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Ônibus intermunicipais podem parar a partir de quarta-feira. P. 24mais

Fórum realizado em João Pessoa reuniu governadores e ministros e serviu para a unificação de propostas voltadas
para o crescimento sustentável do Nordeste com base na realização de obras que reduzam as desigualdades. P. 5

Governadores se unem pelo
desenvolvimento da região

  ORTILO ANTÔNIO

" CEARÁ E PIAUÍ APOIAM GOVERNO
DA PARAÍBA E PEDEM APROVAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BNDES P. 4

  MARCOS RUSSO

Estande de A União
conquista novos
leitores durante a
Brasil Mostra Brasil
Visitantes ganham 30 dias
de assinatura para conhecer
o trabalho que vem sendo
executado para que o jornal
cumpra sua missão de bem
informar os paraibanos. P. 8

"

" MINISTRO DOS ESPORTES GARANTE
QUE JOÃO PESSOA ESTÁ NA ROTA
DA COPA DO MUNDO DE 2014 P. 4

" PATRIMÔNIO HISTÓRICO PODE TER
RECURSOS DO PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO P. 4
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A UNIÃO

Água e saneamento
á foi motivo de comentário, neste es-
paço, o planejamento sobre a questão
da água potável no Estado. Tocamos
em um ponto que recorda, justamen-

te, a precariedade deste planejamento. Prin-
cipalmente no que se refere às pequenas ci-
dades, às vilas e povoados, onde a política do
carro-pipa está em vigor.

Esse planejamento depende da vontade
política de uma gestão. Ainda bem que hoje
se faz presente, no Estado, uma gestão com
essa visão de aperfeiçoamento das políticas
públicas.

Também é bom saber que o governo fede-
ral tem no comando um nordestino ciente das
necessidades dos mais pobres. Ocorrendo a
parceria entre os dois governos, estadual e
federal, fica mais fácil implementar a política
desejada, que vislumbra tão somente o bem
comum.

Essa parceria se destaca, agora, em vários
projetos. Ao todo são 79 projetos, sendo 51 de
esgotamento sanitário e 28 de abastecimento
de água. Os projetos beneficiarão cidades da
região do Cariri e do Sertão, repercutindo na
vida de cerca de 430 mil habitantes.

O convênio que viabilizará esses projetos
recebe suporte financeiro do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). Assim, 51
cidades com menos de 50 mil habitantes te-
rão saneamento básico e outras 28 serão be-
neficiadas com abastecimento d’água.

Foram indicados os seguintes municípios

J
para alocação de obras: Piancó, Pombal, San-
ta Luzia, São Bento, Sumé, Cabaceiras, Agui-
ar, Aparecida, Barra de São Miguel, Belém
do Brejo do Cruz, Bom Jesus, Bonito de San-
ta Fé, Boqueirão, Brejo do Cruz, Cachoeira
dos Índios, Camalaú, Carrapateira, Congo,
Coremas, Coxixola, Gurjão, Livramento, Ma-
rizópolis, Monte Horebe, Monteiro, Nazare-
zinho, Parari, Paulista, Poço José de Moura.

Também receberão esgotamento sanitário
e abastecimento de água os municípios de Ri-
acho dos Cavalos, Santa Helena, Santo An-
dré, São Bentinho, São Domingos de Pom-
bal, São Domingos do Cariri, São Francisco,
São João do Cariri, São João do Rio do Peixe,
São José da Lagoa Tapada, São José de Espi-
ranhas, São José de Piranhas, São José do
Brejo da Cruz, São José do Sabugi, São José
dos Cordeiros, Serra Branca, Taperoá, Triun-
fo, Uiraúna, Várzea e Vista Serrana.

O Governo do Estado e o governo federal
devem começar, portanto, a partir de novem-
bro, a execução desses projetos, a um custo
estimado de R$ 400 milhões, com a contra-
partida de 10%. A ordem de execução das
obras levará em conta as principais carências
de cada município.

Um passo decisivo na condução de melhor
saúde, por meio da prevenção, quando se
evitará a disseminação de doenças, as mais
diversas. Porque, é constatado, a água trata-
da e o saneamento estancam possíveis proli-
ferações.

“Paraíba democrática, terra amada”

Por obra e graças (ri-
sos) do amigo Márcio
Roberto, o Íntegro, esse
que carrega nas prate-
leiras da memória um
cabedal de coisas boas
que vocês pobres mor-
tais não imaginam, aca-
bei de ouvir - e copiar,
pois, sinceramente, não
o possuía - Dolores Du-
ran Entre Amigos, lan-
çado pelo Biscoito Fino.
Pois bem.  Nele, começo
escrevendo, a recém rebatizada de Dolores Duran, pois,
como todos sabem ou, respeitando os gostos alheios,
deveriam saber, foi batizada mesmo de Adiléia Silva
da Rocha, estão treze (três bônus) belas composições
gravadas meio a fumaça e ao doce cheiro de cerveja das
boates cariocas.

Meninos, eu ouvi, e posso afirmar para os muitos que
somente escutaram a Dolores - nada de ai, ai, Dolores,
Virgínius! - cantando no clima frio de um estúdio, infe-
lizmente não sabem a perfeição do seu canto nas noites
vazias e numa boemia sem razão de ser.  Escutando-a,
o que é muito diferente, como vocês sabem, de ouvin-
do-a, pela perfeição do canto, suas divisões e a harmo-
nia, essas coisas da música, fica difícil para o escutador
que não sabe a sua história e a história desse disco acre-
ditar que escuta um jovem de apenas vinte e poucos
anos (morreu em 24 de outubro de 1959).

Quem está acostumado a chorar as suas dores de
cotovelo ou de parte outra qualquer do frágil corpo,
escutando - ou no caso ouvindo - clássicos como A Noi-
te do Meu Bem, Fim de Caso ou Por Causa de Você, para
não citar outros e as mal-traçadas, o que nunca desejou
este escriba, virarem um saco, irá estranhar, por exem-
plo, uma Dolores Duran cantando Over the rainbow
(Harold Arlen e E.Y. Harburg), aquela que Judy Gar-
land canta em A Noviça Rebelde, e Hymne a l'amour
(Marguerite Monnot e Edith Piaf). A pronúncia nessas
línguas? Só escutando para, depois de falar, ouvir ou-
tras vezes. Dolores, para os muitos que ainda desco-
nhecem essa jóia rara que o Márcio Roberto, o Íntegro,
me apresentou, não somente canta, mas encanta.

E ouvir/escutar uma Dolores Duran cantando Jazz?
Se não conto, escrevo. Claro que quando se fala em "can-
tar jazz", mesmo que o sujeito seja doido por samba,
problema mental que não acontece com o escriba, pois,
desde menino, sem muito gostar de samba foi um bom
sujeito, ninguém pode esquecer Billie Holiday e Ella Fit-
zgerald. Mas podem acreditar. Sem esquecer essas duas
lendas do jazz, depois que escrutei Dolores cantando
Body and soul (Robert Sour/Edward Heyman/Frank
Eyton/John Green), mesmo sem querer, também lem-
brarei da Dolores. E ai, ai...

Sendo como todos os meus dois leitores sabem meio
burro para entender certas coisas, até agora ainda estou
sem entender porque os nossos produtores musicais ain-
da não pensaram em gravar artistas em velhas e quase
vazias boates, como gostava a Dolores.  Dolores cantan-
do nos remete, mesmo que não as conheçamos, às boates
Ma Griffe, Bacará, Little Club e Bottle's., essas antológi-
cas boates situadas no histórico Beco das Garrafas.

E ainda se possível, o que impossível eu acho, chama-
ria para acompanhar esses candidatos a Dolores Du-
ran uma turma formada por - vejam o luxo - Manoel
da Conceição no violão, um sujeito também conhecido
por Mão de Vaca; Baden Powel, na época, um principi-
ante, como provado foi, de um futuro brilhante; Chi-
quinho do Acordeom, mas, muito mais que um acor-
deonista, um genial acordeonista, e um "tal" de Jaques
Klein para tocar piano. E, por fim, para não esquecer,
até quarta, Isabelas!

Dolores Duran, os amigos
e o amigo Márcio Roberto

Praça Rio Branco conta
também com a Zona Azul
A Praça Rio Branco, localizada entre as
ruas Duque de Caxias e Viscondes de
Pelotas, no centro da cidade, passa agora
a contar com o estacionamento rotativo
Zona Azul, desde a última quinta-feira (9).
A implantação foi realizada pela STTrans
para atender as reivindicações dos
comerciantes, moradores da área e da
própria Polícia Federal, que tem sede
instalada naquela localidade, foram
geradas 59 novas vagas, sendo 36 para
carros, 12 para motos e 11 vagas para
veículos oficiais.

PB mostra crescimento na
realização de eventos
O Brasil está entre os 10 países que mais
sediam eventos no mundo e a Paraíba
cresce no cenário nacional ocupando a
10ª posição como recebedora de eventos
internacionais. Com esses dados e
perspectivas cada vez mais animadoras, o
setor de eventos vem chamando atenção

de interessados em alavancar a vida
profissional e para os que mantém um
sonho de montar seu próprio negócio.

Estação Cabo Branco é
destaque em São Paulo

A Estação Cabo
Branco, Ciência,
Cultura e Artes é um
dos grandes
destaques do
material de divulga-

ção nacional desenvolvido pelo Ministé-
rio do Turismo, apresentado durante o
4º Salão do Turismo, que aconteceu em
São Paulo. O equipamento turístico é
mostrado em DVD e descrito como um
dos atrativos da Capital paraibana.

Hospital Universitário já
agenda cirurgias para 2010
O Hospital Universitário Lauro
Wanderley, em João Pessoa, está
agendando cirurgias pediátricas eletivas
para janeiro de 2010. A capacidade de

procedimentos para 2009 já foi esgotada
e os médicos não tem mais como
marcar para este ano. Alguns ambulató-
rios da cirurgia pediátrica não estão nem
mais realizando consultas, já que as
cirurgias só podem ser agendadas para
dentro de seis meses. No HU há quatro
cirurgiões pediátricos, que realizam em
torno de 450 cirurgias por ano.

Emprego na indústria
tem queda de 0,5%
O emprego na indústria brasileira teve
queda de 0,5% em maio na comparação
com abril, na série com ajuste sazonal,
informou ontem o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Esta foi a
oitava queda mensal seguida do
indicador. Na comparação com o mesmo
mês de 2008, o emprego no setor caiu
6% - a maior queda desde o início da
série histórica, em 2001. Com o resultado
de maio, o emprego industrial acumula
queda de 4,7% e, em 12 meses, o recuo
é de 1,1%.

Humberto de Almeida
1bertodealmeida1@gmail.com

Dolores, para os
muitos que ainda
desconhecem essa
jóia rara que o Márcio
Roberto, o Íntegro,
me apresentou, não
somente canta,
mas encanta. ...

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado
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EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Projeto de saneamento
vai beneficiar 430 mil

O Governo do Estado e a Funasa estão em fase de elaboração de uma série de
programas de saneamento básico em 51 cidades com menos de 50 mil habitantes

NO CARIRI E SERTÃO

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

Rio - Ninguém me contou. Eu vi. Estava lá. Às 19 ho-
ras de sábado, 15 de maio de 78, no "hall" do Hotel Praia-
Mar, em Salvador, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves,
Roberto Saturnino e Freitas Nobre receberam a visita
da direção do MDB da Bahia com a notícia nervosa:

- A Polícia Militar cercou toda a praça do Campo Gran-
de e comunicou oficialmente ao partido que não vai
permitir a reunião para lançamento das candidaturas
da Oposição ao Senado.

- Mas isto é ilegal, disse Ulysses. A portaria do Ministé-
rio da Justiça proíbe concentrações em praça pública,
não em recinto fechado. A sede do partido é inviolável.

Ulysses esfregou as mãos na testa larga, levantou-se:
- Vou entrar de qualquer jeito. Vamos entrar. É uma

arbitrariedade sem limites.

A falta que ele faz

Ulysses
Em vários automóveis, saímos todos, políticos jorna-

listas. Marcado encontro em frente ao Teatro Castro Al-
ves, do outro lado da sede do MDB. A praça era um cam-
po de batalha: 500 homens de fuzis com baionetacalada,
28 caminhões-transporte, patrulhas, lança-chamas, gros-
sas cordas amarradas nos coqueiros em torno de toda a
praça. Ulysses olhou, meditou, comandou:

- Vamos rápido, sem conversa!
Avançou. Atrás dele, Tancredo, Saturnino e a mulher,

Freitas Nobre, Rômulo Almeida. Newton Macedo Cam-
pos e Hermógenes Príncipe (candidatos do MDB ao Sena-
do), deputados Ney Ferreira, Henrique Cardoso, Roque
Aras, Clodoaldo Campos, Aristeu Nogueira, Tarcilo Viei-
ra de Melo Filho, Domingos Leonelli, vereador Marcelo
Cordeiro, Nestor Duarte Neto, jornalistas, eu. Uma cerca
de fuzis e os soldados impávidos.

Tancredo
Quando nos aproxima-

mos, um oficial gritou:
- Parem, parem!
Ulysses levantou o braço

e gritou mais alto:
- Respeitem o presidente

da Oposição!
Meteu a mão no cano de

um fuzil, jogou para o lado,
atravessou. Tancredo meteu
o braço em outro, passou.
Fomos em frente. Três imen-
sos cães negros saltaram so-
bre Ulysses. Freitas Nobre
deu um pontapé na boca de
um, Rômulo Almeida defen-
de-se de outro. Chegamos à
porta, entramos aos tombos.
Ulysses subiu à janela, os
alto-falantes ligados para a
praça:

- Soldados da minha Pá-
tria! baioneta não é voto,
boca de cachorro não é urna!

Era o comício que não ti-
nha sido planejado: 14 dis-
cursos e uma passeata. Gra-
ças à batalha de Itararé da
Bahia.

Juscelino
Contava Ulysses :
- "Foi JK que me deu a definição do político. Pouco antes de

embarcar para aquela viagem fatal, conversamos num au-
tomóvel, eu, ele e a Márcia. Perguntei se ela sairia mesmo
candidata a deputada por Minas. Ele ponderou que dona
Sara era contra, argumentou que não podia impedir que sua
filha concorresse e reconheceu que queria a candidatura dela.

- Não posso evitar - disse - ela quer sair.
Por fim, rápido, acrescentou:
- E a política é a esperança".

Geisel e Lula
Sabedorias de Ulysses, em

seu livro "Rompendo o Cer-
co":

- "Essa oligarquia, como
toda oligarquia, tudo pode e
nada sabe".

- "É indecoroso fazer polí-
tica uterina, em benefícios
dos filhos, irmãos e cunha-
dos. O bom político costuma
ser mau parente".

- "O presidente Geisel é
ventríloquo e a Arena é seu
boneco mais obediente, fa-
moso e hilariante pelo humor
negro."

- "Não acho nada da Are-
na, pois ela não é. Não é par-
tido, é papel carbono. Não é
voz, é eco, vaca de presépio
do serviçal "sim senhor".

- O poder não corrompe o
homem. O homem que cor-
rompe o poder. O homem é o
grande poluidor, da nature-
za, do próprio homem, do
poder. Se o poder fosse cor-
ruptor, seria maldito e pros-
crito".

Paulo Dantas
ASCOM DA  SEPLAG

Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão, e a

Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) estão em fase de elabo-
ração de uma série de projetos
de saneamento básico em 51 ci-
dades com menos de 50 mil ha-
bitantes. Todas as cidades já fo-
ram selecionadas, conforme cri-
tério da própria Funasa. Ao todo
são 79 projetos, sendo 51 de es-
gotamento sanitário e 28 de abas-
tecimento de água. Os projetos
beneficiarão cidades da região do
Cariri e do Sertão, atingindo cer-
ca de 430 mil habitantes.

A previsão é de que a partir
de novembro o governo come-
ce a emitir ordens de serviço

para a execução dessas obras.
O custo total está estimado em
aproximadamente R$ 400 mi-
lhões, com contrapartida de
10%. Os recursos  fazem parte
do  Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC).

A ordem prioritária de lici-
tação dos projetos para execu-
ção das obras levará em con-
sideração as carências mais
relevantes apresentadas por
cada município. O que se espe-
ra é que a execução do projeto
seja feita em bloco de municí-
pios. A Seplag é o órgão conve-
nente, junto a Funasa, ficando,
no entanto, a parte operacio-
nal dos projetos sob a respon-
sabilidade da Cagepa.

As cidades beneficiadas são:
Piancó, Pombal, Santa Luzia,
São Bento, Sumé, Cabaceiras,

Aguiar, Aparecida, Barra de São
Miguel, Belém do Brejo do Cruz,
Bom Jesus, Bonito de Santa Fé,
Boqueirão, Brejo do Cruz, Ca-
choeira dos Índios, Camalaú,
Carrapateira, Congo, Coremas,
Coxixola, Gurjão, Livramento,
Marizópolis, Monte Horebe,
Monteiro, Nazarezinho, Para-
ri, Paulista, Poço José de Mou-
ra, Riacho dos Cavalos, Santa
Helena, Santo André, São Ben-
tinho, São Domingos de Pom-
bal, São Domingos do Cariri,
São Francisco, São João do Ca-
riri, São João do Rio do Peixe,
São José da Lagoa Tapada, São
José de Espiranhas, São José de
Piranhas, São José do Brejo da
Cruz, São José do Sabugi, São
José dos Cordeiros, Serra Bran-
ca, Taperoá, Triunfo, Uiraúna,
Várzea e Vista Serrana.

Emater discute ações para o meio rural
Os coordenadores regionais da

Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural da Paraíba (Ema-
ter-PB) assumem papel impor-
tante para o sucesso da política
desenvolvida para o setor pelo
Governo do Estado. O entendi-
mento é do presidente do órgão,
Hermano Araújo. O apoio ao ho-
mem do campo, segundo ele, é
priorizado pelo governador do
Estado dentro das metas de tra-

balho da Secretaria do Desenvol-
vimento da Agropecuária e da
Pesca.

Ele destacou que são os coor-
denadores regionais "o coração
e mola propulsora do desenvol-
vimento no meio rural paraiba-
no, procurando levar aos agri-
cultores familiares paraibanos
ensinamentos técnicos necessá-
rios ao desenvolvimento de suas
atividades profissionais, tanto

na área da agricultura quanto da
pecuária e da pesca".

A reunião da diretoria colegia-
da da Emater discutiu estratégias
da empresa para o cumprimento
do seu calendário de ações deste
ano, tendo o agricultor familiar
como a figura central de toda a
política destinada ao desenvol-
vimento da economia primária
do Estado.

O
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“Paraíba democrática, terra amada”

Fé, esperança e amor. Jesus operou milagres de
cura e atuou com poder sobre a natureza e sobre
a morte:

Jesus transforma água em vinho: João 2:11 " 11.
Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus
realizou em Cana da Galiléia. Assim revelou a sua
glória, e seus discípulos creram nele."

A cura do filho de um oficial do rei: João 4:49-50 "
49. Disse o oficial: Senhor, desce, antes que meu fi-
lho morra. 50. Respondeu Jesus: Vai, o teu filho vive.
O homem creu na palavra de Jesus, e partiu."

O paralítico de Betesda: João 5:9 "9. Imediatamen-
te o homem foi curado, tomou a sua esteira, e pôs-se
a andar. Aquele dia era sábado."

A Pescaria: Lucas 5:4-6 "4. Quando acabou de fa-
lar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as
vossas redes para pescar. 5. Respondeu-lhe Simão:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apa-
nhamos, mas sobre tua palavra, lançarei as redes. 6.
Fazendo assim, colheram uma grande quantidade
de peixes, e rompia-se-lhes a rede."

