
A UNIÃO
João Pessoa, sábado, 18 de julho de 2009

 R$ 1

[  ANO CXVI   -   NÚMERO 127  ]

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

(    www.paraiba.pb.gov.br    |    auniaoredacao@gmail.com   |   redação �  3218.6511/6509   |   assinatura/circulação �  3218.6518    |    comercial �  3218.6526    )

Senador Roberto Cavalcanti homenageia o Correio das Artes. P. 8mais

Agradecimento

Diabético marca
consultas por
telefone no IASS
Agendamento para acesso
à Unidade de Diabetes já
pode ser feito através do
telefone 3218.7004. P. 24

A Superintendência de A União, em nome de todo o conjunto de
profissionais da empresa que dedicam boa parte de suas vidas ao
bom exercício da comunicação na Paraíba, agradece a todos os
dirigentes e profissionais dos veículos de Comunicação em
atividade na Capital paraibana, com destaque especial para os
sistemas Correio, Cabo Branco, Tambaú, O Norte e Arapuã (rádio,
televisão e jornal impresso), e para a coirmã Rádio Tabajara, pelo
apoio, pela cobertura e pela divulgação das atividades que
marcaram as comemorações pelos 60 anos de circulação do
suplemento literário Correio das Artes e que foram realizadas
na noite da última quarta-feira, dia 15 de julho, na sede da

Fundação Casa de José Américo, no bairro do Cabo Branco.
Ao mesmo tempo, coloca-se à disposição dos órgãos coirmãos para
apoiá-los em todos os projetos voltados para o fortalecimento da
cultura, do desenvolvimento e da justiça social do Estado.

Nelson Coelho da Silva
Superintendente

"

Cehap vai construir 7.587 moradias em
142 municípios até o final de 2010. P. 3

" Secretaria vai iniciar recadastramento de
fornecedores do Programa do Leite. P. 4

"

FOTOS: SECOM

Com R$ 10 milhões, oriundos do empréstimo junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, já
assegurados, o Governo do Estado pretende reconstruir a
barragem localizada em Alagoa Nova no prazo de doze meses. P.  5

Reconstrução de
Camará já tem
recursos garantidos
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As pesquisas da UEPB
UniversidadeEstadualdaParaíba
(UEPB)sefirmanocenáriodaedu-
caçãocomopromissoraacademia
de ensino. Assenta-se diante de

umamissãovitalizadora:“Formarcidadãos,
mediante a produção e a socialização do co-
nhecimento,contribuindoparaodesenvolvi-
mentoeducacionalesócio-culturaldaRegião
Nordeste, particularmente do Estado da Pa-
raíba, emsintoniacomoPlanodeDesenvol-
vimentoSustentávelEstadual”.

Suscita, assim, três linhas de ação – edu-
cação, cultura, meio ambiente – que refle-
temnodesenvolvimentosocialdoNordeste
e da Paraíba. E, acima de tudo, reflete na
grandeza e na qualidade do conhecimento
humano.

Agora, essa universidade investe no forta-
lecimentodasáreasdepesquisa, ampliando
suaestruturaecondiçõesdetrabalho.AUEPB
faz por merecer este dinheiro liberado pela
FinanciadoradeEstudoseProjetos (FINEP),
empresapúblicavinculadaaoMinistérioda
CiênciaeTecnologia (MCT).Os recursos,na
ordem de R$ 1,32 milhão, vão dar fôlego à
instituiçãono tratocomaspesquisas.

A história começa com a participação da
UEPB na Seleção Pública de Propostas para
ApoioaProjetos Institucionaisde Implanta-
çãodeInfraestruturaePesquisa.Estaseleção
éummeiodeconceberapoiofinanceiroàexe-
cução de projetos institucionais. Os projetos
têmqueserreferentesà implantação,moder-

A
nizaçãoerecuperaçãode infraestruturas físi-
cas, que sejam parques de pesquisa.

Auniversidadeestadualelaborouprojetos
com essa finalidade. Com a aprovação pela
Finep,osprojetosserãoexecutadostendoum
focodiversificado.Apretensãoéabrangerdi-
ferentes áreas e atingir o maior número de
pesquisadoresdainstituição.

Nessesentido, constanaseqüênciadepro-
jetos a construção, por exemplo, de um bio-
tério, que terá 507,30 metros quadrados de
área construída e 573,70 metros quadrados
de área coberta. Os laboratórios de Ciências
Ambientais, Química e Biologia terão nova
infraestrutura, com ampliação, moderniza-
çãoeaquisiçãodeequipamentos.

A verba obtida na Financiadora de Estu-
doseProjetos (FINEP)possibilitará, semdú-
vida, a expansão das pesquisas em anda-
mentoe favoreceráa iniciaçãodenovaspes-
quisas. Há o interesse por novos estudos,
conforme divulga a direção da UEPB, dan-
do-se destaque temático às águas. Isto é um
incentivoconfortanteparaseestabelecerpa-
râmetros.

A Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), hoje funcionando em sete cidades
(Campina Grande, João Pessoa, Lagoa Seca,
Guarabira, Monteiro, Patos e Catolé do Ro-
cha)ganhaumreforço financeiro, enaltecido
pelasqualidadesda instituiçãodeensinosu-
perior.Queoutrosaportesfinanceirosvenham
se somar a este.

“Paraíba democrática, terra amada”

O português Antonio Lobo Antunes, uma das atra-
ções da última Flip, trocando em miúdos para nin-
guém confundir com o ótimo Flicts do Ziraldo, a his-
toriazinha bem escrita de uma angustiada cor que
procura o seu lugar no mundo, informo ser a Feira
Literária de Paraty em - o óbvio dos óbvios - em
Paraty, é um pouquinho mais novo que o nosso Ari-
ano Suassuna.

Desconhecido por muitos na Província das Acáci-
as, esse ex-psiquiatra é autor do também por aqui
desconhecido "Ciclo de Benfica", composto pelos li-
vros - belos títulos - Paixões da Alma, A Ordem Na-
tural das Coisas e A Morte de Carlos Gardel. Mas,
com todas as datas vênias pedidas, gostaria de cha-
mar a atenção dos meus dois leitores, pois, réu, con-
fesso ser uma atenção preliminarmente chamada
pelo Márcio Roberto, o Íntegro, para a semelhança
no modo de ser/escrever entre o escritor português e
o nosso Ariano Suassuna.

Tudo isso me vem à cabeça enquanto escuto o Pia-
no do João Donato no meu quarto-ilha cercada de
livros por todos os lados. Se a memória não me falha,
dono de uma memória prodigiosa, o meu Íntegro
amigo lembrou de passagem o saxofonista de jazz -
Bud Shank - que, nem tão apressado assim, mas
apressado, trocou de roupa em abril próximo passa-
do,para ilustrarahistóriadesseCdqueconhececomo
poucos - tem toda obra desse genial acreano. Pronto.
Agora volto à lembrança do Ariano Suassuna ver-
sus Antonio Antunes.

É sabido por muitos que o nosso escritor taperoa-
ense, apesar de achar que a sua resistência esteja
nos seus estertores, pois duvido que dure muito, nun-
ca teve pressa para escrever os seus livros. Na litera-
tura o Ariano é o que Martinho da Vila parece - ape-
nas parece - ser no universo e musical verde e ama-
relo Um sujeito devagar, devagarzinho, quase pa-
rando.

Arianoaindaescreveàmão.Umaseqüênciade rou-
bar - e depois encontrar alguém que compre - a paci-
ência de Jô. escreve, apaga, reescreve, muda, escreve
outra versão, desmancha, e volta a ponto de partida.
Dizem por aí, e o bom-senso me pede para acreditar,
que o seu A Pedra do Reino levou 12 anos para ser
concluído. Normal. Sei de um sujeito que está escre-
vendo um livro há mais de 50. Conheço vários.

E o Antonio Lobo? Leiam essa beleza sacada pelo
Márcio Roberto e mostrada em todas as suas letras
Direto da Fonte da Sonia Racy: "Ex-psiquiara, An-
tonio Lobo Antunes ainda guarda, em seu trabalho,
reminiscências da vida médica. Só escreve em re-
ceituários de hospital, a mão. Cabe a sua mulher,
Maria João do Espírito Santo, passar a limpo seus
manuscritos - em uma letra maior - para enviar às
editoras".

Bem que eu poderia parar por aqui. Ou seria por
aí? Mas confesso que ficaria parecido com uma meia-
nove pela metade. Então - ou seria Antão, lembran-
do o novelho amigo Tonka? - que não fique. Encerro
estas mal-traçadas com esse Lobo genial: "... O autor
português não tem computador, celular ou cartão
de crédito. E quando o casal viaja, ele pede sempre à
cara metade que "não esqueça do seu tricô". Ou seja,
do seu pacote de bloquinhos de anotações".

O Antonio, como vocês viram, não é mesmo o lobo
do homem. Ah, nem do Antunes.

Até quarta, Isabelas!

O Lobo do Antonio
e do Antunes

Secretaria agiliza atestado
de antecedentes criminais
A Secretaria da Segurança e da Defesa
Social  comunica que a Gerência
Operacional de Identificação Criminal,
subordinada ao Instituto de Polícia
Científica (IPC) está fazendo um esforço
concentrado para expedir até segunda-
feira (20) todas as solicitações penden-
tes de Atestado de Antecedentes
Criminais. A entrega do documento,
que vem registrando uma procura
acentuada, especialmente por pessoas
que estão ingressando no mercado de
trabalho através de concurso.

Casamento coletivo de
índios em Baía da Traição
Trinta e cinco casais indígenas das
aldeias Potiguaras de Baía da Traição,
no Litoral Norte da Paraíba, participam
de um casamento coletivo neste sábado
(18), às 11 horas, na sede da Coopera-
tiva dos Pescadores (Coopervale) que
fica na Rua Oswaldo Trigueiro, 1152. O

casamento indígena coletivo faz parte
das ações que o Programa Balcão de
Direito, da Defensoria Pública Itinerante,
leva para a cidade neste fim de semana.

UEPB em Guarabira vai
abrir vagas para monitores
A Universidade Estadual da Paraíba, em
Guarabira, vai abrir duas vagas para
Seleção de Monitores. As inscrições serão
feitas na Secretaria do Departamento, no
período de 3 a 7 de agosto deste ano. Os
componentes curriculares para os quais
foram abertas as vagas são: Processo
Didático, Planejamento e Avaliação, e
Pesquisa em Educação, ambas ministra-
das no período da manhã.

Endividamento rural é
tema de Seminário
A discussão dos efeitos das sucessivas
normas legais e infralegais de renegociação
das Operações de Crédito Rural sobre o
endividamento na região Nordeste será o
eixo central dos debates que acontecerão

no Seminário “Crédito e Endividamento
Rural no Semiárido Nordestino”, promovi-
do pela Assembleia Legislativa, que será
realizado no dia 7 de agosto, das 8 horas
às 17 horas, no auditório da Associação
dos Plantadores de Cana da Paraíba.

Exposição de Animais de
Guarabira em dezembro

A Prefeitura de
Guarabira confirmou
que entre os dias 16
e 20 de dezembro
estará realizando a

Expoguara 2009 no Parque de
Exposição de Animais da cidade.
Consta dentro da programação
exposição em estandes, shows
musicais, concurso leiteiro com
premiação, Julgamento e premiação
para os melhores de cada raça, cursos
de manejo e palestras sobre
mineralização dos animais. Bovinos,
caprinos, ovinos, equinos serão
expostos.

Humberto de Almeida

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado

1bertodealmeida1@gmail.com
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Governo vai construir
7,5 mil casas até 2010
� A construção dos imóveis vai beneficiar 38 mil paraibanos 142 municípios e os

recursos são oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

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

RIO - Flores da Cunha, deputado federal do Rio Gran-
de do Sul e do Ceará, senador, interventor e governador
gaucho, constituinte de 1946,

era louco por jogo. Há mil histórias de suas explosões
e "boutades" nas noites dos cassinos e nas mesas de baralho.

Em Riviera, foi ao cassino, jogou a noite inteira, per-
deu tudo. Sobrou apenas uma nota de 100 mil-réis. Pôs
no 17, com revolver em cima. Suando, olho na arma, o
crupiê girou a roleta:

- Vermelho, 36.
Olhou para os lados, completou:
- E negro, 17, para o general Flores.

O curingão de Sarney

Flores
Uma noite, apareceu um jovem paulista bom de

pôquer. Em meia hora já ia pelando o general. O
centro da mesa forrado de fichas. A rodada fortíssi-
ma. O paulista pagou para ver. Flores abriu o jogo e
não tinha nada:

- Cachorrão!
O paulista estendeu a mão para as fichas e sorriu:
- O que é isso, general?
- O que é isso pergunto eu, moço! Ganhei.
- Mas ganhou como, general?
- Aqui no Rio Grande, cinco cartas diferentes uma

da outra se chama "Farroupilha". É o jogo mais alto.

Farroupilha
Pegou o revólver e puxou as fichas com o cano. O paulis-

ta engoliu.
Quase de manhã, o paulista pegou cinco cartas diferen-

tes:
- Uma "Farroupilha"!
Flores jogou o revólver em cima das fichas:
- Não. Farroupilha é jogo tão forte que só vale uma por

noite.
E ficou com tudo. A "Farroupilha" era o AI-5 do pôquer.

Curingão
Aurélio, o "pai dos burros", como se dizia no Seminario,

ensina:
- "Curinga - Carta de baralho que muda de valor segundo

a combinação que o parceiro tem em mão. Pessoa esperta,
sem escrúpulos, que tira partido de qualquer situação. Cu-
ringão - Carta com desenho especial, geralmente a figura de
um bobo da côrte".

De repente o pais teve a desdita de ser apresentado ao
"Curinga", ao "Curingão" de Sarney, o sub-terceiro-senador
Paulo Duque.Alem de todas as besteiras que falou ao assu-
mir a "presidência" do "Conselho de Ética" (sic) e aos jornais,
ele segue a velha lição do patrono. Inventa a biografia.

Josélio Carneiro
REPÓRTER #

Para a execução de três
programas, a
Companhia Estadual de
Habitação Popular  vai
investir R$ 27 milhões

erca de 38 mil paraiba-
nos serão beneficiados
com casa própria até o

final de 2010, através de pro-
gramas habitacionais que cons-
truirão moradias para 7.587
famílias em 142 municípios .
Considerando a média de cin-
co pessoas por famílias serão
cerca de 38 mil paraibanos con-
templados com habitação.

Para a execução de três pro-
gramas, a Companhia Estadual
de Habitação Popular (Cehap)
investirá R$ 27 milhões, recur-
sos oriundos do empréstimo
que o Governo do Estado está
consolidando junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento
EconômicoeSocial (BNDES).

A relação completa dos mu-
nicípios paraibanos contem-
plados com moradias está na
edição do Diário Oficial do dia
16 de julho, nas páginas 1 e 2,
com os respectivos números de
casas por cidade.

PARCERIA
Em parceria com sete prefei-

turas, oGovernoEstadualcons-
truirá 581 casas, com investi-

mentos de recursos do Tesouro
do Estado da ordem de R$
637.754,00 (seiscentos e trinta e
sete mil, setecentos e cinquenta
e quatro reais). Em Alhandra
serão construídas 198 unidades
habitacionais; Conde, 35; Lagoa
deDentro41;Mamanguape207;
Pedra Lavrada 34; Pitimbu 36 e
São Miguel de Taipu, 30 casas
populares.

No Programa Pró-Moradia,
a contrapartida do Estado é no
valor de R$ 9.644.442,00 (9,6
milhões). Em 111 cidades parai-
banas serão construídas 6.130
casas. João Pessoa está sendo
contemplada com 1.310 unida-
des. Em Campina Grande são
2.200 unidades habitacionais,
parte delas já em construção.
Patos foi contemplada com 170
novas habitações.

Em Cajazeiras, serão cons-
truídas 150 casas e em Sousa
368. Na cidade de Guarabira
120 famílias realizarão o sonho
da casa própria. Em Bayeux a
casa própria será uma realida-
de para outras 100 famílias.

Em um terceiro programa
habitacional o Governo da Pa-
raíba investirá R$ 16.792.341,00
(16,8milhões), naconstruçãode
876 casas e obras complemen-
tares pela administração direta
da Cehap em 15 cidades: Bor-
borema, Campina Grande, Ma-
rizópolis, Matinhas, Nazerezi-
nho, Remígio, Riachão, Riacho
de Santo Antônio, Serra Bran-
ca, Soledade, Caturité, Conda-
do, Ingá, Sousa e João Pessoa.

Comrelaçãoàsobras comple-
mentares, a Cehap fará serviços
de esgoto sanitário em Caturité
e Riacho de Santo Antônio, dre-
nagem, pavimentação e terra-
planagem no conjunto Colinas
doSul, emJoãoPessoa,benefici-
ando 1.310 moradias.

No município de Remígio,
serão realizadas obras na rede
de água e esgoto e serviços ilu-
minação pública. Em Soledade
serão construídos 13 fornos
para artesãos.

C

Duque
Conta o "Globo" - "A todo momento o senador Paulo

Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, lembra que co-
nheceu o presidente do Senado, José Sarney, nos idos
da década de 60 (sic), quando ele e o então deputado
Sarney integravam (sic) a "Banda de Musica" da UDN".

Tudo falso. Claro que deve ter conhecido Sarney. Mas
Sarney era deputado federal, eleito em 58. Paulo Duque
sempre foi estadual, nunca foi colega de Sarney.A"Banda
de Musica" da UDN era um grupo de deputados fede-
raisudenistas radicais, lideradosporCarlosLacerdacomo
jornalista até 1955 e a partir de 55 na Câmara, do qual
também faziam parte Aliomar Baleeiro, Oscar Correia e
outros, combatendo os governos de Getulio, Juscelino e
João Goulart. Juscelino foi presidente de 56 a 61.

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

Assistindo a posse de Barack Obama como presidente
dos EUA, lembrei-me de Lincoln e Kennedy. Deveriam
estar felizes. Logo depois encontrei a enigmática série
do jornalista David S. Keiser (revista "Today"), numa
publicação de Nettie Colburn Maynard:

1 - Lincoln e Kennedy foram assassinados em meio a
tumultos provocados pela defesa do homem de côr; Lin-
coln assinando a Proclamação que os libertou da escra-
vatura, Kennedy enviando ao Congresso, para ser san-
cionada, a lei dos Direitos Civis, destinada a integrá-los.

2 - Ambos foram sucedidos por vice-presidentes cha-
mados Johnson, nascidos no Sul, o primeiro em 1808, o
segundo em 1908, com exatamente cem anos de dife-
rença.

3 - Os prenomes de ambos, Abraham e John, se cons-
tituíram em homenagens a seus avós, que assim se cha-
mavam.

4 - Ambos foram segundos filhos.
5 - Ambos vieram de famílias britânicas que coloni-

zaram o Estado de Massachussets
6 - Na idade de 23 anos, tanto Lincoln quanto Kenne-

dy, se alistaram no Exército.
7 - Lincoln comandou a "Black Hawk War", Kenne-

dy um ''PT-boat" no Pacífico.
8 - Em 1846 Lincoln foi para o Congresso, Kennedy,

em 1946, exatamente cem anos depois.
9 - Ambos enfrentaram grandes adversários no Sena-

do: Lincoln, Stephen A. Douglas, e Kennedy, Henry
Cabot Lodge.

10 -Ambos obtiveram a maioria dos votos populares.
11 -Em 1856 o senador Lincoln concorria às eleições

para vice-presidente, e, em 1956, cem anos depois, Ken-
nedy concorria ao mesmo pôsto.

12 -Em 1860 Lincoln foi eleito presidente dos Estados
Unidos, e, cem anos mais tarde, em 1960, Kennedy tam-
bém era eleito presidente dos Estados Unidos.

13 -Ambos foram assassinados quando se encontra-
vam ao lado de suas esposas, por homens degenerados
e fanáticos.

14 -Seus assassinos foram, ambos, mortos sem julga-
mento legal.

15 -Ambos se casaram aos trinta anos, com mulheres
de vinte e quatro, morenas, que falavam o francês flu-
entemente.

16 -Ambas as espôsas perderam um filho quando se
encontravam na casa branca.

17 -Lincoln e Kennedy tiveram parentes que foram
os prefeitos mais votados de Boston. Frederic Walker
Lincoln foi o único prefeito de Boston eleito sete vezes.
O avô de Kennedy foi eleito cinco vezes prefeito de Bos-
ton, a partir de 1906.

18 -Ambos tiveram parentes próximos graduados na
Universidade de Harvard e que foram embaixadores
na Grã-Bretanha. O filho de Lincoln, Robert Todd Lin-
coln, foi embaixador da Inglaterra de 1889 a 1893; o pai
de Kennedy, Joseph Patrick Kennedy, foi embaixador
na Inglaterra de 1937 a 1940.

