o time pode jogar des-
falcado de um desses dois pi-
lares da defesa.

Ainda sentindo dores na vi-
rilha que o tiraram pratica-
mente de todos os 90 minutos
da partida contra o Vitória no
último sábado, dia 4, Toró é
dúvida para este próximo com-
promisso rubro-negro, uma
vez que vem treinando de for-
ma separada dos companhei-
ros desde o início da prepara-
ção, visando o jogo diante do
Tricolor Paulista. O treinador
Cuca já testa opção, caso o vo-
lante venha ser vetado pelo
Departamento Médico.

Domingo será dia de reencon-
tro no Morumbi. Maior espe-
rança de gols do Flamengo,
Adriano enfrentará pela pri-
meira vez o São Paulo desde
que deixou o clube paulista, em
junho de 2008.

O centroavante foi a principal
aposta tricolor para a disputa
da Copa Libertadores da Amé-
rica do ano passado. Apesar de
o time ter sido eliminado nas
quartas-de-final pelo Flumi-
nense, Adriano deixou bons
números no São Paulo. Marcou
17 gols em 28 jogos disputados
em seis meses de clube.

Sua passagem só não foi mais
elogiada devido à indisciplina,
outra marca registrada do atle-
ta. O "Imperador" foi multado
por ter chegado atrasado a um
treino, teve seu nome envolvi-
do num acidente de trânsito e
ameaçou agredir um fotógra-
fo. Seu comportamento fez o
presidente Juvenal Juvêncio de-
sistir de tentar o reempréstimo
junto à Inter de Milão.

São Paulo vai
se reencontrar
com Adriano
no Morumbi

A

Adilson satisfeito com o empate, mas
prevê um jogo complicado no Mineirão

Mano Menezes diz que outros jogadores estão se sacrificando no esquema tático para dar mais liberdade a Ronaldo

#
O jogo de volta
acontece no próximo
dia 15 no estádio do
Mineirão e o Cruzeiro
joga por uma vitória
para ser campeão

criadas boas situações no se-
gundo tempo, com saídas rá-
pidas", disse o técnico, que re-
clamou das condições do cam-
po. "O gramado está verde lá
de cima, mas o campo na ver-
dade está muito society, muito
rápido. Não dava para caden-
ciar o jogo".

Por fim, Adilson previu
um jogo ainda mais dispu-
tado no Mineirão, na quar-
ta-feira que vem, na partida
de volta da final. "Vai ser um
jogo difícil no Mineirão. O
Estudiantes é um bom time.
E temos que ter todos os cui-
dados no jogo de volta".

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, foi o principal destaque da equipe no jogo

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Canto do
Rio em Sol

PPPPPoemaoemaoemaoemaoema

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

DE LETRAS DA UFPB

 REPRODUÇÃO

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

I

Guanabara, seio, braço
de a-mar:
em teu nome, a sigla rara
dos tempos do verbo mar.
Os que te amamos sentimos
e não sabemos cantar:
o que é sombra do Silvestre
sol da Urca
dengue flamingo
mitos da Tijuca de Alencar.
Guanabara, saia clara
estufando em redondel:
que é carne, que é terra e alísio
em teu crisol?
Nunca vi terra tão gente
nem gente tão florival.
Teu frêmito é teu encanto
(sem decreto) capital.
Agora, que te fitamos
nos olhos,
e que neles pressentimos
o ser telúrico, essencial,
agora sim és Estado
de graça, condado real.

II

Rio, nome sussurrante,
Rio que te vais passando
a mar de estórias e sonhos
e em teu constante janeiro
corres pela nossa vida
como sangue, como seiva
-- não são imagens exangues
como perfume na fronha
... como pupila do gato
risca o topázio no escuro.
Rio-tato-
-vista-gosto-risco-vertigem
Rio-antúrio
Rio das quatro lagoas
de quatro túneis irmãos
Rio em ã
Maracanã
Sacopenapã
Rio em ol em amba em umba sobretudo
em inho
de amorzinho
benzinho
dá-se um jeitinho
do saxofone de Pixinguinha chamando
pela Velha Guarda
como quem do Alto do Morro Cara de
Cão
chama pelos tamoios errantes em suas
pirogas
Rio, milhão de coisas
luminosardentissuavimariposas:
como te explicar à luz da Constituição?

III

Irajá Pavuna Ilha do Gato
-- emudeceram as aldeias gentílicas?
A Festa das Canoas dispersou-se?
Junto ao Paço já não se ouve o sino de
São José
pastoreando os fiéis da várzea?
Soou o toque do Aragão sobre a cidade?
Não não não não não não não
Rio, mágico, dás uma cabriola,
teu desenho no ar é nítido como os pri-
meiros grafismos,

..................
Drummond declara, em
"Canto do Rio em Sol" o

seu grande amor pelo Rio
de Janeiro, cidade que
escolheu para morar e
onde viveu até a sua

morte, em 1987.

O que li

Reconhecido pela capacidade de retratar com profundidade em sua obra
o homem, seus sentimentos e a sociedade que o cerca, com todas as suas
desigualdades, Carlos Drummond de Andrade declara, através do poe-
ma "Canto do Rio em Sol" o seu grande amor pelo Rio de Janeiro, cidade
que escolheu para morar e onde viveu até a sua morte, em 1987.

Nascido em 31 de outubro de 1902 em Itabira do Mato Dentro - Minas
Gerais, Drummond escreveu crônicas, contos e poesias que se constituem
em peças de grande valor da literatura brasileira que transpuseram fron-
teiras e conquistaram leitores em países como a Alemanha, a Bulgária, a
China, a Dinamarca, a Espanha, a França, a Holanda, a Inglaterra, a Sué-
cia, a Itália, entre tantos outros.

Seus primeiros escritos foram publicados em 1921 na seção "Sociais" do
Diário de Minas. No ano seguinte ganhou 50 mil réis como prêmio pelo
conto "Joaquim do Telhado" em um concurso de novela mineira. 65 anos
depois, em 1987, escreveu seu último poema - "Elegia a um tucano morto".
No mesmo ano foi homenageado pela Escola de Samba Estação Primeira
de Mangueira, que levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "No reino
das palavras" e ganhou o Carnaval. Poucos meses depois, em agosto, mor-
reu vítima de problemas cardíacos.

Café pequenoCafé pequeno

Passou?
Minúsculas eternidades
deglutidas por mínimos relógios
ressoam na mente cavernosa.

Não, ninguém morreu, ninguém foi in-
feliz.
A mão - a tua mão, nossas mãos -
rugosas, têm o antigo calor
de quando éramos vivos. Éramos?

Hoje somos mais vivos do que nunca.
Mentira, estarmos sós.
Nada, que eu sinta, passa realmente.
É tudo ilusão de ter passado.

Não passou

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

..................

teu acordar, um feixe de zínias na cor-
renteza esperta do tempo
o tempo que humaniza e jovializa as ci-
dades.
Rio novo a cada menino que nasce
a cada casamento
a cada namorado
que te descobre enquanto rio-rindo.
assistes ao pobre fluir dos homens e de
suas glórias pré-fabricadas.