A cura de um endemoninhado: Marcos 1:25-26 "
25. Repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele.
26. Então o espírito imundo, convulsionando-o, e cla-
mando em voz alta, saiu dele."

A cura da sogra de Pedro: Marcos 1:30-31 "30. A
sogra de Simão estava acamada com febre, e logo
lhe falaram dela 31. Então, aproximando-se, to-
mou-a pela mão, e a levantou. A febre a deixou, e
ela os servia."

A cura de um leproso: Lucas 5:13 " 13. Ele, esten-
dendo a mão, tocou-lhe, e disse: Quero, sê limpo! E
imediatamente a lepra desapareceu dele."

A cura do homem da mão ressequida: Mateus
12:13 " 13. Então disse àquele homem: Estende a
tua mão. Ele a estendeu, e ficou sã como a outra."

A cura do criado do centurião de Cafarnaum: Ma-
teus 8:13 " 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai! E
seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o
seu criado ficou sã."

O filho da viúva de Nain: Lucas 7:14-15 " 14. Che-
gando-se, tocou o esquife e, parando os que o leva-
vam, disse: Jovem, a ti te digo: Levanta-te.15. O de-
funto assentou-se, e começou a falar, e Jesus o entre-
gou à mãe dele."

Cura de um endemoninhado mudo: Mateus 12:22
" 22. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego
e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e
mudo falava e via."

Jesus acalma a tempestade: Marcos 4:39 " 39. Ele,
despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar:
Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou, e hou-
ve grande bonança."

O endemoninhado geraseno: Marcos 5:15 "15.
Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que
tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo;
e temeram."

A cura da mulher com fluxo de sangue: Mateus
9:21-22 " 21. Ela dizia consigo: Se eu tão-somente
tocar o seu manto, ficarei sã. 22. Jesus, voltando-se e
vendo-a, disse: Tem bom ânimo filha, a tua fé te sal-
vou. E desde aquele momento a mulher ficou sã."

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Milagres de Jesus

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Governadores pedem
aprovação de empréstimo

Cid Gomes, do Ceará, e Wellington Dias, do Piauí, durante o Fórum dos Governadores,
fizeram apelo aos deputados paraibanos para que aprovem o financiamento do BNDES

governador do Ceará,
Cid Gomes, fez um
apelo durante o XI

Fórum dos Governadores
do Nordeste, realizado nes-
ta sexta-feira (10) no Hotel
Tambaú, em João Pessoa,
para que os deputados es-
taduais da Paraíba apro-
vem o empréstimo solicita-
do pelo Governo do Estado
ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

"Acho que esse financia-
mento é feito em condições
equitativas para todos os
estados brasileiros, propor-
cional às perdas que eles ti-
veram ao longo desse tem-
po e que se prevê ainda para
frente do repasse do Fundo

O

de Participação dos Estados
(FPE). Portanto, a Assem-
bleia deveria ter um gesto
generoso, embora eu não
devesse me meter nessa
questão, mas faço um apelo
para que os deputados com-
preendam a importância
disso e aprovem esse finan-

Patrimônio histórico do NE
poderá ter recurso do PAC

As cidades consideradas de va-
lor histórico poderão ser contem-
pladas com recursos do Progra-
ma de Aceleração do Crescimen-
to (PAC). O anúncio foi feito na
manhã desta sexta-feira (10), pelo
ministro da Cultura, Juca Ferrei-
ra, durante o XI Fórum dos Go-
vernadores do Nordeste, que acon-
teceu em João Pessoa, na Paraíba.

O ministro disse que se trata
de uma ação que vai interessar
ao Nordeste, região onde exis-
tem importantes cidades com
um valioso patrimônio históri-
co. A Paraíba também pode se
credenciar a obter recursos des-
te programa. Ele, no entanto,
não detalhou, ainda, como será
o acesso a este fundo de incenti-

vo de preservação.
A meta inicial do PAC é con-

templar 100 cidades históricas,
algumas já são patrimônios da
humanidade. A proposta do
governo federal é ajudar na sua
conservação. "Todas têm os
mesmos problemas das cida-
des brasileiras e os prefeitos sa-
bem como é difícil respeitar as
regras impostas pelo sistema
de regulação do patrimônio
brasileiro", comentou.

Segundo ele, é necessário que
exista um esforço concentrado
dos governos estaduais para que
conscientizem suas bancadas
para olhar com atenção na dire-
ção deste importante instru-
mento de captação de recursos
que ajudará na preservação e
melhoria da qualidade de vida
destas cidades.

Memorial
Sivuca será
construído
pelo Estado

O Governo da Paraíba
construirá o Memorial Sivu-
ca. O anúncio é do subsecre-
tário de Cultura, Flávio Ta-
vares, em coletiva à im-
prensa nessa sexta-feira
(10), no Hotel Tambaú. Ele
afirmou que o ministro da
Cultura, Juca Ferreira, agen-
dou, para dentro de 10 dias,
tratar do projeto do memo-
rial com Flávio Tavares, em
Brasília. Ainda no aeropor-
to, em sua chegada a João
Pessoa para o XI Fórum dos
Governadores do Nordeste,
o ministro Juca Ferreira afir-
mou que dará prioridade
máxima ao assunto. Ele foi
recepcionado no aeroporto
ao som do grande sucesso
de Sivuca e Glorinha Gade-
lha, "Feira de Mangaio" e fi-
cou impressionado pela be-
leza da música.

O projeto do Memorial Si-
vuca é de autoria da viúva
do artista paraibano de Ita-
baiana, a compositora Glo-
rinha Gadelha. O projeto ar-
quitetônico ainda não foi ela-
borado, portanto, ainda não
há estimativa do valor da
obra. Flávio Tavares adian-
tou que o museu será cons-
truído em João Pessoa ou na
cidade de Campina Grande.

José Nunes
DA SECOM-PB

ciamento", enfatizou Cid.
Já o governador do Piauí,

Wellington Dias, ressaltou a
importância da aprovação
do empréstimo para que os
Estados possam manter suas
contas equilibradas. Disse
que no Estado do Piauí os de-
putados de situação e oposi-
ção votaram a favor do em-
préstimo por entender que
não poderiam ter um posicio-
namento contrário.

"Existe uma necessidade de
compreensão dos diversos
partidos, o que está em jogo
nesse caso é o equilíbrio do
Estado, da folha de pagamen-
to, da capacidade de não se
perder oportunidade de in-
vestimento que está em jogo",
acrescentou Wellington.

#
Eles ressaltaram que os
recursos vão equilibrar
o caixa estadual e
possibilitar investimentos

Ministro diz que JP está na
rota da Copa do Mundo

O ministro dos Esportes, Or-
lando Silva, disse nesta sexta-
feira (10), durante o XI Fórum
dos Governadores do Nordes-
te, no Hotel Tambaú, que João
Pessoa está definitivamente na
rota da Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014.

Antes do encontro, Orlando
Silva prometeu ao governador
da Paraíba concentrar todos os
esforços no sentido de que João
Pessoa possa receber seleções
durante a fase de preparação
para a Copa do Mundo. "João
Pessoa é uma cidade hospita-

leira e com muitas potenciali-
dades. Com certeza vamos ter
como fazer esta cidade receber
seleções, até porque ela se loca-
liza entre Natal e Recife, que
serão sedes da competição.
Acredito que João Pessoa com
certeza vai se fortalecer ainda
mais com essa possibilidade de
receber seleções e mais turistas
durante a realização da Copa
do Mundo", declarou.

O secretário de Esportes da
Paraíba, coronel Francisco de
Assis, ficou satisfeito com a de-
terminação do ministro.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Fórum elabora ‘Carta de João Pessoa’
Documento subscrito pelos governadores contém propostas que dizem como viabilizar o desenvolvimento sustentável da região Nordeste

XI Fórum dos Gover-
nadores do Nordeste,
realizado nesta sexta-

feira (10), no Hotel Tambaú, na
Capital paraibana, resultou na
‘Carta de João Pessoa’, docu-
mento subscrito pelos gover-
nantes contendo propostas
para viabilizar o desenvolvi-
mento sustentável da região.
Presidido pelo governador da
Paraíba, o fórum teve a parti-
cipação de cinco ministros de
Estado, além dos governadores
e representantes dos nove Es-
tados nordestinos, e de Minas
Gerais e Espírito Santo. Aberto
às 11 horas, o encontro foi con-
cluído por volta das 16 horas.
Na primeira etapa do evento foi
realizada a 6ª Reunião do Con-
selho Deliberativo da Superin-
tendência de Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene). O encon-
tro foi coberto por profissionais
de imprensa de todo o país.

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva enviou ao encontro os
ministros Orlando Silva (Es-
portes), Luiz Eduardo Barreto
(Turismo), Daniel Barcelos Var-
gas (Assuntos Estratégicos),
Juca Ferreira (Cultura), Júlio
César Nogueira (secretário exe-
cutivo substituto do Ministé-
rio da Integração Nacional),
Paulo Fontana (superintenden-
te da Sudene), Nelson Macha-
do (secretário executivo do Mi-
nistério da Fazenda), Francis-
co Gaetani (secretário executi-
vo adjunto do Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão) e Alexandre Padilha
(subsecretário de Assuntos Fe-

derativos da Secretaria de Re-
lações Institucionais da Presi-
dência da República).

PROPOSTAS DO FÓRUM
Os principais pontos da ‘Car-

ta de João Pessoa’ são os seguin-
tes: criação de novos mecanis-
mos de distribuição de recur-
sos para a Cultura; fomento da
cultura, principalmente na for-
mação de pessoas, e o incenti-
vo à profissionalização; viabi-
lização do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC)
das Cidades Históricas; inte-
gração entre todas as esferas da
Administração Pública e as en-
tidades privadas, bem como o
problema de contrapartida dos
pequenos municípios; criação
do Fundo de Cultura.

Um dos temas debatidos no
Fórum está relacionado às pro-
vidências para a Copa do Mun-
do de 2014 no Brasil, e que terá
quatro capitais nordestinas
como sede: Natal, Recife, Salva-
dor e Fortaleza. Ficou acertada
uma reunião urgente, para que

os governadores discutam as-
suntos ligados à Copa, notada-
mente acerca da formalização
das Parcerias Público Privadas
(PPP’s), com vistas à elabora-
ção de processos licitatórios
para a construção das arenas
esportivas.

O governador da Paraíba en-
tregou ao ministro do Turismo,
Eduardo Barreto, projetos para
melhorar a infraestrutura da
Paraíba, já que João Pessoa está
localizada entre Natal e Recife
e vai alojar delegações de sele-
ções de futebol, além de milha-
res de turistas.

INVESTIMENTOS EM CULTURA
Outros itens da ‘Carta de João

Pessoa’ que merecem destaque
referem-se à necessidade de
implantação de um percentual
mínimo de investimentos em
cultura para cada região do
país; necessidade de transferên-
cia obrigatória de 49% dos re-
cursos do Fundo Nacional de
Cultura para os fundos estaduais
e municipais do setor, a partir

de programas previamente
pactuados e da descentraliza-
ção da seleção dos projetos a
serem financiados, comparti-
lhando os processos de decisão
com os Estados, já que esses têm
um conhecimento mais próxi-
mo da realidade local.

Ainda na área da Cultura, os
governadores do Nordeste as-
sinalaram que é preciso desbu-
rocratizar o PAC das Cidades
Históricas, para que tenha efe-
tivo êxito. Eles também alme-
jam a instalação de um pacto
federativo relacionado à cultu-
ra. A ‘Carta de João Pessoa’ re-
gistra ainda a ‘Moção de Apoio
dos Governadores do Nordes-
te’ à reforma da Lei Rouanet, lei
número 8.313, de 23 de dezem-
bro de 1991, apresentada no
Fórum pelo ministro da Cultu-
ra, Juca Ferreira.

EDUCAÇÃO
Os governadores decidiram

encaminhar à Câmara de Con-
ciliação da Advocacia Geral da
União questionamento acerca
da inclusão das despesas de
pessoal inativo da Educação,
para efeito de cumprimento do
percentual mínimo de 25% das
receitas líquidas estaduais apli-
cadas no setor. Esta questão foi
levantada pelo governador da
Paraíba, que propôs também
uma redefinição da malha aérea
nacional, com alteração do Có-
digo Aéreo Brasileiro.

Os governadores aprova-
ram uma moção de informa-
ção à Casa Civil da Presidên-
cia, aos Ministérios da Fazen-
da e da Educação acerca da
distribuição dos recursos do
salário educação.

Josélio Carneiro
DA SECOM-PB

O

Primeira etapa do Fórum de Governadores, na Capital, teve reunião da Sudene

Ministro diz que
a Paraíba está na
rota da Copa do
Mundo de 2014

O ministro dos Esportes, Or-
lando Silva, afirmou que a Pa-
raíba, definitivamente, está na
rota da Copa do Mundo de
2014, por sua localização en-
tre Natal e Recife, duas cida-
des que serão sedes do mundial
de futebol. “Creio que a Paraí-
ba deve se preparar para rece-
ber seleções na fase de prepa-
ração, de aclimatação. Isso é
muito importante, porque há
seleções que ficam mais de 30
dias na cidade. A Paraíba tem
todas as condições de receber
seleções na fase de prepara-
ção”, frisou.

Já o governador do Piauí,
Wellington Dias, falou que o
encontro foi muito positivo e
os governadores e autorida-
des presentes tiveram opor-
tunidade de conhecer o novo
projeto nacional para a área
da cultura. “O novo projeto
faz uma alteração na Lei Roua-
net para que os recursos se-
jam democratizados e aten-
dam a mais áreas da cultura”,
informou Dias.

O senador Roberto Cavalcan-
ti marcou presença no fórum,
representando o Senado, além
do deputado federal Manoel
Júnior. Prestigiou também o
evento, o presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado
da Paraíba (Fiep), empresário
Francisco Buega Gadelha.

  FOTO: MARCOS RUSSO

Recepção especial para
participantes do evento
José Nunes
DA SECOM-PB

Uma recepção para os par-
ticipantes da reunião da Su-
dene foi especialmente mon-
tada no hangar do Estado, lo-
calizado no Aeroporto Cas-
tro Pinto. O espaço foi orna-
mentado com objetos regio-
nais e fotografias de pontos
turísticos da Paraíba para a
chegada dos participantes do
XI Fórum de Governadores
do Nordeste.

O primeiro a chegar foi o
governador de Pernambu-
co, Eduardo Campos, junto
com auxiliares do seu go-

verno, seguido do vice-go-
vernador de Sergipe, Beli-
valdo Chagas. Depois foi à
vez do governador da
Bahia, Jacques Wagner.

A governadora do Rio
Grande do Norte, Vilma Fa-
rias, também foi recepciona-
da, pouco antes da chegada
do governador do Piauí,
Wellington Dias. O ministro
da Cultura, Juca Ferreira,
também foi recepcionado
no local. Todos tiveram
oportunidade de degustar
um café da manhã com in-
gredientes da culinária
regional.

Redução das desigualdades sociais

O governador da Paraíba con-
siderou positivos os resultados
finais do XI Fórum dos Gover-
nadores do Nordeste realizado
nesta sexta-feira (10), em João
Pessoa, quando foram discutidos
temas de interesse dos Estados,
a exemplo de mais recursos para
obras que reduzam as desigual-
dades regionais. Ele acha que se
avançou nas discussões em fa-
vor da resolução dos problemas
da região, mas não espera solu-
ções imediatas para as reivindi-
cações apresentadas. “Discuti-
mos muitos pontos importantes
relacionados à problemática ad-
ministrativa da Paraíba e do
Nordeste no encontro”, afirmou.

Segundo enfatizou, as ques-
tões mais importantes da re-
gião foram abordadas e de for-
ma pertinente, além de os mi-
nistros presentes ao evento ou-
virem os apelos dos governa-
dores e apresentarem as con-
trapropostas, entretanto, so-
mente a médio e longo prazos
será possível começar a obter
os resultados desejados.

O governador paraibano dis-
se acreditar que a Paraíba pode-
rá tirar proveito da realização
da Copa do Mundo em 2014, com
os investimentos a serem apli-
cados na realização de obras de
infraestrutura, mesmo não sedi-
ando os jogos. Ele lembrou que
foi sugerida a utilização dos es-
paços hoteleiros, culturais e es-
portivos paraibanos para abri-

gar atletas e turistas.
“Conseguimos que os minis-

tros do Turismo e do Esporte se
comprometessem em inserir
nosso Estado neste contexto,
mesmo não sediando nenhuma
partida de futebol. Ficou claro
que dentro das dimensões de um
evento esportivo internacional,
a cidade mais próxima, como é o
caso de João Pessoa, que fica en-
tre Pernambuco e Rio Grande do
Norte, vai ter muita participa-
ção importante no que diz res-
peito a treinamento dos atletas e
hospedagem”, comentou, acres-
centando que os dois ministros
demonstraram o interesse do go-
verno federal em fazer investi-
mentos para também contem-
plar a Paraíba nesses aspectos.
EDITORAÇÃO JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

José Nunes
DA SECOM-PB
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“Paraíba democrática, terra amada”

PB luta para se tornar
Zona Livre da Aftosa

A aquisição do certificado é hoje uma das principais metas do Governo da Paraíba,
que tem trabalhado incansavelmente por esse título para fortalecer a economia

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

A companhia aérea irlandesa Ryanair não tem mais o que
cobrar dos passageiros.   Depois de taxar em 5 libras (R$ 15)
pelo check-in online, para quem deseja evitar fila no guichê do
aeroporto e da ideia de cobrar 1 libra (R$ 3) para o uso do
banheiro do avião, vem agora com a sugestão de oferecer pas-
sagem mais barata para quem viajar de pé. Para aumentar a
arrecadação, o presidente da empresa Michael O'Leary, em
entrevista ao jornal inglês The Guardian, também anunciou
o plano de retirar os dois dos três banheiros dos Boeings 737-
800 para dar espaço a mais seis poltronas dentro do avião.
Segundo o presidente, o tempo médio dos vôos da Ryanair é
de uma hora e, por isso, torna-se desnecessário ter três ba-
nheiros.  A companhia também cobra 10 libras (R$ 30) pela
primeira mala e mais 20 libras (R$ 62) por uma segunda ou
terceira. Crianças de até 2 anos que geralmente não pagam
passagem nas demais companhias se viajar pela Ryanair os
pais terão que desembolsar 20 libras. Se levarem o carrinho
de bebê terão de pagar mais 30 libras (R$ 94). Há quem diga
que a Raynair daqui a pouco vai cobrar também pelo uso do
ar condicionado que se respira dentro do avião. Por estas e
outras que as companhias aéreas mundiais já perderam mais
de US$ 3 bilhões somente no primeiro trimestre deste ano.  .

Ryanair cobra tudo dos passageiros

Sindhotel
O Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Simi-

lares do Estado da Paraíba (SindHotel) está solicitando à Dele-
gacia Regional do Trabalho na Paraíba (DRT-PB) uma rígida
fiscalização nos hotéis, pousadas, bares e restaurantes insta-
lados no Litoral Sul da Região Metropolitana de João Pessoa,
principalmente nos municípios de Pitimbu e Conde. Segundo
o presidente da entidade, Geraldo Lima, boa parte dos estabe-
lecimentos do setor hoteleiro nessa área não está cumprindo
a legislação, não assinando a Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS) dos seus empregados.