19 -Ambos tiveram conselheiros com o nome de
Graham. O conselheiro de Lincoln chamava-se William
Graham, era um professor primário que o auxiliou em
seus estudos. O conselheiro de Kennedy era o reveren-
do William Graham. Como se vê, ambos os conselhei-
ros chamavam-se William Graham.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Lincon e Kennedy

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Produtores de leite
serão recadastrados
� O novo cadastro será a partir da terça-feira e vai conhecer, identificar e avaliar o

cumprimento das metas exigidas no Programa do Governo Federal na Paraíba

C
Fábia Carolino
DA SEDAP

Parlamentar está licenciada e ocupa Secretaria de Ação Governamental

 FOTO: MARCOS RUSSO

om o objetivo de co-
nhecer e identificar os
produtores do Progra-

ma Leite da Paraíba, o Gover-
no do Estado, através da Se-
cretaria do Desenvolvimento
Agropecuário e da Pesca, ini-
cia na terça-feira (21) o reca-
dastramento desses agricul-
tores familiares. O cadastro
vai avaliar o cumprimento
das exigências para fazer par-
te do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA), modali-
dade Leite, ou seja, cada pro-
dutor tem que produzir, no
máximo, 100 litros (de vaca ou
cabra) por dia.

O recadastramento dos
produtores de leite será feito,
inicialmente, pelos municípios
do Cariri paraibano - Barra
de Santana, Caturité, Gado
Bravo e Queimadas. Uma
equipe de técnicos especiali-
zados da Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Ru-
ral da Paraíba (Emater-PB)
fará todo o trabalho com o
apoio das associações e coo-
perativas da região. Os pro-
dutores devem informar os
números do cadastro de pes-
soas físicas (CPF) e da inscri-
ção no DAP (Declaração de
Aptidão ao Pronaf). O DAP
certifica que o produtor ru-
ral é um agricultor familiar
reconhecido pelo Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar.

O secretário executivo da
Pecuária do Estado, Newton
Marinho, alerta os produto-
res para que não deixem de
procurar os escritórios das
Emater de seus municípios e
realizem um novo cadastro.
"É uma exigência do governo
federal, por intermédio do
Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à
Fome (MDS), atualizar e iden-
tificar por meio de um reca-
dastramento cada produtor
que participa do fornecimen-
to do leite", avisou.

O Programa do Leite é uma
das modalidades do Progra-
ma de Aquisição de Alimen-
tos. Seu objetivo é propiciar o
consumo do leite às famílias
que se encontram em estado
de insegurança alimentar e
nutricional e incentivar a pro-
dução familiar. O programa é
operacionalizado por meio de
convênios celebrados entre o
governo federal por intermé-
dio do MDS (Ministério do De-
senvolvimento Social e Com-
bate à Fome) e os governos es-
taduais.

AL outorga diploma a
deputada Iraê Lucena
� A deputada licenciada e atual
secretária da Pasta do Acom-
panhamento da Ação Gover-
namental, Iraê Lucena (PMDB)
foi agraciada pela Assembleia
Legislativa com o Diploma de
Honra ao Mérito Legislativo
que leva o nome do seu pai, se-
nador Humberto Lucena. A
outorga do diploma, aprovan-
do por unanimidade é de au-
toria do deputado, Pedro Me-
deiros e foi publicado no Diá-
rio do Poder Legislativo de
quinta-feira (16).

Na justificativa, o parlamen-
tar disse que se já não bastasse
ter um o pai um grande homem
político, a filha é uma deputa-

da exemplar que sempre soube
conviver dentro do Parlamen-
to com todos os partidos. "A
deputada é merecedora dessa
homenagem que leva o nome
do seu pai, senador Humberto
Lucena, para que isso constas-
se também em seu currículo",
disse.

Pedro complementou ainda
que Iraê tem se destacado no
cenário da política paraibana e
como detentora de três manda-
tos, toda e qualquer homena-
gem prestada a ela é merecida.
Iraê Lucena se disse muito hon-
rada pelo reconhecimento do
seu colega parlamentar e agra-
deceu pela iniciativa.

JoelCarloséescolhidoo
paraninfo geral da UEPB
� O jornalista Joel Carlos será o
paraninfo geral das turmas
concluintes do período letivo
2009.1, do Campus I da Univer-
sidade Estadual da Paraíba, em
Campina Grande. Ele foi esco-
lhido, por unanimidade, pelo
Conselho Universitário (Con-
suni) da Universidade Estadual
da Paraíba, em reunião reali-
zada no dia 8 deste mês.

A Assembleia Solene de Co-
lação de Grau será realizada no
próximo dia 25, às 17h30, no
Spazzio. A escolha do jornalis-
ta se deu pelos relevantes ser-
viços prestados por ele à im-
prensa e à sociedade paraiba-
na, nos seus 55 anos de carrei-
ra como jornalista profissional.

Joel Carlos trabalhou em di-
versas emissoras de rádio da
Paraíba, Pernambuco e São
Paulo, entre elas, Rádio Cariri,
Borborema, Correio da Paraí-
ba e Arapuã, sendo diretor ar-
tístico da Rádio Borborema e
TV Borborema. Também atuou
como redator, repórter, articu-
lista político e editoralista do
Diário da Borborema e cola-
borador de outros jornais da
região.

Mesmo podendo exercer a
profissão sem o diploma, atra-
vés do direito adquirido, Joel
Carlos fez questão de se gra-
duar em Comunicação Social,
com habilitação em Jornalis-
mo, pela URNE.
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Governo vai reconstruir Camará
� Obra tem orçamento estimado em R$ 18 milhões, e o Estado já assegurou R$ 10 milhões com o empréstimo do BNDES. Trabalho vai durar 12 meses

O
Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo do Estado
vai reconstruir a bar-
ragem Camará, em

Alagoa Nova, município loca-
lizado no Brejo e distante 148,6
quilômetros de João Pessoa.
Recursos do Tesouro do Esta-
do, da ordem de R$ 10 milhões,
oriundos do empréstimo jun-
to ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al - BNDES, já estão assegura-
dos. O orçamento total para a
reconstrução, estimado em
2005 pela comissão interdisci-
plinar formada pela justiça fe-
deral, é no valor de R$ 18 mi-
lhões. De acordo com o secre-
tário da Infraestrutura, Fran-
cisco Sarmento, as obras deve-
rão ter duração de 12 meses. A
barragem tem 300 metros de
extensão. Serão reconstruídos
100 metros. Os outros 200 es-
tão intactos, não sofreram
qualquer abalo à época do aci-
dente ocorrido em 2004.

A conclusão da barragem Ca-

Bombeirosda
Paraíba recebe
reconhecimento
nacionalnoDF
� O trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado
da Paraíba, nas áreas de pre-
venção de incêndios e salva-
mentos, recebeu o reconheci-
mento nacional, ontem, du-
rante a reunião extraordinária
da Ligabom (Liga Nacional
dos Corpos de Bombeiros Mi-
litares do Brasil), que está sen-
do realizada esta semana em
Brasília (DF).

AGRACIADO
O coronel Pedro Luís do Nas-

cimento, comandante geral da
Corporação, foi agraciado com
a Medalha "Comendador do
Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal", proposta pelo
comandante geral daquela Cor-
poração, coronel Sérgio Fernan-
do Pedroso Aboud.

Aoagradeceracomenda,oco-
ronelPedroLuísdissequeame-
dalha representa muito para a
Paraíba, "uma vez que a home-
nagem é extensiva ao Governo
doEstado,àCorporaçãoeàpró-
pria população paraibana, que
sempre tem manifestado cari-
nhoerespeitoaoCorpodeBom-
beiros".

CaririeCurimataúvão
serbeneficiadoscom
empréstimo do Fida

mará ocorreu em 2001. Locali-
zada sobre o rio Riachão, em
Alagoa Nova, a obra hídrica
terá capacidade de acumular
26,6 milhões de metros cúbicos
e foi projetada para beneficiar
170 mil habitantes das cida-
des de Remígio, Algodão de
Jandaíra, Esperança, Areial,
Montadas, Lagoa Seca, São Se-

bastião de Lagoa de Roça, Ma-
tinhas, Alagoa Nova, Areia e
Alagoa Grande. A barragem
Camará (foto), foi construída
em concreto compactado a rolo
(CCR). Uma outra importante
obra será a construção de uma
adutora com 150 quilômetros
de extensão, com recursos pre-
vistos da ordem de 19 milhões.

O secretário Sarmento infor-
mou que na Justiça não há nada
que impeça a reconstrução da
barragem. "Não há, em suma,
nenhum impedimento legal à
reconstrução da barragem",
afirmou o secretário. Esta se-
mana ele participou de uma
audiência com o Ministério
Público Federal (MPF) e a Ad-
vocacia Geral da União, tra-
tando da ação impetrada pelo
MPF visando a reconstrução
de Camará. Ainda em 2005 a
Justiça determinou a formação
de uma comissão multidisci-
plinar, coordenada pelo Minis-
tério da Integração Nacional e
envolvendo técnicos do Go-
verno do Estado, do Ministé-
rio Público Federal e das em-

presas construtoras.
A comissão concluiu que a

barragem é tecnicamente viá-
vel e segura de ser reconstruí-
da, inclusive todo o maciço re-
manescente da obra pode e
deve ser aproveitado na re-
construção. De acordo com os
autos o orçamento estimado
em 2005 é de R$ 18 milhões,
definido pela comissão multi-
disciplinar. Com o empréstimo
do BNDES já estão garantidos
R$ 10 milhões para a recons-
trução

Na audiência ocorrida esta
semana o Governo do Estado
propôs um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), ob-
jetivando a agilidade do pro-
cesso de reconstrução da bar-
ragem, evitando a fase de lici-
tação. As empresas apresenta-
ram propostas de abrir mão
do lucro e reconstruir a barra-
gem apenas pelos custos de
execução. Já a proposta do Go-
verno foi no sentido de o Esta-
do licitar todo o material a ser
empregado (cimento, pedra,
areia, brita, ferro, etc.), e as em-

presas entrariam com a mão
de obra e os equipamentos.

A Justiça achou a proposta
do Governo relativamente
mais viável do que a apresen-
tada pelas empresas. Em 15
dias o Governo do Estado apre-
sentará ao Ministério Público
Federal o orçamento da pro-
posta para que o órgão analise
e decida se concorda ou não
com ela. Se o TAC for aceito por
todas as partes, o documento
será assinado e a ação de re-
construção continuará corren-
do na Justiça. Caso as empre-
sas construtoras forem conde-
nadas elas terão de ressarcir o
Estado no valor do prejuízo
pela destruição da barragem.
Se as empresas forem inocen-
tadas, elas serão ressarcidas
no lucro pela reconstrução. As
empresas são a Andrade Gal-
vão e CRE Engenharia. No dia
14 de agosto haverá uma nova
audiência. Uma outra alterna-
tiva do Governo é abrir edital
de licitação da reconstrução da
barragem, caso o TAC não seja
aprovado, explicou Sarmento.

José Nunes
SECOM

� Um empréstimo de US$ 50
milhões junto ao Fundo Interna-
cionaldeDesenvolvimentoAgrí-
cola (Fida), com uma contrapar-
tida de US$ 25 milhões que deve
ser liberado para o Governo da
Paraíba até o final de dezembro
deste ano, vai garantir a implan-
tação de ações que ajudarão na
inclusãosocialdemilharesdefa-
mílias paraibanas, com a execu-
ção de programas destinados a
geraçãodeoportunidadesdetra-
balho e de renda, como a capri-
novinocultura e extração de mi-
nérios não metálicos.

Um passo importante visan-
do a conclusão do financiamen-
to foi dado na manhã de ontem
com a assinatura de um termo
de compromisso entre o Gover-
no do Estado e os representan-
tes do Fida. A reunião contou
com a participação dos secretá-
rios de Desenvolvimento Agro-
pecuário e da Pesca, Ruy Bezer-
ra Cavalcanti; Edvaldo Dantas
Nóbrega, do Turismo e Desen-
volvimento Econômico; Eloisio
HenriquesDantas, executivoda
Ciência, Tecnologia e do Meio

Reunião teve a participação de Ruy Bezerra e outros secretários

SECOM

Ambiente; Ronaldo Torres, exe-
cutivo da Agricultura e técni-
cos do Ministério do Planeja-
mento.

Depois desta fase, durante o
mês de agosto o projeto segue
para uma análise final e, depois
de aprovado, será submetido à
apreciação das secretarias do
Tesouro Nacional e deAssuntos
Internacionais do Ministério do
Planejamento. O financiamento
segue para aprovação do Sena-
do Federal, para em seguida ser
assinado.

"O maior beneficiado com es-
tes recursos será o povo da Pa-
raíba, principalmente aquelas
pessoas que moram no semiári-
do, com a implantação de ações
que vão melhorar substancial-
menteaqualidadedevida", afir-
mou o secretário Ruy Bezerra.
Acrescentou que "com este di-
nheiro,muitacoisaboavaiacon-
tecer em favor dos paraibanos".
Lembrou que os recursos vão se
destinar ao apoio da atividade
de caprinovinocultura e outras
atividades que geram renda fa-
miliar.

OrepresentantedoFida, Ivom
Cossio Cortez, reconheceu a for-
ma correta como as negociações

foram conduzidas depois que o
atual governador assumiu o
GovernodoEstadoemfevereiro
último, já que as negociações vi-
nham sendo feitas com a admi-
nistração anterior. "É um proje-
to que interessa porque vai aju-
dar no desenvolvimento da Pa-
raíba.Serãoapoiadosprojetosdo
governo como caprinocultura e
mineração, dois setores funda-
mentais para a geração de opor-
tunidades de trabalho e renda",
comentou.

Cossio destacou as parcerias
entre a Paraíba e organismos in-
ternacionais no fortalecimento
de políticas para a agricultura
familiar.Nomêsdejunhoaequi-
pe visitou comunidades no Ca-
ririparaibano,ondeseráimplan-
tado o Projeto Cariri-Seridó Pro-
dutivoseSustentáveis (Procase),
a partir de janeiro de 2010.

Serão beneficiadas 380 mil
pessoas num período de cinco
anos residentes em 55 municí-
pios do Cariri, Seridó e o Curi-
mataú, com proposta de gerar
28 mil empregos diretos. Tam-
bém passarão por treinamentos
8.100 pequenos agricultores,
1.100 pequenos mineiros e 800
artesãos, organizados em 100
associações e 30 cooperativas e a
formação técnica, em atividades
agrícolas e não agrícolas, para
quatro mil jovens, sendo 50% do
sexofeminino.

Anteriormente, os técnicos do
Fidaparticipamdereuniõescom
os representantes da Emater,
ProjetoCooperar,Emepaeseen-
contram com os secretários exe-
cutivodeTurismoeDesenvolvi-
mento Econômico, Romeu Le-
mos,edoPlanejamentoeGestão
(Seplag),AdemirAlves.

#
A barragem tem 300
metros de extensão.
Serão reconstruídos
100 metros. Os
outros 200 estão
intactos, não
sofreram qualquer
abalo à época do
acidente ocorrido em
2004



6 GERALJOÃO PESSOA, SÁBADO, 18 DE JULHO DE 2009
A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Liquida João Pessoa já
inscreveu 1.500 lojas
� A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas para este ano é de que aconteça

um aumento nas vendas de 30% em relação ao mesmo período do ano passado

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

A Gol Linhas Aéreas lançou a promoção Você Faz a Festa e
homenageia a cidade de João Pessoa, que faz 424 anos no pró-
ximo dia 5 de agosto. Quem viajar para a Capital paraibana
nos dias 4, 5 e 6 de agosto paga a passagem de volta e a Gol
presenteia com a passagem de ida. Mas atenção: As passa-
gens para esta promoção estão sendo vendidas até a próxima
quarta-feira (22). Os voos para João Pessoa devem partir de
Porto Alegre, Rio (Galeão), Belo Horizonte (Confins), Salva-
dor, Curitiba, Brasília e São Paulo (Guarulhos). A permanên-
cia mínima na Capital paraibana é de duas noites e a máxima
de 10. Mais informações: www.voegol.com.br

Gol faz promoção em homenagem
ao aniversário de João Pessoa

Alagoa Nova
As delícias das receitas feitas com a galinha de capoeira rega-

da a goles da mais autêntica cachaça degustada sob as tempe-
raturas amenas do inverno brejeiro da Paraíba. É assim que o
'Roteiro Caminhos do Frio - Rota Cultural' começou quinta-feira
(16), em grande estilo em Alagoa Nova, no Brejo paraibano. A
'Festa da Galinha e da Cachaça' que acontece desde 2005, pros-
segue até domingo (19), e a expectativa é atrair cerca de 50 mil
pessoas. No Moraesão acontece a Gincana Cocoricó com uma
divertida competição cheia de provas e atividades, a Feira de
Artesanato e Produtos da Terra, com direito a degustação de
bebidas do espaço Cachaçaria do Brejo, reunindo cerca de 20
produtores, a Vila Gastronômica, e a feira de produtos horti-
frutigranjeiros agroecológicos de produtores da região com
show do Forró do Muído. O prato mais apreciado está sendo a
galinha guisada à cabidela acompanhada de arroz mole, feijão
verde e salada. Uma verdadeira delícia!", comentou Vânia Gal-
dino, gestora de Turismo do Município de Alagoa Nova.

Smiles
O programa de milhagem

da Gol/Varig começou a co-
brar uma taxa de R$ 27,00
(vinte e sete reais) no valor
final da transação para aque-
les que emitirem passagens
aéreaspeloProgramaSmiles,
através do telefone da Cen-
tral de Atendimentos. A
emissão pelo site www.
smiles.com.br continua sem
cobrança. A Gol Linhas Aé-
reas Inteligentes, detentora
da marca Varig, também
prorrogou até 31 de agosto a
promoção em que a partir de
2 mil milhas pode ser emiti-
da passagem aérea para tre-
cho nacional e com 6 mil mi-
lhas é possível fazer uma via-
gem internacional.

Brasil é finalista nas Novas Sete
Maravilhas da Natureza

As Cataratas do Iguaçu, a Amazônia e o Arquipélago de
Fernando Noronha estão concorrendo na grande final da
eleição das Novas Sete Maravilhas da Natureza. As três
atrações brasileiras estão entre as 77 candidaturas que
mais obtiveram votos. Na próxima terça-feira serão esco-
lhidas as 28 finalistas que serão divulgadas no site:
new7wonders.com. As Cataratas do Iguaçu que recebe a
visita de mais de 2 milhões de turistas ao ano conseguiu
tirar da disputa as Cataratas de Niágara, (EUA/Canadá),
as de Vitória (África) e o Rio Ganges (Índia). A Secretaria
de Turismo de Foz e a Itaipu Binacional criaram um comi-
tê e a campanha "Vote Cataratas" e espera que os brasilei-
ros votem para que o Brasil consiga chegar na final.

ais de 1.500 lojas já se
inscreveram para par-
ticipar da 5ª edição da

Liquida João Pessoa que deve-
rá acontecer entre este mês (ju-
lho) e outubro na região metro-
politana da Capital, com cerca
de 2 mil pontos de vendas. A
expectativa é que haja um au-
mento nas vendas de cerca de
30% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando
a promoção teve a participação
de 1.100 pontos de comerciali-
zação.

A Liquida João Pessoa 2008
aconteceu entre os meses de ju-
lho e agosto, próximo ao Dia
dos Pais, o que motivou a alte-
ração para este ano. "Alguns
seguimentos não aprovaram o
período por conta do Dia dos
Pais, que já tem um aumento
natural nas vendas. Por conta
disso resolvemos alterar os
meses da campanha", infor-
mou o presidente da CDL, Ju-
randir Vasconcelos.

Este ano, haverá o sorteio de
doiscarroseumamotozerokm,
além de um notebook para os
vendedores e clientes que par-
ticiparem da promoção. Em
João Pessoa 75% das pessoas
empregadas com carteira assi-
nada trabalham no comércio,
e a preocupação da CDL é que
não haja queda nas vendas.
Para driblar a crise e garantir
os empregos, a Câmara dos Di-
rigentes Lojistas (CDL) decidiu
adiantar a Liquida João Pessoa
que tradicionalmente acontece
em setembro.

A data ainda não foi definida
para que as pessoas não se re-

traiam para fazer compras.
"Nós não temos indústria, en-
tão tudo gira em função do co-
mércio. Então precisamos fazer
campanhas para que as vendas
permaneçam aquecidas", disse
Vasconcelos complementando
que ações como a Liquida so-
madas a queda de juros prome-
tida pelo governo federal e es-
tadual podem ser aliadas na
hora de tentar restabelecer o
cenário econômico e alcançar
números satisfatórios no ba-
lanço anual.