China construirá versão
do rancho Neverland
A China está planejando construir em Xangai uma
versão própria de Neverland, famoso rancho do cantor
Michael Jackson erguido a 150 km a oeste de Los
Angeles.
Segundo o jornal "Shanghai Morning Post", a primeira
fase do projeto que está em curso em Chonming Island
será finalizada em até um ano, cobrindo uma área de
aproximadamente 667 mil metros quadrados.
O parque temático terá atrações semelhantes àquelas
que podem ser encontradas na Califórnia, com
carrosséis, dois trens e um espaço para animais.
O custo total da versão chinesa do rancho é estimado
em cerca de US$ 14,6 milhões (aproximadamente R$
29,2 milhões). O tributo a Michael Jackson, que morreu
em 25 de junho, irá incluir um lago artificial, um
cinema e um zoológico.
Objetos pessoais do cantor adquiridos em leilões e por
outros canais também serão expostos no local.

O meu corpo é
um jardim, a
minha vontade
o seu
jardineiro.

William Shakespeare,
ESCRITOR

"

p
a
n
o
râ

m
ic

a
ch

a
m

a
d
a
s

Saullo Ais expõe no Hall
da Energisa, na Capital
Artista plástico paraibano mostra inteligência cromática

em telas que vão do abstrato ao figurativo. 19
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Fotógrafo expõe registros feitos
em cinco capitais amazônicas,
na Biblioteca Central da UFPB,
em João Pessoa

P

BECHARA
Filme de Kim-Ki Duk é
exibido hoje no Sesc
Obra destaca a cultura oriental e debate costumes de

um povo que busca a elevação espiritual. 23

inacoteca da UFPB e o Departamen-
to de Artes Visuais estará exibindo
até 10 de agosto a  exposição de foto-

grafias Trilhas Norte de Gabriel Bechara Fi-
lho no 2o andar da Biblioteca Central. A ex-
posição que consta de vinte trabalhos feitos
no período de 2007 a 2009  apresenta ima-
gens de  cinco das seis capitais da Amazô-
nia: Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa

Vista e Belém. Essa é a sua 8ª  exposição in-
dividual construída a partir de três viagens
feitas a Amazônia, ao longo dos três últi-
mos anos. Mas a exemplo de todas as outras
mostras, não é o exótico das paisagens o pólo
definidor dos trabalhos, mas os aspectos
particulares da vida urbana das capitais
visitadas. Na coletiva Nomadismo Cultu-
ral feita no Casarão 34, no início desse ano,
foram apresentados alguns trabalhos des-
sa série amazônica que não estão presentes
em Trilhas Norte cujas imagens são todas
inéditas. Compõem a exposição imagens em
preto & branco e a cor.

Essa é mais uma exposição do projeto Ve-
redas Urbanas que o autor desenvolve des-
de 2004 voltado para aspectos particulares
da vida urbana brasileira.

NAS TRILHAS
DO NORTE

“
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“Comecei o projeto Veredas Urba-
nas em 2004, sem data para concluir
e com a intenção de mergulhar na
realidade da vida urbana brasileira
através da fotografia.

A exposição Trilhas Norte que ora
apresentamos é mais um desdobra-
mento dessa longa caminhada com
imagens de cinco das seis capitais do
Norte do país: Porto Velho, Rio Bran-
co, Boa Vista, Manaus e Belém. Os
trabalhos dessa mostra foram reali-
zados entre 2007 e 2009 sendo a pri-
meira das cidades, Manaus e a últi-
ma Belém.

Por ser um projeto custeado por
mim mesmo, não foi possível, por ra-
zões financeiras, incluir nessa pri-
meira apresentação a cidade de Ma-
capá que espero visitar, oportuna-
mente.

DESVELAMENTO
Em todas as imagens desse projeto

os brasileiros aparecem nos traba-
lhos mais por suas marcas, sinais e
objetos do que através de suas faces,
essas permanecendo, quase sempre,
resguardadas da câmara, numa dis-
tância solene e respeitosa.

A exposição, do mesmo modo que
constrói uma escrita é ela também
tentativa de desvelamento dos sinais
encontrados, busca aleatória e recu-
peração por fragmentos de um dizer
subjacente à comunidade brasileira,
ela mesma feita texto, zelosamente
codificado.

Mas a exemplo de todo trabalho
hermenêutico o que buscamos está
longe de querer esgotar e decifrar o
que a cada instante se revela e vela,
ao mesmo tempo. Longe de ser uma
pesquisa ou investigação, tão ao gos-
to do iluminismo acadêmico, meu
trabalho é uma constante busca de
encontro e compreensão do que, in-
cessantemente, me interpela.

AMBIVALÊNCIA
A realidade apresentada em meus

trabalhos não é algo de todo exterior
a mim, mas um mundo que me en-
volve no seu dizer polissêmico, fu-
gaz e ao mesmo tempo infinito.

A palavra Norte tem sentido am-
bivalente, conforme várias tradições.
Enquanto uns viam como o local don-
de provinham todos os infortúnios,
outros concebiam como o espaço dos
bem-aventurados, uns enxergavam
o Norte como terra donde provinha
a barbárie, outros como o do Éden a
ser redescoberto.

Última fronteira do imaginário, a
Amazônia é também o Norte com
sua ambivalência e onde nós brasi-
leiros nos encontramos com nossa
fragilidade mas, igualmente, com a
possibilidade de redescoberta do que
somos e  para que viemos.

EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Um mergulho
na realidade da

vida urbana

O autor
O professor Gabriel Bechara Filho é formado em
Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Além disso, ele conta com mestrado em
Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Gabriel Bechara Filho é fotógrafo e
professor da disciplina de Estética e História da Arte na
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

SAIBA MAIS #

Cenas comuns das capitais amazônicas não escaparam do clique de Bechara

O cotidiano das cidades do Norte foi o mote dos registros de Gabriel Bechara
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Gabriel Bechara Filho
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A crônica de
Machado e Clarice

A crônica é, nas palavras
de Machado, “uma fusão
admirável entre o útil
e o fútil”...

Trama

E

Clive Owen faz o papel de
um agente da Interpol
decidido a desmascarar as
operações ilícitas de
uma grande instituição
financeira

A palavra crônica vem do termo
grego Kronos (tempo). Este gênero
tem grande presença no Brasil. A
crônica é a história escrita confor-
me a ordem do tempo, ou seja, de
modo que os fatos narrados se refi-
ram diretamente a ele. Na crônica, o
tempo é o centro da narração dos
fatos, mas estes não são narrados tal
como aconteceram, mas tal como os

recorda o cronista, que deve ser um
hábil “artesão da experiência”.

Mesmo com a proliferação de cro-
nistas - na urgência de blogs, twit-
ters, etc-, a crônica é tida como um
gênero menor em relação aos ou-
tros. Em “Escrever para jornal e es-
crever livro”, Clarice Lispector afir-
ma que “num jornal nunca se pode
esquecer o leitor, ao passo que no
livro fala-se com maior liberdade,
sem compromisso imediato com
ninguém. Ou mesmo sem compro-
misso nenhum (...) não há dúvida de
que eu valorizo muito mais o que
escrevo em livros do que o que eu
escrevo para jornais”.