Interpoint
A operadora de turismo Interpoint de Heloisa Levy está

organizando até a próxima sexta (17) no Valle Nevado da
Cordilheira dos Andes (Chile) o Campeonato Brasileiro Ama-
dor de Ski e a Copa de Snowboard. Em sua quarta edição o
campeonato é feito para reunir toda a família que adora es-
quiar ou praticar snowboard em três modalidades: Slope Style,
Slalom Gigante de Snowbard e Slalom Gigante de Esqui Alpi-
no, todas separadas por sexo e faixa etária. Para quem não
pratica esqui estão sendo realizadas aulas de culinária, de-
gustações de vinhos, coquetéis, churrascos, happy hours e
noites de pub. Informações com o seu agente de viagem ou
www.interpoint.com.br

Curação
Deste o último dia 4, a

Gol Linhas Aéreas  jun-
tamente com a Nasci-
mento Turismo e Gapnet
está oferecendo vôo fre-
tado direto de Brasília
para Curaçao. O viajan-
te permanece uma sema-
na na ilha e retorna no
sábado seguinte. O paco-
te de 7 noites de hospe-
dagem, traslados, segu-
ro de viagem inclui tour
por Curaçao, considera-
da a mais bela das ilhas
caribenhas, com visita a
colorida capital Wille-
mstaad, com arquitetu-
ra holandesa, fábrica de
licor e cinco dias de mer-
gulho nas belas praias
de mar azul turquesa.
Reservas com o seu
agente de viagem.

Guardas municipais
Guardas municipais de

João Pessoa participaram de
um curso de Guia de Turis-
mo visando atender aos tu-
ristas e visitantes da Capital.
Numa iniciativa da Superin-
tendência da Guarda Muni-
cipal e apoio da Secretaria de
Turismo de João Pessoa, o
curso foi realizado durante
dois dias no auditório do
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM). Cerca de 200
guardas participaram do
treinamento e estão aptos
para repassar informações
sobre nossos atrativos turís-
ticos. Para o superintenden-
te adjunto da Guarda Muni-
cipal, tenente Anderson Be-
nevides, cerca de 80 guardas
municipais fazem a seguran-
ça de prédios históricos de
João Pessoa, mas nem todos
tem conhecimento suficiente
sobre a história de cada um
desses lugares.

aquisição do certificado
de Zona Livre da Febre
Aftosa é hoje uma das

principais metas do Governo
da Paraíba no setor da agricul-
tura. A Secretaria de Estado da
Agropecuária e da Pesca (Se-
dap), aliada às empresas  esta-
tais parceiras  do setor e de pro-
dutores rurais e técnicos que
integram pacto pelo fortaleci-
mento da agropecuária, tem
trabalhado arduamente na
aquisição deste título que irá
fortalecer a economia do Esta-
do, com a abertura das frontei-
ras comerciais para bovinos,
ovinos e caprinos.

Empossado há poucos dias
no cargo de secretário de Esta-
do Executivo da Pecuária, o en-
genheiro agrônomo Newton
Marinho Coelho, falou do de-
safio do cargo e traçou as me-
tas necessárias para conseguir
êxito em sua principal missão,
será a de tirar a Paraíba da con-
dição de zona de risco desco-
nhecido da doença.

De acordo com o secretário,
no momento o objetivo priori-
tário da pasta é o cumprimen-
to das exigências do governo
federal, que é manter o rebanho
sem focos de febre aftosa e tor-
nar a Paraíba zona livre da
moléstia, além de promover e
executar a inspeção no contro-
le das doenças animais e vege-
tais no território paraibano.

"Vamos realizar um grande
trabalho, sempre em parceria
com os secretários da Sedap,
técnicos e funcionários e com
os diversos segmentos sociais
que atuam no meio rural, para
que a Paraíba saia da condição
de zona de risco desconhecido,
para área de médio risco da af-
tosa até o final de 2009", desta-
cou Marinho.

Ainda de acordo com o secre-
tário, o empenho neste âmbito
se dá principalmente pelo pre-
juízo econômico causado pela
barreira comercial ocasionada
pelo risco desconhecido em re-
lação à Aftosa. "Isso traz um
prejuízo incalculável. A Paraí-
ba como um Estado pobre, man-
tém uma agricultura bastante
diversificada em vários seto-
res, e a pecuária sem dúvida,
tem grande peso nessa econo-
mia, entretanto, a comerciali-
zação na situação atual, ela só
pode ser feita dentro do Esta-
do, ou seja, internamente, e isso
não gera divisas”, comentou .

Ele ressaltou que o  importan-
te seria que a Paraíba pudesse
comercializar com todos os  ou-

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

tros Estados do país, já que  hoje
detém um patrimônio genético
considerado referência, princi-
palmente em raças de caprinos
e ovinos e isso impede o desen-
volvimento por conta de ficar
limitado as suas fronteiras.

A estimativa da Sedap é de
que existam no Estado cerca de
120 mil propriedades rurais.
Os trabalhos de coleta de da-
dos começaram em maio do
ano passado no município de
Monteiro e a expectativa é que
ao final de agosto o governo te-

nha o mais completo cadastro
de produtores e propriedades
rurais do país. Atualmente a
força-tarefa envolve mais de 50
técnicos.

O Governo do Estado está
pleiteando a auditoria do Mi-
nistério da Agricultura para o
final do mês de agosto, para
concessão do certificado de
Zona Livre de Febre Aftosa.
Ainda segundo Newton Mari-
nho, a Paraíba mantém atual-
mente uma realidade instável
em relação ao controle da do-
ença. A Sedap realiza um tra-
balho intenso, com técnicos ca-
pacitados, buscando reestrutu-
rar e equipar a estrutura bási-
ca para esse trabalho.

"Nós trabalhamos dentro de
um calendário de possibilida-
des. Temos uma auditoria do
Ministério da Agricultura que
virá a Paraíba ao final do mês
de agosto e dependendo do que
ela encontrar, dentro da dis-
ponibilidade que o Estado está
viabilizando para os meios de
combate a febre aftosa e em
função da estrutura em si e da
organização do trabalho, se
Deus quiser, nos vamos conse-
guir esse primeiro passo que
será de sair dessa qualificação
de zona desconhecida, passan-
do para o risco médio, ou tal-
vez para outra qualificação
mais eficiente," disse.

Doença contagiosa
A febre aftosa é uma doença viral
altamente contagiosa que afeta
bovinos, suínos, caprinos, búfalos
e ovinos. O animal contaminado
apresenta febre alta, salivação,
depressão, cansaço, anorexia e
andar coxo, causado pelas
vesículas dolorosas que aparecem
nos espaços interdigitais das patas
do animal. O perigo maior da
febre aftosa é o fato de ser uma
doença altamente contagiosa,
podendo se alastrar por enormes
áreas com facilidade, gerando
sérios prejuízos econômicos para
os pecuaristas. Por esse motivo,
quando se descobre focos de
febre aftosa, todo o rebanho é
sacrificado, para assim evitar o
perigo da disseminação da doença.

SAIBA MAIS #

A vacinação de animais é eficaz para evitar a propagação da febre aftosa

A

REPRODUÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Ciência na garupa

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Quem acha que esta coluna faz apologia de bebidas
alcoólicas, pode tirar o cavalinho do chope. O que se faz
aqui aos sábados é simplesmente não empurrar para
debaixo da mesa informações de cunho científico que,
servidas na internet, desmistificam conceitos (e precon-
ceitos) sobre o uso de água que passarinho não bebe. O
cavalo já passa selado. A coluna apenas monta na garu-
pa e sai oferecendo um copo ou uma dose aqui, um
gole ou uma lapada acolá. Tem culpa ela?

Tomemos, como aperitivo, o seguinte registro: um es-
tudo divulgado pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Innsbruck, na Áustria, revela que beber cer-
veja atua positivamente sobre processos inflamatórios e
algumas doenças crônicas. De acordo com os investiga-
dores da secção de biologia química da universidade
austríaca, tais propriedades foram demonstradas atra-
vés de experiências realizadas com células sanguíneas.

Tem mais: os cientistas explicam que substâncias con-
tidas nos extratos de cevada parecem ter um impacto
similar ao que se atribui ao vinho tinto, ao chá verde e
ao chá preto no organismo, cujos efeitos positivos para
a saúde, sobretudo em doenças coronarianas, são reco-
nhecidos cientificamente.

Segundo o registro, os autores do estudo asseguram
ainda que a cerveja sinaliza aumentar a produção do cha-
mado “hormônio da felicidade”, a serotonina, um neu-
rotransmissor que exerce papel importante nos estados
de ânimo das pessoas, como o humor, a ansiedade, o so-
nho, a dor, e até o comportamento sexual e alimentar. O
estudo também confirma que a ingestão de cerveja tem
efeito tranquilizante sobre quem a bebe. Não é juntar a
sede com a vontade de curtir uma loura suada?

- A cerveja deve ser acrescentada à lista das bebidas
com compostos potencialmente antinflamatórios - en-
sina o doutor Dietmar Fuchs, principal autor da investi-
gação, em declarações ao jornal científico Science Di-
rect, embora alertando para efeitos negativos causados
pelo consumo excessivo de cerveja, como de qualquer
outra bebida.

Ou seja: o doutor Dietmar não faz apologia de bebi-
das alcoólicas, mas também não deixa cavalo passar se-
lado pelos laboratórios da universidade onde trabalha.
Daí ter sido convidado a tomar uns copinhos com a co-
luna e com vocês neste sábado.

SAIDEIRA
Bem, o colunista já tinha até pedido a conta, mas

aí recebeu de bandeja uma mensagem cujo con-
teúdo é resumido a seguir. Confiram e vejam se
também não era para montar na garupa:

- Além de matar a sede e relaxar, a cerveja ajuda
na recuperação após a prática esportiva. A afirma-
ção é do Conselho Superior de Investigações Cien-
tíficas (CSIC) da Espanha, que apresentou um es-
tudo defendendo o consumo moderado da cerve-
ja para os atletas como fonte de hidratação diária.O
estudo “Idoneidade da cerveja na recuperação do
metabolismo dos desportistas” foi baseado em re-
latórios e pesquisas de especialistas em medicina,
fisiologia e nutrição da Universidade de Granada
com o aval do CSIC.

Então? Cai uma cervejinha aí ou não cai?

Secretário dá detalhes
sobre o empréstimo

Na audiência pública realizada no plenário do Legislativo, o secretário das Finanças,
Marcos Ubiratan, explicou para os deputados como o dinheiro será aplicado no Estado

NA ASSEMBLEIA

Gledjane Maciel
DA SECOM

secretário das Finan-
ças, Marcos Ubiratan,
participou na tarde de

quinta-feira (9) de uma audiên-
cia pública no plenário da As-
sembleia Legislativa. Durante
a sessão, ele fez o detalhamen-
to de onde serão aplicados os
recursos do empréstimo de R$
191 milhões do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), concedido
pelo governo federal para os
estados como forma de ameni-
zar a crise financeira.

Por cerca de uma hora, o se-
cretário explicou para os depu-
tados como o dinheiro do em-
préstimo será aplicado em todo
o Estado. Foram citados os va-
lores, as cidades beneficiadas
com os recursos, o tipo de ser-
viço que será realizado e as áreas
onde serão feitos os investimen-
tos: segurança, saúde, educa-
ção, habitação, infraestrutura,
saneamento básico e abasteci-
mento d'água.

Também foi informado, de
forma detalhada, como será
pago o empréstimo, que terá
carência de dois anos e será
pago em oito anos, atingido cer-
ca de 8% da receita. Ubiratan
ainda disponibilizou o site da
secretaria para que os deputa-

dos possam acompanhar o an-
damento de aplicação de recur-
sos, receitas e as despesas do
atual governo.

O deputado Rodrigo Soares
reclamou na demora da apro-
vação do empréstimo e propôs
a votação da matéria para a
próxima sessão. "Esse financia-
mento permite ajudar o Estado
a melhorar a sua qualidade de
vida", acrescentou.

Marcos Ubiratan disse que
o Estado não pode deixar de
aprovar esse dinheiro, sendo
irresponsabilidade não utili-
zar os R$ 191 milhões conce-

didos pelo BNDES. "Desde o
governo de João Agripino que
a Paraíba só realiza grandes
obras com recursos de opera-
ção de crédito", informou,
acrescentando que todas as
dúvidas dos deputados foram
respondidas e esclarecidas,
acreditando que agora o em-
préstimo será feito.

Acompanhando Marcos Ubi-
ratan estavam os secretários de
Planejamento, Ademir Melo,
da Controladoria Geral, Ruy
Bezerra, e o secretário executi-
vo da Infraestrutura, Francis-
co Firmino.

Reitor destaca  papel de universidades
no desenvolvimento do Nordeste

O reitor da Universidade Fe-
deral da Paraíba, professor Rô-
mulo Polari, proferiu a pales-
tra "Governo Federal e Nor-
deste no Contexto da Crise Eco-
nômica", de abertura do En-
contro dos Secretários, realiza-
do na última quinta-feira no
Palácio da Redenção. O econo-
mista mostrou os efeitos da
crise no Brasil; as ações que o
governo federal vem imple-
mentando, procurando saída
para a crise; e as repercussões
no Nordeste dessas políticas
do governo sobretudo na área
fiscal e tributária.

Rômulo Polari discutiu com
os secretários dos governos
nordestinos ações na região, na
tentativa de recuperar posi-
ções perdidas com os efeitos da
crise, bem como as políticas
contra a crise, por parte do Go-
verno Lula. Ele também propôs
em sua fala projetos emergen-
ciais e propostas com foco em
ações de um plano de desenvol-
vimento para o Nordeste de
médio e longo prazo.

O reitor da UFPB ressaltou em
sua palestra a um público seleto,
(secretários das Finanças, Plane-
jamento, Infraestrutura, Turis-

mo, Cultura e Esportes), que não
dá para pensar o desenvolvi-
mento do Nordeste sem ter um
papel relevante a ser executado
pelas Universidades, sobretudo
as públicas, instituições que dis-
põem de uma massa enorme de
capacidade técnico-científica à
disposição da região. Rômulo
Polari afirmou que as Universi-
dades existem, não somente para
pensar o desenvolvimento, mas
também para desenvolver uma
carteira de projetos de linhas de
pesquisa integradas à solução de
problemas da região.

O

Marcos Ubiratan tirou todas as dúvidas  sobre o empréstimo do BNDES

  FOTO: DIVULGAÇÃO
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ONU aprova programa de mineração
que está sendo implantado na PB

Projeto capacita garimpeiro, cria cooperativa e permite a melhoria de unidades de beneficiamento com o objetivo de agregar valor ao minério

terceira missão técni-
ca do Fundo Interna-
cional de Desenvolvi-

mento Agrícola (Fida) da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) a vir à Paraíba no
atual Governo do Estado
aprovou as providências que
estão sendo adotadas pela Se-
cretaria de Estado do Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico (STDE) e parceiros, na
implantação do Programa de
Desenvolvimento da Minera-
ção da Paraíba (Promin), que
beneficiará milhares de ga-
rimpeiros da região semi-
árida. Foi o que informou
Marcelo Falcão, coordenador

do Promin, logo após a reu-
nião realizada nesta quinta-
feira (8), no gabinete do secre-
tário Edivaldo da Nóbrega,
da STDE, com a missão técni-
ca do Fida, que tem sede em
Roma, composta de Ruy Villa-
lobos, Diomira Maria e Antô-
nio Marcos Buainan.

POBREZA
Marcelo explicou que "o ob-

jetivo da reunião foi apresen-
tar o Programa de Desenvol-
vimento da Mineração, para
que os técnicos do Fida te-
nham conhecimento das ações
desenvolvidas em parceria
com o Sebrae-PB, CDRM, Cinep,
Sudema e Ministérios, no
sentido de mostrar ao Fida,
cujo foco é a erradicação da
pobreza extrema, que real-
mente a Mesorregião do Se-

ridó, com seus 17 municípi-
os envolvidos no projeto,
precisa da aplicação dos re-
cursos financeiros que serão
disponibilizados".

Atualmente o Promin reali-
za "a capacitação dos garim-
peiros, na formalização das
cooperativas, na legalização
do trabalho da extração mi-
neral, com respeito ao meio
ambiente, investindo na mu-
dança do comportamento do
homem garimpeiro. Por isso,
repassamos todas as informa-
ções aos consultores do Fida
no sentido de que eles acredi-
tem no trabalho que o Gover-
no do Estado está fazendo e
que envolve milhares de ga-
rimpeiros".

O coordenador do Promin
disse que com as medidas ado-
tadas e o apoio do Fida, "o ce-

nário futuro é promissor a par-
tir da mudança dos trabalha-
dores que serão integrados em
cooperativas, dentro das nor-
mas do Estatuto do Garimpei-
ro sancionado pelo presidente
da República no ano de 2008,
que dá o direito à seguridade
social, com garantia da apo-
sentadoria, inclusive de forma
especial, dependendo do local
de trabalho e de lavra".

PARCERIAS
Marcelo destacou as parce-

rias feitas pelo Governo do Es-
tado para a implantação do
Promin com os ministérios do
Meio Ambiente, da Ciência e
Tecnologia, Departamento
Nacional de Produção Mine-
ral, as universidades federais
de Campina Grande e da Pa-
raíba, entre outros.

Edson Verber

A

DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA
SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PB terá fundição de grande
porte e fábrica de cabos

O empresário Cristiano
Zapparol l i ,  proprietár io
das  empresas  paul is tas
EZS, especializada na pro-
dução de liga de alumínio,
e Pegasus Advanced, que
produz rodas de liga leve,
visitou municípios da Paraí-
ba na busca por terrenos
onde pretende instalar uma
fundição de grande porte e
uma fábrica de cabos e fios
elétricos, com investimen-
to previsto de até R$ 5 mi-
lhões. O secretário do Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico, Edivaldo Nóbrega,
determinou que técnicos o
acompanhasse em visitas
que fez a terrenos no muni-
cípio de Mamanguape e na
Grande João Pessoa.

O empresário também so-
licitou incentivos fiscais
para implantar uma unida-
de de processamento de
plástico reciclável e para
importação de insumos.
"Trata-se de um grupo pau-
lista tradicional, com mais
de 20 anos no ramo, que
quer investir na Paraíba,
numa fase inicial de R$ 3,5
milhões e até a conclusão
dos empreendimentos um
total de R$ 5 milhões, ge-
rando 50 empregos na pri-
meira fase e 100 até a con-
clusão", disse Edivaldo.

Sobre a importância dos
empreendimentos, o secre-
tário destacou: "Temos de
ver sobre dois aspectos: o
primeiro, muito importan-
te para o nosso povo, pois

trará dezenas de empregos;
e segundo, porque se trata
de empresas que trabalham
com materiais reciclados,
como plásticos e metais. É
uma importante contribui-
ção para a preservação do
meio ambiente".

CONTATOS
O secretário concluiu des-

tacando que se trata da vin-
da de mais um grupo como
resultado dos contatos que
foram feitos nas viagens
realizadas a partir do dia
17 de maio para os Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro
e Paraná, onde foram man-
tidas reuniões com dirigen-
tes de sete empresas de vá-
rios ramos de atividades.

"Ainda não podemos re-
velar os detalhes sobre as
empresas que serão visita-
das, porque existe uma ver-
dadeira concorrência entre
os Estados nordestinos na
busca por mais empreen-
dimentos.

Por isso, informações so-
bre nomes, quantidade de
empregos, investimentos,
só poderemos liberar quan-
do tudo estiver acertado e
documentado. O que posso
garantir é que deverão ser
geradas centenas de em-
pregos para a Paraíba, con-
forme a orientação do go-
vernador  do Estado,  que
tem pressa para garantir
novos investimentos e me-
lhorar a qualidade de vida
do nosso povo", ressaltou.

O público da Feira Brasil
Mostra Brasil conta com um
importante ponto de informa-
ção e cultura. A União - Supe-
rintendência de Imprensa e Edi-
tora está presente no evento
com um estande no qual se acha
exposto toda a sua produção
gráfica, desde livros, plaquetes
e cadernos especiais enfocando
diversos temas da cultura, da
economia, vida social e política
da Paraíba.