A campanha envolve João
Pessoa e região circunvizinha,
comoapoiodos shoppingsedo
comércio de rua, além de redes
de serviços, reunindo milhares
de pontos de vendas e atraindo
o consumidor com descontos e
prêmios.

PARCEIROS
A Campanha conta com o

apoiodeparceiros comoGover-
no do Estado, através do parce-
lamento do ICMS, do mês da

promoção, de todos os lojistas
participantes, além de conceder
aporte financeiro, e da Prefeitu-
ra Municipal, que colabora com
recursos financeiros e com o su-
porte ao funcionamento da in-
fraestrutura necessária ao co-
mércio no período.

O Sebrae também participa,
através de seus cursos e trei-
namentos e instituições ban-
cárias, que disponibilizam li-
nhas de crédito e condições es-
peciais para as empresas par-
ticipantes.

Para o presidente da CDL,
ações como a Liquida são de ex-
trema importância para dimi-
nuir a retração das compras e
evitar possíveis baixas no mer-
cadode trabalho. "Areduçãode
juros, aliada à estabilização
dos preços e à realização de
campanhas promocionais do
porte da Liquida João Pessoa,
resultam num conjunto de fa-
tores que ajudarão a mudar os
números da receita na Paraí-
ba", disse o presidente.

José Alves
REPÓRTER

Aruba
Desteoúltimodia5,aVarig

iniciou voo com frequência
semanal, saindo de São Pau-
lo,sempreaosdomingos,com
escala em Caracas (Venezue-
la), comdestino final emAru-
ba, no Caribe. Segundo Ana
Maria Ostrower, diretora da
Aruba Tourism Authority
(ATA) no Brasil, com os voos
diários da Avianca, os quatro
semanais da Copa Airlines e
o novo voo da Varig, o brasi-
leiro tem diversas opções de
como chegar a Aruba. Infe-
lizmente ainda não existe voo
ligandooNordesteaestabela
ilha caribenha, apesar de ser
um trecho mais curto, obri-
gando o viajante da região a
se deslocar ao Sul do país.
Mais informações podem ser
encontradas no site com ver-
são em português:
www.aruba.comFesta de Sant’Ana movimenta bairro

� O conjunto habitacional Fun-
cionários II, emJoãoPessoa,vive
um momento especial por conta
da festa da padroeira Senhora
Sant'Ana, Missionária da Paz e
da Justiça. Uma vasta programa-
çãoreligiosa,quecomeçounodia
11 e prossegue até o próximo dia
26, marca o evento e teve o seu
pontoaltoontem,quandofoiaber-
ta oficialmente a festa.

Segundo o padre Edílson Fi-
gueiredo, que é missionário dio-
cesano e pároco administrador
de Santa´Ana, a festa religiosa é
muito importante para a comu-
nidade. "A festa de um padroei-
ro ou padroeira é sempre uma

grande oportunidade para o
católico viver mais a graça da
espiritualidade, do amor e da
gratuidadeemDeus.Por isso,eu
solicitoaos fiéisqueaproveitem
todos os dias de oração e nove-
naparachegaremmaispertode
Deus",disseopadre.

A programação religosa foi
iniciada no dia 11, com a pere-
grinação da imagem da santa,
saindo da Igreja Matriz do con-
junto para a comunidade Nos-
sa Senhora Aparecida. Duran-
te esta semana a imagem pas-
sou por todas as comunidades
daparóquia,ondemissas foram
celebradas.

Neste domingo (19), o arcebis-
podaParaíbadomAldodiCillio
Pagotto vai presidir a celebração

na Igreja Matriz, localizada no
conjunto Funcionários II.

Cada missa será dedicada a
algum movimento religioso,
serviço ou pastoral, a exemplo
doEpiscopado,dosVoluntários,
daFamília,dosdependentesquí-
micos,doEcumenismo,daMis-
são Sacerdotal e Diaconal, dos
Jovens, Adolescentes e Crian-
ças e dos idosos e enfermos.

De acordo com a programa-
ção, todas as noites no Salão
Paroquial funciona a praça da
alimentação, com apresenta-
ção de eventos artísticos e cul-
turais. No dia 24 a Paróquia
realizará um bingo com o sor-
teio de três prêmios.

M

Teresa Duarte
REPÓRTER

Os lojistas estão otimistas e prevêem sucesso de vendas da campanha

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

 BRANCO LUCENA
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“Paraíba democrática, terra amada”

Devagar com a cerveja!

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

A todos,

indistintamente,

quero dizer que

não tenho nada a

ver com isso...

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Vocês podem até pensar que é
conversa de bêbado, mas eu passo
de segunda a sexta tentando me
abster de falar em bebidas alcoóli-
cas na coluna do sábado. Juro por
São João da Barra! Só que as cobran-
ças não param. E são cobranças,
mais das vezes, sobre temas que não
desceram redondo em registros
aqui servidos.

Na semana passada, por exemplo, registrei que o Conselho
Superior de Investigações Científicas (CSIC) da Espanha apre-
sentou estudo defendendo o consumo moderado de cerveja
para atletas como fonte de hidratação diária. Fui mais adian-
te, repassando a informação de que o tal estudo se baseou em
relatórios e pesquisas de especialistas em medicina, fisiologia
e nutrição da Universidade de Granada.

Pronto.Oassuntoexplodiu feito... granada (desculpem).Des-
ceram, não tão redondo assim, protestos e, ao mesmo tempo,
pedidos de novas informações. Ou seja: há por aí um lado
careta dizendo que não, e a vida de muita gente dizendo que
sim. A todos, indistintamente, quero dizer que não tenho nada
a ver com isso. Com água que passarinho não bebe, lavo as
minhas mãos feito Poncio Pilatos.

Não tenho, porém, como omitir a conclusão do referido es-
tudo - de que a cerveja permite recuperar as perdas hídricas e
as alterações do metabolismo tão bem quanto a água. Além
de conter substratos metabólicos que substituem algumas
substâncias perdidas durante o exercício físico como amino-
ácidos, minerais, vitaminas e antioxidantes. Tem culpa eu?

Finalizando, e para que não se diga, equivocadamente, que
esta coluna faz apologia de bebidas alcoólicas, repasso a ad-
vertência dos pesquisadores espanhóis: o consumo da cerve-
ja nunca deve passar da moderação, pois o excesso de álcool
não se metaboliza, afetando assim o sistema nervoso central.
Quer dizer: cerveja no metabolismo dos outros nem sempre é
refresco. Como acontece, aliás, com qualquer outra bebida
alcoólica.

Custo de vida na Capital
subiu 0,88% em junho
� Pesquisa do Ideme revelou que os grupos que registraram aumentos foram serviços

pessoais (2,78%), saúde e cuidados pessoais (1,76%) e transporte e comunicação (1,85%)

Instituto de Desenvol-
vimento Municipal e
Estadual da Paraíba

(Ideme), órgão vinculado à Se-
cretaria de Planejamento e Ges-
tãodoEstado, informaqueo Ín-
dice de Preços ao Consumidor
da cidade de João Pessoa subiu
em média 0,88% no mês de ju-
nho deste ano.

Com esse resultado, o IPC de
João Pessoa apresentou um
acumulado de 2,95% no ano e
9,23% nos últimos 12 meses,
segundo a pesquisa do Ideme.

Os grupos que apresentaram
maiores aumentos em junho fo-
ram serviços pessoais (2,78%),
saúde e cuidados pessoais
(1,76%) e transporte e comuni-
cação (1,85%). Emserviçospes-
soais, os aumentos de preços
médios ocorreram nos itens:
educação(6,20%), leitura(1,86%)
e fumo e álcool (1,21%)

O aumento registrado no gru-
po saúde e cuidados pessoais foi
impulsionado, principalmente
pelos acréscimos de preços mé-
dios ocorridos no item higiene e
serviços pessoais (3,91%), embo-
ra tenha sido registrada queda
no item óculos e lentes (3,26%).
No grupo transporte e comuni-
cação, foramverificadosaumen-
tosdepreçosmédiosnosseguin-
tes itens:veículopróprio (1,06%)
e transporte público (0,96%).

O grupo alimentação, por ter
grande participação no orça-
mento familiar, é um dos que
mais influênciam no cálculo do
IPC de João Pessoa. Os maio-
res aumentos registrados fo-
ram nos itens óleos e gorduras
(5,86%), frutas (4,17%), açúca-
res e derivados (3,02%), enla-
tados e conservas (2,35%), ce-
reais, leguminosas e oleagino-
sas (1,70%), carnes e peixes in-
dustrializados (1,62%) e sal e
condimentos (1,30%). Uma
grandequedadepreçosmédios
foi registrada no item hortali-
ças e verduras (11,40%), segui-
da pelos itens: bebidas não al-
coólicas e infusões (2,66%),
aves e ovos (1,88%), farinhas,
féculas e massas (1,82%) e tu-
bérculos e raízes leguminosas
(1,55%).

Roberto Rocha
ASCOM DA SEPLAG/IDEME

O

Resultados obtidos a nível geral e de grupos, em junho

! LEVANTAMENTO SOBRE OS PRODUTOS

Grupos e Itens no Mês
no Ano em 12 Meses

GERAL 0,88 2,95 9,23
ALIMENTAÇÃO 0,60 -2,65 0,74
HABITAÇÃO 0,50 3,20 12,30
Aluguel, condomínio e impostos 0,42 2,97 11,87
Reparos 6,82 14,66 36,43
Artigos de limpeza -2,83 2,49 12,39
Serviços públicos 0,00 0,00 2,79
ARTIGOS DE RESIDÊNCIA 0,92 2,89 5,88
TV e som -1,63 -1,43 1,53
Eletrodomésticos e equipamentos 3,35 4,76 8,05
Móveis -1,17 1,90 4,52
Utensílios e enfeites 0,26 0,07 3,07
Cama, mesa e banho 1,01 11,77 14,45
VESTUÁRIO 0,90 5,02 9,51
Roupa de homem -1,12 6,58 7,01
Roupa de mulher 0,09 6,62 10,41
Roupa de criança 5,37 4,60 16,39
Calçados e outros apetrechos 3,38 -5,04 5,96
Jóias e tecidos -6,60 -2,39 -6,18
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 1,02 7,33 14,61
Transportes públicos 0,96 -0,74 21,50
Veículo próprio 1,06 8,14 14,51
Comunicações 0,00 2,80 5,27
SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS 1,76 4,80 7,65
Produtos farmacêuticos 0,10 0,69 2,19
Higiene e serviços pessoais 3,91 8,98 12,40
Óculos e lentes -3,26 -6,98 9,99
Serviços médicos 0,85 11,46 12,41
SERVIÇOS PESSOAIS 2,78 4,52 7,27
Serviços pessoais -1,52 -2,65 3,70
Recreação -1,30 3,56 15,64
Educação 6,20 1,59 1,71
Leitura 1,86 21,22 20,53
Fumo e álcool 1,21 14,89 16,99
Outras despesas pessoais -0,11 3,51 0,13

Fonte: Índice de Preços ao Consumidor – IDEME – João Pessoa – PB

Em  %
Variações Acumuladas

As frutas apresentaram um aumento de 4,17%, segundo a pesquisa

 MARCOS RUSSO

SAIDEIRA
Três operários, amigos do peito, trabalham na cons-

trução de um edifício. Um deles despenca lá de cima, e
morre.

- Temos que avisar à mulher dele - reconhece um dos
amigos do peito.

O outro prontamente responde:
- Sou bom nessas coisas. Eu vou.
Passada uma hora, está ele de volta, com um engrada-

do de cerveja. O outro, naturalmente, estranha:
- Onde arranjaste isso?
- Foi a viúva que me deu.
- Como é que é?! O marido morre e ela te dá uma caixa

de cerveja?
- Não foi bem assim. Quando ela abriu a porta, eu

perguntei:
- Você deve ser a viúva...
Ela respondeu:
- Não, eu não sou viúva.
Então, eu disse:
- Quer apostar um engradado de cerveja comigo?
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“Paraíba democrática, terra amada”

Senador destaca Correio das Artes
� Roberto Cavalcanti ocupou ontem a tribuna do Senado para homenagear o suplemneto literário mais antigo do país, editado pelo jornal A União

O
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

senador paraibano
Roberto Cavalcanti
(PRB) celebrou no dia

de ontem (17), os 60 anos de
edição do Correio das Artes,
suplemento literário mais an-
tigo do país, editado pelo jor-
nal A União, desde 1979. Na
tribuna do Senado, ele lem-
brou que o veículo é reconhe-
cido como o suplemento cul-
tural mais antigo em circula-
ção no país. Ele também des-
tacou o papel de divulgação e
formação de novos escritores,
desempenhado através das
páginas do suplemento nas úl-
timas seis décadas.

"A Paraíba se orgulha dos 60
anos de existência do Correio

das Artes, instrumento da maior
importância para nosso desen-
volvimento cultural e educaci-
onal. É parte significativa de
nossa história", apontou.

O senador paraibano, ainda
em tribuna, citou vários colabo-
radores ilustres do suplemento,
aexemplodeJoséAméricodeAl-
meida,JoséLinsdoRego,Augus-
todosAnjos,CarlosDiasFernan-
des, Assis Chateaubriand, Aria-
no Suassuna, Paulo Pontes, José
Nêumanne Pinto, Wladimir
Carvalho, Linduarte Noronha,
Afonso Pereira, Ascendino Lei-
te, Luiz Augusto Crispim,
Francisco Pereira da Nóbrega,
Adalberto Barreto, Gonzaga
Rodrigues, Wellington Pereira,
Joacil de Brito Pereira e de ou-
tros grandes vultos e persona-
lidades que engrandeceram a

história literária.
"O Correio das Artes sempre

acolheu e apoiou o desenvolvi-
mento da literatura paraibana,
em suas mais diversas tendên-
cias, modalidades e movimen-
tos literários: o Modernismo, a
chamada Geração de 45, as vo-
zes poéticas da Geração de 59,
as tendências de vanguarda, a
poesia concreta", lembrou o se-
nador.

Roberto Cavalcanti finalizou
o pronunciamento afirmando
que "a Paraíba da cultura, da
literatura e das artes, que tem
um compromisso com a edu-
cação e com todos os valores
espirituais e intelectuais, reco-
nhece a importância do suple-
mento cultural do jornal A
União e comemora os seus 60
anos de circulação".

Confira abaixo o pronunciamento do senador na íntegra:
“Senhor Presidente, Se-

nhoras Senadoras e Senho-
res Senadores,

No dia 27 de março de
1949, foi publicado pela pri-
meira vez, em João Pessoa,
o suplemento literário Cor-
reio das Artes, sob a lide-
rança do jornalista e poeta
Edson Régis de Carvalho.

A Paraíba de José Améri-
co de Almeida, José Lins do
Rego, Pedro Américo, Au-
gusto dos Anjos, Carlos
Dias Fernandes, Assis Cha-
teaubriand, Ariano Suas-
suna, Paulo Pontes, José
Nêumanne Pinto, Samuel
Wainer, Wladimir Carva-
lho, Linduarte Noronha,
Afonso Pereira, Ascendino
Leite, Luiz Augusto Cris-
pim, Francisco Pereira da
Nóbrega, Adalberto Barre-
to, Gonzaga Rodrigues,
Wellington Pereira e de ou-
tros grandes vultos e per-
sonalidades que engrande-
cem nossa história, a Para-
íba se orgulha dos 60 anos
de existência do Correio das
Artes, instrumento da mai-
or importância para nosso
desenvolvimento cultural e
educacional.

O Correio das Artes é o
mais antigo suplemento li-
terário do Brasil, é parte sig-
nificativa de nossa história
cultural e literária e contri-
bui para enriquecer e en-

grandecer a cultura paraiba-
na e a cultura do Brasil.

A Paraíba da cultura, da li-
teratura e das artes, a Paraíba
que tem um compromisso com
a educação e com todos os va-
lores espirituais e intelectuais,
a Paraíba reconhece a impor-
tância do suplemento cultural
do jornal A União, e comemo-
ra os seus 60 anos de circula-
ção.

Ao longo desses 60 anos de
existência, de resistência e de
renovação, o Correio das Ar-
tes sempre acolheu e apoiou o
desenvolvimento da literatu-
ra paraibana, em suas mais di-
versas tendências, modalida-
des e movimentos literários: o
Modernismo, a chamada Ge-
ração de 45, as vozes poéti-
cas da Geração de 59, as ten-
dências de vanguarda, a poe-
sia concreta.

O Correio das Artes tem di-
vulgado os movimentos artís-
ticos e literários do Brasil e con-
tribuído para aumentar a inte-
gração da Paraíba na vida cul-
tural e literária do país, confor-
me os mais elevados padrões
do jornalismo literário.

O Correio das Artes muito
contribuiu para o surgimento
e para a formação de novos va-
lores e novos talentos nos cam-
pos da arte, da música, das ar-
tes plásticas, da filosofia, das
ciências sociais, da poesia, do
romance, da ficção, da pintu-
ra, da literatura e da cultura

em geral.
O Correio das Artes ao lon-

go desses 60 anos teve o privi-
légio de contar com a colabo-
ração de nomes de grandes
personalidades da literatura e
da cultura do nosso país.

Gilberto Freyre, João Cabral
de Melo Neto, Carlos Drum-
mond de Andrade, Mauro
Mota, Manuel Bandeira, Joa-
quim Cardozo, Cyro dos An-
jos, Everardo Luna, Juarez da
Gama Batista, Veríssimo de
Melo, Luís da Câmara Cascu-
do, Temístocles Linhares, Wil-
son Martins, Álvaro de Carva-
lho, Otto Maria Carpeaux,
Darcy Damasceno, Nilo Perei-
ra são nomes de relevo que
contribuíram com o Correio
das Artes.

A Antologia de Poetas Pa-
raibanos, organizada pelo his-
toriador Eduardo Martins, re-
presenta um momento desta-
cado de natureza histórico-li-
terária e uma contribuição
para as novas gerações inte-
ressadas na pesquisa da cul-
tura e da poesia da Paraíba.

Podemos afirmar que a qua-
lificação dos colaboradores do
Correio das Artes garantiu a
realização de um trabalho de
alto nível, em termos de con-
teúdo literário, estética, em
nada inferior aos melhores su-
plementos literários do jorna-
lismo cultural brasileiro.

O compromisso com a ex-
pressão literária paraibana

tem se mantido ao longo des-
ses 60 anos de existência do
Correio das Artes, por contem-
plar todos os gêneros literários:
o conto, a novela, o romance, a
crônica, a poesia, sem deixar
de lado os diversos eventos e
as notícias culturais.

Muitos escritores iniciaram
suas carreiras como colabora-
dores do Correio das Artes, o
que representou um exercício
preparatório para seus futu-
ros livros.

Senhor Presidente, Senhoras
e Senhores Senadores, muito
poderíamos dizer ainda sobre
os 60 anos do Correio das Ar-
tes, sobre suas lutas, crises e
dificuldades superadas com
muito trabalho e responsabi-
lidade.

O poeta e crítico literário pa-
raibano Hildeberto Barbosa
Filho elaborou uma síntese tão
inteligente e objetiva dos 60
anos do Correio das Artes que
gostaríamos de incorporar
suas palavras a este nosso pro-
nunciamento:

"Numa perspectiva editorial
aberta, porém seletiva, Linal-
do Guedes soube aproveitar os
elementos icônicos dos mo-
dernos instrumentos tipográ-
ficos e visuais permitidos pe-
las novas tecnologias, fazendo
do Correio das Artes um su-
plemento que agrada aos
olhos, aos sentidos, ao corpo;
uma espécie de caderno estéti-
co, objectual, persuasivo em

sua plástica, mas também
um caderno que não desser-
ve à qualidade das matérias
veiculadas. Se aqui e acolá
podemos nos deparar com
a inevitável amputação dos
espaços críticos, percebe-se,
no entanto e em todo o tem-
po, o esforço do jovem edi-
tor no sentido de preservar
os valores mais essenciais
ao autêntico jornalismo
cultural".

Para todos nós paraibanos,
os 60 anos do Correio das
Artes representam um sen-
timento de grande satisfação
e orgulho por acompanhar-
mos a trajetória desse veícu-
lo de expressão das artes e
literatura, que conseguiu
contribuir para a formação
de novos escritores, para o
reconhecimentodotalentoedo
valor de tantos intelectuais e
para a melhoria da educação
da Paraíba.

Quero neste momento me
congratular com o jornalis-
ta Nelson Coelho da Silva,
Superintendente do jornal A
União, com os demais dire-
tores e com todos os colabo-
radores do Correio das Ar-
tes, com a certeza de que sua
missão relevante e meritória
continuará firme e decidida
em benefício da educação e
da cultura do nosso Estado
da Paraíba.