A atividade do cronista é narrar os
fatos segundo um ponto de vista, sem
se deter em nenhum, dando a eles cer-
ta “leveza” ao discutir núcleos pro-
blemáticos de uma sociedade. A “efe-
meridade” do suporte, seja o jornal

impresso ou os espaços virtuais, faz
com que a crítica também não atri-
bua ao gênero a devida atenção.

Machado de Assis ironizou esta
condição dizendo que “o folhetinis-
ta, na sociedade ocupa o lugar do
colibri na esfera vegetal: solta, es-
voaça; brinca; tremula; paira; espa-
neja-se sobre todos os caules sucu-
lentos, sobre todas as seivas vigo-
rosas. Todo o mundo lhe pertence;
até mesmo a política”. Desprovida
do rigor jornalístico das reporta-
gens e do rigor literário dos roman-
ces, a crônica é, nas palavras de

Machado, “uma fusão admirável
entre o útil e o fútil”.

Analisando a atuação dos dois es-
critores citados, enquanto Machado
é um intérprete de um amanhã cada
vez mais veloz e de uma cidade que
começa a se partir, Clarice já está vi-
vendo esta velocidade das informa-
ções e da fragmentação do Ser, numa
sociedade que se torna cada vez
mais “escrava” da imagem.

Evidente que para cada autor há
uma modalidade de texto, o que difi-
culta precisar um gênero que acabou
abarcando artigos, comentários, po-
emas em prosa, contos e relatos de
viagem, entre outras coisas. Mas
multiplicam-se os autores de crôni-
cas e é preciso estar atentos para per-
ceber quem faz da observação do or-
dinário o vislumbre de milagres. Ou
seja, distinguir o deslocamento do
real na ficção e vice-versa.

stá em cartaz nos cinemas de
João Pessoa o filme "Trama In-
ternacional". O inglês Clive

Owen faz o papel de um agente da In-
terpol decidido a desmascarar as ope-
rações ilícitas de uma grande institui-
ção financeira e a solucionar o assassi-
nato de um colega envolvido nas in-
vestigações.

Dirigido pelo alemão Tom Tykwer
("Corra, Lola, Corra"), o filme traz no
elenco ainda Naomi Watts, uma pro-
motora de Nova York que se vê enre-
dada na trama e acompanha o perso-
nagem de Owen numa aventura hi-
tchcockiana de um extremo ao outro
do mundo.

Realizada no Festival de Berlim, onde
o filme teve pré-estreia mundial, a en-
trevista a seguir com Clive Owen re-
vela um astro bem humorado sempre
que pode, mas muito sério e articulado
quando o assunto pede. No pico da "cri-
se mundial", as perguntas realizadas
por um grupo de jornalistas de dife-
rentes países, do qual Uol Cinema fa-
zia parte, favoreceram o assunto.

No entanto, houve espaço para falar
de histórias de detetives, de Chandler

Pluralidade de Tykwer
Uma das marcas de Tom Tykwer como
diretor é a pluralidade laborial. Sua
lista de longas-metragens, ainda bem,
não é marcada por uma unidade,
embora a violência funcione como
ponto de interseção. ‘Trama Internacio-
nal’ é seu filme mais recente.
A relação inclui  ‘Paris, Eu te Amo’
(2006), ‘Perfume: A história de um
Assassino’ (2006) e ‘Paraíso’ (2002).
‘A Princesa e o Guerreiro (2000)
também conta com a direção de
Tykwer, assim como ‘Corra Lola, Corra’
(1998) e ’Inverno Quente’ (1997).

SAIBA MAIS #

INTERNACIONAL

e Marlowe e do perigo que correm os
filmes intermediários, experimentais,
que sempre sofrem quando a recessão
se instala.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Clive Owen é o protagonista de
‘Trama Internacional’

FOTOS: DIVULGAÇÃO

#
Dirigido pelo alemão Tom
Tykwer ("Corra, Lola, Corra"),
o filme traz no elenco
 ainda Naomi Watts

Leonardo
Davino
leonardo.davino@gmail.com

MESTRANDO EM LITERATURA E
ESCREVE QUINZENALMENTE ÀOS FINAIS
DE SEMANA NESTA COLUNA
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Prédios à
beira-mar

Será chegada a hora de que
devemos rever a proibição de
se construir à beira-mar....

Vibração, cor e luz

H

Artista plástico
paraibano expõe
quadros no Hall da
Energisa, em João
Pessoa, com influências
do abstrato ao figurativo DE SAULLO AIS

all de Exposições Energisa
apresenta, neste mês, a arte do
artista plástico paraibano

Saullo Ais em “Vibração, Cor & Luz”.
Suas obras remetem ao figurativo e
ao abstrato numa saborosa e singu-
lar inteligência cromática, que convi-
da o observador a várias interpreta-
ções. A exposição faz parte do Projeto
Arte na Empresa, da Energisa, que re-
cebe visitação gratuita até o próximo
dia 30.

Com o dom nato para o desenho, a pin-
tura e as artes em geral, o bem humora-

A discussão sobre construção de
prédios à beira-mar tornará a emer-
gir e certamente caberá à atual admi-
nistração municipal a condução do
debate. E ninguém se surpreenda se o
prefeito da capital tiver “peito” para
rever a legislação pertinente ao assun-
to, como fez com o bairro Altiplano.
Afinal, a Constituição de 88 outorgou
ao município um poder quase total de
legislar sobre o uso do solo.

Quando, após estudos técnicos, a
atual gestão encontrou a maneira in-
teligente e sadia de adensar o Alti-
plano, há anos obsoleto, vítima de

focos de ocupação irregular e desma-
tamento clandestino, muita gente
criticou. Pensava-se que o bairro se
encheria de edifícios, sem controle, de
forma predadora, e então vieram os
protestos, alguns até bem intencio-
nados. Enfim, o Altiplano do Cabo
Branco guarda lugar especial no co-
ração dos pessoenses, que sabem o
valor do que possuem.

Todavia, deu-se o contrário. Um
decreto municipal estabeleceu re-
gras inéditas de ocupação do solo,
com um rigor que em nenhum outro
bairro são aplicadas. Estabeleceram-
se critérios urbanísticos, paisagísti-
cos e arquitetônicos com índices de
aproveitamento que garantem o
conforto e a proteção ambiental de
que aquela região precisa para se
manter digna de todo o poema que
historicamente a decantou.

Exigiu-se que os terrenos reservas-
sem, no mínimo, um terço de terra vir-
gem para manter a fertilidade, a per-
meabilidade e a vegetação que os ca-

racterizam. E mais: qualquer edifica-
ção que lá se erga terá que ficar afas-
tada da rua no mínimo 10 metros.
Quanto aos vizinhos, esses recuos são
ainda maiores. E nada poderá ser
construído na borda da falésia, que
conta com uma faixa de proteção que
se chamou “Setor de Amenização
Ambiental”, e que se estende até de-
pois do Parque Ecológico Cabo Bran-
co, onde está a Estação Ciências.