De acordo com Gilzélia Fi-
gueiredo, relações públicas de
A União, o estande não somen-
te tem sido bastante visitado,
como também o exemplar de
circulação diária é bastante
procurado pelo público.Um
dos produtos  mais procurado
pelo público, é a coleção "Paraí-
ba - Nomes do Século", que ser-
ve de fonte de pesquisa para
alunos do Ensino Médio e Fun-
damental. Além da leitura do
jornal A União, os visitantes
ainda ganham 30 dias de assi-
natura  grátis do jornal.

A Rádio Tabajara, que é par-
ceira de A União e que divide o
estande na Brasil Mostra Bra-
sil, exige um radiojornalismo
com nova cara e roupagem. A
proposta é dinamizar o radio-
jornalismo e valorizar a área
cultural, dando roupagem di-
ferente ao noticiário e a progra-
mas destinados às artes e à cul-
tura, preservando a sua função,
que é de patrimônio do Estado
e do povo paraibano.

Teresa Duarte
REPÓRTER

Sobre a avaliação dos técni-
cos do Fida acerca do Promin,
o coordenador afirmou que
"eles gostaram do que ouvi-
ram, das ações que estamos
executando, mesmo tendo al-
guns ajustes a serem feitos. De
forma que eu acredito que nós
vamos buscar recursos no
Fida para aplicar no Promin,
para que possamos aplicar na
atividade desse povo que tan-
to precisa".

O objetivo, com a melhoria
das unidades de beneficiamen-
to é agregar valor ao minério
que é vendido hoje por preços
baixíssimos aos atravessado-
res. "Isso para que a riqueza fi-
que nas mãos de quem verda-
deiramente produz que é o ga-
rimpeiro; aquele que pega no
pesado, que é cooperativado,
associado", concluiu.

Estande de A União tem sido prestigiado pelo público da Brasil Mostra Brasil

Jornal A União expõe produção gráfica

Evento tem promoção que
oferece descontos de 50%

O que era barato ficou quase
de graça. Até este domingo,
(12), os preços de diversos pro-
dutos na Multifeira Brasil Mos-
tra Brasil não param de cair.
Em quase todos os estandes, os
visitantes podem conferir des-
contos de até 50%. São apare-
lhos celulares, motoclicletas, re-
lógios, casacos, confecções, ob-
jetos de decoração nacional e
internacional, colares, pulsei-
ras e uma infinidade de outros
produtos.

As lojas de confecção estão com
preços irresistíveis. Uma cueca
para adulto em algodão sai a
partir de R$ 2,00, e infantil três
peças por apenas R$ 5,00. Cami-
setas em algodão fio 30 a partir
de R$ 4,99, e regatas bordadas
em algodão por R$ 10,00. Ainda
é possível encontrar top para
malhação com duas peças por R$

15,00. Saia indiana R$ 25,00 e caf-
ta por apenas R$ 30,00. Bermu-
das masculinas por apenas R$
19,99.

SHOW
A irreverência da banda

Omelete vai tomar conta da
Brasil Mostra Brasil. O gru-
po vai encerrar a programa-
ção na praça de eventos da
multifeira hoje (11), a partir
das 21horas.

No cardápio musical estão
sucessos de cantores renoma-
dos, como Waldick Soriano, Re-
g i n a l d o  R o s s i ,  C a r l o s
Alexandre , Genilval Santos,
Maurício Reis e Roberto Car-
los. Completando 16 anos de es-
trada, a banda promete muito
humor e brincadeiras com os
visitantes da BMB, com um es-
petáculo divertido.

NA MULTIFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL

  ORTILO ANTÔNIO
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Diferença em tarifa de
banco chega a 300%

Levantamento envolveu serviços de oito instituições de João Pessoa e Procon recomenda
ao consumidor fazer pesquisa no momento de assinar contrato com agência

Guilherme Cabral
REPÓRTE

P

Festa das Neves terá dois palcos e se
inicia dia 1º e vai até cinco de agosto

O bonde da Coréia

Sitônio Pinto

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

sitoniopinto@gmail.com

O condutor do bonde criava uma pátina na mão provocada
pelas moedas de níquel que usava como chocalho, ou maracá,
para anunciar sua chegada inexorável, seguida pelo refrão:
“olha a cobrança!” A mão, estendida para receber, era o caixa
de onde tirava o troco. Quando as moedas se acumulavam
além do que a concha comportava, o cobrador botava o ex-
cesso no bornal que trazia a tiracolo. Ele se chamava mesmo
de “condutor”, e não cobrador, e esse nome ainda passou para
os cobradores das lotações, marinetes, sopas e, mais tarde,
ônibus. O condutor dobrava, ao comprido, as cédulas de me-
nor valor, de um, de dois, de cinco, entre os dedos da outra
mão, as pontas viradas para cima, feito un abanico de plumas
– pois me lembrei dos Versos sencillos de José Marti, de onde
tiraram Guantanamera.

Penso que chamavam ao condutor de condutor porque ele
era quem mandava no bonde. O motorneiro só dava a parti-
da quando o condutor puxava uma longa tira de lona, mais
ou menos de uns três centímetros de largura, paralela ao teto
e à lateral do coletivo em toda a sua extensão, e fazia soar a
sineta. Essa tira era também puxada pelos passageiros quan-
do queriam descer. Quando o bonde parava para alguém su-
bir, competia ao condutor gritar seu destino: “Tambiá!”, ou
“Tambaú!”, ou também “Mandacarú!”, ou ainda “Cruz das
Armas!”, ou mesmo “Coréia!” – que era o bairro de Oitizeiro,
assim chamado nos primeiros anos cinqüentas (ao tempo da
guerra da Coréia), por sua fama de bairro briguento.

O grito do condutor era a tradução do letreiro que o bonde
ostentava no frontispício de sua carenagem, e era dirigido aos
que não sabiam ler, ou aos distraídos – para não pegarem o
bonde errado. O condutor fazia toda essa manobra pendura-
do nas colunas do bonde, equilibrado sobre o estribo, pois a
carlinga era aberta como naqueles aviões biplanos do antiga-
mente. Às vezes, o bonde não parava para ninguém; era quan-
do, no frontispício, exibia o letreiro “Recolher”. Eu não sabia
qual era esse bairro inacessível e tão remoto para o qual o
bonde, sempre vazio, não levava ninguém, não apanhava nin-
guém, passando veloce, desenvolvendo nove ou dez pontos.

Hoje, os condutores são chamados de cobradores, viajam
sentados e meio assustados atrás de uma borboleta de conta-
gem e de uma gaveta que lhes serve de caixa. Meio assustados
por conta dos assaltos, o que os faz menos delicados. Nunca
ouvi dizer que um bonde tivesse sido assaltado. No tempo
dos bondes a vida corria nos trilhos e os ladrões se contenta-
vam com galinhas, às vezes com um lance arriscado pelo “ba-
tedor de carteiras” – uma categoria profissional extinta, como
o diploma de jornalista.

Para diminuir o prejuízo trazido pelos tempos modernos,
as empresas de coletivos adotaram a bilhetagem eletrônica –
o sistema pré-pago de pagamento do transporte, que dispen-
sa os níqueis, as senhas, os passes, o troco às vezes sonegado.
A bilhetagem eletrônica é parte da moeda eletrônica que vem
sendo posta em circulação noutras formas de pagamento,
como sejam os cartões de crédito, que às vezes nos mandam
sem pedirmos e nos clonam sem consulta.

Antevejo um tempo em que a moeda eletrônica substituirá
o papel-moeda em todas as operações, por menores e maiores
que sejam, e as moedas de papel, ou de qualquer vil metal,
serão recolhidas aos museus de numismática, como os bon-
des ao recolher do tempo. Será inútil, então, assaltar o cobra-
dor ou o galinheiro, pois ninguém comprará ou venderá nada
que não seja através do cartão eletrônico rigorosamente per-
sonalizado, individualizado, identificado, sem risco de clona-
gem. A moeda eletrônica será totalmente rastreada, elimi-
nando a sonegação, a lavagem de dinheiro, a perda, o roubo, a
agiotagem, a extorsão, a chantagem.

Por que ainda não adotaram essa moeda à prova de patifa-
rias? Porque não interessa aos que têm o poder de decisão. A
moeda eletrônica será menos vil e todos sairemos ganhando,
condutores e passageiros, de Tambiá ou da Coréia.

esquisar. Na opinião do
coordenador adjunto em
exercício do Procon de

João Pessoa, Elvis Pereira do
Nascimento, essa é a recomen-
dação que o consumidor deve
seguir, se quiser economizar na
hora em que for contratar algum
serviço com agências bancári-
as localizadas na Capital. A ori-
entação tem um motivo: uma
pesquisa divulgada, nesta se-
mana, pelo órgão, constatou
variação de até 300% em tarifas
cobradas em oito bancos. Dian-
te disso, ele disse que, para ga-
rantir menor valor, a população
pode imprimir a planilha, dis-
ponibilizada na página www.
joaopessoa.pb.gov.br/secretari-
as/procon/, no link ‘Pesquisas de
Preços’. Ou, então, ir à sede da
entidade, localizada no Centro
da cidade, e obter o material gra-
tuitamente.

Divulgada na última terça-
feira, dia 7, a pesquisa de preços
cobrados pelas tarifas bancári-
as foi realizada em agências dos
seguintes bancos: Itaú, Brades-
co, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica Federal, Santander,
Real, Unibanco e HSBC. Elvis
Pereira informou que essa vari-
ação de até 300% constatou-se
na comparação com a última
pesquisa, realizada pelo órgão

em fevereiro passado.
Na pesquisa divulgada nesta

semana, ele exemplificou que o
serviço que apresenta maior
variação de tarifa é o Cheque de
Transferência Bancária - TB e
TBG, conforme nomenclatura
padronizada pelo Banco Cen-
tral e visualizada no extrato dos
clientes e que é utilizado para
transferência de dinheiro entre
bancos diferentes, com uso de
cheque específico – cujo menor
preço cobrado é no Itaú e Uni-
banco (R$ 0,40) e o maior valor
é no HSBC (R$ 1,60). No início
de fevereiro passado, esse tipo
de serviço custava R$ entre R$
1,20 e R$ 1,60, numa diferença,
na época, de R$ 0,40, mas que

agora aumentou para R$ 1,20.
Elvis ainda ressaltou que, nes-

sa mesma pesquisa, detectou-se
que outra tarifa bancária com
elevada oscilação de preço refe-
re-se ao fornecimento de extra-
to mensal para depósito em
conta corrente ou poupança, ou,
ainda, por um período determi-
nado. O Procon apurou que, nes-
se caso, o menor preço cobrado
é pelo Itaú e Unibanco (R$ 1,30)
e o maior pelo HSBC (R$ 4,30). Já
os pacotes mensais para manu-
tenção de contas correntes (pes-
soa física) podem ser encontra-
dos, atualmente, com valores
entre R$ 14,50 e R$ 21,00, numa
diferença de R$ 6,50 e variação
de R$ 44,8%.

Cliente de agências bancárias deve adotar cuidados quanto ao preço de tarifa

  BRANCO LUCENA

A Festa das Neves – que ho-
menageia a padroeira da cida-
de, Nossa Senhora das Neves, e
é uma das manifestações cul-
turais mais tradicionais da Ca-
pital – será realizada no perío-
do do dia primeiro, com  aber-
tura prevista para às 20 horas,
até 5 de agosto. Neste ano, uma
das novidades será a monta-
gem de mais dois palanques
onde estarão se apresentando
as atrações, o dobro da quanti-
dade, em relação ao ano passa-
do. Outra é a ampliação da va-
riedade de manifestações artís-
ticas que a população poderá
assistir.

As informações foram pres-
tadas, ontem, pelo chefe da Di-
visão de Música da Funjope
(Fundação Cultural de João

Pessoa) e integrante da organi-
zação da Festa das Neves, Pau-
lo Ró. Os dois novos palcos de-
verão ser montados na área da
Casa da Pólvora – onde se pre-
vê cinco shows musicais por
dia, cada qual com meia hora
de duração, com artistas regio-
nais - e nas imediações da rua
Conselheiro Henriques, com um
palanque para apresentação de
grupos folclóricos e exposição de
trabalhos de alunos das oficinas
de arte promovidas pela pró-
pria entidade, como percussão,
coral e capoeira.

De acordo com Paulo Ró, o
palco principal será montado
na Praça Dom Adauto, defron-
te à Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, onde haverá apresen-
tações musicais a partir das 21
horas, ou seja, depois de encer-
rada a missa. Ele informou que
ainda não se pode adiantar os

Guilherme Cabral
REPÓRTE

artistas que estarão se apresen-
tando durante a Festa das Ne-
ves, porque a programação ain-
da está em definição, faltando,
por exemplo, o acerto do con-
trato com artistas. Mas esti-
mou que, na próxima semana,
esse trabalho já esteja concluí-
do. No caso do parque de di-
versões, previu que a monta-
gem comece sete dias antes do
início do tradicional evento.

Com relação à parte religio-
sa da Festa das Neves, a As-
sessoria de Comunicação da
Arquidiocese da Paraíba in-
formou que a Igreja Católica
está elaborando a programa-
ção para o evento, pois ainda
falta a definição do tema e dos
pregadores que vão falar aos
fiéis, durante o período. A pre-
visão é de que, na próxima se-
mana, esta tarefa deverá ser
concluída.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ERRATA - AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009
O Pregoeiro Oficial do Município informa que no Termo de Referência - Anexo I - do

respectivo Edital do Pregão Presencial nº 00020/2009, os quantitativos corretos dos itens -
código - 01 e 02 são: 15 e 120 unidades, respectivamente. Comunica, ainda, o adiamento do
certame, do dia 16 de julho para o dia 23 de julho, às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente
divulgado: Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayuex - PB. Informações: no horário das 12:00
as 18:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 10 de julho de 2009.
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Pregoeiro Oficial

Responsavel.: ART BABY COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ....: 010495633/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  876,00
Cedente.....: DIPLASTEX COMERCIO DE
PLASTICOS LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039725
Responsavel.: ARTIFINAL DE PROPA-
GANDA LTDA
CPF/CNPJ....: 070114822/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.370,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040345
Responsavel.: HIDRAL COM.ATACADISTA
MAT.CONS
CPF/CNPJ....: 009209889/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  749,04
Cedente.....: N P FONTANA MARCHEZAN
METAIS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041607
Responsavel.: HIDRAL COM.ATACADISTA
MAT.CONS
CPF/CNPJ....: 009209889/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  749,04
Cedente.....: N P FONTANA MARCHEZAN
METAIS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041608
Responsavel.: EMILIA MARIA RAMOS
FORMIGA DA MOTA
CPF/CNPJ....: 023153924-03
Titulo......: CHEQUE R$   70,00
Cedente.....: POSTO DE COMBUSTIVEIS
FREI DAMIAO
Apresentante: POSTO DE COMBUSTI-
VEIS FREI DAMIAO
Protocolo...: 2009 - 037977
Responsavel.: FABIO MARQUES JERO-
NIMO ME
CPF/CNPJ....: 041116757/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  425,05
Cedente.....: PAPAIZ NORDESTE IND E
COM LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039192
Responsavel.: FERRO COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ....: 002761103/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$
13.893,09
Cedente.....: EUCATEX QUIMICA E MINE-
RAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038459
Responsavel.: JOSE CARLOS ALVES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 204918244-91
Titulo......: CHEQUE R$  140,11
Cedente.....: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Protocolo...: 2009 - 039969
Responsavel.: JOSE CARLOS ALVES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 204918244-91
Titulo......: CHEQUE R$  117,92
Cedente.....: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Protocolo...: 2009 - 039970
Responsavel.: JOSE CARLOS ALVES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 204918244-91
Titulo......: CHEQUE R$  205,02
Cedente.....: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Protocolo...: 2009 - 039971
Responsavel.: JOSE CARLOS ALVES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 204918244-91
Titulo......: CHEQUE R$   96,45
Cedente.....: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Protocolo...: 2009 - 040250
Responsavel.: JOSE FERNANDES DA
SILVA NETO
CPF/CNPJ....: 133064565-00
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$  496,88

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E
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Rua Cândido Pessoa, 31
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Cedente.....: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN S/
A
Protocolo...: 2009 - 036532
Responsavel.: JOSE DE PONTES SOBRI-
NHO
CPF/CNPJ....: 366466287-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  175,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040540
Responsavel.: L F NOGUEIRA DE ALMEI-
DA E CIA. LTDA
CPF/CNPJ....: 002486918/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  332,50
Cedente.....: BAUMER S A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038750
Responsavel.: MARIA DO CARMO NU-
NES
CPF/CNPJ....: 068648564-53
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$  818,11
Cedente.....: JOSE AUGUSTO DANTAS
Apresentante: JOSE AUGUSTO DANTAS
Protocolo...: 2009 - 039976
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DE
SOUZA
CPF/CNPJ....: 191119164-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  749,70
Cedente.....: ABC CONTRUCOES LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040616
Responsavel.: MICHELINE APARECIDA
RODRIGUES DA AL
CPF/CNPJ....: 004297509/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.150,00
Cedente.....: M. J. CHAGAS INFORMATI-
CA - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040341
Responsavel.: PRESSAO CONST  E LO-
CACAO DE MAQ  E
CPF/CNPJ....: 010515208/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  616,81
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041383
Responsavel.: RAFAEL SILVEIRA DA SIL-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 749525100-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   84,00
Cedente.....: EMPRESA PARAIBANA DE
INFORMATICA LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037642
Responsavel.: RAFAEL SILVEIRA DA SIL-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 749525100-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  330,00
Cedente.....: EMPRESA PARAIBANA DE
INFORMATICA LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037694
Responsavel.: RITA DIULINDO PEIXOTO
CPF/CNPJ....: 016364114-52
Titulo......: CHEQUE R$  700,00
Cedente.....: SEBASTIAO GUEDES BAR-
BOSA
Apresentante: SEBASTIAO GUEDES
BARBOSA
Protocolo...: 2009 - 040251
Responsavel.: ROSENILSON ERNAN-
DES ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ....: 673984804-15
Titulo......: CHEQUE R$  330,00
Cedente.....: FRANCISCO DAS CHAGAS
SARMENTO
Apresentante: FRANCISCO DAS CHA-
GAS SARMENTO
Protocolo...: 2009 - 039974
Responsavel.: TELE REBOQUE SERVICO
LTDA
CPF/CNPJ....: 001488085/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  283,40
Cedente.....: JOSE EUSTAQUIO DE OLI-
VEIRA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040289

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  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 PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/07/2009
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
 - Titular -

AGROINDUSTRIAL TABU S / A – CNPJ/CPF: 09.053.646/0001-01 Torna público que a
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Alteração nº 811/2009 em João Pessoa, 20 de maio de 2009 - Prazo: 370 dias. Para a
atividade de: EDIFICAÇÕES – PORTARIA, SALAS E GALPÕES COM OS RESPEC-
TIVOS SISTEMAS INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DOTADO DE FOSSA SÉPTICA E
VALA DE INFILTRAÇÃO. Na (o) – FAZENDA TABU - ZONA RURAL Município:
CAAPORÃ - UF: PB. PROCESSO: 2009-000736/TEC/LA-0022

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2009
REGISTRO Nº 960148-1
Objeto: REFORMA DA E.E.E.F. DR. CUNHA LIMA EM REMÍGIO/PB. Regime

de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor: R$ 50,00. Local:
Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa - Paraíba. Fone (083) 3218-
5275/3218-5282. E-mail: CPLsuplan@suplan.pb.gov.br - Entrega das Propostas: 30 de
julho de 2009 às 14h30.