Muito obrigado”.

Senador Roberto Cavalcanti discursa na tribuna do Senado Federal

 FOTO: DIVULGAÇÃO
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Previdência privada
ainda é alternativa
� O benefício da aposentadoria oficial tende a ficar cada vez menor de acordo com

os especialistas e por isso muitas pessoas estão aderindo aos planos privados

O

Achados & perdidos

Sitônio Pinto

*Sitônio Pinto ÉJORNALISTA,ESCRITOR,PUBLICITÁRIO,MEMBRODOIHGP,DA
ACADEMIAPARAIBANADELETRASEDAACADEMIADELETRASEARTESDONORDESTE

sitoniopinto@gmail.com

Má hora para os gringos perderem o filme original da che-
gada deles na lua. Mais uma vez, um número significativo de
incrédulos volta a questionar a veracidade do acontecimento
(hapenning). São seis por cento da população norte-america-
na, cerca de 20 milhões de pessoas. Logo agora, que vai fazer
40 anos do convescote ianque no satélite da Terra, a NASA
vem e diz que se perdeu a versão original do filme, mas que
existe um remake bem bonitinho, remasterizado, retocado.
Dá pra acreditar que a NASA perdeu o que seria um docu-
mento histórico da maior importância? Tio Sam investiu tri-
bilhões no que ele mesmo chamou de "corrida espacial", - cor-
rida que nunca houve, pois a União Soviética nunca teve o
projeto de mandar homens para a Lua, mas, sim, naves não
tripuladas, - para depois o Tio dizer que não sabe onde botou
o copião. Quem inventou essa corrida foi Kennedy, para fazer
propaganda de seu país, depois que os russos mandaram o
primeiro cachorro ao cosmos, a Cadela Laika.

E se perderem o filme do assassinato de Kennedy? Vai ficar
difícil provar qualquer tese. Quem já praticou tiro ao alvo,
sabe que é humanamente impossível um atirador efetuar
quatro disparos em três ou quatro segundos, com um rifle de
ferrolho, num alvo em movimento (carro aberto), sob forte
stress (o alvo era o presidente da república), e acertar três
tiros na cara do cara, a cerca de quarenta metros. Deviam
criar uma competição nessas circunstâncias, intitulada "Tiro
ao Presidente" (President shot), pra ver se alguém acertava.
Por que nunca fizeram isso, reconstituindo o crime?

McLuhan dizia que ninguém guarda o múltiplo; por isso, são
raras as coleções de jornais e de velhos gibis, de carteiras de
cigarro, de panfletos. Será que foi isso o que aconteceu com o
filme da chegada da comitiva norte-americana à Lua? A NASA
não guardou? A Biblioteca do Congresso não guardou? A Casa
Branca não guardou? O Departamento de Estado também não
guardou?NemoNewYorkTimes?NemaCIA?Ninguém?De-
veriam ter dado aos portugueses para guardar na Torre do
Tombo, pois a Carta de Caminha, reportando o achamento do
Brasil, ainda está intata. Os gringos descobriram a Lua e não
guardaram o filme da Primeira Missa. Como é que pode?

Agora, querem apresentar um remake e dizer "foi assim,
assim, e assim". Existe uma versão do filme Casa Blanca com
um final feliz, Bogart e Bergman numa boa. Será que os grin-
gos querem fazer o mesmo com o filme da Lua? Há muitos
detalhes suspeitos no filme lunar. Aquela imagem da bandei-
ra ianque tremulando na Lua (show the banner) parece um
plágio a Castro Alves: "doudo no espaço brinca o luar [...]
auriverde pendão da minha terra, / que a brisa do Brasil beija
e balança [...]". O rastro dos caras ainda deve estar lá, pois na
Lua não tem intempéries, nem uma leve brisa que balance a
bandeira ou varra a poeira do rastro de um corno. E um deles
deu um baita pulo, que deve ter marcado profundamente o
solo do satélite. Se há pessoas que duvidam da façanha ian-
que, e, como se perdeu o filme do desembarque, que se leve
uma comissão internacional a procurar as marcas e as caixas
pretas deixadas por lá.

Mais fácil foi guardar os filmes do Dia D, do desembarque na
Normandia, feito debaixo de fogo, haja stress. E o da morte de
JohnKennedy. E o damorte de Lee Oswald. E o damorte de Bob
Kennedy. E o da morte de Luther King. Os gringos gostam de
filmar seuscrimes,masnãoguardaramofilmedodesembarque
na Lua, feito em paz, sem ninguém para morrer nem atrapalhar.
Sequer botaram anúncio na seção de achados e perdidos.

O preto-velho Piçarra nunca acreditou nesse filme. Depois
de ver a versão original, comentou: "o filme começa mentin-
do; se a Terra rodasse, como tão dizendo, na primeira rodada
Santana dos Garrotes ia bater lá em Patos, e, na segunda, ia
parar em São Paulo, onde tá Neguzin meu filho."

Aqueles caras deveriam pelo menos ter marcado uma roça,
como qualquer macho territorial faz, ter deixado uma ruma
no astro. Ou como Chatô fez ao desembarcar no Aeroporto
Castro Pinto: foi até a roda do avião, aliviou-se, balançou, e
veio apertar a mão das autoridades, - civis, militares e religi-
osas, - que foram esperar sua chegada.

#
Hoje, de um salário de
R$ 5 mil investidos
apenas na previdência
oficial o ganho final
mensal é de apenas R$
2 mil de aposentadoria

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

investimento de parte
dos rendimentos do
trabalhador brasileiro

no processo de previdência pri-
vada como forma de renda
complementar para a aposen-
tadoria, tem sido recomenda-
da pelos economistas. Apesar
de pouca gente conhecer, os
profissionais do ramo econô-
mico dizem que os benefícios
são muitos para quem busca
investir neste tipo de segurida-
de social. Num conceito amplo,
esta forma de previdência é o
veículo que a população tem a
disposição para construir todos
os dias o seu futuro bem estar
social, econômico e financeiro
que não poderá ser suprido
pelo setor público.

Para se entender melhor so-
bre a previdência privada,
pode-se dizer que ele é um sis-
tema que acumula recursos que
garantam uma renda mensal
no futuro, especialmente no pe-
ríodo em que se deseja parar de
trabalhar. Num primeiro mo-
mento, era visto como uma for-
ma de uma poupança extra,
além da previdência oficial,
mas como o benefício do gover-
no tende a ficar cada vez me-
nor, muitos adquirem um pla-
no como forma de garantir
uma renda razoável ao fim de
sua carreira profissional.

Para o economista e bancá-
rio, Cláudio Rocha, a previdên-
cia privada funciona como
uma forma de renda comple-
mentar, que associada à segu-
ridade obrigatória, ou seja,
aquela realizada através da
Previdência Social irá contri-
buir com a vida do trabalha-
dor no futuro, excepcionalmen-
te para quando ele decidir pa-
rar de trabalhar. "Particular-
mente não acho viável que as

pessoas dependam apenas do
sistema previdenciário do go-
verno. Não é rentável, pois a
previdência oficial está falida.
Hoje para se ter uma maior se-
gurança, é necessário que o tra-
balhador invista num sistema
particular, como forma de com-
plementação de sua renda fu-
tura, para quando se decidir
deixar de trabalhar", frisou.

Ainda segundo o economista
Cláudio Rocha, a aposentado-
ria não atende hoje as deman-
das familiares necessárias para
uma aposentadoria tranquila.
Segundo ele, quem decidir in-
vestir apenas na previdência
oficial, perderá muito dos seus
tributos no futuro. "Hoje, por
exemplo, um trabalhador que
ganha um salário mensal de R$
5 mil, e que investe apenas na
previdência oficial, terá ganhos
mensais de apenas R$ 2 mil
quando se aposentar, e isso não
será rentável para ele", alertou.

A ideia também é comparti-
lhada pelo economista e plane-
jador financeiro, Rafael Bernar-
dino de Sousa. Segundo ele, a
previdência privada é hoje a
melhor opção para quem pen-
sa no futuro. Dependendo da
renda pessoal do trabalhador
antes de se aposentar, e quanto
maior ela for tanto maior a ne-
cessidade, esse benefício ofere-
cido não será suficiente. "A Pre-

vidência Privada, também cha-
mada de Previdência Comple-
mentar, é um dos veículos que
poderá permitir a manutenção
do padrão social e de sua quali-
dade de vida", disse.

"A maioria das pessoas não
tem o hábito de se preparar
paraavidano longoprazo.Mas
Previdência Privada enseja
exatamente isso: acumular gra-
dativamente recursos por um
período de contribuição, ou ca-
pitalização, para numa dada
idade quando se aposentar, ini-
ciar o período de recebimento
ou gozo do benefício", argu-
mentou.

Os economistas recomendam
que para que o trabalhador te-
nha tranquilidade no futuro, é
preciso que a sua renda ao final
do período produtivo seja de
pelo menos 70% dos ganhos
atuais. Isso se levando em con-
ta que os filhos já estarão cres-
cidos, a casa própria estará qui-
tada, e outros gastos conside-
ráveis do período produtivo da
vida já não se façam mais ne-
cessários.

Hoje,osprodutosdePrevidên-
cia Privada disponíveis, permi-
tem construir reservas para a
aposentadoria, além de desfru-
tar de benefício fiscal e permitir
a acumulação de recursos para
pagamentodeestudodos filhos,
entre outros objetivos.

Existem no mercado produ-
tos padronizados, cuja escolha
deve basear-se em como ele se
adequará a sua realidade de
vida. Devem ser considerados
ainda sua idade, prazo de con-
tribuição, capacidade de pou-
par e, claro, seus objetivos de
curto, médio e longo prazos.
Além disso, a legislação que
rege os produtos e a tributa-
ção atual nos obriga a encará-
los também sob a ótica do Pla-
nejamento Financeiro, Tribu-
tário e Sucessório.

� O historiador, escritor e professor uni-
versitário Guilherme Silveira Soares, da
Academia Paraibana de Letras, e as ir-
mãs do ex-governador Raimundo Asfora
- Miriam e Fátima Yasbeck Asfora - visi-
taram, na manhã de ontem (17), o supe-
rintendente de A UNIÃO, jornalista Nel-
son Coelho, e as instalações do jornal.
Para Guilherme Silveira, o jornal, sob
nova direção, mudou sua fisionomia para
melhor, e um conteúdo de elevadíssima
qualidade. Ele destacou, ainda, a impor-
tância do suplemento cultural Correio
das Artes, que está completando 60 anos
de fundação, em grande estilo.

A UNIÃO recebe elogios por sua nova fase
 FOTO: MARCOS RUSSO
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“Paraíba democrática, terra amada”

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALBINO FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ....: 374606764-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  570,00
Cedente.....: GHEUREN BREGANTIM GOMES
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042043
Responsavel.: BRUNO TORRES DE ALMEI-
DA DONATO
CPF/CNPJ....: 053372294-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  165,33
Cedente.....: HSBC BANK BRASIL S/A BAN-
CO MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043255
Responsavel.: CECILIA MARIA MIRANDA DE
OLIVEIRA -
CPF/CNPJ....: 012685095/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  318,00
Cedente.....: DPC  COMERCIO REPRESEN-
TACOES LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043738
Responsavel.: CONSTRUTORA VITORIA
LTDA
CPF/CNPJ....: 009307916/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  422,10
Cedente.....: PRENNER COMERCIO DE MA-
TERIAIS ELETR
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038532
Responsavel.: CONSTRUTORA VITORIA
LTDA
CPF/CNPJ....: 009307916/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  516,16
Cedente.....: PRENNER COMERCIO DE MA-
TERIAIS ELETR
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038533
Responsavel.: EDNALDO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ....: 133131504-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   22,00
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042061
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.393,76
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043780
Responsavel.: LUIZ BRAZ DA SILVA NETO
CPF/CNPJ....: 009588469/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  746,14
Cedente.....: JOFADEL INDUSTRIA FARMA-
CEUTICA S A
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO PES-
SOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039558
Responsavel.: MARCOS DARLAN LEITE TI-
BURTINO
CPF/CNPJ....: 024347744-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   80,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL
OTAVIANO DAN
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040644
Responsavel.: WILKER JACOB MARQUES
CPF/CNPJ....: 007434606/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  168,31
Cedente.....: CAMPINENSE TRASPORTES DE
CARGAS LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043428

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

Joao Pessoa,  18/07/2009
----------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - Titular -

Responsavel.: ARIOSVALDO BISPO DA SIL-
VA
CPF/CNPJ....: 804606824-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  232,41
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE TU-
BOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041884
Responsavel.: COMERCIAL DE P F IRMA
DULCE LTDA
CPF/CNPJ....: 003000164/0008-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   53,90
Cedente.....: SERQUIP TRATAMENTO DE
RESIDUOS PB L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043746
Responsavel.: CONSTRUTORA ALBATROZ
LTDA
CPF/CNPJ....: 009427668/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.398,86
Cedente.....: SP BANCO DE FOMENTO MER-
CANTIL CONSU
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043633
Responsavel.: FLAVIO ELIEBER BEZERRA
COSTA
CPF/CNPJ....: 826758484-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  249,00
Cedente.....: TRATOR PRATES COMERCIO
DE PECAS PAR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042716
Responsavel.: GEORGE PERAZZO DA CU-
NHA
CPF/CNPJ....: 486826244-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   74,40
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042376
Responsavel.: JOSE HELIO ALVES
CPF/CNPJ....: 403364504-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  219,98
Cedente.....: BANCO BGN SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042130
Responsavel.: J K ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 035426642/0001-31
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$2.672,60
Cedente.....: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Apresentante: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Protocolo...: 2009 - 040973
Responsavel.: J K ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 035426642/0001-31
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$2.672,60
Cedente.....: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Apresentante: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Protocolo...: 2009 - 040974
Responsavel.: J K ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 035426642/0001-31
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$2.672,60
Cedente.....: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Apresentante: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Protocolo...: 2009 - 040975
Responsavel.: J K ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 035426642/0001-31
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$2.672,60
Cedente.....: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Apresentante: RUPLAST INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Protocolo...: 2009 - 040976

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Responsavel.: JOSE TAVARES DE OLIVEI-
RA
CPF/CNPJ....: 738830344-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  426,40
Cedente.....: J M DIESEL COM PECAS E
SERVICOS LTD
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044145
Responsavel.: MARINA DE SOUZA ALBU-
QUERQUE
CPF/CNPJ....: 948588884-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   30,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044105
Responsavel.: MAURICIO DE V BEZERRA
CPF/CNPJ....: 080296844-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  800,00
Cedente.....: REBANHO MUMBUCA PECU-
ARIA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043818
Responsavel.: PREFEITURA MUNICIPAL
TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 008883951/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  540,00
Cedente.....: CAMPINA GRANDE AUTOPE-
CAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043947
Responsavel.: ROSANIA MOREIRA PES-
SOA MENESES
CPF/CNPJ....: 008482602/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  553,46
Cedente.....: INDUSTRIA BRASILEIRA A P
S A IBAP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044020
Responsavel.: ROSANIA MOREIRA PES-
SOA MENESES
CPF/CNPJ....: 008482602/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  883,94
Cedente.....: INDUSTRIA BRASILEIRA A P
S A IBAP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044021
Responsavel.: ROSANIA MOREIRA PES-
SOA MENESES
CPF/CNPJ....: 008482602/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  553,46
Cedente.....: INDUSTRIA BRASILEIRA A P
S A IBAP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044025
Responsavel.: ROSANIA MOREIRA PES-
SOA MENESES
CPF/CNPJ....: 008482602/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  883,94
Cedente.....: INDUSTRIA BRASILEIRA A P
S A IBAP
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044026
Responsavel.: SIDNEI MARCOS ALBU-
QUERQUE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 400845314-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  214,00
Cedente.....: ROCHA & MARTINEZ LTDA.
Apresentante: BANCO SANTANDER BA-
NESPA S/A - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042055

Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia
ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, in-
timo as pessoas fisicas e juridicas  acima
citadas a virem pagar, ou darem por escrito
as  razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de
Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a
partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma
da LEI.

Joao Pessoa,  18/07/2009
---------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
FIAÇÃO E TECELAGEM EM GERAL DO EST ADO DA PARAÍBA, CNPJ Nº
08.608.002/0001-70, sito à Rua Anísio Pereira Borges, 46 - Santa Rita/PB. EDITAL
DE CONVOCAÇÃO.  Pelo presente ficam convocados todos os associados quites com
suas obrigações social da entidade para participarem de uma Assembléia Geral Extra-
ordinária que será realizada na sede do Sindicato com endereço acima mencionado no
dia 21 de Julho de 2009 às 08h00 em 1ª convocação com no mínimo 2/3 (dois terço) dos
trabalhadores não havendo quorum a mesma se realizará em 2ª e última convocação às
09h00 com qualquer número de associados. Para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Autorizar a Diretoria do Sindicato a vender
02 lotes de terrenos pertencente a entidade acima citada. Santa Rita, 17 de Julho de
2009. João Avelino da Silva. Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO - T OMADA DE PREÇO Nº 00006/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 04
de Agosto de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado as secretarias deste município.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3291-2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 17 de Julho de 2009
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 03 de
Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição parcelada de frangos diversos, mediante solicitação periódica, devendo a entrega
ocorrer diariamente ou quando necessários nos quantitativos solicitados. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 32971035.

Mataraca - PB, 16 de Julho de 2009
ALCIONE SOARES DA COSTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 15:00 horas do dia 30
de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Locação de veículos tipo - utilitário e passeio - diversos. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (083) 32836594.

Sapé - PB, 17 de Julho de 2009
KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2009

OBJETO: Locação de retro escavadeira e caminhão caçamba, para serviços de
recuperação, conservação e construção de estradas. ABERTURA: às 10:00 horas do dia
21 de Julho de 2009. JUSTIFICATIVA: Razões de interesse público. DATA: 16.07.09  Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com.

Itapororoca - PB, 16 de Julho de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 58/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB , por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas
alterações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 58/09  cujo objeto é a aquisição de material de expe-
diente destinado a Secretaria de Saúde.   A reunião acontecerá no dia 06 de agosto
de 2009 às 08:30 horas , na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de
Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos
no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico
www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB , torna público para conhecimento dos
interessados, nos termos da Lei  8.666/93 e suas alterações, o CHAMAMENTO PÚBLICO
nº. 01/09 cujo objeto é o credenciamento de empresas para realização de serviços de
saúde aos usuários do SUS na especialidade de Patologia Clínica.   A reunião para
recebimento da documentação acontecerá no dia 30 de julho de 2009 às 08:30
horas , na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de Figueiredo – Centro,
Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no endereço acima
no horário das 14:00 as 17:30 horas.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

ITAPOÃ S/A – PRODUTOS ELÉTRICOS
Empresa Beneficiaria dos incentivos fiscais – Finor.

Capital fechado CNPJ-MF   11.563.715/0001-79. Edital Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, no dia 29/07/2009

ás 10:00 horas na sede social, na Rua P-11 Quadra 5, Distrito Industrial, João Pessoa /PB,
a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Matéria a que se refere
o artigo 132, da lei 6.404/76, apreciação e aprovação das contas e dos Balanços encerrados
em 31.12.1996, 31.12.1998, 31.12.1999, 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002, 31.12.2003,
31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008; b) Outros assuntos de interes-
se da Sociedade.

João Pessoa - PB., 30/06/2009.
Paulo Roberto de Oliveira Guedes

Diretor Presidente.

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 57/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB , por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas
alterações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 57/09  cujo objeto é a aquisição de Gases Medicinais
destinados a Secretaria da Saúde..   A reunião acontecerá no dia 03 de agosto de 2009
às 08:30 horas , na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de Figueiredo
– Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no ende-
reço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico
www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RECURSO - CANCELAMENTO DA LICIT AÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/09
OBJETO: Construção de empresa especializada para prestação de serviços fune-

rários. EMPRESA QUE INGRESSOU COM RECURSO: Rosineide de Melo Cabral
Miranda. RECURSO: Contra o cancelamento do Pregão Presencial nº 011/09. Maiores
informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, em sua sede, na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no horário das
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 17 de julho de 2009.
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO - T OMADA DE PREÇO Nº 00010/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Av. Major Augusto Bezerra,, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia
04 de Agosto de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, por item,
para: Aquisição de MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA (FARMÁRCIA
BÁSICA).. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 7:30 às 11:30 e das
14:00 às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771338.
Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 17 de Julho de 2009
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO

Presidente da Comissão

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Orcine Fernandes, s/n, Ed. Mel Shopping, sala 213, piso superior,  Centro
- Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de construção
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3283-6586.