Tais critérios obtiverem uma sur-
preendente resposta do desenvolvi-
mento urbano, e muitos investido-
res já rumaram para lá dispostos a
respeitar as normas, erguendo um
novo e diferenciado bairro. Num fu-
turo próximo, a população será tes-

temunha de que os edifícios podem
se harmonizar com o meio ambien-
te sem o menor prejuízo. Pelo con-
trário, o urbanismo sustentável aju-
da a preservar a Natureza, ao mes-
mo tempo em que a oferece para o
regozijo de seus cidadãos.

Será chegada a hora de nos consci-
entizarmos que devemos rever a proi-
bição radical de se construir à beira-
mar. Com os cuidados que se teve no
Altiplano, está provado que é possí-
vel a convivência de nossas praias
com uma bela e saudável Arquitetu-
ra. Muito melhor do que como está,
com esses inúmeros “espigões deita-
dos”, construídos praticamente em
cima da avenida, quase colados e im-
prensados entre si, prejudicando o
verde e a ventilação.

A exemplo do Altiplano, mediante
grandes afastamentos e reservas de
terra virgem, teremos não somente
uma nova orla, mas, uma nova era
para o desenvolvimento sustentável
dos nossos bairros à beira-mar.

do Saullo Ais brinca quando fala da sua
iniciação nas artes: “segundo minha
mãe, nasci com o pincel na mão e por
conta disso deu um trabalho danado pra
sair”. Campinense de nascença e cria-
ção, Saullo fabricava os seus próprios
brinquedos. Passou, depois, a desenvol-
ver caricaturas e “quase apanhou” por
realçar a papada de uma personagem
da cidade. Na década de 80, criou um
grupo de jovens pintores em Cuité. Em
1982, começou a participar de exposi-
ções coletivas e, em 1986, fez a sua pri-
meira exposição individual.

Inspirando-se em artistas como Pa-
blo Picasso, Paul Cézanne, Georges
Braque, Vincent Van Gogh e Juan
Gris, sofreu influências iniciais do cu-
bismo e hoje vem criando a sua pró-
pria identidade através do expressio-
nismo abstrato. Apesar da formação
em história, da experiência de mais
de 20 anos como professor de dese-
nho e pintura da Universidade Fede-
ral de Campina Grande, e um vasto
currículo em exposições no Estado,
em diversas cidades do Brasil e em
países como Espanha e França, Sau-

llo acredita que lidar com arte é um
eterno aprendizado.

“O fato de estar lecionando na área
artística não me põe em condição su-
perior a outros artistas, nem muito
menos em posição mais crítica à arte.
Ao contrário, sinto-me mais estimu-
lado à pesquisa e ao questionamento”,
comenta. Dez obras deste grande ar-
tista paraibano, que coloca em xeque
a linguagem de linhas e a sobreposi-
ção de tintas, fazem parte da mostra
na sede da Energisa, em João Pessoa.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

ARQUITETO, ARTISTA PLÁSTICO,
JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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 Promete ser dos mais presti-
giados o show do grupo vo-
cal Nossa Voz hoje, às 21 ho-
ras, no Terraço Brasil – Cozi-
nha e Arte, na orla do Cabo
Branco. O grupo, que tem 20
anos de uma sólida carreira,
vai executar clássicos da Mú-
sica Popular Brasileira com a
competência e o carisma
que marcam sua vitoriosa tra-
jetória. Informações:
(83)3247-5030.

 Segue até hoje,  na Sala Aruan-
da do Departamento de Co-
municação Social e Turismo
(DecomTur) da UFPB , o ciclo
de palestras em homena-
gem a inauguração do Labo-
ratório de Fotografia Digital
do próprio DecomTur. O
evento marca também um
ano da gestão dos professo-
res Pedro Nunes e Joana Be-
larmino na chefia do depar-
tamento.

 Apesar de ter como público
alvo os clientes da Unimed
JP, qualquer pessoa pode
contribuir com a campanha
Guia Solidário, promovido
pela empresa. Todas as infor-
mações sobre a iniciativa,
que será realizada até 8 de
setembro, estão disponíveis
na internet (www.unimedjp.
com.br/guiasolidario).

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
  Bruno Ferrari não esconde de

ninguém, que foi pego de
surpresa ao ser escalado para
fazer o galã de  “Bela,  a  Feia”.
O ator afirma que fez apenas
um teste para o papel, ao
contrário de seus concorren-
tes que tiveram que passar
por várias seleções. Já que foi
escolhido, Bruno terá o seu
visual totalmente repagina-
do e desde o iníco desta se-
mana já está gravando as suas
cenas com Gisele Itiê.

 Uma música inédita de Ro-
berto Carlos entrará na tri-
lha sonora de “Viver a Vida”, a
nova novela das oito. É um
presente do cantor e com-
positor para o autor Manoel
Carlos. Ainda não foi defini-
do pra qual personagem
essa canção servirá de tema.

 Angélica não esconde de nin-
guém que quer ser mãe pela
terceira vez. Na próxima gra-
videz, a apresentadora vai
torcer por uma menina, in-
clusive ela guarda a sua cole-
ção de bonecas “Barbie” para
presentear a herdeira. Pelo
jeito, muito em breve, o Joa-
quim e o Benício poderão
ganhar uma irmãzinha.

2 Grande encontro
A cidade será palco hoje da VI Reunião do Conselho Deliberati-

vo da Sudene (Condel) e o XI Fórum dos Governadores do Nor-
deste.  O cerimonial do Governo está antenadíssimo e toda   pro-
gramação já está bem encaminhada. O brunch de boas vindas a
todos os governadores e representantes do governo federal, vai
acontecer no hangar do governo, localizado no Aeroporto Cas-
tro Pinto, e terá o talento da florista Alice Fernandes e do design
de interiores Percival Brito no comando da cenografia e da ambi-
entação, ou seja, vai ficar um luxo.

2 Nova idade
A coluna registra a passagem de aniversário da bela Vanessa Mei-

reles Teixeira, que comemorou a data início deste mês com os
amigos mais íntimos, e é claro, ao lado do maridão Evandro
Neves Júnior. O encontro aconteceu em seu apartamento de In-
termares e foi uma noite animadíssima, regada a muito espu-
mante, vinho tinto e whisky  e é claro, um jantar delicioso. Con-
fira os detalhes no site da coluna: www.rcvips.com.br

2 Tour
Quem chegou recentemente de um tour pelo Rio de Janeiro foi o

casal Soraya e Eduardo Viegas, proprietários de uma das me-
lhores e mais tradicionais empresas de refrigeração da cidade, a
Pólo Norte, localizada na BR-230. Eles, que adoram viajar, sem-
pre reúnem grupos de amigos e partem para os mais variados
destinos nacionais e internacionais.

2 Coquetel privê
O Trade Marketing da operadora Vivo na Paraíba, o simpático

Ricardo Viegas, foi o anfitrião semana passada, em seu bonito
apartamento no bairro do Cabo Branco. O encontro foi em ho-
menagem ao amigo Rodrigo Cortez, também Trade Marketing
da Vivo, só que no estado de Pernambuco. O coquetel contou
com a presença dos muitos amigos que Ricardo possui na cida-
de e foi super animado, com direito a um jantar dos deuses.