João Pessoa, 09 de julho de 2009.
Advª. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009
Registro CGE nº 09-00195-6
A Governo do Estado da Paraíba, através da Companhia Docas da Paraíba, por seu

pregoeiro, designado pela Portaria nº 023/2009 de 22/06/2009, publicado 27/06/2009, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede
deste orgão, situado a Rua Presidente João Pessoa s/nº centro – Cabedelo/Pb, telefone (83)
3250.3000/3250.3031, no dia 23/07/2009 às 09h00 para: Contratação de serviços de assessoria
na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.
Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridos na Comissão Perma-
nente de Licitação, no endereço acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br (Companhia Docas da
Paraíba).

Cabedelo, 07 de julho de 2009.
Presidente da COPELI
Publique-se

WAGNER A. A. BRECKENFELD
Diretor Presidente

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE
ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009
REGISTRO NA CGE: 09-00210-0

A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE
ALMEIDA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 153/2009, de 08/
06/20009, publicada no D.O.E de 10/06/2009, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que
regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação
na sede deste Órgão, situada na Rua na Rua Basílio Silva, 69- Estreito,Sousa/PB, Fone: (83)
3522.6298, no dia 23/07/2009, às 14 horas, para a aquisição de carne e derivados para as
Unidades da FUNDAC nos municípios de Sousa e Cajazeiras.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, no endereço acima citado.

João Pessoa, 09 de julho de 2009.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE
ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009
REGISTRO NA CGE: 09-00215-1

A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE
ALMEIDA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 153/2009, de 08/
06/20009, publicada no D.O.E de 10/06/2009, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que
regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação
na sede deste Órgão, situada na Rua Prof. José Coelho, nº 30, centro, nesta capital, Fone: (83)
3218.5386/5462, no dia 28/07/2009, às 14 horas, para a aquisição de combustível para os
veículos da FUNDAC no município de João Pessoa/PB.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, no endereço acima citado.

João Pessoa, 09 de julho de 2009.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira



SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CEP: 58326-000, CNPJ: 02.963.523/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL
Responsável: EDSON JOAQUIM DA SILVA
CPF/CGC: 417.935.364-49
Título: Contrato de Financiamento; Valor R$ 13.886,31
Protestante: BANCO FINASA  S/A.
Apresentante: BANCO FINASA S/A.
Protocolo: 2009   -   0000217
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, intimo a pessoa física acima

citada a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, à Rua
Travessa do Fórum s/n°,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo de 03(três) dias, sob  pena
de ser o referido Título Protestado na forma da LEI.

Caaporã-PB, 07 de Julho de 2009.
Bela.  IVANISE DE SOUSA

- Titular -
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/09
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas
do dia 27 de julho de 2009, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de urnas funerárias diversas, bem como a contratação de ser-
viços de translado. Recursos: Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mamanguape - PB, 10 de julho de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA  - CNPJ/CPF N°  09.070.400/0001-48
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 1200/2009 em João Pessoa, 10 de julho de 2009 – Prazo:
730 dias, para a atividade de: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água: Poço tipo
amazonas, adutora de água bruta com uma extensão de 1.201 metro, reservatório apoiado
e rede de abastecimento com uma extensão de 4.924 metros, no Sítio Poço Escuro e Samam-
baia, Município: Borborema – UF:PB. Processo: 2009-001688/TEC/LI-0131.

INTRAFRUT – INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A – CNPJ/CPF N°
08.972.622/0001-93 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1201/2009 em João Pessoa, 10 de Julho
de 2009 – Prazo: 365 dias, para a atividade de: Transformação de  Frutos (Produção de Suco
de frutas), na Rua B 03 S/N Distrito Industrial. Município: João Pessoa-UF:PB. Processo:
2009-002398/TEC/LO-0557.

BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE (LOJA 034) – CNPJ/CPF N°
13.004.510/0253-35 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1172/2009 em João Pessoa, 7 de julho de
2009 – Prazo:s 365 dias, para a atividade de: Comercio Varejista de Produtos Alimentícios,
na Rua Edgar Sales Miranda Henrique n° 400 – Bessa, Município: João Pessoa – UF:PB
Processo: 2009-002706/TEC/LO-0629.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  23/07/2009 às 09:00
horas para:

Contratação de empresa para ministrar cursos de capacitação para gestores e
técnicos, destinado a  Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA,
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00214-3
João Pessoa, 10 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  30/07/2009 às 09:00
horas para:

Aquisição de material permanente (aparelho para depilação, cadeira para corte de
cabelo, estufa, etc), através do registro de preços, destinado a Fundação de Ação Comu-
nitária - FAC,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00042-9
João Pessoa, 09 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  29/07/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de gás liquefeito de petróleo, através do registro de preços, destinado  a
Secretaria de Estado da Educação e Cultura,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00197-3
João Pessoa, 09 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  28/07/2009 às 14:00
horas para:

Fornecimento de refeições, através do registro de preços, destinado a Fundação
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente - FUNDAC,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00198-1
João Pessoa, 09 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  30/07/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de botas para cavalaria, através do registro de preços, destinado  a Polícia
Militar,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00199-9-7
João Pessoa, 09 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação
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Botafogo e Campinense (foto)
vão se enfrentar neste sábado pelo
Campeonato Paraibano Juvenil, às
15 horas, no estádio Juracizão. As
duas equipes disputam a terceira
fase da competição e brigam por
vaga na Copa São Paulo de 2010.

"Botafogo joga
no Juracizão

   contra a Raposa

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Risco de queda é de 97,5%
Mesmo em situação crítica no Campeonato Brasileiro, dirigentes do rubro-negro acreditam na recuperação da equipe nas próximas rodadas

“Paraíba democrática, terra amada”

O hipismo paraibano tem
sido referência em âmbito na-
cional e internacional. Um dos
grandes exemplos é o jovem
Pedro Eduardo Teixeira de Lu-
cena Lira, 21 anos, natural de
João Pessoa, com vasta experi-
ência e que, recentemente, con-
quistou em São Paulo o tercei-
ro lugar no Campeonato Pau-
lista.  Conquistou também a
quarta posição no Campeona-
to Brasileiro, na modalidade de
“Yong Riderf” (jovens cavalei-
ros saltando obstáculos com
altura de 1,45m).

“É tudo muito difícil, princi-
palmente viver distante dos
familiares. Minhas raízes estão
ramificadas na Capital parai-
bana, mas, fora do meu estado
tenho conseguido superar os
desafios”, afirmou o cavaleiro,
considerado uma das grandes
promessas do hipismo nacio-
nal. “estamos enfrentando os
obstáculos que  cada vez são
maiores , vencendo as dificul-
dades que vão surgindo, pois
em tudo  tem  que  existir  dedi-
cação ,trabalho e lutas”, com-
pletou o jovem atleta.

Pedro Eduardo Teixeira este-

Marcos Lima
REPÓRTER

ampinense, ABC-RN,
Juventude-RS e Paraná
são os times com maio-

res chances de rebaixamento
para a Série C de 2010. Isto é o
que afirma as estatísticas do site
chancedegol.com.br, pertencen-
te a cronistas esportivos do Sul
do país. Os dados têm como base
o desempenho atual dos clubes,
bem como a quantidade de jo-
gos que os mesmos farão fora
dos seus domínios. Na opinião
deles, o rubro-negro paraibano
está com 97.5% de chances de
cair para a Série C no próximo
ano. O ABC-RN, 76,8%; o Juven-
tude, 62,4% e o Paraná, 41,1%.

Os dados apontam também
que o representante paraibano
na Série B deste ano tem menos
de 0.01% de chances de conquis-
tar o título da Segunda Divisão
do Brasileiro. Este percentual, no
entanto, é o mesmo que a Rapo-
sa possui para ascender à Série
A do próximo ano. As estatísti-
cas, no entanto, não amedron-
tam a diretoria do Campinense
Clube. Dorgival Pereira, um dos
dirigentes, disse ontem que ja-
mais se pode prever o futuro e
que os dados apresentados di-
zem respeito exclusivamente à
última rodada da competição.

“Eu, pelo menos, não dou cre-
dibilidade a esta estatística. Pela
pesquisa, é como se o Campi-
nense perdesse todos os 28 jo-
gos que ainda vai realizar. Sin-
ceramente, é uma estatística
que não merece qualquer opi-
nião”, afirmou Dorgival Perei-
ra. “Na verdade, queria ver se
a Raposa vencesse todos os
próximos jogos e qual seria a
estatística deles?”, completou o
dirigente.

A posição de Dorgival Perei-
ra pode ser fundamentada prin-
cipalmente nos dados apresen-
tados pelos especialistas refe-

rentes ao último compromisso
do Campinense, em Campina
Grande, quando derrotou o Ju-
ventude-RS por 1x0, gol do ata-
cante Fábio Júnior. Os matemá-
ticos não acreditavam que o
rubro negro venceria a parti-
da. Eles depositaram 39.7% de
chances para a equipe gaúcha,
contra 34,5% dos paraibanos.

Já o presidente do Campinen-
se, Saulo Miná informou que é
muito cedo para qualquer ava-
liação sobre a queda ou subida
de times para a Série C ou A do
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol. Conforme disse, a Rapo-
sa não passa por um bom mo-
mento na competição, porém,
cada jogo é uma história. “A vi-
tória contra o Juventude-RS
nos deu mais ânimo. Vamos
fazer de tudo para permanecer
na Segunda Divisão do Brasi-
leirão”, afirmou.

Se obtiver um resultado po-
sitivo na próxima terça-feira,
em Campinas-SP, diante da
Ponte Preta, o Campinense Clu-
be melhorará sua posição nas
estatísticas dos especialistas.

Neste sábado, as equipes do
Paraná e do ABC podem me-
lhorar a sua posição na tabela
de classificação. O time para-
naense enfrenta o Atlético de
Goiás, no Serra Dourada; en-
quanto o norte-riograndense
mede forças diante do Ceará, no
estádio Castelão.

CAMPINENSE NA SÉRIE B

C
#
Na próxima terça-feira,
o Campinense enfrenta
a Ponte Preta no
estádio Moisés Lucarelli,
em Campinas. O
próximo jogo em casa
será contra o Bahia

Paraibano é destaque no hipismo

ve na Bélgica durante quatro
meses e convites não lhe faltam
para retornar aquele país. “Tive
que retornar ao Brasil para ser
dado visto no meu passaporte.
Todos lá gostaram do meu tra-
balho, da minha dedicação. Por
enquanto preferi fazer meu
nome no Brasil. Vamos conti-
nuar por aqui. Vamos ver o que
vai acontecer. Gosto muito de
esperar as coisas acontecerem
naturalmente”, disse o cavalei-
ro, que estuda Inglês e que re-

centemente parou o curso de
Administração.

Ha um ano e sete meses fora de
João Pessoa, Pedro Eduardo infor-
mou que seu retorno ao Estado é
no sentido de aperfeiçoar melhor
os treinamentos, objetivando as-
sim participar das competições
de hipismo a serem realizados no
Estado ou em outras regiões do
Brasil. Para ele, nada se faz em
vão quando se pode fazer com
empenho e responsabilidade.

O Campinense atravessa um mau momento no Campeonato Brasileiro e está seriamente ameaçado de rebaixamento

Pedro Eduardo e seu cavalo brilharam no Campeonato Paulista de Hipismo

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Competição nacional da CBH acontece de agosto a novembro e o Estado terá a
participação de 140 colégios de 25 municípios com estudantes de 11 a 14 anos

Três jogos abrem neste sábado a
10ª rodada do Brasileiro da Série A.
No Parque Antartica, o Palmeiras
enfrenta o Náutico; na Arena
Barueri, o Barueri joga contra o
Coritiba; e na Ressacada, o Avaí
recebe o Botafogo, todos  às 18h30.

"Três jogos hoje
pelo Brasileiro

   da Série A
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O Vasco volta a campo neste
sábado, quando encara a Ponte
Preta, em São Januário, pela
décima rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro. Com 14
pontos, o time carioca ocupa a
oitava posição da competição.
Contudo, o que mais preocupa

"Vasco enfrenta
a Ponte Preta

seus torcedores é que o Vasco
atravessa uma fase de 'seca' de
vitórias. Somando-se a Série B e a
Copa do Brasil, competição da
qual foi eliminado nas semifinais
pelo Corinthians, não vence há
oito jogos. Após o fim da novela
sobre a renovação do empréstimo
de Carlos Alberto, a diretoria deu
início à regularização do novo
contrato do jogador junto à CBF e
ele deve jogar na próxima rodada.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Apesar do Atlético ter chegado aos seis pontos, aprovei-
tando muito bem o fator campo - fez o dever de casa ao
vencer Desportiva e Auto Esporte - o quadrangular final
do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão aponta
um equilíbrio em relação aos outros contendores e a sur-
presa fica por conta do Paraíba que ocupa a última posi-
ção. Amanhã, os dois times de Cajazeiras se enfrentam e
o ‘Trovão Azul” como é popularmente conhecido o Atlé-
tico tem tudo para garantir a classificação se chegar a ter-
ceira vitória consecutiva. Na rodada do meio de semana,
a Desportiva Guarabira mostrou recuperação, mas o Auto
Esporte se complicou, daí a importância do confronto de
amanhã, noAlmeidão. O alvirrubro necessita de uma vi-
tória para se manter na briga pela classificação. Os refor-
ços de Maia, Jean, Ivan e Rincón ainda não renderam o
esperado pela diretoria e torcedores.

Atlético mais perto da vaga

Desportiva Guarabira
Estive no estádio Silvio Porto, em Guarabira, e a Despor-

tiva me agradou pela determinação. Mostrou algumas de-
ficiências no meio de campo, mas a defesa se impôs diante
dos jogadores experientes e bem rodados no futebol norde-
tino como Ribinha, Paulinho Guerreiro e Fredson. A equipe
comandada pelo ex-jogador Cirino mereceu a vitória e por
um placar maior diante das oportunidades surgidas. Ama-
nhã, a Desportiva vai encarar o Auto Esporte que luta de-
sesperadamente pela primeira vitória.

A primeira em casa
Amanhã é dia do torcedor trezeano mostrar a sua força e

apoiar o time na quarta divisão do futebol brasileiro quando
o Galo enfrenta o Ferroviário-CE no estádio Amigão. O time
vem de um empate no Piauí, diante do Flamengo, e precisa
vencer para se manter entre os dois melhores visando a par-
ticipação na próxima fase, quando começa o mata-mata. O
outro adversário do Treze na competição é o Alecrim-RN que
estreou bem ao vencer o Ferroviário por 1 a 0, no Ceará.

Campinense
Freitas Nascimento vai

mudar mesmo a cara do
Campinense no Campeona-
to Brasileiro? É a aposta dos
torcedores da Raposa depois
da vitória sofrida sobre o
Juventude na última terça-
feira. Como ainda tem mui-
to jogo pela frente, as possi-
bilidades de sair da zona de
rebaixamento são reais, mas
é preciso somar pontos fora
de Campina Grande, daí a
importância de não perder
em Campinas, diante da
Ponte Preta, que faz uma
bela campanha na Série B.

Recopa
O Internacional de Por-

to Alegre não teve muita
sorte diante da LDU, na
última quinta-feira (9), na
cidade de Quito, no Equa-
dor. A equipe brasileira foi
goleada por 3x0 e perdeu
o título da Recopa para os
equatorianos. Na primei-
ra partida, no Brasil, o In-
ter-RS perdeu de 1x0.
Agora, o time internacio-
nalino volta as atenções
para o Campeonato Bra-
sileiro onde ocupa a pri-
meira posição na tabela
de classificação.

Marcos Lima
REPÓRTER

Paraíba terá a partici-
pação de 140 colégios
de 25 municípios na

Copa Petrobras de Handebol,
evento a ser promovido pela
Confederação Brasileira de
Handebol. A informação foi
dada nessa sexta-feira (10) por
Izaque Alves de Alencar, presi-
dente da Federação Paraibana
de Handebol. A competição en-
volve estudantes entre 11 e 14
anos de todo o país em um cam-
peonato que promete movi-
mentar a modalidade esporti-
va nos meses de agosto e no-
vembro próximos.

As inscrições para a Copa Pe-
trobras de Handebol 2009 se en-
cerram na próxima quarta-feira
(15). Até lá, as escolas do Brasil
podem se inscrever através do
site da competição da Confede-
ração Brasileira de Handebol.
“Este número de participantes
da Paraíba é praticamente oficial,
pois nós da Federação já ultima-
mos os preparativos para a par-
ticipação de nossas equipes”,
afirmou Izaque.

A Copa Petrobras de Hande-
bol 2009 é promovida no estilo
dos Jogos Escolares da Paraíba,
quando são conhecidas as equi-
pes campeãs que representarão
o Estado nas Olimpíadas Escola-
res Brasileira. Nesta competição,
os colégios passarão por uma fase
municipal, depois estadual e re-
gional até chagarem á disputa
nacional, quando se enfrentarão
16 equipes de cada categoria
(masculina e feminina).

“É uma competição que mexe
com o esporte em âmbito mu-
nicipal, estadual e nacional”,

disse Izaque Alencar. As finais
serão disputadas no mês de no-
vembro, em Brasília. Os atletas
e comissões técnicas das esco-
las campeãs receberão troféus,
medalhas e uma viagem para o
parque de diversões Hopi Hari,
em São Paulo, ou Beto Carreiro
World, em Santa Catarina — a
escolha fica a critério da escola.

A iniciativa de realizar o maior
campeonato escolar do Brasil
surgiu através da parceria en-
tre Confederação Brasileira de
Handebol (CBHb) e Petrobras,
empresa que investiu cerca de
R$ 4,5 milhões no desenvolvi-

Paraíba presente
na Copa Petrobras

HANDEBOL

  MARCOS RUSSO

A

mento do projeto, através da
Lei de Incentivo do Esporte.

DESEMPENHO
A Paraíba está com conceito

“A” junto a Confederação Bra-
sileira de Handebol em relação
a participação em campeona-
tos nacionais somente este ano.

O presidente da Federação
Paraibana de Handebol, Izaque
Alencar informou que, somen-
te nos seis primeiros meses de
2009, o handebol do Estado es-
teve presente em 19 competi-
ções de caráter nacional, numa
demonstração de que a moda-
lidade esportiva vive uma das
melhores fases da história.

Conforme Isaque, a Confede-
ração tem fitado os olhos em
vários atletas da Paraíba, alguns
deles, por sinal chegaram até a
serem convocados para sele-
ções de base da Confederação.

“A presença de Aline Waleska
Rosas na seleção feminina prin-
cipal de handebol abriu espa-
ços para outros paraibanos”,
finalizou Izaque.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Inscrições para a Copa Petrobras de Handebol vão até a próxima quarta-feira

“É uma competição
que mexe com o
esporte em âmbito
municipal, estadual
e nacional”

Izaque Alencar
PRESIDENTE DA FPH

“

REPRODUÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

“Maratonas só por cachê”

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

maratonista Vander-
lei Cordeiro de Lima
esteve na terça-feira

(7) no lançamento da "Corrida
SP - RJ, Desafio dos 600K", or-
ganizado pela Nike - empresa
de material esportivo -, em um
shopping de São Paulo. O atle-
ta não vai poder competir a
prova, que não permite corre-
dores profissionais, porém,
existe a chance dele integrar
uma equipe de competidores
convidados. Aos 40 anos, Van-
derlei assumiu de vez que ago-
ra suas atenções estão voltadas
às recompensas da fama.

Fora da briga por medalhas
e premiações, Vanderlei tem
como novo objetivo os cachês.
A figura do técnico ficou para
trás, foi substituída por um
"manager", um gerente que
avalia as propostas. "Estou es-
perando a confirmação de duas
maratonas até o fim do ano. O
meu manager está cuidando
disso, mas ainda não tem nada
definido. Vamos ver o cachê.
Agora eu disputo mais como
convidado, mas ainda dá para
fazer uma graça", afirmou o
medalhista de bronze nas Olim-
píadas de Atenas.