Sapé - PB, 16 de Julho de 2009
JOÃO SEVERINO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Orcine Fernandes, s/n, Ed. Mel Shopping, sala 213, piso superior, Centro
- Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refeições diversas, mediante
solicitação periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3283-6586.

Sapé - PB, 17 de Julho de 2009
JOÃO SEVERINO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CONSÓRCIO CR ALMEIDA - VIA - EMSA  - CNPJ/CPF N° 08.396.100/0002-71. Torna
publico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação n° 1256/2009 em João Pessoa, 15 de julho de 2009 - Prazo: 240 dias.
Para a atividade de: Lavra de granito para produção de brita. Referente ao processo DNPM
N° 846.180/2007. Na(o)  - BR 057 - KM 1 Fazenda Nossa Senhora da penha - Zona rural
Municipio: Mamanguape - UF: PB. Processo: 2009-002303/TEC/LO-0525

LIDER REMOLDAGEM E COM. DE PNEUS LTDA  - CNPJ/CPF N° 39.337.191/0001-17.
Torna publico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação n° 808/2009 em João Pessoa, 20 de maio de 2009 - Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Comercio atacadista de pneus e câmaras de ar. Na(o) Lot Ama-
zônia Park Rua das Mangueiras N° 262 Praia do Jacaré Municipio: Cabedelo - UF: PB.
Processo: 2009-000377/TEC/LO-0076.

LAGEDO MINERAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF N° 08.598.781/0001-70. Torna publico que a
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação n° 1135/2009 em João Pessoa, 2 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Lavra de argila bentonitica nas áreas referente aos Processos DNPM N°s
840.278/1980 e 840279/1980. Na(o) - Fazenda Lages Município: Boa Vista - UF: PB. Pro-
cesso: 2008-007661/TEC/LO-2216

HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA - CNPJ/CPF N°  04.532.806/0001-81 torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação n° 1081/2009 em João Pessoa, 29 de junho de 2009 - Prazo: 730 dias,
para a atividade de: Restaurante e Selv Service, na Av. João Maurício, n° 1341 - Sala B
Município: João Pessoa - UF:PB. Processo: 2009-
002281/TEC/LO-0513.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS GUILLEN L TDA - CNPJ/CPF N°  10.723.933/
0001-60 torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio am-
biente, emitiu a Licença de Instalação n° 1218/2009 em João Pessoa, 14 de julho de 2009 -
Prazo: 365 dias, para a atividade de: Loteamento Residencial, no Sítio Água Azul, Município:
Teixeira - UF:PB. Processo: 2009-003431/TEC/LI-0319.

MANOEL JOÂO DE  MOURA - CNPJ/~CPF N°  09.289.711/0001-00 torna público que a
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação n° 1259/2009 em João Pessoa, 16 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias, para a
atividade de: Comércio Varejista de Tambores Vazios, na Rua Pres. João Pessoa n° 828 -
Centro Município: Campina Grande - UF:PB. Processo: 2008-007658/TEC/LO-2213.

LAGES MINERAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF N° 09.137.399/0001-21. Torna publico que
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação n° 1137/2009 em João Pessoa, 2 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias. Para
a atividade de: Lavra de argila bentonitica na área referente ao Processo DNPM N°
6990/1964. Na(o) - Fazenda Lages Município: Boa Vista - UF: PB. Processo: 2008-
007660/TEC/LO-2215

CORREIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA - CNPJ/CPF N° 02.439.809/
0001-40. Torna publico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 848/2009 em João Pessoa, 20 de maio de 2009
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de placas de gesso. Na(o) Rua Major
Ciraulo - N° 37 Municipio: Bayeux - UF: PB. Processo: 2009-001104/TEC/LO/0238
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“Paraíba, terra amada”
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O Brasil enfrenta hoje e amanhã a
Venezuela no ginásio Mineirinho,
em Belo Horizonte, nas duas
últimas partidas do grupo D. O time
de Bernardinho já está classificado
para a fase final de  22 a 26 deste
mês em Belgrado, capital da Sérvia.

"Brasil joga hoje
contra Venezuela
no Mineirinho

Campinense enfrenta o Bahia
� Disposto a deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o time Rubro-Negro entra em campo disposto a conquistar a sua terceira vitória

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

Campinense Clube terá
um time mais ofensivo
na partida de hoje, às

16h10, no Amigão, em Campi-
na Grande, contra o Bahia, pela
12ª rodada da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Fábio Júnior,
Edmundo, Almir e Anderson
Oliveira são os atacantes à dis-
posição do treinador Freitas
Nascimento. É provável que o
comando de ataque seja forma-
do por Fábio Júnior e Edmun-
do, este último fazendo sua re-
estreia no time depois de ter
sido dispensado da equipe na
época do então treinador Argel
Fucks. O time principal só será
conhecido minutos antes da
partida.

O único representante parai-
bano na competição busca dei-
xar a lanterna da Série B. Com
apenas seis ponto em 11 jogos
e ocupando a última posição na
tabela de classificação, o Cam-
pinense Clube não quer voltar
a decepcionar sua torcida. Pre-
tende repetir assim a vitória
dentrodosseusdomínios, como
ocorreu contra o Juventude-RS,
pela 10ª rodada, quando ga-
nhou de 1x0, gol do atacante
Fábio Júnior.

Desde a última quinta-feira
(16), que o time se concentrou
exclusivamente para este jogo.
Entre tantas as novidades no
elenco está o retorno do vo-
lante Henrique, que cumpriu
suspensão automática. Fábio
Santana, zagueiro que estava
no CSA de Alagoas e que aju-
dou o Campinense à ascensão
da Série B no ano passado, trei-
nou durante a semana com o
grupo, porém não foi relacio-
nado para a partida de hoje à
tarde. Ele não teve sua situa-
ção ainda regularizada junto
ao Departamento de Registro
da Confederação Brasileira de
Futebol.

A diretoria rubro-negra já

deu um ultimato aos jogado-
res. Os dirigentes não querem
mais que o time perca jogos,
principalmente dentro dos
seus domínios. No decorrer da
semana, Marcone Rocha, um
dos dirigentes, informou que a
palavra “vitória” é a principal
no dicionário do clube nas
próximas 27 partidas restan-
tes. “Não podemos mais per-
der sequer uma partida den-
tro de casa.

A vitória sobre os baianos
neste sábado é imprescindível.
Um time que quer permanecer
numa competição deste porte
não pode está desperdiçando
pontos dentro de casa”, desa-
bafou Marcone Rocha.

Campinense x Bahia terá ar-
bitragem de Cláudio Mercan-
te, pernambucano que integra
os quadros da Fifa. Ele será au-

xiliado pelos também per-
nambucanos Jossemar José
Diniz Moutinho e Ubirajara
Ferraz Jota.

BAHIA
Na equipe baiana, a princi-

pal novidade é o paraibano
Beto, atacante que defendeu o
Campinense Clube e Treze. O
jogador deverá sair jogando
contra o seu ex-clube, princi-
palmente, porque no último
jogo, contra o Bragantino-SP,
foi dele o gol do Bahia no em-
pate de 1x1.

O adversário do Campinen-
se desde a última quinta-feira
que chegou à Rainha da Bor-
borema. Ontem realizou trei-
no recreativo no estádio Presi-
dente Vargas, centro de treina-
mento do Treze Futebol Clube,
arquirival do Campinense. O

Bahia é o 14º time na tabela de
classificação, posição esta que
não tem agradado aos dirigen-
tes. O time soma 13 pontos em
11 jogos.

OUTROS JOGOS
O jogo entre Campinense x

Bahia, hoje, no Amigão, em
Campina Grande é uma das
seis partidas da 12ª rodada da
Série B que ocorrerá hoje. A ro-
dada teve início ontem com
quatro jogos, todos se inician-
do às 21 horas.

Além da partida do Campi-
nense, estarão em campo hoje
Atlético-GO x Fortaleza, Guara-
ni-SP x Paraná Clube, Bragan-
tino-SP x Ponte Preta-SP, São
Caetano-SP x Duque de Caxias-
RJ e América-RN x Juventude-
RS. Ontem à noite estiveram em
ação Ipatinga-MG x Brasilien-

se-DF, Vasco-RJ x ABC-RN, Fi-
gueirense-SC x Vila Nova-GO
e Ceará x Portuguesa-SP.

A Série B do Campeonato
Brasileiro tem o Guarani-SP
como líder isolado. O time
soma 27 pontos na competi-
ção, aproveitamento de 82%.
O clube também estará em
campo neste sábado. Enfren-
ta o Paraná, equipe que se en-
contra na zona do rebaixa-
mento com 11 pontos. Guara-
ni, Portuguesa, Ponte Preta e
Atlético-GO são os quatro
melhores clubes da competi-
ção. Já Campinense-PB, ABC-
RN, São Caetano-SP e Paraná
ocupam as últimas posições e
estariam rebaixados para a
Série C do próximo ano, caso
a Segunda Divisão do Brasi-
leirão se encerrasse hoje.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A torcida da Raposa tem feito a sua parte na competição, mas a equipe não tem correspondido e ocupa a últma posição no Campeonato Brasileiro

O

DIVULGAÇÃO



Atlético disputa a
1ª Divisão em 2010
� Equipe de Cajazeiras consegue a classificação com duas rodadas de antecedência

no quadrangular final da Segunda Divisão e vai agora apenas cumprir a tabela

O São Paulo chegou no seu
limite. Após a quarta derrota no
Campeonato Brasileiro, a
segunda sob o comando do
técnico Ricardo Gomes, o
volante Hernanes foi contunden-
te e realista ao analisar o

"Hernanes diz
que São Paulo
faz vergonha

13JOÃO PESSOA, SÁBADO, 18 DE JULHO DE 2009

O Superior Tribunal de Justiça
Desportiva remarcou o julgamen-
to do Treze Futebol Clube, para a
próxima terça-feira (21). O
adiamento havia sido requerido
pelo advogado do Galo, Marco
Túlio Nóbrega e deferido pelo
presidente da Segunda Comissão

"Julgamento do
Treze na 3ª feira

Disciplinar, Paulo Valed Perry. O
novo julgamento acontece às 18
horas, no Plenário do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva,
no Rio de Janeiro. O processo é
referente ao amistoso do dia 27
de junho, em que o Galo venceu
o Santa Cruz por 4x3, no Arruda
em Recife. Serão julgados o
Treze, o técnico Reginaldo Sousa
e os volantes Daniel e Lano e o
zagueiro Valnei.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O Atlético está de volta a Primeira Divisão do futebol
paraibano e pense numa notícia boa, afinal o “Trovão do
Sertão” como insistem em chamar os torcedores de time
de Cajazeiras já fez história na elite de nosso futebol e
passou por período de turbulência devido a equivocada
participação no Campeonato Brasileiro de 2007 que trou-
xe reflexos no Paraibano de 2008 e culminou com o re-
baixamento. Se o Atlético está de parabéns, o seu rival
vive um momento difícil e está cotado para ser o clube
eliminado no quadrangular diante da fraca campanha.
Em quatro jogos, apenas um ponto e dois jogos foram
realizados no Perpetão.Além do mais, a tabela beneficiou
e muito a equipe de Tico Miudezas que pegou uma se-
quência de quatro jogos em Cajazeiras. Restam duas va-
gas, onde Auto Esporte e Desportiva Guarabira surgem
como francos favoritos. Vamos conferir amanhã.

A volta do Atlético

Auto Esporte
Falta apenas um ponto para o Auto Esporte finalmente

retornar a Primeira Divisão e isso pode ser concretizado
amanhã diante do Atlético, no estádio Almeidão. Com sete
pontos e na segunda posição, o alvirrubro pode terminar a
rodada classificado e ainda na primeira posição, caso ven-
ça o time de Cajazeiras. As contratações de Maia e Jean
deram um novo ânimo ao Auto e mais opções ao treinador
Chicão, além de Rincón e Ivan. Com certeza o torcedor vai
marcar presença em bom número amanhã no Almeidão.

Campinense
Hoje o Campinense busca a sua terceira vitória no Campeo-

nato Brasileiro na ânsia de pegar uma sequência de bons resul-
tados para sair da zona de rebaixamento. O adversário tam-
bém não faz boa campanha, mas tem um desempenho bem
melhor e traz consigo o atacante Beto que fez história no Auto
Esporte, Campinense e Treze. O técnico Freitas Nascimento se
mostra otimista e pede o apoio dos torcedores porque no seu
entendimento não se pode desanimar e sim apoiar ao máxi-
mo os jogadores para superar esse momento difícil.

Goiás campeão
A equipe do Goiás recupe-

rou o título do Campeonato
Goiano, que havia perdido
na justiça. A equipe esmeral-
dina havia batido o Atléti-
co-GO na final da competi-
ção e ficado com o título. Po-
rém, o Dragão entrou com
um processo no Tribunal de
Justiça Desportiva (TJD-GO)
alegando que o volante do
Goiás, Everton, estava sus-
penso e mesmo assim entrou
em campo e ganhou, mas o
STJD, na última quarta-fei-
ra, deu ganho de causa ao
Goiás, mantendo o título es-
tadual.

Leão reclama
O técnico Leão não teve

dúvidas em apontar o ár-
bitro Simon como princi-
pal responsável pela der-
rota, por 4 a 3, do Sport
para o Corinthians, na
quinta-feira (17). ”Eles tem
que ir para julgamento e
ser punidos. Nós técnicos
estamos acostumados a ir
para os tribunais. Porque
isso não acontece com os
juízes? Temqueacontecer.
Seele (Simon)dissequefoi
tudo normal, então eu não
vi este jogo e estou em ou-
tro mundo”, concluiu.

momento da equipe do
Morumbi. "Não dá para explicar.
É inimaginável vir aqui e fazer
isso que fizemos", criticou o
volante são-paulino, que, mais
uma vez, ficou no banco e só
entrou durante a partida de
quinta-feira no Mineirão. Ele
ainda foi além. Classificou como
vergonhosa a atuação do time,
que segue sem vencer fora de
casa. Já são dez jogos de jejum.

Marcos Lima
REPÓRTER

ampeão paraibano em
2002, o Atlético de Ca-
jazeiras está de volta à

Primeira Divisão do Campeo-
natoEstadual,depoisde tersido
rebaixado em abril de 2008. Lí-
der isolado da Segundona des-
te ano com nove pontos, o “tro-
vão azul” foi o primeiro a con-
quistar por antecipação uma
das três vagas de acesso à elite
do futebol profissional de 2010.

“Isto é fruto de um trabalho
muito árduo e de base. Sempre
acreditamos num time jovem
que possui muita garra”, come-
morou nesta sexta-fera (17), o
radialista Gutemberg Cardoso,
presidente do Conselho Delibe-
rativo do clube. “Mas, ainda
não estamos satisfeitos. Quere-
mos o título de campeão da Se-
gunda Divisão. Para nós, os úl-
timos dois jogos restantes são
considerados importantíssi-
mos, pois precisamos conquis-
tar um título que ainda não te-
mos”, completou.

O time estará em ação no do-
mingo (19). Concentrado em
JoãoPessoadesdeaúltimaquin-
ta-feira (16),o“TrovãoAzul”vai
enfrentar o Auto Esporte Clube
a partir das 15h15, no estádio
Almeidão, na Capital. Uma vi-
tória pode significar a conquis-
ta do campeonato da Segunda
Divisão. A torcida do “Trovão
Azul” já comemora a ascesnão
da equipe à Primeira Divisão.

Otimecajazeirenseconseguiu
a ascensão para a Primeira Di-
visão do Paraibano de forma
brilhante. Em nove jogos reali-
zados entre a fase classificató-
ria e o quadrangular final, fo-
ram sete vitórias, duas derro-
tas e um empate. “Muitos se-

quer acreditavam que faríamos
um bom campeonato, mas
mostramos dentro de campo
que temos um time vencedor”,
comentouGutembergCardoso.

Fundado em 10 de julho de
1948, o Atlético de Cajazeiras
sempre conseguiu balançar com
as emoções dos aficcionados do
futebolsertanejo,porém,ocami-
nho ornado de muito otimismo
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FASE CLASSIFICATÓRIA #

#QUADRANGULAR FINAL

Atlético 1x0 Cruzeiro

Paraíba 1x1 Atlético

Atlético 6x0 Perilima

Cruzeiro 1x2 Atlético

Atlético 0x1 Paraíba

Perilima 1x9 Atlético

Atlético 3x2 Desportiva

Atlético 3x2 Auto Esporte

Paraíba 1x2 Atlético

Desportiva 3x1 Atlético

Auto Esporte x Atlético

Atlético x Paraíba

não foi traçado em 2008 quando
caiu para a Segunda Divisão sob
vaias e protestos dos torcedores.
Além do mais, o time viveu um
dospioresmomentosdesuahis-
tória na esfera financeira. Foi
com a ida para a Série C que o
representante paraibano iniciou
afasederegressão.Asdívidasse
acumularam e por várias vezes,
o então presidente Joselito Feito-
sa ameaçava abandonar as dis-
putas por falta de apoio finan-
ceiro.

Na Série C, o time conseguiu
passar para a segunda fase,
porém, a cada rodada, as dívi-
das se multiplicavam. Elimina-
do do Campeonato Brasileiro
da Terceira Divisão, o Atlético
iniciou 2008 cheio de proble-
mas e não conseguiu se firmar
na competição estadual.

A péssima campanha bem
como o rebaixamento para a Se-
gunda Divisão lhe trouxe mais
transtornos. O clube, em 2009
deuavoltaporcimaechegapara
a Primeira Divisão, de 2010 dis-
posto a fazer história.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A torcida do “Trovão Azul” num dos grandes jogos pela 1ª Divisão em 2007

DIVULGAÇÃO



Veja como foi a performance da Seleção Brasileira na Copa dos Estados Unidos nos sete jogos realizados

! A CAMPANHA

O primeiro jogo
1. Brasil 2 x 0 Rússia
Na estreia do Brasil, o único gol de Raí na história das Copas do Mundo foi a
grande atração deste jogo no estádio Stanford. Romário marcou o outro, em
partida que o Brasil não teve dificuldade para vencer. A Rússia, por sua vez, nem
passou de fase na Copa do Mundo de 94.

O segundo
2. Brasil 3 x 0 Camarões
Após a vitória na estreia, a seleção tinha um dos melhores times do continente
africano pela frente. Romário, Márcio Santos e Bebeto, no entanto, definiram o
jogo. "Camarões estava bem, e aquele gol foi um banho de água fria para eles”,
relembra o beque Márcio Santos.

O terceiro
3. Brasil 1 x 1 Suécia
Já classificado, o Brasil saiu perdendo, mas Romário empatou no início do segundo tempo. A baixa qualidade técnica
levantou ainda mais dúvidas sobre o time. "Foi difícil. O Brasil não jogou tão bem, pois já estava classificado, e o empate
gerou críticas", diz Mauro Silva.

O quarto
4. Brasil 1 x 0 Estados Unidos
No dia 4 de julho, um dos principais feriados do país, os donos da casa eram os adversários. "Entramos em campo e não
vimos a torcida com o verde e amarelo. Foi estranho", resume Márcio Santos. Em campo, Bebeto fez o único gol e se
declarou a Romário, autor do passe.

O quinto
5. Brasil 3 x 2 Holanda
O Brasil chegou a abrir 2 a 0 na partida, mas bobeou e viu o adversário empatar. "Eu cheguei até a relaxar quando estava
2 a 0, e de repente saiu gol deles até de lateral", conta Zagallo. De falta, Branco marcou o gol salvador - o detalhe é que a
bola passou por um triz de Romário.

O sexto
6. Brasil 1 x 0 Suécia
No tira-teima entre Brasil e Suécia foi vencido pelos brasileiros de forma suada, mais uma vez com o 'baixinho' Romário,
que entre duas 'pirâmides' suecas, marcou seu último (quinto) gol na Copa do Mundo. O Brasil jogou a partida em
Pasadena de forma inusitada - todo de azul.

A final
7. Brasil 0 x 0 Itália
Na grande final, o Brasil criou mais chances e foi superior à Itália, mas o empate no tempo normal e na prorrogação levou
a decisão aos pênaltis. "Só em uma falha nossa eles poderiam ganhar", afirma Dunga. Nas cobranças, Baggio chutou por
cima e garantiu a festa brasileira.
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Heróis em caminhos diferentes

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

� Alguns trocaram o futebol pelo showbol, outros seguiram a profissão de técnico e até empresários. Apenas Ronaldo ainda está jogando

a última quinta-feira
completaram exatos 15
anos do tetracampeona-

to mundial do Brasil ao vencer
a Copa dos Estados Unidos, em
1994. Ao analisar o paradeiro
dos campeões do mundo em
1994 chegou-se a conclusão de
que os 23 integrantes da con-
quista se dividiram basica-
mente em quatro áreas: show-
bol, técnicos de clubes, empre-
sários e dirigentes de times de
futebol.