2 Seminovos
Agendado para o dia 16 deste mês, a partir das 19h30, a inau-

guração do Auto Shopping Nordeste, um dos maiores e
melhores espaços para a venda de automóveis seminovos.
Localizado ao lado do Hiper Bompreço na BR-230, o proje-
to é arrojado, bonito e terá 20 lojas, praça de alimentação,
amplo estacionamento e total suporte para o cliente que
comprar seu veículo.

2 Super inauguração
A inauguração do Auto Shopping Nordeste será coordenada

pelo colunista Ricardo Castro e sua equipe. A decoração
terá o toque mágico de André Luís, o buffet  será assinado
pela Blu´nelle, o som e iluminação contará com montagem
feita  pela empresa Apoio, de Glícia e Sandro Max e a apre-
sentação do evento será comandada pelo apresentador
Alex Filho. Depois a gente conta mais detalhes.

2 Títulos
Mais uma bela paraibana se destacou num concurso de beleza. Des-

sa vez foi Alessandra Vilela, que participou recentemente do Miss
Mundo Brasil 200 no Hotel Novo Frade, em Angra dos Reis, no
Rio de Janeiro. Alessandra, que tem 22 anos, 1,77m, medidas per-
feitas e lindos olhos verdes, retornou com dois títulos: Miss Sim-
patia e Miss Hospitalidade, sendo este segundo título dado pelos
funcionários do hotel onde as candidatas ficaram hospedadas.

2 Sax
Amanhã, a partir das 15 horas, tem comemoração especialíssima

no Anfiteatro do Parque Municipal da praia do Jacaré. O músico
Jurandy do Sax realizará a solenidade de abertura do “Festival
3.000 Boleros ao Pôr do Sol da Paraíba”, que reunirá convidados
e contempladores do paraíso natural que encanta turistas e pa-
raibanos. Uma ótima programação para o fim de semana.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Adilson Leite da Silva, Ana Luiza Bronzea-

do Aguiar, Estela Donato, Francisco de Assis Costa, Ignês Cunha,
Marconi Timotheo Souza, Maria Inez da Cunha Fernandes, Maria do
Socorro Uchoa Muniz, Maria Rocha Alecrim, Mariza Monteiro Gabí-
nio, Regina Maciel Franca e Terezinha Dantas Carneiro.

Vanessa
Teixeira
comemorou
sua nova idade
em recepção
privê

Tatiana Amaral,
o anfitrião
Ricardo
Viegas,Trade
Marketing da
Vivo, o
homenageado
Rodrigo Cortez
e o colunista
Ricardo Castro

Os empresários Soraya e
Eduardo Viegas retornaram
de mais uma viagem de férias

Alice Fernandes e Percival
Brito comandam a decoração
dos ambientes no encontro
dos governadores
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 Beth Vasconcelos virá
para nossa Tarde Caipi-
ra comandando uma
grande turma de se-
nhoras de João Pessoa.

 Entre as aniversariantes
desta sexta-feira, a
sempre elegante Este-
la Donato.

 O jornalista Aluísio Mou-
ra passou o último fi-
nal de semana por Na-
tal, desfrutando as be-
lezas da linda Capital
potiguar.

 Clube Campestre mo-
vimenta em seus sa-
lões, amanhã, anima-
díssimo “Recordando o
São João”.

 A dupla Kátia Virgínia &
Gabmar Cavalcanti se
apresentou na cidade
de Sumé, na sede so-
cial do São Tomé Espor-
te Clube, e foi aquele
tremendo sucesso.

 Retorno na próxima. Bye.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas

2 Colônia de Férias
Cinquenta crianças participaram da anual Colônia de Férias pro-

movida na fazenda “Santana” – nas proximidades da vila de
Galante, sob a coordenação da empresária Keyla Freire Xavier.
Aliás, Keyla e toda sua equipe dedicam maior carinho e atenção
ao evento, proporcionando sempre uma programação variada,
com muitas brincadeiras, passeios e momentos de lazer.

2 Das Artes
Os 60 anos do Correio das Artes (1949-2009) – o tradicional suple-

mento literário do jornal A União – acontecerá, finalmente, na
próxima quarta-feira. O importante acontecimento terá lugar
na Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa, com o pres-
tígio das mais representativas autoridades do Estado.

2 Na missa
O empresário Pedro Freire – leia-se Granmoto e Fazenda “Maria

da Luz” – aniversariou recentemente, no Dia de São Pedro – e,
como assíduo frequentador da missa das quatro horas, na Igre-
ja Nossa Senhora do Carmo (às segundas-feiras), foi parabeni-
zado pelos demais assistentes e amigos, com todos cantando o
“parabéns pra você”.

2 Autógrafos
Foi super prestigiado o coquetel de lançamento do livro “Dois Ir-

mãos, um mesmo ideal”, de autoria do escritor-cerimonialista
Itapuan Botto Targino, que teve lugar no salão nobre da Funda-
ção Casa de José Américo, na Capital. Convidados, intelectuais,
imprensa e amigos do autor prestigiaram a concorrida noite de
autógrafos.

2 Vips & Tops
 Mana Trigueiro – que re-

side na Veneza Brasilei-
ra – passa alguns dias
pela cidade e recebe a
hospitalidade de sua
irmã, a professora-ami-
ga Salete Carolino.

 As patronesses da Tarde
Caipira 2009 já estão de
posse dos seus respecti-
vos convites. Dia 28 des-
te mês, a partir das 16
horas, no Saloon – tendo
como madrinha princi-
pal a empresária Keyla
Freire Xavier.

 A jovem acadêmica Carol
Vasconcelos – que é filha
dos queridos amigos Ed-
son e Marinilda Vascon-
celos – irá receber inú-
meras felicitações de pa-
rabéns, próxima segun-
da, quando estreia uma
nova idade. Nosso beijo
de carinho para ela!

 Nossa solidariedade aos
familiares do Sr. Francis-
co pinto Brandão, em
virtude do seu faleci-
mento. A missa de séti-
mo dia foi na última ter-
ça-feira, na Catedral de
Nossa Senhora da Con-
ceição, com o compare-
cimento dos familiares e
amigos.

 O decorador Rui Sales re-
cebendo ainda parabéns
pelas belas e inúmeras
ornamentações juninas
que idealizou! – Último
final de semana ele pas-
sou por sua terra natal,
Sertânia – no vale do
moxotó pernambucano.

2 Doutorado
Em virtude da gripe “suína” – que ora se evidencia na Argentina –

ficou adiada para janeiro do próximo ano a conclusão do doutora-
do em Ciências Jurídica e Social que o advogado Ricardo Luiz Mar-
tins Lacerda vem se submetendo pela Universidade do Museu So-
cial da Argentina.

2 Olindina
O jovem empresário Antônio Aprígio comanda com sucesso a rede de

lojas “Olindina”, especializada em roupas, calçados e acessórios
femininos e masculinos. Com lojas em Sumé, Monteiro, Serra Bran-
ca, Queimadas e em Pernambuco – em Jataúba e Santa Cruz do
Capibaribe.