O atleta fez história no es-
porte mundial com alguns tí-
tulos, como na Maratona de
Reims (1994), Maratona de
Tóquio (1996), Jogos Pan-
Americanos de Winnipeg
(1999), Maratona de São Pau-
lo (2002), entre outros. No en-
tanto, foi o terceiro lugar nos
Jogos Olímpicos de Atenas
(2004) que o colocou no cená-

Pelé, considerado o maior jo-
gador de futebol do século, afir-
mou que o gasto do Real Ma-
drid nos reforços para esta tem-
porada, entre eles o meia bra-
sileiro Kaká, não é "justo nem
democrático".

Em entrevista publicada  pelo
jornal vaticano "L'Osservatore
Romano",  o ex-jogador do San-
tos e da seleção brasileira afir-
ma que as contratações do Real
Madrid são a prova de que o
"grande come o pequeno".

"Só sei que não é justo ou demo-
crático. É o grande que come o
pequeno. Talvez seja normal, mas
para o futebol é perigoso", comen-
tou Pelé ao ser perguntado pelas
contratações de Kaká e do portu-

VANDERLEY CORDEIRO:

rio internacional e lhe deu a
possibilidade de usufruir dos
cachês de convidados.

Na ocasião, Vanderlei foi
agarrado por um manifestan-
te no meio da competição,
quando liderava a prova. O
brasileiro perdeu tempo e aca-
bou na terceira colocação.
Apesar da derrota, o atleta foi
condecorado com a medalha
Pierre de Coubertin, que é des-
tinada a atletas que demons-
trem elevado grau de esporti-
vidade e espírito olímpico du-
rante a disputa dos Jogos.
Além disso, ele levou o III Prê-
mio Ernest Lluch (Espanha),
concedido anualmente para
personalidades do meio espor-
tivo que tenham conduta
exemplar e civismo durante as
competições.

Vanderlei ficou conhecido no
mundo inteiro e agora seu
nome é utilizado como motivo
promocional. O atleta tentou
esconder quais são as marato-
nas com as quais negocia, mas
depois acabou dizendo que
uma delas é a Maratona de
Seul, na Coreia do Sul, em no-
vembro.

Na noite de terça-feira, Van-
derlei Cordeiro foi promover o
evento da Nike. Segundo ele,
chegou a ser consultado na pre-
paração da prova, mas nada
além disso. O atleta foi vestido
com as roupas da marca e foi
chamado ao palco para um pe-
queno comentário, assim como
Marílson Gomes dos Santos,
que ainda segue competindo
para valer.

guês Cristiano Ronaldo.
Sobre quanto uma equipe po-

deria pagar por ele se jogasse
hoje, o brasileiro respondeu:
"Pelé não teria preço".

O ex-jogador lembrou tam-
bém que recebeu ofertas de to-

dos os grandes clubes euro-
peus, entre eles Real Madrid,
Milan, Inter e Juventus, mas
decidiu ficar no Santos porque
era "uma grande equipe" que
jogava "muito bem".

"O problema é que hoje inclusi-
ve um jovem jogador começa a
atuar pensando já em quanto di-
nheiro poderá ganhar", comen-
tou. Na sua opinião, "um jogador
vai para o Real Madrid e beija a
camisa para mudar de equipe no
dia seguinte e beijar a do novo
clube jurando amor eterno".

"Na realidade eles amam só
aqueles que pagam mais, e tudo
isto é perigoso para o futuro do
esporte", completou.

O

Pelé critica gasto do Real com estrelas

Vanderlei Cordeiro carregou a bandeira do Brasil na solenidade de encerramento dos Jogos de Pequim

#
O Rei de Futebol diz
que não é justo e nem
democrático as
contratações realizadas
pelo time espanhol

Pelé diz que os
jogadores de
hoje amam
quem paga mais

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

"Detalhes"
PPPPPoemaoemaoemaoemaoema

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

LETRAS DA UFPB

 REPRODUÇÃO

ROBERTO E ERASMO CARLOS

"Não adianta nem tentar
Me esquecer
Durante muito tempo
Em sua vida
Eu vou viver...

Detalhes tão pequenos
De nós dois
São coisas muito grandes
Pra esquecer
E a toda hora vão
Estar presentes
Você vai ver...

Se um outro cabeludo
Aparecer na sua rua
E isto lhe trouxer
Saudades minhas
A culpa é sua...

O ronco barulhento
Do seu carro
A velha calça desbotada
Ou coisa assim
Imediatamente você vai
Lembrar de mim...

Eu sei que um outro
Deve estar falando
Ao seu ouvido
Palavras de amor
Como eu falei
Mas eu duvido!
Duvido que ele tenha
Tanto amor
E até os erros
Do meu português ruim
E nessa hora você vai
Lembrar de mim...

A noite envolvida
No silêncio do seu quarto
Antes de dormir você procura
O meu retrato
Mas na moldura não sou eu
Quem lhe sorri
Mas você vê o meu sorriso
Mesmo assim
E tudo isso vai fazer você
Lembrar de mim...

Se alguém tocar
Seu corpo como eu
Não diga nada
Não vá dizer
Meu nome sem querer
À pessoa errada...

Pensando ter amor
Nesse momento
Desesperada você
Tenta até o fim
E até nesse momento você vai
Lembrar de mim...

..................
“Detalhes” alimenta o
ego de todos os seres

humanos que, por
natureza, se acham

insubstituíveis.

O que li

Há quem diga que "Emoções" é a principal música do cantor e compositor
Roberto Carlos. E ele até que reforça tal afirmativa quando abre seus shows
com esta canção. Há, entretanto, um detalhe na vida do "Rei" que faz do seu
poema "Detalhes", composto em parceria com o "amigo" Erasmo Carlos, a
obra mais marcante de sua carreira, especialmente, porque afirma para a
personagem (uma ex-companheira, mulher, amante...) que ele sempre esta-
rá presente em seu pensamento a qualquer momento e em todas as situa-
ções da sua vida.

Tal certeza é muito comum a todo e qualquer ser humano, pelo dom natu-
ral de entender-se ou ver-se como "a última coca-cola do deserto", o ser
mais importante do mundo, seja no trabalho, no relacionamento em famí-
lia, e principalmente no amor. E "Detalhes" alimenta essa sensação, logo de
cara: "Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua
vida eu vou viver", diz o autor, transmitindo ao interlocutor (ouvinte) a
sensação de também ser insubstituível.

E se no campo restrito do poema, da primeira à última letra, as afirmati-
vas apenas compõem uma obra de arte, na vida real o cantor Roberto
Carlos experimenta a realidade de estar presente na vida de gerações e
gerações com uma infinidade de músicas que fazem lembrar infinitos deta-
lhes da existência de cada um.

Nascido no dia 19 de abril de 1941 em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito
Santo, ele começou a fazer sucesso já no final dos anos 50 do século passado,
como integrante do movimento musical conhecido como "Jovem Guarda".
Hoje comemorando cinco décadas de sucesso, Roberto tem no seu currículo
uma infinidade de músicas que nem ele mesmo é capaz de lembrar de todas,
mas todas são lembradas pelos seus fãs, cada um com a sua preferida.

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

Eu sei que esses detalhes
Vão sumir na longa estrada
Do tempo que transforma
Todo amor em quase nada
Mas "quase"
Também é mais um detalhe
Um grande amor
Não vai morrer assim
Por isso de vez em quando você vai
Vai lembrar de mim...

Não adianta nem tentar
Me esquecer
Durante muito
Muito tempo em sua vida
Eu vou viver
Não, não adianta nem tentar
Me esquecer..."

Café pequenoCafé pequeno
"Quando a gente ama alguém de ver-
dade
Esse amor não se esquece
O tempo passa, tudo passa,
mas no peito
O amor permanece
E qualquer minuto longe é demais
A saudade atormenta
Mas qualquer minuto perto
é bom demais
o amor só aumenta"

ROBERTO CARLOS

"Daqui pra frente
Tudo vai ser diferente
Você vai aprender a ser gente
Seu orgulho não vale nada"

"Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver"



Little Joy volta ao Brasil
para duas apresentações
A banda Little Joy fará dois shows em agosto no Brasil.
Em São Paulo, a banda se apresenta no dia 15 de
agosto, no Via Funchal, enquanto a apresentação no Rio
de Janeiro acontece no dia 14 de agosto, na Fundição
Progresso.
Em 2008, o grupo formado por Fabrizio Moretti,
Rodrigo Amarante e Binki Shapiro fez uma série de
apresentações no país -- todas com ingressos esgotados.
No Brasil, a banda será acompanhada do baixista Todd
Dahlhoff, do guitarrista Matt Borg e do baterista Matt
Romano.
O grupo The Dead Trees, que acompanhou o Little Joy na
última turnê europeia e americana, será responsável pela
abertura das apresentações.

Não tenho medo
de morte, só
não quero estar
lá quando
acontecer.

Woody Allen ,
CINEASTA
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Arquivo MPB estreia hoje
na rádio Tabajara FM
O jornalista Ricardo Anísio e o radialista Jadir Camargo

apresentarão programa, das 16 às 18 horas. 18
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Saxofonista paraibano fará
shows, hoje e amanhã, em
João Pessoa e Cabedelo,
com Caio Mesquita, JP Sax
e Ivanildo Sax de Ouro

S

3 mil boleros de
Livro sobre Altimar Pimentel
é lançado em Cabedelo
Obra de Romualdo Palhano destaca os textos, monta-

gens e pesquisas do teatrólogo paraibano. 19

hows em João Pessoa e Cabedelo mar-
carão os 3 mil boleros de Jurandy do
Sax, músico paraibano com renome

internacional. Hoje e amanhã, as atividades
serão divididas entre o Jangada Clube e a Praia
do Jacaré. Hoje, a partir das 22 horas, haverá
show de Jurandy do Sax, Ivanildo Sax de Ouro
e Caio Mesquita no Jangada Clube. No mesmo
dia, no Jacaré, os três tocarão o Bolero (de Ra-
vel) ao pôr-do-sol e a Ave Maria. Também está
prevista uma apresentação da Retreta com a
banda de música da Polícia Militar da Paraíba
e show pirotécnico. A programação do domin-
go será a mesma, com o JP Sax substituindo
Ivanildo Sax de Ouro.

A dimensão dada a um evento que retrata
a abnegação determinante do músico Juran-
dy do Sax ao completar a marca dos “3.000
boleros” tocados ininterruptamente no pôr-
do-sol da praia do Jacaré, em Cabedelo, no
litoral Norte da Paraíba, é um feito a se enal-
tecido. Primeiro pelo fato em si ser de uma
grandeza espetacular no mundo, onde o
show se completa com a música, a perfor-
mance do artista, a natureza exuberante do
local, a cultura, o lazer e o turismo na Paraí-
ba, fazendo do pôr do sol do Jacaré o atrati-
vo turístico mais visitado da Paraíba.

Com um saldo de nove anos de apresenta-
ções, esse é um momento para celebrar uma
caminhada de muita ação em defesa da cul-
tura musical e do turismo paraibano. Com
seu barquinho, seu sax e tocando para o sol o
Bolero de Ravel, Jurandy ganhou reconheci-
mento internacional, levando sua arte em

apresentações em outros países. O artista já
esteve em Paris, fazendo parte das comemo-
rações do “Ano do Brasil na França”, com con-
vite para conhecer as raízes de Ravel.

Lá, Jurandy do Sax foi recebido pelas au-
toridades políticas, músicos e artistas. To-
cou o Bolero de Ravel na Torre Eiffel, no Rio
Sena, e no túmulo do compositor Maurice
Ravel. Recebeu aplauso do público e elogio
da crítica especializada. Em 2007, partici-
pou ainda do filme francês “La Passion Bo-
lero”, do premiado diretor Michel Follin.

Shows em João Pessoa e Cabedelo marca-
rão os 3 mil boleros de Jurandy do Sax, músi-
co paraibano com renome internacional. Hoje
e amanhã, as atividades serão divididas entre
o Jangada Clube e a praia do Jacaré. No dia 11,
a partir das 22 horas, haverá show de Juran-
dy do Sax, Ivanildo Sax de Ouro e Caio Mes-
quita no Jangada Clube. No mesmo dia, no Ja-
caré, os três tocarão o Bolero (de Ravel) ao pôr-
do-sol e a Ave Maria. Também está prevista
uma apresentação da Retreta com a banda de
música da Polícia Militar da Paraíba e show
pirotécnico. A programação do domingo será
a mesma, com o JP Sax substituindo Ivanildo
Sax de Ouro.

O final de semana também será marcado
pela inauguração do camarim de Jurandy
do Sax, que vai permitir um contato mais
próximo com as pessoas, local onde tam-
bém serão comercializados souvenires
como camisas personalizadas, CDs, DVDs
fotografias e onde se poderão ser tiradas
fotos com o artista.

“

ao pôr-do-sol
JURANDY
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Ravel singra as
águas da praia
do Jacaré

Artista pode ter nome incluído no Livro dos Recordes
O paraibano poderá ser incluído no

Livro dos Recordes (Guinnes Book)
como o músico que mais executou o
Bolero do Ravel no planeta. São qua-
se 365 dias de apresentações por ano,
dia-a-dia na praia do Jacaré, e mais
de três mil execuções desde que ini-
ciou essas apresentações. A praia do
Jacaré, em Cabedelo, litoral Norte da
Paraíba, ganhou um toque de char-
me a mais. O músico Jurandy do Sax,
um dos principais personagens do

Hoje, ao se apresentar durante o pôr-
do-sol no Jacaré, percorrendo um trecho
do rio em frente aos bares e o calçadão do
Parque Turístico Municipal da praia de
Jacaré em um tradicional barco a remo,
tocando a imortal obra de Maurice Ra-
vel, Jurandy do Sax é a maior e a mais
famosa atração turística da Paraíba. É
ainda o artista paraibano que mais se faz
presente na mídia local, regional e nacio-
nal.

Por tudo isso, a Paraíba está progra-
mando uma grande festa para comemo-
rar o feito do artista ao executar seu “Bo-
lero de número 3.000” no ano de 2009.
Haverá uma programação cultural que
se fortalecerá com a participação de gran-
des músicos convidados, como Ivanildo
O Sax de Ouro e Caio Mesquita, além de
artistas paraibanos como JPSax, aproxi-
mando expressões artísticas e enaltecen-
do a contemplação do pôr-do-sol.

Com esse conjunto de atividades o Fes-
tival 3.000 boleros apresentará à Paraí-
ba, ao Brasil e ao mundo, um evento cul-
tural e turístico com a cara do nosso povo,
indo ao encontro do desejo e vontade de
amplos setores da sociedade. O anseio de
restabelecer o verdadeiro momento do
pôr-do-sol como espaço de entretenimen-
to, celebração e afirmação do segmento
do turismo cultural da nossa terra.

turismo paraibano, passou a ter um
camarim que vai permitir um conta-
to mais próximo com as pessoas, lo-
cal onde também serão comerciali-
zados souvenires como camisas per-
sonalizadas, CDs, DVDs fotografias e
onde se poderão ser tiradas fotos com
o artista.

A ideia do camarim, entre outras
novidades que estão sendo projeta-
das ainda para este ano, foi acerta-
da de comum acordo entre o Juran-

dy e a empresária Ana Paula Sivie-
ro, da empresa IPE Interativa. “A
intenção é tornar o Jurandy numa
celebridade internacional a partir
da Paraíba. Desta forma, estamos
em um processo de profissionaliza-
ção de sua imagem, projetando
ações de marketing para valorizá-
lo, assim como o próprio destino
turístico”, disse a empresária.

O pôr-do-sol ao som de Jurandy do
Sax na praia do Jacaré é um dos pro-

gramas mais vendidos pelas agências
de receptivo de João Pessoa. Segundo
dados da Secretaria de Turismo de Ca-
bedelo, aproximadamente 30 mil pes-
soas frequentam o local nos finais de
semana na meia temporada e mais de
50 mil na alta temporada. O show do
músico tocando o Bolero de Ravel é
uma das principais razões que faz
tanta gente buscar esse roteiro, inclu-
sive, muitos paraibanos. É a contem-
plação da natureza ao som do bolero.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Ninguém
move Suely

Em uma cidade do interior,
escolhem a lenda, deixam
os fatos de fora....

Estreia na Tabajara

A

Ricardo Anísio e Jadir
Camargo vão apresentar
novo programa, das 16 às 18
horas, hoje, e Geraldo
Vandré será o primeiro
artista celebrado ARQUIVO MPB

Festivais
Em 1966, Geraldo Vandré chegou à final do
Festival de Música Popular Brasileira da TV
Record com o sucesso ‘Disparada’, interpreta-
do por Jair Rodrigues. A canção arrebatou o
1º lugar ao lado de ‘A Banda’, de Chico
Buarque. Em 1968, participou do III Festival
Internacional da Canção com ‘Pra não dizer
que não falei de flores’ ou ‘Caminhando’. A
composição era um hino de resistência contra
o governo militar e foi censurada. O sucesso
acabou em 2º lugar no festival, perdendo para
‘Sabiá’, de Chico Buarque e Tom Jobim.

SAIBA MAIS #

Vandré é o tema da estreia, com Ricardo Anísio (foto à direita) e Jadir Camargo

Rádio Tabajara FM estreia, hoje,
mais um programa em sua nova
grade. A partir das 16 horas, o

jornalista e crítico musical Ricardo Aní-
sio e o radialista Jadir Camargo vão apre-
sentar o Arquivo MPB. A proposta é
mostrar a vida e, principalmente, a obra
dos principais nomes da música popu-
lar brasileira. O paraibano Geraldo Van-
dré foi o nome escolhido para o primeiro
programa.

Não  é à toa que Vandré teve o nome
escolhido. Ricardo Anísio é grande co-
nhecedor da obra do artista, com quem
tem convivido há décadas. “Jadir é o
apresentador do programa. Eu farei co-
mentários sobre o valor da obra dos can-
tores e compositores”, disse Ricardo
Anísio.

Com mais de três décadas de dedica-
ção ao jornalismo e ao acompanhamen-
to das múltiplas cenas musicais, o jor-
nalista também prepara o lançamento
da biografia autorizada de Geraldo Van-
dré.

JADIR CAMARGO
O radialista Jadir Camargo é outro que

tem como marca a dedicação à música
paraibana. Além de ser um profissional
do rádio, Jadir é conhecido como cantor
e compositor, com destaque para a in-
terpretação de frevos. Sua participação
no disco ‘As 10 Mais do Cafuçu’ é uma
demonstração de talento e viabilidade
vocal. Arquivo MPB: um programa obri-
gatório.

DIVULGAÇÃO

Suely vivia fechada numa casa de vá-
rias portas e poucos parentes. Desde pe-
quena era birrenta, malcriada, estra-
nha. Colecionava porta-retratos vazi-
os, canetas cegas e vestidinhos de in-
fância. Não tinha namorado, embora
acorressem aquela casa vários preten-
dentes das ruas circunvizinhas. Era bela
ao seu modo, um tipo de beleza que as-
sustava. Conseguiu chegar a tia, a uma

idade que cuidava ser ultrapassada.
Esperava rugas, que não vieram. A me-
nopausa atrasada. Amava palavras
cruzadas, mas detestava os sobrinhos.
Por último, só aturava os outros paren-
tes e tinha crises histéricas. Os talheres
voaram, móveis foram movidos, a TV
espatifou.