As únicas exceções à regra
ficam para dois jogadores, que
ainda atuam no futebol pro-
fissional:Ronaldo (Corinthians)
e Cafu (sem clube) .Aldair, que
já atuou no showbol, se apo-
sentou recentemente e vive na
Itália.

No showbol (espécie de fute-
bol disputado dentro de um
ginásio, em dimensões meno-
res), o precursor é Ricardo Ro-
cha, ex-zagueiro que integrou
o elenco campeão em 1994. Ri-
cardo também é o técnico da
Seleção Brasileira.

No selecionado nacional, Ri-
cardo já comandou jogadores
de renome no futebol nacional.
Dentre eles, sete estavam no
time tetracampeão em 1994:
Zetti,Aldair, Dunga, Paulo Sér-
gio, Muller, Bebeto e Márcio
Santos.

Dunga, inclusive, é um dos
exemplos mais bem-sucedidos
entre a lista de jogadores de
1994, que decidiram ingressar
na carreira de treinador de fu-
tebol. Ele é o atual comandante
da Seleção brasileira, e disse ver
algumas semelhanças entre o
time de 1994 e o atual.

"Aquela seleção tinha uma
personalidade muito forte.
Por isso senti que em alguma
coisa ela é parecida com essa
seleção, que tem personalida-
de, sabe o grande momento e
quer fazer história. Aliás, eles
já estão fazendo", disse, em
entrevista recente.

Outro exemplo curioso de ser
citado é o do ex-atacante Romá-
rio, que encerrou a carreira no
final de 2007, sem fazer nenhu-
ma partida de despedida e, an-
tes de parar, exerceu o cargo de
'treinador-jogador' do Vasco.

Dos atletas que foram cam-
peões da Copa do Mundo em
1994, apenas o atacante Ronal-
do e o lateral direito Cafu ain-
da estão em atividade.

E o caso de Ronaldo é o mais

especial, pois ele ocupa uma
função de destaque no Corin-
thians e tem chances de voltar
a vestir a camisa da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo
de 2010 na África do Sul.

Se isso acontecer, Ronaldo
disputará, aos 33 anos, a sua
quinta Copa do Mundo: ficou
no banco em 1994 e foi titular
em 1998, 2002 e 2006.

O artilheiro da Seleção Bra-
sileira em 1994, agora, atua
como parceiro do América-RJ,
clube de coração do seu pai já
falecido. Romário tem trazi-
do jogadores e patrocinadores
para tentar reerguer a equipe
carioca.

Entre os campeões de 1994,
alguns resolveram optar por
atuar em duas ou mais áreas.
Esse é o caso de Paulo Sérgio,
que concilia as funções de téc-
nico e dirigente - atualmente,
porém, ele não treina nenhu-
ma equipe.

"Atualmente não estou diri-
gindo nenhum clube. No mo-
mento optei pela carreira como
treinador, mas ainda tenho pla-
nos de voltar a trabalhar como
dirigente", disse Paulo Sérgio,
que foi durante três anos vice-
presidente da Federação Pau-
lista de Futebol, assumindo in-
terinamente a função de presi-
dente da FPF em duas ocasiões.

15 ANOS DO TETRA

N

Com esta equipe, a Seleção
Brasileira quebrou um jejum
de 24 anos sem conquistar
um mundial de futebol e
brilhou nos campos dos
Estados Unidos em 1994

V No Showbol:
Ricardo Rocha, Viola,
Márcio Santos

VTécnicos:
Dunga, Jorginho, Paulo
Sérgio, Leonardo, Zetti,
Zinho e Mazinho

VDirigentes:
Romário, Branco e Muller

V Empresários:
Gilmar, Ronaldão e
Taffarel, Mauro Silva, e
Raí

VAinda jogando:
Ronaldo e Cafu

VAposentado:
Aldair

POR ONDE ANDAM
FOTOS: ARQUIVO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

O sertanejo

RomantismoRomantismoRomantismoRomantismoRomantismo

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

LETRAS DA UFPB

Já tinham soado no sino da capela as últimas
badaladasdotoquederecolher.Portodaafazen-
dadaOiticica, sujeitaaumcerto regimemilitar,
apagavam-seosfogosecessavaoburburinhoda
labutaçãoquotidiana.Sónasnoitesde festadis-
pensavaocapitão-moressarigorosadisciplina,e
dava licença, que então por desforra atravessa-
vamdesolasol.

Era uma noite de escuro; mas como o são as
noitesdosertão,recamadasdeestrelasrutilantes,
cujascentelhassecruzameurdemcomoafinís-
simateiadeumalhamaacetinada.Acasaprinci-
pal acabava de fechar-se e das portas e janelas
apenasescapavam-sepelosinterstícios,umarés-
tiade luz,que iamapoucoextinguindo-se.

Nessemomentoumvultooscilounasombra,e
coseu-se, à parecer que olhava para o nascente.
EraArnaldo.Resvalandoaolongodooutão,che-
garaà janeladocamarimdeD.Flôr, eumaforça
irresistívelodeteveali.

Nogradildasrótulasrecendiaumbreveperfu-
me,comoseporali tivessecoadoabrisacarrega-
dadasexalaçõesdabaunilha.Arnaldoadivinhou
queadonzelaantesderecolher-se,vierarespirar
a frescuradanoiteeencostaraagentil cabeçana
gelosia,ondeficaraafragrânciadeseuscabelose
desuacútisacetinada.

Entãoosertanejo,quenãoseanimarianuncaa
tocar esses cabelos e essa cútis, beijou as grades
para colher aquela emanação de D. Flôr, e não
trocariadecertoadelíciadaquelaadoraçãopelas
voluptuosascaríciasdamulhermaisformosa.

Aplicandooouvidopercebeuosertanejonoin-
teriordoaposentoumfrolicoderoupas,acompa-
nhadopelo rumordeumpassobreveesutil.D.
Flôrvolviapeloaposento.Naturalmenteocupa-
danosváriosaprestosdorepousodanoite.Um
doce sussurro, como da abelha ao seio do rosal,
advertiuaArnaldoqueadonzelarezavaantesde
deitar-seeinvoluntariamentetambémajoelhou-
se para rogar a Deus por ela. Mas acabou supli-
candoaFlôrperdãoparaasua ternura.

Terminadaapreceadonzelaaproximou-sedo
leito.Oamarrotardascambraiasaatulharem-se
indicouaosertanejoqueFlordespiaassuasves-
tese ia trocá-laspelaroupadedormir.

Atravésdasabasda janela,que lheescondiam
o aposento, enxergou com os olhos d'alma a
donzela,naquele instanteemqueoscastosvéus
a abandonavam; porém seu puro o céu azul ao
deslize de uma nuvem branca de jaspe surgis-
se uma estrela.Atrepidação da luz cega; e tece
um véu cintilante, porém mais espesso do que
a seda e o linho.

Cessaramdetodoosrumoresdoaposento, si-
naldequeD.Flôrsehaviadeitado.Ouvindoum
respiro brando e sutil como de um passarinho,
conheceuArnaldoqueadonzeladormiaosono
plácidoefeliz.Sóentãoafastou-separaacudirao
emprazamentoquerecebera.

JOSÉ DE ALENCAR

O que li

Oromance"OSertanejo"seinserenafaseregionalista(ou
sertanista)deJosédeAlencar.Publicadao1875,olivrocolo-
ca em cena o interior nordestino do século XVIII, onde se
desenrolaatrajetóriadeheroísmodeArnaldo,vaqueirocea-
rense,homemdocampo,simples,masbravo lutadorque
tudoenfrentaporamoreporseusideais.Osdiaseostraba-
lhosdovaqueiromostramumpaineldoNordestebrasileiro,
eanarrativa traçaparao leitor,de formabastanteclara,as
característicasdopovosofridopelasdificuldadesdafome,
dasedeedamiséria.Naobra, JosédeAlencar retratacom
belaseradiantescoresapaisagemdoSertão, traçandoum
complexodecaracterísticasgeográficaseculturais,eregis-
trandoodia-a-diadasociedaderural,desdeocomportamento
individualeasrelaçõesdomésticasatéoregistrodofolclore.

"OSertanejo" foioúltimoromancequeoautorpublicou
emvida.Trata-sedeumaespéciedesíntesedesuascaracte-
rísticasliterárias.SeupersonagemcentraléArnaldoLourei-
ro,destemidovaqueiroaserviçocapitão-mor,ArnaldoCam-
pelo,queenfrentaosmaissériosriscosnaesperançadecons-
tarasimpatiadafilhadofazendeiro.

Arnaldoéapresentadonoromancecomohomemarredio,
bom,simpleseservidor,primeirovaqueirodeumafazenda,
figuraexcepcionalemisteriosa,comoplenoconhecimentoe
domíniodanatureza, tendohábitodedormirnoaltodeár-
voresnamata,cercadodeanimaisselvagens,sabendodis-
tinguí-loscomoninguém.

Pelascaracterísticasdopersonagem,descritasporAlencar,
pode-se atribuí-las às de um indígena que, carregando as
peculiaridadesdesuacondição,conviveintegradoaomun-
dosocialdafazendaondetrabalha.Arnaldoéapresentado
comosubmissoaoseusenhorepatrão.Suasubmissãoéo
preçodoseureconhecimento.

Café pequenoCafé pequeno

Nada sou, nada posso, nada sigo.
Trago, por ilusão, meu ser comigo.
Nãocompreendocompreender,nemsei
Se hei de ser, sendo nada, o que serei.

Fora disto, que é nada, sob o azul
Do lato céu um vento vão do sul
Acorda-me e estremecenoverdor.
Ter razão, ter vitória, ter amor

Murcharam na haste morta da ilusão.
Sonhar é nada e não saber é vão.
Dorme na sombra, incerto coração.

Nada sou

QUALQUER MÚSICA, ah, qualquer,
Logo que me tire da alma
Esta incertezaquequer
Qualquer impossível calma!

Qualquer música - guitarra,
Viola, harmônio, realejo...
Um canto que se desgarra...
Um sonho em que nada vejo...

Qualquer coisa que não vida!
Jota, fado, a confusão
Da última dança vivida...
Que eu não sinta o coração!

Qualquer música

Navegadores antigos tinham uma frase
gloriosa:

"Navegar é preciso; viver não é preciso".

Quero para mim o espírito [d]esta frase,
transformada a forma para a casar como
eu sou:

Viver não é necessário; o que é necessário é
criar.
Não conto gozar a minha vida; nem em
gozá-la penso.
Só quero torná-la grande,
ainda que para isso tenha de ser o meu cor-
po e a (minha alma) a lenha desse fogo.

Só quero torná-la de toda a humanidade;
ainda que para isso tenha de a perder como
minha.
Cada vez mais assim penso.

Cada vez mais ponho da essência anímica
do meu sangue
o propósito impessoal de engrandecer a pá-
triaecontribuir
para a evolução da humanidade.

É a forma que em mim tomou o misticismo
da nossa Raça.

Navegar é preciso

FERNANDO PESSOA

................
"O Sertanejo" foi o último

romance que José de
Alencar publicou em vida.

Trata-se de uma espécie de
síntese de suas

características literárias.................

REPRODUÇÃO



Ator de Harry Potter admite
que plantava maconha
O ator Jamie Waylett, 19, que integra o elenco da saga "Harry
Potter", foi à corte de Londres e admitiu que cultivava
maconha. Waylett interpretou o personagem Vincent Crabbe
nos seis filmes da saga, um dos amigos brutamontes do vilão
Draco Malfoy,.
No dia 2 de abril, ele foi detido após a polícia encontrar oito
sacos de maconha e uma faca no carro que ele dirigia. Dias
depois, os policiais encontraram 10 pés de maconha da casa
da mãe de Waylett.
O ator se declarou culpado da acusação de cultivar maconha,
crime com pena máxima de 14 anos.
Waylett e seu amigo, também de 19 anos, foram detidos por
apresentar comportamento suspeito.

Há mais mistérios
entre o Céu e a
Terra do que
sonha a nossa vã
filosofia.

William Shakespeare,
TEATRÓLOGO
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Edukators é exibido hoje no
Zarinha, em João Pessoa
Filme alemão aborda as dificuldades socioideológicas

de uma juventude subempregada na Europa. 23

"
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� Ilson Moraes expõe na área de
lazer do Sesc, em João Pessoa;
são trabalhos em óleo sobre tela,
com traços fortes e influenciados
pelo Expressionismo

O

O ESTADO
IMPLÍCITO

‘Scooby-Doo’ é destaque
no Teatro Santa Roza
Espetáculo infantil da companhia Cara Dupla encerra

temporada neste fim de semana, em João Pessoa. 19

artista plástico radicado na Paraíba,
Ilson Moraes, está abrindo mais
uma etapa do Projeto Exposição

Sesc com o tema “Implícitos”, pretenden-
do provocar “a introspecção e inquietude
questionadora”. A exposição está aberta à
visitação, na área de lazer do Sesc Centro,
em João Pessoa, até o próximo dia 30, com
entrada franca para o público em geral.
Estarão disponíveis para visitação obras
recentes do pintor, produzidas em óleo so-
bre tela.

Com pinceladas soltas e texturas consis-
tentes, traços fortes da influência oriunda
da escola expressionista, Ilson Moraes, brin-
ca com a forma sem perder a razão. O gaú-
cho radicado em João Pessoa há quase uma
década enfatiza principalmente o fator psi-

cológico humano, deixando o externo em se-
gundo plano, além de retratar com outro
olhar elementos da cultura local. “Na expo-
sição, em alguns momentos são retratadas
cenas do nosso cotidiano gravados no in-
consciente, em outro mostra o lado mais se-
creto do ser humano, aquilo que não se vê”,
afirma o artista.

“IMPLÍCITOS”
Expressando o lado subliminar da mos-

tra, Ilson esclarece que “esse trabalho pre-
tende mostrar o lado mais secreto do ser
humano, aquilo que não se vê. São coisas
muito subjetivas, por isso o nome”.

O artista já expôs a série “Implícitos” na
Usina Cultural da Energisa, e avalia que
trazer sua criação para o Sesc é relevante,
“João Pessoa carece de espaços onde as pes-
soas transitem com mais frequência, e esse
espaço é maravilhoso pela circulação tam-
bém de pessoas que não são diretamente
ligados à arte. O público é chamado à aten-
ção, capturado pela imagem. Isso me fasci-
na, tanto que sempre me propus a traba-
lhar com arte na rua. É um espaço de edu-
cação e de aceitação para a arte”, ressalta o
artista.

“

DA ARTE
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De vez em quando surge algum
artista em João Pessoa para nos
mostrar que nem tudo é micagem
ou sentimento de culpa. Esse ar-
tista surge geralmente como se
fosse nos salvar da falta de assun-
to e, sobretudo, da quase total fal-
ta de motivos para sair de casa...

Nos redimindo enfim!
Já que os grandes medalhões não

ousam, a gente se satisfaz mesmo
com alguns atrevidos e suas rari-
dades cometidas em praça públi-
ca digamos assim.

Essa é a certeza que tenho ao me
deparar com o material (corpos,
indagações psicológicas, subjeti-
vidade assumida) apresentado
por Ilson Moraes em João Pessoa,
na área de lazer do Sesc.

Trata-se de uma pintura provo-
cante, mostrando coisas com as
quais nos deparamos todos os
dias em nossa cidade e que enca-
ramos com uma solene indiferen-
ça. Fiquei maravilhado, com o que
vi até agora e foi pintado por Il-
son.

Ele foca inteiramente sua cria-
ção no interior humano, sem ser
panfletário, registrando situações
e personagens intocáveis, rara-
mente trabalhadas pelos artistas
que pintam aqui em nossa terra.
Comenta-se que “Implíticos” cau-
sa elogios rasgados por onde pas-
sa, mas contagiante mesmo é o
material que o artista plástico
mantém “Explícito” em seu ateliê,
e que certamente causaria muita
confusão nos espaços coletivos
onde costumamos pendurar repe-
tições, bibelôs, nordestinidades
eternamente louvadas, e preten-
sas novidades.

Ilson não vive tentando agradar
editores nem críticos, sua origem
em João Pessoa é o movimento so-
cial organizado.

É gente simples que veio das ter-
ras gaúchas para contribuir com
a educação na Paraíba, principal-
mente junto aos jovens empobre-
cidos da periferia pessoense.

Talvez por isso não tenha vira-
do ainda darling de ninguém ou
isso ocorra, porque há séculos o
jornalismo cultural não aceita crí-
ticas sobre seu desempenho pro-
fissional, nem sugestões.

Fica então a sugestão ao caros
amigos ir à exposição, lá no Sesc
Centro. Gostei do que vi, mas fui
avisado que o material que ele
ainda não mostrou ao público
pessoense causaria maior impac-
to. Fica então outra sugestão aos
senhoress que fazem a nossa pro-
gramação cultural: que tal ter-
mos coragem de escancarar pin-

Um gaúcho
atrevido e
engajado

Ilsom Moraes nasceu em 1965, em Pelotas-RS, no ano de 1998
mudou-se para João Pessoa, onde continuou com seu trabalho como
artista plástico, iniciado em 1987. Com uma carreira dinâmica, ele já
expôs em alguns Estados, como Rio Grande do Sul e Bahia e, em
2008, ganhou o prêmio do Salão de Novos Artistas – SNAP - do Sesc
Paraíba. A partir deste contato com a entidade comerciária se deu o
interesse e proposta para esta exposição.
No dia 23 de julho, consta na programação da exposição um bate-
papo com o artista que ocorrerá, às 15h, na área de lazer do Sesc
Centro João Pessoa. Na ocasião Ilson apresentará suas obras, falando
sobre técnica, conceito e experiências, além de dar espaço para
questionamentos do público.
O setor de Cultura do Sesc Centro oferece todos os meses, sempre na sua
área de lazer, exposições contemplando artistas locais e de outros Estados
do país. Exposições temáticas, projetos, novos artistas, fotografia, oficinas e
as técnicas mais distintas que podem ser vistas por todos os dias.

SAIBA MAIS #

turas e esculturas que Ilson Mo-
raes ainda mantém engavetas em
seu ateliê instalado no bairro dos
Bancários?

Eis um bom motivo para sentir
orgulho e prestigiar um evento
cultural organizado em João Pes-
soa, a cidade que amamos.

Chico Noronha
JORNALISTA

Até o mês de julho, foi mostrada a exposição “Mulheres de Março”,
unindo as artistas Selma Sanches, Fran Lima, Lu Maia e Evanice dos
Santos, a “Pigmentos Energéticos”, de Potsdan Pinho, usando
pigmentos naturais como o café e açaí para produzir suas obras, a
exposição do “II Arte Postal” e o “Palavras Compartilhadas”, de Rosana
Ricalde, pelo projeto Arte Sesc. Esta última tem caráter itinerante, pois,
já circulou por várias unidades do Sesc pelo Brasil.
Mostras de artistas que faz um trabalho cheio de inspirações nas
expressões plásticas da arte, a exemplo do fotógrafo Antônio David,
exibindo seus melhores trabalhos, a exposição coletiva dos artistas
plásticos Alberes, Averaldo e Leonildo juntos com os alunos do curso
de Pintura e Desenho do Sesc, que já estão agendados até o final do
ano para exposições.
Mais informações basta procurar o setor de Cultura do Sesc Centro João
Pessoa, situado no segundo andar, localizado na Rua Desembargador
Souto Maior, 281. O telefone para contato é (83) 3208-3158.

Os trabalhos de Ilson Moraes estão expostos na área de lazer do Sesc, em João Pessoa, somente até o próximo dia 30

#
Ilson não vive tentando
agradar editores nem críticos,
sua origem em João Pessoa é o
movimento social organizado

DIVULGAÇÃO



A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

JOÃO PESSOA,
SÁBADO, 18 DE JULHO DE 200918

Correio
‘sessentão’

As tiradas de

N
� Sucesso na TV e no teatro, ator fará show em Campina Grande, na Confraria do Humor

MARCO LUQUE

Os shows do apresentador do CQC
fazem parte de um movimento que cres-
ce e que ganha cada vez mais admira-
dores e fãs na Capital. O Stand Up Co-
medy, ou a “Comédia em pé”, tem ga-
nhado cada vez mais audiência e lota-
do platéias, principalmente, porque os
humoristas fazem uma “comédia de
cara limpa”.

Sem o uso de personagens, sendo eles
mesmos, fazem comédia com os temas
cotidianos; tudo aquilo que vivemos no

dia-a-dia vira motivo de piada.
Este tipo de apresentação teve origem

nos Estados Unidos e foi responsável
pelo reconhecimento e fama de muitos
comediantes como Seinfeld e até Robin
Williams e Woody Allen.