2 Circulando
O fisioterapeuta e osteopata Marcelo Aldano de França – irmão de

nossa querida amiga Maria Aldano – passou 12 anos residindo e,
ao mesmo tempo, estudando na Europa, mais precisamente entre a
Espanha e a Suécia, e agora está retornando ao Brasil – se fixando
no Sul do estado de Minas Gerais. Por ocasião dos festejos juninos
ele esteve por Campina Grande, revendo os familiares e amigos, e
desfrutou de todas as comemorações, pois é um grande amante e
admirador do nosso forró.

2 Rebeca
Super felizes, os queridos amigos Ricardo Luiz e Yeda Silveira Martins

já estão em João Pessoa, para a elegante festa de formatura da filha
Rebeca Martins, que conclui seu Curso de Direito pela Unipê. O
baile está marcado para amanhã, no Paço dos Leões.

2 Parabéns
Aniversariantes de amanhã: as senhoras Fátima Soares e Adnalva

Viana; já na próxima terça feira (14), quem rasga folhinha do calen-
dário da vida é a Sra. Terezinha Cabral. Para todas, o nosso carinho
e nossa exclamação jubilosa, com muita paz, saúde e felicidades.

2 Boston
Para defesa de tese em Computação, já está em Boston – nos States – o

jovem acadêmico Elmano Filho. Em sua companhia decolaram
rumo à terra do Tio Sam o seu pai, Elmano Cavalcanti, e o seu tio
materno Gustavo Mayer Ramalho.

2 Posse no Lions
O colunista divulgou que seria no dia 28 deste mês a posse da

nova diretoria do Lions Clube – Centro, quando a data
correta será 24 deste mesmo mês. Ficam as desculpas, pelo
lapso. O casal Abraão (Maria José) Mineiro irá transmitir
o cargo para Marthos (Carmem) Themoteo, em meio a
coquetel-jantar. Agendamos.

Os irmãos
Maria e
Marcelo Aldano
de França,
acontecendo
no ambiente
renovado do
La Costa

Duas
presenças

sempre
muito

queridas em
nossas

promoções:
Ida Ximenes

e Lourdes
Carvalho

Lucas

Em ritmo junino, na
pirâmide do Parque
do Povo: Mana
Trigueiro, Eliane
Ramalho, Marlene e
Eneida Agra
Maracajá

Eles formam
um casal

chiquérrimo:
Titto e Shirley

Motta,
empresários de

sucesso na
cidade e região

Marcando elegância em recente
acontecimento social: Vitória Serrano e
Fátima Villar

Num flash para o colunista: Maria
Motta com a médica Terezinha
Gaudêncio e a empresária Sevy Silveira
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Agenda

22222 CINEMA
TRANSFORMERS: A VIN-
GANÇA DOS DERROTADOS
(147 min) - Aventura. Box 1
(Dublado) - 12h15 (somente
sábado e domingo) e 15h15
(exceto quarta e quinta-fei-
ras). Box 1 (Legendado) -
18h15 (exceto quarta e quin-
ta-feiras) e 21h15.

A ERA DO GELO (125 min) -
Cens. 12 anos. Suspense. Box
2 (Dublado) - 13h30, 15h30,
18h00 e 20h10 (exceto quar-
ta e quinta-feiras). Box 5 (du-
blado) -  14h00, 16h20,

18h30 e 20h40. Box 7 (Du-
blado) -  14h30, 16h45,
19h00, 21h10 (exceto quarta
e quinta-feiras).

A MULHER INVISÍVEL (105
min) - Cens. 14 anos. Comé-
dia Romântica. Box 4 - 14h05
(exceto quarta e quinta-fei-
ras), 16h25 (exceto quarta e
quinta-feiras), 18h45 (exceto
quarta e quinta-feiras) e
21h05 (exceto quarta e quin-
ta-feiras).

TRAMA INTERNACIONAL
(150 min) - Cens. 14 anos.

Sandra Bullock é a atriz de ‘A proposta’, comédia que está em cartaz nos cinemas

Suspense. Box 3 - 13h45,
16h15, 18h50 e 21h25.

A PROPOSTA (140 min) -
Cens. 12 anos. Comédia. Box
6 - 14h15, 16h35, 18h55 e
21h20.

17 OUTRA VEZ -  (102 min) -
Censura Livre - Comédia. Box
8 (Legendado) -  14h10
(exceto quarta e quinta-fei-
ras), 16h30 (exceto quarta e
quinta-feiras), 18h40 (exceto
quarta e quinta-feiras) e
21h00 (exceto quarta e quin-
ta-feiras).

Áries (21/03 a 20/04)  - A
instabilidade das ultimas semanas
começam a se distanciar. Depois de um
ciclo lunar difícil, mas que já está no
fim, o melhor a fazer é tentar relaxar e
entregar ao Universo o que não deu
para resolver. Aproveite esta boa fase
com os amigos para se divertir.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - A boa
fase financeira continua e ainda
com maiores possibilidades de
parcerias e bons e lucrativos
negócios. Apesar de sua energia
ainda estar em baixa, você estará
mais aberto para agitações e
eventos sociais.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Depois da
tempestade...procure descansar. Nesta
fase lunar difícil o Universo procurou
deixar claro a necessidade do desapego
e de saber deixar para trás o que já não
serve mais. Pense bem sobre o que
ficou, entenda as principais lições e
comece uma nova vida.

Libra (21/09 a 20/10) - Sol no meio
do céu continua trazendo luz e
sucesso à sua profissão. Aproveite esta
ótima fase para mostrar seus talentos e
capacidades, pois as oportunidades
ainda continuam e algumas portas
ainda se abrirão nesse setor. Novas
amizades e possíveis amores também
estão previstos.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Hoje o dia segue mais tranqüilo, mas
com algumas tarefas importantes a
serem concluídas. Não deixe nada para
depois, pois pode se arrepender.
Algumas questões de trabalho, saúde e
relacionamento atingiram seu ápice e
essa energia ainda estará marcante
durante esta semana.

Virgem (21/08 a 20/09)  - Saturno
em bom aspecto com sol e mercúrio
traz a você possibilidade de novos
negócios. Sua mente estará mais clara e
você mais otimista também. Aproveite a
boa fase para estruturar ainda mais
seus planos e continuar caminhando
em direção aos seus objetivos práticos.

Sagitário (21/11 a 20/12) - O dia
segue mais leve e algumas questões
de âmbito concreto que trouxeram
preocupações ficam mais leves. Sua
sensibilidade está a flor da pele e
você deve, por isso, cuidar de sua
saúde emocional. Relaxe, medite, faça
banhos, se entregue aos bons
fluidos do Universo.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Aproveite
a boa fase para olhar com mais
profundidade e carinho para os seus
sentimentos e emoções. Nos últimos
anos você passou por muitas
mudanças e levou muitos sustos
também. Portanto, dê-se o direito de
ser mais amoroso com você.  Procure
ser racional.

Touro (21/04 a 20/05)  - Aproveite
os últimos dias de marte em seu signo
para colocar pontos finais em
situações mal resolvidas,
especialmente as que exigem mais
rigor e vigor. Venus em gêmeos ajuda
o setor financeiro trazendo novos e
lucrativos negócios.