Suely não se achava paranormal. Ou
talvez um pouco: mas estava na ordem
tão prática dos seus dias, que aqueles fe-
nômenos sabiam mais a variações de
humor. Vivia trancada em casa, não ti-
nha veleidades de buscar mudanças de
rotina numa cidade do interior. Poucos
a conheciam de rosto, muitos de nome. E
aumentavam seus feitos. Responsável
pela queda do obelisco na noite de natal.
Rachaduras na Prefeitura. Prejuízo para
os donos de bicicletas, com os aros re-
torcidos. A boataria incomodava a fa-
mília, mas a vida seguia o seu curso.

Não havia muito que fazer. Em cidade do
interior, escolhem a lenda, deixam os fatos

de fora. A velha casa e a família há muito
formam uma imagem de janelas mortas,
jardins crestados, ferrugem no portão.
Suely, de um momento para outro, rangia
seus ossos e arrastava (agora com esforço e
com as mãos) uma cadeira de balanço para
o quintal, para tomar um gole de sol. Volta
e meia, em algum ano memorável, balança
o lustre, curvam-se velhos álbuns, uma
vassoura varre o assoalho. Suely nem se
dá conta, de pálpebras cerradas num co-
chilo, do ciúme dos fantasmas que foram
relegados em segundo plano.

FAVELA
Toca aqui, dribla acolá, esses moleques

descem o morro. A origem da pelada nin-

guém sabe: a bola, meio remendada às
pressas. Alguns PMs na contramão, mas
os meninos não se fazem de rogados. An-
jos sem chuteiras, a bola ainda chega a
bater num policial. O fardado ri, uma
mão no 38, outra num meneio que devol-
ve a bola. O jogo desce o morro, a bola
evita uma vidraça, e nesse bem bolado
sistema, chegam a um mirante. Do outro
lado o morro é fendido por uma grota e
só um ronaldinho bem bombado daria
um chute, um pé de canhão para alcan-
çar a laje de uma casa onde espera o ou-
tro time. A movimentação na pequena
área, um deles marca bem a posição, fin-
ta e dribla, põe a mira no gatilho dos
olhos, toma espaço e solta a canela: a bola
descreve um arco – a tensão é de um pê-
nalti – e um que estica os braços e recebe
o bolaço no peito. Os dois lados comemo-
ram com tiros. Estamos quites, parecem
dizer – a bola é rasgada e do seu ventre
saem saquinhos do mais puro pó – o jogo
empatado, uma bela partida, 1 x 1.

André Ricardo
Aguiar
andrericardoaguiar@uol.com.br

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE ÀS
SEXTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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Sem aspas

Luiz, se estivesse vivo e cantando,
saberia unir forró e
contemporaneidade como poucos...

A saga de

H

Romualdo Palhano fará
lançamento de livro sobre
etatrólogo paraibano, hoje,
no Teatro Santa Catarina,
em Cabedelo

ALTIMAR PIMENTEL

oje, dia 11, será lançado a obra
“A Saga de Altimar Pimentel e
o Teatro Experimental de Ca-

bedelo” de autoria de Romualdo Pa-
lhano, às 20 horas, no Teatro Santa Ca-
tarina, em Cabedelo.

Resultado de sua dissertação de
mestrado em Serviço Social,  Palhano
dedica à referida obra ao dramaturgo
Altimar Pimentel, que tanto contribuiu
com o teatro naquele município. O au-
tor acrescenta que “Foi o trabalho de
Altimar Pimentel junto ao Teatro Ex-
perimental de Cabedelo, o alicerce fun-
damental da conquista do Teatro San-
ta Catarina, inaugurado em 1987”.

A referida obra enfoca o Teatro Ex-
perimental de Cabedelo como espaço
alternativo de lazer onde os indivíduos
discutem os problemas e fatos, passa-
dos e presentes, oriundos da comuni-
dade, a partir de seus textos montados
e transformados em espetáculos. Tem
o binômio trabalho e lazer e o teatro
comunitário como ponto de partida.
Enfoca e põe em debate o lazer como
necessidade vital para o homem em
sociedade.

“A Saga de Altimar Pimentel e o Tea-
tro Experimental de Cabedelo” tem o
objetivo descrever e explicar as condi-
ções de concretização e desenvolvi-
mento do Teca – Teatro Experimental
de Cabedelo, no quadro das lutas en-

cetadas pelas camadas populares no
Brasil, entre as décadas de 70 e 80 do
século XX. Período em que a organiza-
ção dos trabalhadores em suas comu-
nidades assume fundamental impor-
tância em sua luta pelo direito à cida-

dania, limitado principalmente a par-
tir do golpe militar de 1964.

O trabalho busca apreender a natu-
reza e dinâmica interna do Teatro Ex-
perimental de Cabedelo, identificando
o caráter político-educativo de sua
prática e os efeitos gerados por ela, no
período compreendido entre 1978 –
ano em que foi fundado o grupo, até
dezembro de 1988, o que totaliza uma
década de atividades em prol da refe-
rida comunidade.

TECA
O livro volta-se para mostrar algu-

mas das experiências mais significati-
vas vividas pelo Teca, extraídas de sua
história, relatadas por alguns de seus
componentes mais antigos e reconstruí-
da, através de seus documentos e pu-
blicação jornalística. O autor também
analisa cinco textos montados pelo gru-
po, os quais marcam a partir de suas
temáticas, momentos decisivos da atua-
ção do Teca na comunidade cabedelen-
se, sendo eles: “Cemitério das Juremas”,
“Viva a Nau Catarineta”, “Auto de Ma-
ria Mestra”, “Auto da Cobiça”, e “A Úl-
tima Lingada”, todos de autoria de Al-
timar Pimentel, que também era o res-
ponsável pela encenação.

Revela ainda a grandiosa, direta e
fundamental participação de Altimar
Pimentel para a construção dessa tra-
jetória e a conquista sem precedentes,
do Teatro Santa Catarina.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO

Professor Romualdo
Palhano,

pesquisador do
teatro da Paraíba

Os festejos juninos, em pauta dos
meios de comunicação de massa, re-
ceberam abordagem injusta quanto à
sua musicalidade. A maioria das rá-
dios, jornais e televisão, quando se re-
ferem às promoções de shows ou das
programações musicais do São João,
têm dividido o cancioneiro em ape-
nas dois expoentes: forró pé-de-serra
e forró estilizado. Esta segunda abor-
dagem do “forró” é facilmente encon-
trada entre aspas.

Se o forró pé-de-serra na sua defini-

ção está ligado ao trio instrumental:
sanfona, zabumba e triângulo, e o for-
ró estilizado abrangendo os “suin-
gues” de repetições elétricas, como de-
vemos definir o universo musical ex-
posto por Dominguinhos, Elba, Flávio
José, Alcymar Monteiro, Maciel Melo
e tantos outros músicos, cantores e
compositores que tem o trabalho fun-
damentado na escola de Luiz Gonza-
ga? Sabendo que não se limitam ao
trio: sanfona, triângulo e zabumba?

O matuto iluminado de Exu-PE, na
gênese do seu reinado, colocou ao lado
do baixo do seu acordeom (neguinhos
‘empareados’) que é grave, o triângulo
que é agudo. A zabumba que é grave
deixou-a junto ao teclado que é agudo.
Ou seja, a sanfona ficou no meio har-
monizando o tom. Seu Lua retirou isso
das bandas de pífanos. Mais tarde, den-
tro desse universo, com ritmo definido,
serviu-se da dolência musical da viola
dos repentistas, quando tocam antece-
dendo os embates poéticos, e criou o

baião: ritmo no qual foi coroado.
Zé Gonzaga, irmão de Luiz, em en-

trevista a Marília Gabriela, na época
em que ela apresentava o SBT-Repór-
ter, disse que quando o Gonzagão foi
gravar a música Asa Branca na RCA-
Victor, o diretor presidente dessa gra-
vadora, inicialmente, se opôs a levá-la
ao estúdio. Ele achava que a música era
própria para cego cantar nas feiras.
Desistiu quando Gonzaga ameaçou
romper contrato com a gravadora.
Conclusão! Asa Branca ainda é o maior
sucesso de música popular na história
desse país. São mais de quinhentas
gravações incluindo faixas em outros
idiomas.

A sagacidade de Gonzaga impri-

miu a sua cara. Criou o trio como
base para fazer andar sua verdade.
A dinâmica do seu trabalho foi evo-
lutiva. Nas suas últimas gravações
já se percebe outros instrumentos
musicais como o baixo, trombone,
clarinete, bateria... sem agredir o sig-
nificado da base. O filho de Januário
foi tradição e modernidade dentro do
próprio metier.

Luiz, se estivesse vivo e cantando, sa-
beria unir forró e contemporaneidade
como poucos. Porque o visionário intui-
tivo, por não saber medir a dimensão
da sua própria grandeza, enxerga
adiante. O Lua é uma coluna da música
brasileira, é a gênese do xaxado, do xote
e do baião. Existe, dentro de nós, porque
toda escola tem a sua base na perpetua-
ção do crescimento do seu povo através
da formação dos seus discípulos. O for-
ró não necessita de novos adjetivos, nem
aspas. Forró é um gênero musical defi-
nido que o preconceito do país com o
Nordeste não conseguiu sufocar.

Flávio
Petrônio
flaviopetronio@bol.com.br

POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS
A cantora Maria Juliana fará apre-

sentação única no Meio do Man-
gue, dia 16, às 20h30, no jantar ofe-
recido pelo jornal Causa Operária.

 Lilian Rodrigues Pereira, para ale-
gria dos pais, Jurandir e Inês, dia
17, estará colando grau em Fisio-
terapia. Ela logo depois engatará
um novo curso, o de Medicina.

 Renata Arruda, cantora paraibana,
dia 17, no Teatro da UFPE, assinará
animado show. Depois dará uma

esticadinha à Capital paraiba-
na.

 Caso você curta o cantor
Caetano Veloso ele estará na
Capital paraibana, na Praça do
Povo do Espaço Cultural, dia 25
deste mês. Menino do Rio..../
Calor que provoca arrepios....

 O feriado, pela morte do ex-
presidente João Pessoa, será
no domingo (26).  Vamos aju-
dar Aline Poggi Lins Nunes,
(Jornal da Paraíba) a comprar
a válvula coronariana que ela
tanto precisa. Ela só está aguar-
dando a válvula para se sub-
meter a cirurgia. Veja a conta
do Bradesco onde você pode
depositar qualquer quantia
para a compra da válvula que
custa R$ 28 mil reais. Agência:
17 29-9 e Conta: 0026907-7.

 A Finger, móveis planejados,
uma poderosa griffe alemã,
chega a João Pessoa, pelas
mãos dos jovens e arrojados
empresários, Alfredo Resende
e Fabiana. Na Av. Shopping, a
Epitácio Pessoa, a Finger, o
melhor do design europeu,
está a disposição dos paraiba-
nos de bom gosto.

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

 Jeanne Rodrigues, a partir
do meio dia de hoje , no res-
taurante do Clube Cabo Bran-
co, reúne os amigos para fes-
tejar os seus 50 anos. Pede
que os convidados levem
para o almoço festivo paco-
tes de fraldas de tecidos.

 O Dia do Fiscal Federal Agro-
pecuário, será hiper festejado,
com jantar, hoje, no Sal & Bra-
sa. Os anfitriões da noite: Ja-
mil Mascena, presidente da
Anfa e José Ribamar Vidal,
presidente da Affama.

 No anfiteatro da Praia de Jaca-
ré, hoje, às 15 horas, a abertu-
ra do Festival de Boleros do
Por- do-Sol do Jacaré?, by Ju-
randyr do Sax.

 Imperdível uma visita a Multi-
feira Brasil Mostra Brasil que
acontece no Espaço Cultural.
O evento, que tem sempre du-
ração de 15 dias, termina ama-
nhã.

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje

2 A Cultura em Alta
O Correio das Artes, suplemento do jornal A União, no próximo

dia 15, festejará com edição especial os seus 60 anos. O superin-
tendente deste jornal, comanda os festejos que acontecerá na
Fundação Casa de José Américo com a presença da alta cúpula.

2 Forró com homenagens
Rogeraldo Campina num corre corre para festejar com muito for-

ró os 12 anos do seu evento Forró do Turista. O evento semanal
reúne, todas as segundas, no restaurante Fellini. Dia 17 de agos-
to, com show de Amazan e muitas homenagens.

2 Orgulho paraibano
Dalvélio Madruga e Norberto Silva Neto, médicos, dia 1º de outu-

bro serão empossados no Conselho Federal de Medicina. Dalvé-
lio poderá ser o presidente do Conselho Federal. Está no páreo.

2 Oferta
A Agência Terra Livre de Alexandre Lima e Fabrícia,

com pacote especial para o Resort Beach Class na
praia de Muro Alto (PE) de 12 a 31 deste mês. Quatro
dias com café e jantar por apenas R$ 194,00 por pes-
soa. Mais detalhes pelo fone 83 3245-8947.

2 Festejos ‘mis’
Ana Lúcia Ribeiro Coutinho foi a anfitriã da semana

quando recebeu em sua mansão cerca de 70 convi-
dadas. Num pretinho nada básico ela recebeu suas
convidadas no terraço, cercado de verde e tape-
tes persas, com boa música, bons papos, boa gas-
tronomia e elegância. Na noite, a nova idade de
Ana Lúcia era o motivo da animada reunião.

2 Jasa com site
Jasa Costa, apresentadora do Espaço Mulher da sua

TV Master, lançou festivamente o seu site
www.jasacosta. com.br na loja Instyle de  Cláu-
dia Meire.  E o fez com animado cocktail.

2 Agora vai
O ministro Paulo Bernardo já garantiu os 30 milhões

dos 100 que serão investidos na construção do
Centro de Convenções na Capital paraibana. O
anúncio foi feito ao Governo do Estado esta sema-
na, na abertura da Brasil Mostra Brasil. Foi a notí-
cia do ano, com certeza.

2 Fama da Ensine
A Ensine Faculdades novamente oferece a Semana de

Atualização Jurídica Gratuita. A reitora Patrícia Tor-
res avisa que as inscrições são on line e as vagas
limitadas. A Semana de Atualização, que já é consi-
derada como referencial no universo jurídico, con-
tará com os melhores professores da Rede LFG. A
Semana de Atualização acontecerá de 20 a 25 deste
mês.

2 Parabéns para o trio
Com jantar privé dos mais sofisticados, Múcio e Virgí-

nia Morais Souto e ainda sua mana Catarina Ribei-
ro, última segunda, receberam no Gulliver com uma
super balada, e das boas, para festejar a nova idade.
Na noite festejaram antecipadamente também os
80 anos do pai, o médico Mazuerik Morais, lá com
sua Giacomina recentemente chegada de Paris.

2 Performance
Sônia Vitoriano, muito ao estilo Roberta Aquino, na úl-

tima terça, no Palace Gourmet, com almoço, festejou
sua nova idade. Na ocasião prestou tributo ao cantor
pop Michael Jackson, este recentemente falecido. Ela en-
carnou o próprio nas vestimentas e na dança.

2 Corrida à Brasil
A Brasil Mostra Brasil neste final de semana com gran

finale. Hoje e amanhã, a Feira começará mais cedo:
às 14 horas. E os preços, já em ritmo de promoção.

2 Festa em três tempos
Foi em Doriane Azevedo, última quinta-feira, o lançamen-

to da revista Festa, nº 10, de Ricardo Olavo. Na sexta, a
revista foi lançada com festa em Campina Grande e,
hoje, a revista Festa, vai estar em Patos, na Maison de
Tarciana Ribeiro Coutinho. A edição foi rodada na Grá-
fica Moura Ramos e passa a circular apenas com uma
coluna social, a de Jasa Costa.

2 Momento Sousa
Ainda em Sousa, a Cidade Sorriso, Luís Oliveira e Fernanda

Gadelha com o filho Gilberto Neto. Com eles, os recém casa-
dos Giovanni Bakke e Marcela Gadelha. O Sousa Folia, mar-
ca o aniversário da cidade. Eles são hóspedes do casal Gil-
berto e Melânia Sarmento na fazenda Tigre ele, ex-prefeito
de Sousa e ex-deputado.

2 Cheio de bossa
Jair Rodrigues, próximo dia 15, dentro do Projeto Seis e Meia fará

sua apresentação no MAG Shopping.  Deixe que digam que pen-
sem e que falem/deixe isso pra lá vem prá cá /o que que tem.
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No vocabulário dos sofismas
da maldade, os mais
formosos nomes padecem
deturpações de sentidos
atrozes”
Rui Barbosa“
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2 Festividades
 Hoje é dia do Mestre da Banda e

Dia Mundial da População. “A
população mundial é de cerca de
seis bilhões de habitantes. A den-
sidade, demográfica ou popula-
ção relativa é representada pelo
número de habitantes existentes
por km 2”.

 As 10 maiores cidades do mundo,
são Tóquio, Bombaim, São Paulo,
Xangai, Nova York, Cidade do Mé-
xico, Pequim, Jacarta, Lagos (anti-
ga capital da Nigéria) e Los Ange-
les.

2 Multimídia
O regente, músico e professor Abrahão

Leôncio está ministrando o curso
de Estética Musical e Regência e
cursos de instrumentos na Casa da
Cultura, pela Orquestra de Câma-
ra de Campina Grande. Ele é dos
grandes talentos musicais da nos-
sa cidade.

2 Cerimonial
 A cerimonialista Zélia Alcântara, co-

municando-se por e-mail, diz es-
tar feliz e realizada por estar co-
nhecendo novas partes da Europa.
Passou por Lisboa, Portugal, por
Verona, Milão e Veneza, na Itália, e
por Paris, França.

 Aproveitando, fez um curso de ce-
rimonial para casamento. Prome-
te trazer novidades para as noi-
vas. No próximo dia 17 já terá opor-
tunidade de mostrá-las em casa-
mento aqui na Camp.

Entre os artistas presentes ao lan-
çamento do Festival da Arpub es-
tavam, Tann, Tony Dumond, San-
dra Medeiros, Fátima Silva, Tina
Dias e Henrique do Vale.

Rui Leitão ressaltou o celeiro de ta-
lentos musicais que é a Paraíba,
que só fica abaixo da Bahia na pro-
dução de nomes famosos.

Tony Dumond, que vive uma fase
de sucesso, presenteou-me com
o seu mais recente CD: No Pé-de -
Serra 2. Esta ótimo!

É admirável e comovente a luta do
vice-presidente José Alencar
contra a doença e o bom humor
com que trata a imprensa.

O colunista social Oliveira Filho já
está anunciando a sua Tarde Cai-
pira, marcada para o próximo dia
28, no Saloon Bar.

A Racco lançou um perfume femi-
nino homenageando Roberto
Carlos dando-lhe o nome de uma
de suas composições mais famo-
sas: Emoções.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém
2 Festival da Arpub

 Na quinta-feira passada,
esteve em Campina Gran-
de o superintendente da
Rádio Tabajara, Rui Lei-
tão, para lançar a Etapa
Estadual da Paraíba do I
Festival Nacional da Mú-
sica da Arpub – Associa-
ção das Rádios Públicas
do Brasil.

 O ato realizou-se no audi-
tório da Secretaria de Es-
tado da Interiorização,
que ficou repleto com ar-
tistas da música da cida-
de, todos interessados em
participar do certame.

2 Inscrições
 As inscrições estão abertas

desde o dia 6 deste mês e
encerraram-se no dia 13
de agosto. As condições
exigidas são as de que os
concorrentes sejam parai-
banos ou residam no Es-
tado e que as músicas, de
qualquer gênero sejam
inéditas, gravadas em CD.

 Em Campina Grande, elas
serão feitas na Secretaria
de Interiorização.