“A ideia é fortalecer o movimento e
criar um clube aqui em João Pessoa, com
um público fidelizado, para que possa-
mos trazer cada vez mais artistas”, ex-
plica Marco Aurélio.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Uma comédia de ‘cara limpa’

o programa “Custe o Que Cus-
tar” (CQC), só ele não é jornalis-
ta. O ator Marco Luque, que

apresenta ao lado de Marcelo Tas e de
Rafinha Bastos, o programa jornalísti-
co/humorístico, desembarca em Campi-
na Grande, no próximo dia 24, para apre-
sentação na Confraria do Humor. Mar-
co Luque ganhou fama ao interpretar
personagens como o motoboy e o cario-
ca Pepê, que tem o sotaque carioca bem
carregado. No “CQC”, ele “atrapalha”,
de maneira divertida e, muitas vezes im-
provisada, a apresentação de Tas e Bas-
tos.

— Eu fico ali, meio peixe fora d’água,
esse é bem o propósito da minha pre-
sença. O fato de não ser jornalista ajuda
a ter outro olhar sobre as notícias. Sou
uma espécie de contraponto do Rafinha
Bastos, que é antenado, está sempre in-

dignado com o que mostramos nas ma-
térias. Tenho bastante liberdade de im-
proviso. Claro que temos piadas que já
estão previamente combinadas, mas
muita coisa surge na hora. A gente se
vira, brinca muito em cima dos erros —
comenta Luque.

Esse improviso, Luque trouxe do tea-
tro, em que já encenou, para surpresa de
muitos, até peças do dramaturgo Plínio
Marcos. Ele chegou ao “CQC” por causa
de suas apresentações em peças como o
“Terça insana”.

“Aprodução do programa estava pro-
curando profissionais no teatro e chega-
ram até a mim. Eu não estava pensando
em fazer televisão agora. Já tinha rece-
bido convite do “Zorra Total”, mas, sem
desmerecer o programa, eu queria fazer
uma coisa diferente, não só levar meus
personagensdo teatronaTV.Achavaque

eles iriam se perder no meio de tantos
outros, não era o estilo que eu queria
— relembra Luque.

Quandoconheceuofor-
mato do “CQC”, o
ator, de 34 anos, fi-
nalmente se ren-
deu e aceitou o
convite para en-
trar na TV. Ele
conta que o hu-
mor crítico, sem
ser bufão, ajudou na
decisão. A presença de Marce-
lo Tas (“um mestre”) no pro-
grama também. Um outro
fator, mais inusitado,
completa a lista de mo-
tivos.

O ator Marco
Luque tem
personagens
populares
como Mary
Help e Silas
Simplesmente

DI
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Festa muito bonita a do Correio das
Artes! Bonita e merecida, pois o mérito de
passarseisdécadasilustrandoedivulgan-
do arte e cultura, tornando-se o mais anti-
go “berliner” do país, que ao invés de en-
velhecer fica mais novo e bonito com o
tempo, é para se comemorar com tudo o
que se tem direito.

Falas e mais falas, apesar de muitas, fo-
ram boas, entre elegantes e loquazes. Pre-
senças de todos os segmentos, letras, mú-

sica e arte. Que bom ver um Flávio Tava-
res administrando a cultura paraibana!
Que bom ver intelectuais autênticos, de
várias cidades e idades, no aniversário do
Correio das Artes. Que bom ver a Casa de
José Américo alegre e festiva, muito bem
cuidada, abrigando homenagens ao ilus-
tre sessentão.

Tudo começou com o violino de Mauro
Corrêa, dando uma de Grapelli – aqui pra
nós, ainda melhor – arrancando aplausos
a todahora.AdocesopranoAnaGouveia
não lhe tirava olhos e ouvidos, sentindo e
assentindo cada frase dos arranjos criati-
vos e inovadores que enfeitaram célebres
peças, de Pachebel aos Beatles, passando
porSinatraeVilla-Lobos.AbelardinhoJu-
rema, que tem bom ouvido pra essas coi-
sas, ressaltou – antes, durante e depois – o
impressionante talento do violinista, que
além de ser músico da Sinfônica, empres-
ta sua virtuosidade nas noites e celebra-
ções de nossa cidade. Parabéns, Mauro!

Chega o governador, protocolos e ceri-
moniais atentos, e pouco mais começa a
festa. Após as homenagens póstumas, re-
cebidas por rebentos de saudosos talen-
tos, entram em cena ex-editores do “ses-
sentão”, a receber placas e palmas. Linal-
doGuedes!Queaplausosmerecidos...Com
quanto amor e dedicação aquele “mago”
tratou esse jornal! E Carlos Romero, que
desde os anos 40 escreve n’A União, com
quem mantém um romance inabalável e
fiel. Outro dia, fui com ele no arquivo do
centenáriomatutinoondefolheamossuas
primeiras colunas, lá pelos idos de 1945...
Enocarro, jádevolta,elemeconfessasem
modéstia: “Meu filho, vou lhe dizer uma
coisa, aqui pra nós: eu duvido que haja na
Paraíba alguém que escreveu em jornal
maisdoqueeu”...

Diana e Zeca Porto, a filha de Edson
Régis,Arnaldo Niskier, Murilo Mello Fi-
lho, Luiz Hugo Guimarães, Juarez Fari-
as, eita quanto prestígio dado ao ilustre

aniversariante! E o Nelson Coelho deu
conta do recado com um belo discurso!
Aliás, ele está igualmente de parabéns,
pois A União atravessa uma de suas
melhores fases. Nelson soube formar um
senhor time de colaboradores, que tor-
nou o terceiro jornal mais antigo do país
um dos preferidos dos paraibanos. E
promete mais, hein? Já avisou de alto e
bom som, é só esperar.

Assim foi a festa do Correio das Artes,
para ficar na história de um Estado que
deu às letras gente como José Lins do
Rego, Augusto dos Anjos, Celso Furta-
do, José Américo, Paulo Pontes, Crispim,
João Lélis e tantos outros que se foram
somente de corpo. E gente como Ariano
Suassuna, Sérgio de Castro Pinto, Gon-
zaga Rodrigues, Elizabeth Marinheiro,
Ângela Bezerra, José Nêumanne Pinto,
Agassiz Almeida, Jãmarrí Nogueira...
Bem, é melhor parar!... Quem disse que
no sul se escreve melhor do que aqui?..

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

ARQUITETO, ARTISTA PLÁSTICO,
JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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A criação pela
palavra I

A cena da origem do mundo
aprofunda o próprio sentido do
texto bíblico....

Game over para

O

� Espetáculo infantil, da Cara Dupla Companhia de
Teatro, está em cartaz,  hoje e amanhã, às 17
horas, no Teatro Santa Roza, em João Pessoa

SCOOBY-DOO
espetáculo infantil “Scooby-
doo - Game Over”, da Cara
Dupla Cia. De Teatro, está em

cartaz, hoje e amanhã, às 17 horas, no
Teatro Santa Roza , em João Pessoa. A
peça é dirigida por Wagner Nascimento
Romildo Rodrigues, que também assina
o texto.

Nestanovamontagemde“Scooby-doo”,
inspirada no clássico desenho animado da
Hanna-Barbera, a Cara Dupla inspirou-se
no grande fenômeno do mundo contem-

porâneo, o computador, para, através dos
jogos eletrônicos (videogame) e da rede
mundial (internet), levar as crianças a um
verdadeiro passeio pela terra e outros pla-
netas, com passagens engraçadíssimas
semprerepletasdemensagenseducativas,
a exemplo dos alertas contra o aquecimen-
to global.

MISSÃO
Pois bem, desta vez o colorido furgão

“Máquina Mistério” se envolveu numa

confusão que fica entre os mundos real e
virtual. A aventura de Scooby Doo ini-
cia-se quando a Mistério s.a. é convoca-
da para uma missão no laboratório do
cientista Andrews.

Mas algo dá errado e o vírus sai do
computador, transportando toda a tur-
ma para a telinha.

JOGO DE COMPUTADOR
No interior do computador, os perso-

nagens são colocados num jogo, com

vários estágios difíceis de muitos luga-
res como a lua, Egito, Havai, Monte Eve-
reste, um navio fantasma e até uma fes-
ta, que será apresentada no final do jogo.
A turma toda foi convocada para a aven-
tura: Salsicha (Romildo Rodrigues),
Scooby (Wagner Nascimento), Fred (Ro-
milson Rodrigues), Alexandra Oliveira
(Daphne), Luciana Oliveira (Velma),
além do cientista Andrews (Inaldo So-
bral).
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO

Diferentemente das traduções con-
vencionais para o Gênese, o Livro da
Criação, a de Haroldo de Campos,
“Bere’shith: a cena da origem” (Ed.
Perspectiva), além de privilegiar a
função poética, aprofunda o próprio
sentido do texto bíblico.

Já no primeiro versículo, comu-
mente vertido para “No princípio,
Deus criou os céus e a terra”, ao tro-

car o substantivo “princípio” pelo
verbo substantivado “começar”, e
preferindo o gerúndio do verbo “criar”
ao pretérito respectivo, transpondo
o versículo para “No começar § Deus
criando §§§ O fogoágua § e a terra”,
Haroldo aproxima sua tradução, em
som e sentido, do original.

Com efeito, no hebraico está escri-
to “Bere’shith bará Elohim”, que, se-
gundo interpretação de Rashi de
Troyes (1040-1105), deveria ser com-
preendido na seguinte sintaxe: “No
princípio, ao criar Deus...”, uma vez
que seria o primeiro versículo uma
circunstância em que se dará toda a
Criação.

Esse argumento toma maior força
quando, ao invés de traduzir a ex-
pressão shamáyim por “céus”, Ha-
roldo de Campos a transcria tendo
em vista o “pictograma’ etimológico”
de que o cosmo seria produto dos ele-

mentos fogo e água, pois shamáyim,
segundo as palavras do tradutor, en-
trever-se-ia “um composto de ’esh
(‘fogo’) e máyim (‘água’)”. Por esta
razão, preferiu Haroldo transpor
para “fogoágua” o que geralmente é
gravado por “céus”, aproximando-se
mais do próprio sabor primitivo da
palavra original.

E a expressão “fogoágua”, por si-
nal, reforça a ideia de circunstância
do primeiro versículo, porque ao fi-
nal da Criação, quando Deus vê “o seu
feito no todo” (Cap. I, v. 31), toma por
concluso o “céufogoágua e a terra”

(Cap.II, v. 1), onde “céufogoágua” já
resumiria o cosmos e a expansão da
atmosfera unificados, conforme o se-
gundo dia da criação (“E Deus cha-
mou § à arcada § céufogoágua”, Cap.
I, v.8).

Sendo o primeiro versículo cir-
cunstancial, a Criação, ou o seu ra-
conto, iniciar-se-ía efetivamente com
o segundo versículo, que na tradu-
ção de Haroldo de Campos tomou a
seguinte dicção: “E a terra § era lodo
§ torvo §§ e a treva § sobre o rosto do
abismo §§§ E o sopro-Deus §§ revoa
§ sobre o rosto da água”.

À parte a teologia que naturalmen-
te carrega o texto, aqui há dois pon-
tos a serem mencionados como poe-
ticamente inovadores, quando se tra-
ta de tradução do Gênese em língua
portuguesa... Mas estes pontos, cré-
dulo leitor, só os direi na próxima
coluna.

Daniel
Sampaio
sampaiozvd@hotmail.com

POETA E ADVOGADO E ESCREVE ÀOS
FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS

� O Projeto Seis e Meia traz para
o nosso MAG Shopping, pró-
xima quarta-feira (22), Hildon,
Dalton e Tunai.

� Aldo Schueler com os filhos Ga-
briel e Mateus dia 25, em Cor-
deiro, serra carioca, vai curtir
as Bodas de Diamante ou
Jade (60) do casal José de Car-
valho Schueler e Maria Luiza.
O casal é pai de Aldo Schue-
ler casado com a também te-
levisiva, Nelma Figueiredo.

� Marckson Lima e Carla Gayoso
vão receber, dia 7 de agosto,
no Paço dos Leões para os 15
anos da filha , a bela Sofia.

� Penha Ramalho, dia 26, Dia da
Vovó, vai estar no Programa
‘Viver Bem’ da Unimed.

� Francisco Leocádio Freitas e
Lorena em agosto recebem
o baby Cláudio Romero Neto.

� O Show de Blues da OI, numa
produção local de Toinho Al-
cântara, acontecerá no Paulo
Pontes, dia 29 de agosto, às 21
horas.  Assinam o show Vasco
Fae e André Mattos.

� A jornalista Marcela Sitônio cor-
re solta para ser a primeira
Mulher a presidir a API, Asso-
ciação Paraibana de Impren-
sa. Candidata única, dia 25 terá
seu nome referendado pelos
quase dois mil associados.

� Cláudia Meire vai movimentar
a próxima estação da sua loja
Instyle, no Bessa, com a griffe
de sapatos, a Dilly de São Pau-
lo. Algo diferenciado.

� Eduardo e Luciana Franca Pe-
reira, com os filhos Artur e
Maria Eduarda,  curtem a bela
e  nova casa no Condomínio
Residencial Bouganville. O
paisagismo da casa do casal
foi desenvolvido por Valéria
Ribeiro Coutinho. Está show.

� Luiza Rabelo, curte os States,
com amigas, por conta dos
seus 15 anos.

� A pedida da semana: ir comer
uma boa pizza com massa in-
tegral na Pizzaria Capitão Fa-
rinha, em Jaguaribe. O local
já é point.

� Caso você for assistir o espetá-
culo do Cirque du Soleil, que
está no momento em Recife,
os Hotéis Atlante Plaza e Mar
Hotel oferecem pacotes es-
peciais.

� Fernando Milanez, vereador na
Capital,  aguarda Flávio Sátyro
Filho (40) definir a data para
receber o seu título de Cida-
dão Pessoense.

� A paraibana Maysa Gadelha
que recebeu o prêmio Na-
cional do Sebrae no Projeto
‘Mulher de Negócios’ é maté-
ria do mês na revista Sele-
ções. Pense num privilégio.

� Bom fim de semana.

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

Os Imortais, Arnaldo Niskier e Murilo Melo Filho e o superintendente de A União, Nelson Coelho na homenagem ao Correio das Artes

2 Sessentona Desejável
Chegandoà terceira idade,me-

lhor, mais ‘sexy’, mais ágil
e moderna, a respeitável
edição ‘sessentona’do ‘Cor-
reio das Artes’, foi disputa-
dapelosseletosconvidados
do Governo paraibano
quandodasuahomenagem
na Fundação Casa de José
Américo, esta presidida
pela atuante Letícia Maia
Pinto Ferreira na última
quarta-feira. Além da pri-
morosaediçãoespecial, edi-
tada pelo poeta Antônio
Mariano, a noitada, chiqu-
érrima, homenageou os
fundadores do suplemento
literário, este criado pelo
jornal A União, na época,
tendocomosuperintenden-
te,oadvogado/poetaSylvio
Porto que, na noite esteve
representado por sua
musa, Diana Porto, filhos e
netos. O primeiro editor do
‘Correio das Artes’, Edson
Régis, já falecido, foi repre-
sentado no badalado even-
to pelo irmão, o jornalista
Edmir Régis, pelo filho, o
procurador do Estado de
Pernambuco,FlávioRégise
seu sobrinho, o administra-
dor de empresas, Fernando
Régis. Os anfitriões da noi-
te, o governador do Estado
e o superintendente de A

União,NelsonCoelho,rece-
beram no festivo evento, os
acadêmicos nacionais, Mu-
rilo Melo Filho e Arnaldo
Niskier, que deram um bri-
lho especial na noite gla-
mourosa.

2 Tradicionalíssima
O médico Gilson Guedes Filho

e sua Edla casam a filha, a
quase médica Wilminha,
com o advogado André, fi-
lho de Daniel e Roberta Pi-
res. O enlace acontecerá dia
4dedezembro,naSãoFran-
cisco, comrecepçãonoPaço
dosLeões.Onoivoénetode
Adrião e Creuza Pires (in
memoriam).

2 De volta
Geraldo Câmara, que hoje faz

‘zoada’ em Maceió, volta a
fazerprogramanaTVparai-
bana onde reedita o Projeto
‘Almoçando com a Notícia’,
pela TV Master, é claro.

2 Cabo Forte
Dia 27 deste mês sairá a lista trí-

plice das duas chapas ins-
critas para concorrer ao car-
go de ‘procurador geral do
Ministério Público’. A cha-
pa‘MPForteeRespeitado’,é
formadaporAntôniodePá-
dua Torres, José Raimundo
deLimaeCláudioCavalcan-

ti, com o aval da atual pro-
curadorageraldoMP,aatu-
ante Janete Ismael.

2 Categoria prestigiada
Dia21sairáonomedonovopre-

sidente do Creci-PB que de-
verá assumir dia 1º de janei-
ro de 2010.

2 Turismo no Frio
Até o final de agosto o projeto

‘Caminhos do Frio’, já na
sua quarta versão, atrairá
turistas para as cidades do
Brejo paraibano - Alagoa
Nova, Alagoa Grande,
Areia, Bananeiras, Pilões.
Cada final de semana será
contemplada uma dessas
cidades. Quem conduzirá
pessoalmente a Oficina
Cultural do projeto será o
artista plástico Flávio Ta-
vares, este de renome inter-
nacional e atual secretário
de Cultura do Estado.

2 Seus herdeiros
Maria Julinda Ribeiro Couti-

nho, festejou seus 78 anos,
reunindo a família na Be-
lla Casa de Ignês Cunha.
Além dos irmãos que vie-
ram de fora, João Cândido
e Cleoni e Linconl e Maria
Tereza, todos Cunha Perei-
ra, estavam as suas sete fi-
lhas, os 23 netos e os nove

bisnetos. A missa foi cele-
brada pelo frei Battistine,
amigo da família.

2 Festa em Patos
Ricardo Olavo lançou a re-

vista Festa, em Patos, na
bela loja ‘Taciana Ribei-
ro’, moda feminina e aces-
sórios. Mesmo sem a pre-
sença de Ricardo Olavo,
o lançamento bombou.
Taciana Ribeiro Couti-
nho, a anfitriã, com mo-
delito Espaço Fashion,
que havia inaugurado a
loja há dois anos, adorou
a experiência.

2 Sai de Baixo
São quase 100, os imóveis (ca-

sas e edifícios) fora dos pa-
drões, na praia, a beira
mar, invadindo o terreno
da União, entre o MAG
Shopping e o Iate Clube. O
reordenamento da orla
exige uma providência já!
Mas, vai doer.

2 Reino da beleza
Em agosto, Max e Urânia Frei-

re Costa, inauguram a ter-
ceira loja ‘Raysa Import’,
na João Câncio num proje-
to ousado de Paulo Motta.
Nesta loja, a linha ‘Clini-
que’, make e tratamento,
será exclusiva da casa.
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Quando falares, cuida para
que tuas palavras sejam
melhores que o silêncio”
Provérbio Indiano“
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2 Festividades
Hoje é Dia Mundial dos Vetera-

nos de Guerra e Dia Nacio-
nal do Trovador. "Trovador
é uma palavra derivada do
provençal trobador (poeta),
proveniente do verbo tro-
bar (compor versos). Todo
trovador é poeta, mas nem
todo poeta é trovador, pois
nem todos sabem metrifi-
car, visto que a trova é um
poema de quatro versos se-
tissílabos com rima e senti-
do completo. Quando sur-
giu, estava intimamente li-
gada à poesia da Idade Mé-
dia, época em que trova era
sinônimo de poema e letra
de música".

2 Novidades
Devem estar chegando de São

Paulo, Eduardo, Amanda e
Flávio Amorim, trazendo
novidades da Francal para
a loja Place, de calçados e
acessórios finos, enovidades
culinárias para o restauran-
te La Suíssa, um estabeleci-
mento que é um orgulho
para Campina Grande.

2 Na Terra
Vinda de Belo Horizonte-MG

onde reside atualmente,
está a advogada campinen-
se Grace Fernandes. Na ca-
pital mineira ela se prepara
para o concurso de magis-
tratura. Apesar de amar
morar em Belô, ela preten-
de, futuramente, voltar
para o Nordeste. Filha da
marketeira Adelci Fernan-
des, ela veio passar alguns
dias com a mamãe.

2 Sujismundos
Bem oportuna a campanha da

Rede Globo que tem como
slogan "jogue o lixo no lixo".
Só é necessário que ela per-
maneça o tempo suficiente
até que a faixa da popula-
ção que tem o mau hábito
de jogar o lixo em terrenos
baldios, compreenda que
não só está fazendo o mal ao
meio ambiente, como a si
própria, e às demais pes-
soas com as quais convive.