Leão (21/07 a 20/08)  - Nesta fase
sua energia ainda está em baixa e
você não deve forçar nenhuma barra
na tentativa de mudar isso. Respeite
este momento e aproveite para refletir
e planejar seu próximo ano astral que
está próximo. Dia ótimo para estar
entre amigos, namorar e se divertir.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Controle sua agressividade e
necessidade de colocar limites em
questões que já não suporta mais.
Encerre o que deve ser encerrado para
que você possa entrar nesta nova fase
sem nenhum peso extra. Você já sente
que está mais sério com relação ao
amor e relacionamentos em geral.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Apesar
de você ainda preferir estar fechado
em seu mundo, o astral está bem
mais tranqüilo e menos denso. A
partir da tarde a lua entra em seu
signo e com isso você fica mais
aberto às pessoas ao seu redor. Sua
necessidade de estar entre os que
ama fica maior também.
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As quatro estações de

O

Badalado e premiado filme
do cineasta sul-coreano
será exibido, hoje, ao meio-
dia, no Cine Sucesso, em
João Pessoa

KIM-KI DUK

filme ‘Primavera, verão, outo-
no, inverno... e primavera’, de
Kim-Ki Duk, será exibido, hoje,

ao meio-dia, no  Cine Sucesso, no Sesc
Centro, em João Pessoa. A entrada é gra-
tuita. O filme se passa em um pequeno
monastério flutuante sobre um lago,
onde vivem um velho monge e seu jo-
vem aprendiz. Enquanto o menino ex-
plora os arredores, ele se deixa levar por
seus instintos e crueldades infantis. Po-
rém, o mestre fica atento para ensinar
suas lições e mostra para o garoto que as
consequências de pequenos atos podem
durar a vida inteira.

‘Primavera, Verão, Outono, Inverno...
e Primavera’ marca, de certa forma,
uma viragem na carreira do realizador
sul-coreano Kim Ki-duk, depois de tí-
tulos caracterizados por uma forte vi-
olência psicológica, de onde se retêm
personagens femininas fragilizadas,
vítimas de abusos ou forçadas a sub-
meterem-se física e emocionalmente.
‘Nappeum Nanja’ ‘Bad Guy’ (2001) tem
como protagonista um “herói” despre-
zível que decide vingar-se de uma es-
tudante, chantageando-a e levando-a à
prostituição. ‘Suchwi-in Bulmyeong’
(‘Address Unknown’), do mesmo ano,
segue personagens afectadas, de uma
forma ou de outra, pela presença mili-
tar norte-americana na Coreia do Sul;
uma delas é uma moça que mantém
uma relação com um homem com o
único propósito de conseguir ser ope-
rada ao olho que perdeu em criança.

O PENÚLTIMO FILME DE KIM
Ainda se ouvia falar dele e já o realiza-

dor apresentava ‘Samária’ (2004) em
Berlim — assemelha-se a um processo
de meditação. As portas abrem-se pe-
rante o espectador, à medida que as es-
tações se sucedem e a personagem cen-
tral cresce e amadurece. Com o cresci-
mento vêm os erros, uns mais graves do
que outros. O monge, mestre e figura
paternal, tenta levá-lo para a via da re-
tidão moral, mas a natureza humana
resiste. A presença feminina desperta os
instintos carnais — será difícil falar em
amor nesta sequência — e desvia o apren-
diz do percurso que lhe foi traçado. Os
caminhos e as portas são metáforas ób-
vias sobre as quais não valerá a pena
discorrer muito por aqui, sendo sinto-
mático que, a dada altura, o monge es-
creva em vários pedaços de papel a pa-
lavra “fechar” (o caracter chinês bì).

Há paralelos formais, fortes, e narrati-
vos, casuais, com ‘Seom’ (‘The Isle’) (1999),
um filme anterior do realizador a estrear
em Portugal (cujo título nacional tem ten-
dência a perder-se nos corredores escu-
ros da nossa memória). O cenário é simi-
lar: um lago, com uma habitação flutuan-
te. Se os filmes tivessem estreado conse-

cutivamente seríamos levados a crer que
Kim os tinha rodado em simultâneo,
aproveitando o mesmo cenário e enco-
lhendo substancialmente os orçamentos.
A nível do argumento, o filme anterior
coloca um fugitivo da lei numa estância
de pesca, uma premissa que acabará por
tocar ao de leve o desenvolvimento nar-
rativo de ‘Primavera...’. Aqui, o arranque
é idílico, paradisíaco, casto; um velho,
símbolo da sabedoria e uma criança, sím-
bolo da inocência, mas também da igno-
rância e da crueldade primária do ser
humano (ainda por confinar por proces-
sos de educação e socialização), movem-
se numa realidade aparte, isolada dos
vícios e distrações do mundo moderno,
cumprindo rituais budistas de ilumina-
ção e enriquecimento espiritual.

A narrativa é cíclica, como o próprio
título indica e se quisermos extrair uma
“mensagem” poderíamos optar pela
ilustração da essência da natureza do
ser humano; a sua maldade intrínseca,
que resiste à iluminação do saber e da
racionalidade.

É fácil reduzir o filme a um aforismo
ou a uma lição de filosofia, mas o cine-
ma de Kim — que interpreta ele mesmo
a última encarnação do protagonista —
nunca se revelou complexo em termos
narrativos; é sobretudo uma obra vis-
ceral, com uma forte componente visu-
al e estética, delineando uma simbolo-
gia clara e bem definida sobre a evolu-
ção do homem enquanto ser moral e a
procura da integração harmoniosa com
o meio natural.
EITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENOCineasta faz uso da cultura oriental e debate costumes em um excelente filme

Cena do filme que aborda
personagens fragilizadas e a

crueldade humana

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Dono vai responder criminalmente
por queda de imóvel tombado em JP

Iphaep vai pedir ao Ministério Público providências para determinar a responsabilidade pela ação danosa ao patrimônio histórico e cultural da Capital

Iphaep tomará
as providências
jurídicas cabí-

veis, inclusive com encami-
nhamento de ofício ao Minis-
tério Público Estadual, no
sentido de que a Curadoria do
Patrimônio Público tome as
providências penais para de-
terminar a responsabilidade
criminal e judicial do propri-
etário, pela ação danosa ao
patrimônio histórico e cultu-
ral de João Pessoa". Foi o que
revelou o diretor do Institu-
to do Patrimônio Histórico e
Artístico do Estado da Paraí-

Thamara Duarte
DO IPHAEP

“O
ba, Damião Ramos Caval-
canti, ao falar sobre o imó-
vel da Praça Álvaro Macha-
do, s/n, localizado no Vara-
douro, cuja parte de sua fa-
chada lateral ruiu. A arqui-
teta Cristina Evelise, chefe da
Divisão de Fiscalização, In-
fração e Multas do Iphaep,
esteve no local e constatou:
"A parte frontal também
está sob risco de desabamen-
to. Estamos pedindo, em ca-
ráter emergencial, à Defesa
Civil do município, o escora-
mento do prédio".