2 Jurados
 O júri do Festival da Ar-

pub na Paraíba é compos-
to por seis jurados, todos
de reconhecida competên-
cia musical. São eles: Car-
los Anísio, na presidência,
Radegundes Feitosa, Síl-
vio Osias, Ricardo Anísio
e Ana Gouveia.

 Os jurados escolherão um
mínimo de 20 composi-
ções e um máximo de 30,
em duas categorias: mú-
sica instrumental e músi-
ca com letra. O sétimo ju-
rado será o público.

2 Premiação
 Serão escolhidas: Melhor

Música com Letra (Troféu
Compositor Livardo Al-
ves); Melhor Música Ins-
trumental (Troféu Mestre
Sivuca); Melhor Letra;
Melhor Arranjo Musical;
Melhor Intérprete Musical
cantor(a) ou grupo; e Me-
lhor Intérprete Instru-
mental.

 As 10 músicas selecionadas
para a Etapa Final Esta-
dual da Paraíba, farão
parte de um CD a ser lan-
çado. A fase final do festi-
val será realizada em Sal-
vador-BA, no mês de de-
zembro.

 Outras informações podem
ser obtidas nos sites:
www.arpub.org.br e
w w w. r a d i o t a b a j a r a .
pb.gov.br

A cerimonialista
Zélia Alcântara
que se encontra
na Europa

A bonita estilista
campinense
Valdélia Santos
que faz sucesso
no Rio de
Janeiro para
onde regressou
após alguns dias
de férias na
Camp
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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.

Luana Piovani é ‘A Mulher Invisível’, comédia em cartaz nos cinemas paraibanos

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)  - Seu
regente Marte está saindo de Touro,
algo muito positivo para você!
Prepare-se desde já para atacar com
tudo os temas pendentes a
educação e auto-expressão.
Programe-se para cursos e para
colocar a correspondência em dia.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Seu
encanto está maior, e muitas portas se
abrem para você por causa disso
também. Popularidade e
oportunidades, porem, não são
eternos. Aproveite o dia para colocar
ordem em sua mente, expor idéias a um
chefe, pedir colaboração de alguém.

Câncer (21/06 a 20/07)  - O tema
dominante continua sendo você e o
mundo, e o que deseja ser, construir e
fazer. Você brilha, é certo. Mas há
quem queira roubar esse brilho o
amedrontando ou pressionando.
Hoje é dia de sair de fininho, se retrair
para recarregar baterias.

Libra (21/09 a 20/10) - Tome fôlego:
arestas que você conseguiu aparar até
agora com sócios, amigos ou
conjugue em breve voltarão a
incomodar. Enquanto se prepara, sinta
o poder da solidariedade, dando o
primeiro passo para ajudar uma pessoa
muito querida. Assunto em alta: filhos
e amores!

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Seu faro para oportunidades não
exploradas e inovadoras estará bem
forte hoje e amanhã. Seu senso de
sobrevivência está tinindo e você, com
todas as antenas ligadas no que pode
dar certo no futuro. Concentre-se e
toque adiante. No amor, se há valores
iguais, tudo vai bem.

Virgem (21/08 a 20/09)  -

Fundamental hoje é saber temperar as
preocupações com a rotina e os
encargos diários com momentos de
descontração e alegria. Esse é seu
remédio astral para encarar tantas
incumbências. Comece um projeto
novo hoje, de fôlego.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Astral
bom para você tratar de viagens,
palestras, comunicação em geral, e
acordos com pessoas ligadas a sua
profissão, ou a metas pessoais
importantes. Não é um dia de
ambição pessoal, mas de colaboração
e troca. A mente viaja, explorando
mundos. Vá no embalo.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Trabalhe
em conjunto e distribua seus dons
generosamente. Meditar e agir sem
chamar a atenção sobre si são
medidas cautelares. Mente desperta
requer concentração nos temas
práticos. Organize papeis e resolva
pendências burocráticas para não se
prejudicar. Inspiração.

Touro (21/04 a 20/05)  - Você se
tornou um apressadinho nos últimos
tempos, e alguns podem ter até
reclamado de gestos egoístas seus.
Mas essa onda está terminando hoje.
Respire fundo! Alem disso, a Lua envia
ótimas vibrações para você no setor
financeiro e profissional.

Leão (21/07 a 20/08)  - Clima astral
bom para levantar sua voz em defesa
de muitos; suas palavras, ações e
decisões irão animar pessoas, então
vá fundo, especialmente se tem
conhecimento e consistência no que
faz. Sendo um exemplo, estará
cumprindo seu destino astral.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Em
breve você estará forte e decidido
novamente; Marte se despede de
Touro, o que é alvissareiro para essa
tribo de gente corajosa e intensa. A
freqüência emocional hoje pede mais
interiorização e cuidados com a família
e a casa. Intuição poderosa, resta
traduzi-la.

Aquário (21/01 a 19/02)  - A Lua
segue o curso mensal em seu signo,
anunciando momentos de percepção
e fragilidade. É preciso se cuidar. Sua
energia está menor hoje, então não
force limites. Brigas e
desentendimentos em família, ou
trabalho a mais cansam você, evite.
Noite de sensibilidade.
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Elba Ramalho

A

Celebrando 30 anos de carreira,
cantora paraibana tem quatro
discos da década de 80 relançados

REMASTERIZADA
paraibana Elba Ramalho vive de
superação. Sua carreira oscilou
entre a beleza rústica de “Ave de

Prata” e a beleza plena de “Leão do Nor-
te”, discos separados por mais de duas
décadas. Mas não é sobre esses dois ma-
ravilhosos álbuns que devemos discor-
rer nesse momento em que a artista cele-
bra seus 30 anos de carreira, mas sim so-
bre as quatro reedições de discos impor-
tantes na sua obra, e o link que eles pos-
sam ter com o recém-lançado “Balaio de
Amor”.

O que a Elba de hoje tem a ver com a
Elba de 1979? Muita coisa. Pelo menos no
que diz respeito à forma como a intérpre-
te registrou a música regional nordesti-
na sem perder contato com nomes como
os de Chico Buarque, por exemplo, e saiu
ilesa. A gravadora Universal Music aca-
ba de reeditar quatro obras bastante sig-
nificativas para a afirmação de Elba Ra-
malho no contexto abrangente que se
abriga na sigla MPB. “Alegria” (1982),
“Coração Brasileiro” (1983), “Do Jeito que
a Gente Gosta” (1984) e “Fogo na Mistu-
ra” (1985) deram a artista status pleno
de estrela da Música Popular Brasileira.

Se o disco de estreia, “Ave de Prata”, ras-
gou o véu dos limites estabelecidos pelo
preconceito estético, estes que acabam de
ganhar edições remasterizadas e com en-
carte farto de informações, mostram-na
fiel à proposta inicial, sem sinais de aco-
modação. Elba Ramalho foi muito corajo-
sa, temos de admitir. E admito isso hoje
fazendo uma meia-culpa porque quando
ela fez sua estreia fonográfica cheguei a
chamá-la de gralha nordestina, e isso me
custou certa mágoa por parte da artista,
somente desfeita há uns seis anos quando
conversamos e exorcizamos tais querelas.

Os quatro CDs que acabam de serem
relançados, com um ganho enorme na
qualidade sonora e com encartes fartos
em textos e fotos de época, ratificam
duas coisas: primeiro a vocação nata
de Elba Ramalho para interpretar e se-
gundo a evolução que teve como canto-
ra a partir de meados da década de no-
venta. Insisto em dizer que há bastante
diferença entre cantora e intérprete, e
cito um exemplo bem claro: Gal Costa é
mais cantora que Maria Bethânia, que
por sua vez é mais intérprete.

“Alegria”, disco de 1982, é um dos me-
lhores da carreira d’Elba, juntamente
com “Leão do Norte”, “Qual o Assunto
que Mais lhe Interessa?” e “Flor da Pa-
raíba”. Coincidentemente a primeira

Música regional
Assim, podemos perceber que a carreira
de Elba se definiu na década de 80, para
depois deslanchar e quebrar os selos do
confinamento de sua atuação para além
do que se convencionou chamar de
música regional. Somos um país que se
diferencia justamente pela diversidade,
mas uma diversidade que se entrelaça e
cria uma MPB fortalecida. Elba Ramalho,
assim como seu primo distante Zé
Ramalho e os pernambucanos Geraldo
Azevedo e Alceu Valença, deu uma
contribuição enorme para que pudésse-
mos encarar seu gênero como algo mais
que uma clausura estética. Com esses
quatro discos devidamente (e dignamen-
te) reeditados, não apenas os fãs da
cantora, mas todos que gostam de boa
música, estão sendo brindados.
Provavelmente essa iniciativa de
Rodrigo Faour de remasterizar e editar
esses discos da cantora paraibana com
encarte rico em notas e detalhes
técnicos em geral, pode ser o início de
uma releitura da MPB esquecida nos
arquivos das gravadoras embotadas de
“mercadorias de baixo calão” e
indiferentes ao passado (e presente) de
glórias da nossa música popular.

SAIBA MAIS#

faixa de “Alegria” é assinada pelo ‘per-
nambucano’ (metade pernambucano,
metade paraibano) Lula Queiroga, que
produziu “Qual é o Assunto...”. Logo
em seguida temos a melhor faixa do
disco, que é “Dominó”, de Zé Ramalho,
e também devemos destacar “Chego
Já” (Alceu Valença), “A Casca do Ovo”
(Gonzaguinha) e “No Som da Sanfona”
(Jackson do Pandeiro e Kaká do Asfal-
to). É um disco que merece quatro es-
trelas em cinco possíveis.

“Coração Brasileiro”, de 1983, tam-
bém é ótimo, e histórico. Por que óti-
mo? Por ter interpretações fortes de
Elba para obras como “Chororô” (Gil-
berto Gil), “Roendo Unha” (Luiz Ra-
malho e Luiz Gonzaga) e “Canção da

Despedida” de Geraldo Vandré e Ge-
raldo Azevedo entre outras. Esse disco
ficará histórico não apenas pela quali-
dade, mas por marcar um episódio no
mínimo curioso. Quando gravou o LP,
Elba colocou como autores de “Canção
da Despedida” Geraldo Azevedo e Ge-
raldo. Mas que Geraldo era o segundo,
perguntavam-se os menos informa-
dos. Era o Vandré, à época ainda meio
satanizado como um marco do comu-
nismo. Elba Ramalho me disse que não
colocou o sobrenome artístico do con-
terrâneo porque ele se negou a liberar
a música. O disco ficou mais histórico,
com certeza, mas nem mais nem me-
nos belo.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Ganho de qualidade sonora e farto material fotográfico

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ricardo Anísio
REDATOR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 48/2009
A Comissão Permanente de Licitação torna público, que por razões administrativas

está cancelando o PREGÃO PRESENCIAL 48/2009 , cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA E DESCARTÁVEIS

DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE.
Cabedelo,  10  de  julho  de 2009

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira Oficial

PREFEITURA DE TEIXEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2009- segunda reunião

OBJETIVO: Contratação de serviços de locação de horas/máquina de trator de
esteira, trator de penus e retro-escavadeira destinado a atender as atividades da Secretaria
da Agricultura do Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência
Anexo I deste Edital. ABERTURA: 22 de julho de 2009 ás 14h00. INFORMAÇÕES: Os
interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Cassiano Rodrigues, 05,
Centro -Teixeira-PB, sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no horário de
8h00 as 12h00.

TEIXEIRA - PB, 06 de julho de 2009
JOÃO BATISTA FARIAS ALVES

Pregoeiro/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 15:00 horas do dia 22 de Julho de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de me-
dicamentos diversos - asma, renite, diabetes e hipertensão, com solicitação periódica e
entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 09:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3396-1020. Email:
licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 10 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Julho de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pão
francês, mediante solicitação periódica, devendo a entrega ocorrer diariamente. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
009/2006. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (83) 3396-1020. Email: licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 10 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Julho de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de me-
dicamentos controlados diversos, com solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 009/2006. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (83) 3396-1020.Email: licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 10 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 13:00 horas do dia 22 de Julho de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de me-
dicamentos padronizados diversos - medicação básica, com solicitação periódica e entrega
parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/
02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3396-1020. Email: licitacao.aroeiras@ymail.com

Aroeiras - PB, 10 de Julho de 2009
FLAVIO LAURENTINO CORREIA

Pregoeiro Oficial

Ônibus intermunicipal pode
ficar sem circular a partir de 4ª

Motoristas e cobradores entram em estado de greve por melhores salários e condições de trabalho na Paraíba

s cerca de três mil opera-
dores do transporte in-
termunicipal estão em

estado de greve. Atendendo ape-
lo formulado pela diretoria do
Departamento de Estradas de
Rodagem, os sindicatos de João
Pessoa e de Campina Grande,
que representam a categoria, de-
cidiram adiar o movimento até
a tarde da próxima quarta-feira,
período durante o qual será feito
um levantamento sobre a possi-
bilidade de um reajuste tarifá-
rio. Naquela data, haverá reu-
nião na sede do DER, na Capital,
a respeito do assunto e, caso não
haja avanço, os trabalhadores
pretendem paralisar as ativida-
des, por tempo indeterminado,
a partir da zero hora do dia se-
guinte, quinta-feira (16). Caso a
greve se confirme, a estimativa é
de que 85 mil passageiros sejam
prejudicados.

A informação foi prestada, on-

O
  ORTILO ANTÔNIO

Parceira entre
SES e HU deve
melhorar saúde
dos paraibanos

O secretário estadual da Saú-
de, José Maria de França, e o di-
retor-superintendente do Hospi-
tal Universitário Lauro Wander-
ley (HULW), João Flávio Paiva,
estão planejando parcerias en-
tre o Governo do Estado e a Uni-
versidade Federal da Paraíba
(UFPB) para melhorar a assis-
tência prestada à população pa-
raibana. Na manhã desta sexta-
feira (10), o secretário foi recebi-
do pela direção do hospital. Ele
visitou as instalações da unida-
de e conversou sobre a possibili-
dade de implantar novos servi-
ços especializados de referência
no Estado.

"Temos algumas dificuldades
para realizar cirurgias, princi-
palmente, em crianças cardiopa-
tas e transplantes. Estamos bus-
cando parcerias com a UFPB,
através do HU, e com o municí-
pio de João Pessoa, porque acre-
ditamos que, juntos, os três go-
vernos (federal, estadual e mu-
nicipal) podem superar proble-
mas de falta de equipamentos,
pessoal e infraestrutura. Temos
visto o drama dos pacientes e das
famílias em busca de atendimen-
to. O nosso drama, enquanto
gestores, é de falta de vagas e de
serviços especializados no Esta-
do. A Paraíba precisa implantar
esses serviços e atender sua po-
pulação", afirmou o secretário.

O diretor do HULW, João Flá-
vio Paiva, disse que recebia com
alegria a visita do secretário e de
sua equipe técnica, porque os in-
teresses do Governo e da univer-
sidade são comuns. Ele destacou
que o reitor da UFPB, Rômulo
Polari, está tratando o HU como
prioridade de sua administração
e que a parceria com o Estado era
muito bem-vinda nesse momen-
to. "Eu - como o secretário José
Maria de França - também sou
um otimista inveterado e acre-
dito nessa parceria", afirmou.

Ficou acertado, durante a visi-
ta, que uma equipe da SES traba-
lharia junto à direção do HU para
identificar a possibilidade de
implantação de serviços que se-
riam referência no Estado, utili-
zando as instalações do HU.

Guilherme Cabral
REPÓRTER

A Fapesq/PB - Fundação de
Apoio à Pesquisa do Estado da
Paraíba divulgou o resultado da
seleção para o Pibic Júnior 2009-
2010. O resultado, previsto para
sair no dia 6 deste mês foi divul-
gado na quinta-feira (9), após ho-
mologação do CNPq - Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico. Foram se-
lecionados alunos do Ensino Mé-
dio  e técnico profissionalizante
de escolas públicas de vários mu-
nicípios da Paraíba, a exemplo de
Pombal, Sousa, Catolé do Rocha,
Lagoa Seca, Areia, Monteiro, Cui-
té, Campina Grande, João Pessoa,
entre outros.

Pibic doará bolsas para 130 alunos da rede pública
A assinatura dos Termos de

Outorga com os novos bolsistas
está prevista para acontecer no
próximo dia 28, às 9 horas, no
auditório José Farias de Nóbre-
ga, Campus da UFCG de Campi-
na Grande. Na ocasião será feita
a entrega dos certificados de con-
clusão aos bolsistas do Pibic Jú-
nior 2008 e apresentação de tra-
balhos de conclusão de projetos.

O Pibic Júnior inscreveu nesta
seleção um total de 443  alunos.
Estão sendo oferecidas 130 bolsas.
O início da concessão das  bolsas
será a partir de 1º de agosto pró-
ximo. O edital é fruto de convênio
entre a Fapesq e o Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) e con-
templa alunos do Ensino Médio

da Rede Pública de Ensino, que te-
nham concluído o primeiro ano
do Ensino Médio e técnico profis-
sionalizante em dezembro de
2008, em escolas públicas locali-
zadas em municípios que sejam
sede de unidade de pesquisa de
uma das universidades públicas
do Estado. O edital é operacionali-
zado pela Fapesq em parceria com
a Secretaria de Educação e Cultu-
ra da Paraíba, a Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB)
e a Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG).

Os alunos selecionados vão re-
ceber uma bolsa no valor de R$
100 mensais durante um ano.
Para se candidatar a uma bolsa o
estudante precisa apresentar fre-

NA PARAÍBA

tem, pelo presidente do Sindica-
to dos Motoristas Profissionais
da Paraíba, Antônio de Pádua.
"Houve três mesas-redondas
com o Sindicato das Empresas.
Nas primeira e segunda, os em-
presários não ofereceram con-

traproposta. Na terceira, na úl-
tima quarta-feira (8), os patrões
também nada ofereceram e ale-
garam que só voltariam a nego-
ciar se o DER participasse da
mesa-redonda. Naquele mesmo
dia, nós, sindicalistas, nos reu-

nimos com a diretoria do DER,
que solicitou o adiamento da pa-
ralisação até a próxima quarta-
feira, enquanto faz um levanta-
mento tarifário, já que há 17 me-
ses não há reajuste", disse ele.

O sindicalista acrescentou que
a categoria - motoristas, cobrado-
res e os que trabalham nos setores
de manutenção e administração
em 14 empresas de várias cidades
do Estado - reivindica reajuste sa-
larial de 10% e de 20% no valor
do ticket refeição, dentro da con-
venção coletiva 2009/2010.

Antônio de Pádua reconheceu
a existência de defasagem no
preço das passagens de ônibus
que fazem as linhas intermuni-
cipais, mas argumentou que os
salários também sofreram per-
das e precisam ser revistos. "Te-
mos que repor as perdas e ter
um aumento real nos salários,
mas não houve nenhuma con-
traproposta da classe patronal,
daí porque, diante do impasse,
resolvemos mobilizar a catego-
ria", concluiu ele.

quência igual ou superior a 90% e
apresentar média global igual ou
superior a 8,0 no primeiro ano do
Ensino Médio, bem como ter dis-
ponibilidade de 10 horas semanais
para dedicar às atividades da bol-
sa. A seleção será realizada por
uma comissão mista composta
por representantes da Fapesq e da
Secretaria de Educação. O Pibic
Júnior vem contribuir para a inte-
gração e consolidação de toda a
rede pública de Ensino na Paraí-
ba. Os alunos selecionados serão
orientados em seus trabalhos por
professores pesquisadores indica-
dos pelas universidades que
atuam em seus municípios. A lis-
ta dos alunos selecionados está
disponível na página da Fapesq
(www.fapesq.rpp.br), em editais.

Caso a greve se confirme, cerca de 85 mil passageiros serão prejudicados

Helda Suene
DA FAPESQ