� Realizadorecentemente, o ca-
samento de Flávia, filha de
Raimundo de Souza Pauli-
no e Natércia da Cruz Pauli-
no, comLuizCarlos, filhode
Mário César Carneiro dos
Reis (ex-comandante do 31º
Batalhão de Infantaria Mo-
torizado, aqui em Campina)

2 Foot Ball
Torcedores dos times da

Paraíba só têm motivos
para lamentações, pela
prolongada fase negra.

Os clubes demitem técni-
cos e tornam a contra-
tá-los, dispensam joga-
dores e voltam a cha-
má-los. Onde é que está
o erro? Vamos ver o que
acontece hoje, no jogo
do Campinense contra
o Bahia...

Flávia Paulino e Luiz Carlos da Rosa dos Reis no seu grande dia

O noivo com seus irmãos Mário Luiz e Luiz Carlos Luiz Carlos com sua mãe Fátima da Gama Rosa dos Reis

Flávia Giulianna com seu irmão Rômulo Paulino

Os noivos com os pais dele e dela

2 Flávia & Luiz Carlos

e Maria de Fátima da
Gama Rosa dos Reis, na
Igreja de São Francisco,
em João Pessoa, foi real-
mente um bonito evento.

� Organização e requinte
deram o tom do aconte-
cimento, tanto na ceri-
mônia religiosa, quanto
na recepção no Paço dos
Leões.

� Os convidados foram brin-
dados com leques em que
estavam impressos, de
um lado, os nomes dos
noivos, e do outro, a ex-
plicação de toda a simbo-
logia do casamento, a co-
meçar pelo significado da
palavra, alianças, véu,
buquêe flores,padrinhos,
arroz, bem-casados, bolo
e lua-de-mel. Uma ideia
original e interessante.

� Surpresa para Fátima, mãe
donoivo, foiquearuaque
dá para o estacionamen-
to da igreja, chama-se
Gama Roza, nome da sua
família.

� Nos guardanapos perso-
nalizados, outra coinci-
dência: as iniciais dos
noivos, FL (Flávia e
Luiz Carlos), vêm a ser
as iniciais do avô ma-
terno dele, e do tatara-
vô, Francisco Luiz.
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Agenda

22222 CINEMA
TRANSFORMERS: A VIN-
GANÇA DOS DERROTADOS
(147 min) - Aventura. Cen-
sura 10 anos. Box 1 (Du-
blado) - 20h40.

A ERA DO GELO 3 (125
min) - Censura Livre. Ani-
mação. Box 1 (Dublado) -
13h50, 16h00 e 18h10.
Box 2 (Dublado) - 14h20,
16h30, 18h40 e 20h50.
Box 4 (dublado) - 14h50,
17h00 e 19h10.

.
TRAMA INTERNACIONAL
(150 min) - Cens. 14 anos.
Suspense. Box 3 - 13h45 e
18h45.

A MULHER INVISÍVEL (105
min) - Censura 14 anos. Co-
média romântica. Box 3 -
16h20 e 21h15.

A PROPOSTA (140 min) -
Cens. 12 anos. Comédia.
Box 8 - 14h00, 16h25,
18h50 e 21h10.

A sempre bela Sandra Bullock é a estrela do filme ‘A Proposta’, ainda em cartaz
Áries (21/03 a 20/04)  - Fase mais
tranqüila, com alguns problemas
solucionados ou a caminho de uma
solução. Agora é hora de estar entre
amigos. No entanto, você não deve
perder de vista as mudanças
profissionais que deve fazer para uma
vida de trabalho mais tranqüila.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Hoje há
possibilidade de você não saber lidar
com algumas emoções. Caso isso
aconteça, procure refletir sobre tudo o
que tem acontecido com você nos
últimos meses. esta é uma nova fase
em que o sol lentamente volta a brilhar
em sua vida.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Fase de
profunda reflexão e introspecção dá
o tom do mês. Algumas emoções
mal resolvidas podem deixar sua
mente e coração confusos ou
entristecidos. Procure deixar para
trás sentimentos que só servem para
frear sua vida.

Libra (21/09 a 20/10) - A fase é
ótima para planejar viagens e, se você
puder sair um pouco da rotina. Você
anda muito cansado e precisa
encontrar momentos de relaxamento
e lazer. A fase pede organização para
um bom planejamento de vida, pois as
mudanças continuarão acontecendo
em sua vida.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

A pressão para a tomada de uma
decisão definitiva em sua vida pessoal
continua. Procure entender que você
pode tentar apenas se afastar do real
problema para entender algumas
questões e somente depois tomar a
decisão adequada. Mas, sem a
compreensão necessária.

Virgem (21/08 a 20/09)  -

Saturno caminha mais rapidamente
em direção à porta de saída de seu
signo e você pode se preparar para
o melhor que a vida possa lhe
oferecer. Os frutos virão de acordo
com sua luta e com a energia
despendida nos últimos dois anos.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Aproveite este dia para refletir sobre o
que quer realmente para sua vida
afetiva. A dúvida tem atrapalhado seu
equilíbrio e a despedida de saturno em
virgem pede uma definição. Tenha um
pouco mais de paciência com projetos
que não andam no ritmo desejado. A
difícil fase está no fim.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Júpiter
em aquário continua trazendo a você
momentos de inspiração e novas
idéias especialmente para serem
aplicadas em seu trabalho. Aproveite a
boa fase de criatividade e relativo
sucesso profissional para fazer uma
boa plantação. Imagem publica e
social em alta.

Touro (21/04 a 20/05)  - A lua em seu
signo faz com que você passe seu dia
mais ligado em suas emoções.
Sensibilidade e sentido de proteção e
cuidado podem estar mais aflorados em
um signo já protetor. A racionalidade fica
mais difícil e todas as relações são
carregadas de um tom emocional a mais.

Leão (21/07 a 20/08)  - Alguns
projetos ainda em andamento podem
ficar ainda mais lentos. Mas não se
aflija, pois isso não impossibilita a
sua conclusão. E de nada adianta
querer antecipar o tempo, ele segue
em seu próprio ritmo, independente
de sua vontade.

Escorpião (21/10 a 20/11) - A lua
transita em touro e você se sente mais
sociável e acolhedor com amigos e
parceiros. Fase ótima para estabelecer
parcerias comerciais ou firmar
relacionamentos pessoais mais
profundos e significativos.
Sensualidade em alta promete ótimos
momentos a dois.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Júpiter
em seu movimento retrógrado pode
trazer falsas esperanças de rápidas
respostas e soluções. Procure manter
os pés bem firmes no chão – não perca
o contato com a realidade. Esta é uma
fase de plantação, não de colheita,
portanto, é hora de deitar mãos à
massa e confiar nos resultados.

17 OUTRA VEZ -  (102 min) -
Censura Livre - Comédia.
Box 4 (Legendado) - 21h20.

HARRY POTTER E O ENIG-
MA DO PRÍNCIPE (153 mi-
nutos) - Censura 14 anos.
Aventura. Box 5 (Legenda-
do) - 13h40, 16h50 e
20h00.  Box 6 (Legendado)
- 15:10, 18:20 e 21:30. Box
7 (Dublado) - 14:25, 17:35
e 20:45.



A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

JOÃO PESSOA,
SÁBADO, 18 DE JULHO DE 2009 23

Zarinha exibe

EDUKATORS
oje, a partir das 17 horas, o Zari-
nha Centro de Cultura exibirá,
em João Pessoa, o filme ‘Eduka-

tors’. A exibição do drama alemão é gra-
tuita. “Eu só queria ser livre”. A frase sai
da boca de uma das personagens centrais
de ‘Edukators’, massacrada sob uma dí-
vidacomummilionárioquevai levaroito
anos para pagar. Três jovens em um país
deprimeiromundo,subembregadosesem
convites para a “festa” da Alemanha reu-
nificada estão no centro da trama. O sen-
timento anti-capitalista dos três salta da
telade formavisceral.Adenúnciadoacú-
mulo quase inutilizável de riqueza é feita
semapelossentimentalóides,semimagens
dramáticas de situações extremas que ge-
ram compaixão. O capitalismo não é re-
jeitado, porque não tem “pena” dos po-
bres, mas por sua natureza intrinseca-
mente coisificadora, por ser uma máqui-
na de transformar até a rebelião contra
ele mesmo em mercadoria (você pode es-
colher em vitrines os símbolos da rebel-
dia dos anos 70), pela idiotia dos milhões
que passam suas horas livres em frente à

TV, pela interdição da liberdade.
Apenas algumas fotos no cenário e um

diálogo fazem supor que os edukators
participaram das grandes manifestações
anti-globalização. Expressam a encruzi-
lhada dessa geração: a rejeição ao siste-
ma vem junto com a mais absoluta des-
crença nas formas institucionalizadas de
luta política. Partidos e movimentos tra-
dicionais nem estão no leque de opções
dospersonagens.Acitaçãoàgeraçãopós-
68 que, ao apagar das chamas e no des-

montardasbarricadasconcluiupelaação
direta, armada, violenta é clara. Mas os
três já são filhos também do fracasso dos
70. Os rebeldes da época viraram minis-
tros e executivos. E é o acaso e o instinto
de sobrevivência que os acaba levando
ao sequestro de um deles, obrigando-os
aodesviodarota“pedagógica”epacífica
que pretendiam seguir.

As belíssimas paisagens da estrada e
do “cativeiro” contrastam com o mundo
repressivo e mercantilizado da cidade. A
“máquina de oxigênio” é trocada pela
cabana na montanha. Em trama parale-
la, a ligação afetiva e sexual existente en-
tre os três recebe um tratamento de uma
sensibilidade incomum.

Semnenhumaestratégiadefinidaeatra-
vessados por um sentimento humanista,
oquefazercomocadavezmaissimpático
sequestrado? Os diálogos com ele são re-
veladores da máquina de consumir ener-
gia rebelde que é o capitalismo. Afinal,
também foi radical, também fez experiên-
cias com drogas, também experimentou a
liberdade sexual .... Depois, casou, teve fi-

lhos, a razão foi falando mais alto ... Nas
falasdoexecutivoo idealismoea radicali-
dadedos jovensaparecemcomoumafase
deumcicloeducativo,umaespéciedepre-
paração para a “vida real”. A encruzilha-
da em que os três se meteram transforma-
se na opção entre o retorno à violência
“exemplar” de 30 anos atrás e a rendição
incondicionaldosdiasquecorrem.Quan-
dorejeitamaprimeirasaída,parecemcon-
denadosàsegunda.Mas,assimcomopara
a crise de relacionamento pessoal entre os
três, há saídas novas e inesperadas que
não a rendição.

Edukatorsnãoéumfilmesobrepessoas
boas e más, leais e traidores, com e sem
princípios. É sobre um conflito não resol-
vido, sobre contas que não foram acerta-
das, sobre um jogo em relação ao qual a
violência não é uma componente estra-
nha, sobre uma geração que viu falha-
rem mil saídas, mas quer saídas. Sobre a
forçadascircunstânciasqueengolemuns
e sobre a força das escolhas dos que não
queremserengolidos.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMACENO

#
A denúncia do acúmulo quase
inutilizável de riqueza é feita
sem apelos sentimentalóides,
sem imagens dramáticas de
situações extremas que
geram compaixão

DIVULGAÇÃO
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IASS reativa unidade de Diabetes
� Servidores estaduais e dependentes podem agendar consultas através do telefone 3218.7004, das 7 às 12 horas. Medicamentos são fornecidos no tratamento

O
Gledjane Maciel
DA SECOM-PB

 WALTER RAFAEL/SECOM

Instituto de Assistên-
cia à Saúde do Servi-
dor (IASS), antigo

Ipep, reativou o serviço da uni-
dade de Diabetes, no início des-
te mês. Os servidores estaduais
e seus dependentes podem
agendar consultas através do
telefone 3218.7004. Os medica-
mentos estão sendo fornecidos
aos pacientes durante o trata-
mento. Diariamente, são aten-
didas 15 pessoas na sede do
IASS, no horário das 7 às 12
horas.

A unidade foi recuperada
passando a contar com uma
equipe multidisciplinar com-
posta por enfermeiro, nutricio-
nista, assistente social, psicólo-
go e endocrinologista. O coor-
denador da unidade de Diabe-
tes, Marcos Thadeu de Freitas,
informou que estão sendo ter-
ceirizados os serviços de oftal-
mologia, neurologia e angiolo-
gia.

Os medicamentos distribuí-
dos no setor aos pacientes fo-
ram disponibilizados pelo Sis-

A Unidade de Diabetes do antigo Ipep estava desativada há seis anos

temaÚnicodeSaúde(SUS), sen-
do repassados pela Secretaria
de Saúde do Estado. "O pacien-
te de diabetes precisa ser acom-
panhado durante todo o trata-
mento, mesmo que sua taxa de
glicose fique no nível conside-
rado saudável. Prática de exer-
cícios e alimentação equilibra-
da são hábitos que devem ser
adotados, para receber essas
orientações montamos uma

equipe multidisciplinar da uni-
dade", enfatizou Marcos.

A Unidade de Diabetes foi
desativada há seis anos. Na
época existiam 3.500 pacientes
cadastrados que eram atendi-
dos e medicados em todo o Es-
tado. A expectativa é de uma
demanda superior àquela an-
teriormente registrada, porque
a incidência da doença tem
crescido.

� O volume de negociação su-
perou as expectativas das 14
empresas paraibanas de cal-
çados presentes na 41ª edição
da Feira Internacional de Cal-
çados, Acessórios de Moda,
Máquinas e Componentes
(Francal). O evento, encerrado
ontem (17), realizou-se no Pa-
vilhão do Anhembi, em São
Paulo. A feira é considerada a
maior do gênero na América
Latina, por reunir anualmen-
te empresas nacionais e inter-
nacionais que lançam oficial-
mente as coleções, tendências
de calçados e acessórios para
a primavera-verão.

Com apoio do Governo do
Estado, através da Companhia
de Desenvolvimento da Paraí-
ba (Cinep) e de um convênio
com o Sebrae/PB e o Sindicato
da Indústria de Calçados da
Paraíba, os expositores leva-
ram o que há de mais moder-
no no ramo da moda de calça-
dos. No estande paraibano es-
tavam presentes as empresas
Samara Calçados, Donna, Eva,
Via Sol, Hawai, Cimar, Bebe-
zinho, Via Shalon, D´Fera, In-
jetar, Jotabê (Sara Flôr), Recbo-
ol, Duraplast, Injenol (Karla
Mendes) e Termo P.U.

Empresasparaibanas têm
saldopositivonaFrancal

De acordo com o presidente
da Cinep, João Laércio Fernan-
des, a participação das empre-
sas em evento desse porte re-
presenta um incremento nas
vendas dos produtos. "O apoio
do Governo do Estado é impor-
tante em eventos desse porte,
porque é através deles que as
empresas paraibanas tem a
oportunidade de mostrar o que
vem sendo produzido no Esta-
do e, consequentemente, conse-
guem um incremento em tor-
no de 40% de seus negócios",
disse.

Para Eduardo Souto, presi-
dente do Sindicato da Indústria
de Calçados da Paraíba (Sind-
calçados), a Francal superou as
expectativas no volume de ne-
gociações, a exemplo de anos
anteriores. Ele acredita que as
negociações fechadas pelas
empresas paraibanas durante
a realização do evento che-
guem a R$ 2 milhões.

"O estande da Paraíba foi
muito visitado e os produtos
expostos pelas empresas, a
exemplo de edições anteriores,
tiveram boa aceitação dos de-
mais participantes e, por isso,
acredito que chegamos ao va-
lor de R$ 2 milhões em volume
de negociações entre todas as
indústrias paraibanas", infor-
mou Eduardo Souto.

Teresa Duarte
DA CINEP

Provasdoconcursoparao
IFPB acontecem amanhã
Guilherme Cabral
REPÓRTER

� O governador do Estado
participa hoje, às 11 horas, de
cerimônia de abertura da
Operação Nordeste - Sul, do
Projeto Rondon, no Espaço
Cultural José Lins do Rego,
que será realizada na Paraí-
ba, a começar pela cidade de
Aroeiras. Sua finalidade é le-
var a juventude universitária
a conhecer a realidade deste
país continental, multicultu-
ral e multirracial e, especial-
mente, de proporcionar aos
estudantes universitários a
oportunidade de contribuir
para o desenvolvimento social
e econômico nacional.

ProjetoRondoncomeçaemAroeiras
O Projeto Rondon é uma

ação de integração social co-
ordenada pelo Ministério da
Defesa e conta com a colabo-
ração da Secretaria de Edu-
cação Superior do Ministério
da Educação (Mec). Envolve
atividades voluntárias de
universitários e busca apro-
ximar esses estudantes da re-
alidade do país, além de con-
tribuir para o desenvolvi-
mento de comunidades ca-
rentes.

A proposta também é de-
senvolver a capacitação de
organizações da sociedade
civil na defesa dos direitos de

cidadania, além do treina-
mento de educadores do en-
sino fundamental para a prá-
tica de leitura. Os voluntários
preocupam-se, ainda, em ori-
entar o desenvolvimento da
agricultura familiar, bem
como colaborar na elabora-
ção de projetos que atendam
à infraestrutura municipal,
em particular nas áreas de
saneamento básico e de meio
ambiente. Criado em 11 de
julho de 1967, o projeto reali-
zou várias atividades de ci-
dadania, bem-estar, desen-
volvimento local, sustentável
e gestão pública.

ConferênciadeCidadanianaCapital
Elisiane Paulino
DA ASCOM

� Napróximaterça-feira(21)será
realizada em João Pessoa a 1ª
Conferência Livre sobre Cidada-
nia na Execução Penal. O evento
acontecerá a partir das 8 horas,
no auditório da OAB - Seccional
Paraíba,localizadonaRuaRodri-
guesdeAquino,37,Centro.

Um dos principais objetivos
da Conferência é estimular a
participação da sociedade civil
no desenvolvimento de ações
voltadas à ressocialização de
apenados e despertar os pro-

fissionais do sistema peniten-
ciário para importância do pa-
pel que desempenham na efeti-
vação da cidadania no contex-
to prisional.

As diretrizes e princípios
aprovados para melhoria do
Sistema Penitenciário serão
agrupados no relatório de pro-
postas para serem discutidas e
votadas como políticas de Se-
gurança Pública na Conferên-
cia Nacional.

A Organização Não-Gover-
namental "Cela de Aula", umas
das realizadoras da conferên-
cia, aposta no desenvolvimen-

to do sistema penal através da
educação como componente
fundamental na ressocializa-
ção dos apenados. As sugestões
apresentadas durante todo o
dia do evento orientarão os
passos da educação oferecida
nas prisões do nosso Estado.

As inscrições para a Confe-
rência Livre poderão ser enca-
minhadas para o endereço
eletrônico inscrição.execucao
penal@hotmail.com até segun-
da-feira (20), acompanhadas de
nome, RG, município, telefone,
e-mail e órgão ou entidade do
qual o participante faz parte.

� O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (IFPB) realiza, amanhã
(19), no período das 8 horas às
12 horas, nas cidades de João
Pessoa, Sousa e Cajazeiras, as
provas do concurso público
para docente. No total, estão
sendo oferecidas 40 vagas, que
vão ser disputadas por 780 can-
didatos. Os locais de aplicação
dos exames podem ser consul-
tadospelos interessadosno link
http://www.ifpb.edu.br/com-
pec2/localDeProva.php.NaCa-
pital, o maior número de ins-
critos se concentrou em Geo-
grafia, com 61 concorrentes. Os
salários dos professores variam
conforme a titulação (de R$
2.124,20 a R$ 3.542,75).

Segundo a Assessoria de Co-
municação Social do IFPB, as 40
vagas para docente estão dis-

tribuídas da seguinte forma:
em Sousa, 19; João Pessoa com
13 e, em Cajazeiras, 8. Para pro-
fessor, a prova de amanhã será
a primeira etapa e os aprova-
dos passarão para a próxima,
que é a de desempenho (didáti-
ca), seguida da análise de títu-
los (currículo).

Para docentes, ainda, o maior
número de inscritos para Caja-
zeiras foi o curso de História,
com 53 concorrentes. Em Sou-
sa, o mais concorrido foi Educa-
ção Física, com 58 inscritos.

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da
Paraíba também realizará, no
domingo (26), as provas do
concurso público para técnico,
ao qual estão sendo oferecidas
19 vagas, distribuídas por João
Pessoa, Sousa e Cajazeiras, con-
forme informação prestada
por fontes da Assessoria de
Comunicação Social da insti-
tuição.