O imóvel pertenceu a Vic-
tório R.S. Maia e, atualmen-
te, encontra-se em espólio ju-
dicial. Foi sede do Hotel do

Luso-Brasileiro, onde o escri-
tor Mário de Andrade se hos-
pedou, quando esteve na Pa-
raíba, em 1928. O terreno dos
fundos está locado a uma ofi-
cina mecânica. Ele faz parte

da lista dos imóveis em situa-
ção de risco, cujo documento
foi elaborado, em 2006, pelos
técnicos do Iphaep e da Co-
missão do Centro Histórico
de João Pessoa e entregue às
Defesas Civis da Prefeitura e
do Estado e o Ministério Pú-
blico Estadual.

Segundo aponta o levanta-
mento, havia 87 imóveis em
situação de risco, com possi-
bilidade de desabamento, no
Centro Histórico da Capital
paraibana. "Hoje, devido às
ações conjuntas do Iphaep e
demais órgãos de preserva-
ção, este número caiu para
78", afirma Damião Caval-
canti. "Deste total, 93 por

cento pertence a particulares
e somente 7 por cento é do Es-
tado e da União".

Segundo o diretor do pa-
trimônio estadual, é do pro-
prietário a obrigação de con-
servar e manter o imóvel. "A
menos que haja um interesse
imobiliário, os donos vêm
respondendo às solicitações
do Iphaep no sentido de res-
taurar seu bem. A ação do ins-
tituto está sendo no sentido
de ajudar, atuando como uma
espécie de "corretor", ofere-
cendo o imóvel para que ele
possa ser usado como sede de
empresas, bancos e entida-
des e retorne à vida normal e
urbanística da Capital".

#
Fachada lateral da casa
situada na Praça Álvaro
Machado, que se
encontra em espólio
judicial, ruiu devido a
chuva que assola a Capital

Buracos se multiplicam com chuvas

Quem dirige seu veículo pe-
las ruas de João Pessoa ainda
precisa ter cuidado com os vá-
rios buracos abertos pelas
chuvas caídas na cidade.

"O maior problema de João
Pessoa é, ainda, a falta de dre-
nagem pluvial. A maioria dos
gestores, infelizmente, faz
obras de fachada, que apare-
cem mais.  Ou seja, antes da
pavimentação, se faz o serviço
de drenagem, que evita o acú-
mulo de água na superfície",
comenta a diretora de Manu-
tenção e Conservação da Se-
cretaria Municipal de Infraes-
trutura, Vânia Franca.

Ela diz que já está sendo rea-
lizada a recuperação de pavi-
mento - mais conhecida como
Operação Tapa Buraco - mas a
Seinfra pretende intensificá-la,
efetivamente, a partir do mês
de agosto, quando da diminui-
ção do período chuvoso, pelos
principais corredores de trans-

porte coletivo. Além dos prin-
cipais corredores utilizados
pelo sistema de transporte ur-
bano de passageiros - a exem-
plo das Avenidas Dom Pedro
II, Castelo Branco, no conjunto
homônimo, Sérgio Guerra, nos
Bancários, e Rua Josefa Tavei-
ra, em Mangabeira - ela infor-
ma que a Operação Tapa Bu-
raco vai atuar ainda em ruas
localizadas no Centro, Vara-

douro, além de áreas como
bairros do Bessa, Manaíra, Ja-
guaribe, Cristo Redentor, Ran-
gel, Mangabeira e Valentina Fi-
gueiredo.

Já na Av. Camilo de Holan-
da, no Centro, a previsão é de
que a recuperação do asfalto
ocorra na próxima semana,
depois de feita a poda e retira-
da das raízes que afetaram o
leito de rolamento.

Em cinco dias, Cagepa faz
118 reparos em vias públicas

A ação coordenada das
microrregiões da Compa-
nhia de Água e Esgotos da
Paraíba (Cagepa) conser-
tou em cinco dias não con-
secutivos, 118 buracos dei-
xados por obras de manu-
tenção nas redes de abas-
tecimento de água e esgo-
tamento sanitário na Gran-
de João Pessoa.

O gerente regional da Ca-
gepa no Litoral, Efigênio Vi-
lar, revelou que a meta inicial
era sanar todas as pendên-
cias relativas à reposição de
pavimento na Grande João
Pessoa dentro de 60 dias,
"mas como temos obtido ex-
celentes resultados, pode-
mos prever um prazo muito
menor, entre 30 e 40 dias".

Ele destacou que apesar
das chuvas intensas que
ocorreram nos últimos
dias, foi atingido um núme-
ro acima das expectativas.
"Na sexta-feira (3), quase
não pudemos trabalhar no
reparo de pavimento, por-
que choveu praticamente o
dia todo, mas mesmo as-

sim ainda conseguimos fe-
char 11 buracos. Só a par-
tir da terça-feira (7), é que
tivemos condições plenas
de realizar esse trabalho",
disse o gerente.

CONSERTOS
"Nós não só conseguimos

fechar um número mais do
que satisfatório de buracos
gerados pela Cagepa, como
também reduzimos as re-
clamações dos moradores
através da mídia, já que as
deficiências mais prejudiciais
à população foram sanadas
dentro de uma semana",
prosseguiu Efigênio.

Mesmo com inúmeras
pendências acumuladas, o
gerente assegurou que a
Cagepa não apenas realiza-
rá o conserto de buracos
antigos, mas também aten-
derá solicitações que sur-
jam eventualmente. "As-
sim que recebemos uma re-
clamação de buraco aber-
to, colocamos na progra-
mação e providenciamos
imediatamente a reposição
de pavimento daquele lo-
cal, para evitar que as de-
mandas acumulem nova-
mente", completou.

ACIMA DA EXPECTATIVA

Eber Azevedo de Freitas
DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
DA CAGEPA

Guilherme Cabral
REPÓRTER

Os buracos têm atormentado a vida dos motoristas de João Pessoa

Bairros têm ruas alagadas e casas desabam

Os danos provenientes das
chuvas caídas nos últimos
dias em João Pessoa provoca-
ram alagamentos de ruas em
diversos bairros, deslizamen-
tos de barreiras, desabamen-
to de três casas nas áreas da
favela Saturnino de Brito e no
Alto do Mateus, e na comuni-
dade Nova Mangabeira, uma
árvore caiu em cima de uma

casa e por pouco não atingiu
uma família.

Os estragos fizeram com que a
Defesa Civil Municipal interdi-
tasse mais uma vez o acesso à
barreira do Cabo Branco porque
uma árvore caiu provocando o
deslizamento de parte da bar-
reira. De acordo com o engenhei-
ro e assessor técnico da Defesa
Civil Municipal, Alberto Sabino,
o órgão vem adotando medidas
paliativas que podem evitar da-
nos maiores à população.

"Apesar de todo o trabalho de
prevenção que foi e vem sendo
realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal, através da Autarquia
Municipal de Limpeza Urbana
(Emlur), da Guarda Municipal
e Secretaria de Infraestrutura
ainda temos encontrado mui-
tas dificuldades, pois o volume
de chuvas tem sido alto e na
Capital existem ainda muitas
construções em locais de risco
como encostas e barreiras", jus-
tificou Alberto Sabino.

Teresa Duarte
REPÓRTER
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