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Paraibanos são alertados sobre o câncer de pênis. P. 9mais

Moradores de Mangabeira reclamam da
invasão das calçadas pelos comerciantes
Entrevistados pela reportagem de A União, alguns donos de loja disseram estar
cientes do erro, por promoverem a invasão das calçadas, mas afirmaram que
estão colocando produtos nas calçadas como forma de atrair mais clientes.  P. 24

"

Ao lado do governador da Paraíba, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da inauguração do
trecho de 127 km duplicado da rodovia e do Instituto Federal de Educação Tecnológica em Campina Grande. P. 5

Duplicação da BR-230 será
inaugurada nesta terça-feira

" Voto de Aplausos
O Conselho de Cultura do Estado da
Paraíba aprovou Voto de Aplausos ao
jornal A União pela nova feição com que
tem se apresentado: eclético, com bom
conteúdo e se destacando na imprensa
paraibana. O Conselho atendeu proposta
do conselheiro Damião Ramos Cavalcanti,
segundo informou o presidente do órgão,
secretário de Estado da Educação e
Cultura, professor Francisco de Sales
Gaudêncio, em correspondência ao
superintendente de A União,
jornalista Nelson Coelho.

" DIRETORA DO MUSEU DE

BELAS ARTES VISITA

CIDADE DE AREIA. P. 18

" HOMENAGEM MARCA O 79º ANO DA
MORTE DO LÍDER JOÃO PESSOA P. 6
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O Vale-Cultura
culturadeveserpensadacomouma
políticadeinclusãosocial.Opensa-
mentoédopresidentedaRepúbli-
ca,Luiz InácioLuladaSilva.Ogo-

vernofederalenviouaoCongressoNacionalo
ProjetodeLeiquecriaoVale-Cultura.

Para o presidente, “é importante que todo
mundoacompanheepossaseutilizardeum
benefícioqueagenteestácriandoparaqueo
povobrasileirotenhaacessoàcultura”.

O Vale-Cultura será usado como um cartão
magnético.Igualaojáconhecidotíquete-alimen-
tação.Ostrabalhadorespoderãoadquiriringres-
sosdecinema,teatro,museu,shows,livros,CDs
eDVDs,entreoutrosprodutosculturais.

Asempresasquedeclaramimpostoderen-
da com base no lucro real poderão aderir ao
Vale-CulturaedisponibilizaratéR$50,00por
funcionário,aomês,comdireitoadeduziraté
1%doimpostoderendadevido.

Os trabalhadoresqueganhamatécincosa-
láriosmínimospagarão,nomáximo,10%do
valor(R$5,00).Ostrabalhadoresqueganham
maisdecincosaláriosmínimospoderãorece-
beroVale-Cultura.Masháumacondição.Des-
dequesejagarantidooatendimentoà totali-
dade dos empregados que ganham menos.
Paraessecontingentedesaláriomaiselevado
o desconto do trabalhador poderá variar de
20% a 90%.

Aproposta,comcerteza,vaiaumentarocon-
sumoculturalnopaís.Tambémvaigerarren-
da, trabalhoeempregonumdossetoresmais

A
dinâmicosecriativosdaeconomia.Outrofato
importante. Incentivarámaisasaçõesderes-
ponsabilidadesocialnasempresasemrelação
aosseusempregados.

Pesquisas revelam que apenas 14% da po-
pulaçãobrasileiravai regularmenteaoscine-
mas,96%nãofreqüentammuseus,93%nun-
caforamaumaexposiçãodearte,e78%nun-
caassistiramaumespetáculodedança.

Porissoqueétãonecessáriopromoverade-
mocratização do acesso à arte e à cultura no
país.OGovernoLulaapostanoVale-Cultura,
vendo-ocomoexpressãodacidadania.Assim,
acriaçãodoVale-Culturapretendeestimular
avisitaçãoaestabelecimentoseserviçoscultu-
raiseartísticos.

AsempresasterãoquesecadastrarnoMinis-
tériodaCultura.Apósaautorização,poderão
produzirecomercializarobenefício.Estasem-
presasvãocredenciarumarededeestabeleci-
mentos, jádefinidos legalmentecomoopera-
doresdecultura,parareceberoVale-Cultura.

Como as empresas não serão obrigadas a
concederoVale-Cultura,ogovernoapostanas
parceriasebenefíciosconcedidosparafortale-
cera iniciativa.Asempresasde lucrorealpo-
demdeduziraté1%doImpostodeRendade-
vido.Poroutrolado,ascentraissindicais jási-
nalizamcomaintençãodeincluiroVale-Cul-
turanasnegociaçõescoletivas.

OVale-Cultura se firmará como ganho ex-
tra para os trabalhadores. Com merecidos
aplausos.

“Paraíba democrática, terra amada”

Leio, estarrecido, nos jornais de algumas gran-
des capitais que "aluno tem aula de madrugada
em centro universitário". E mais: os horários al-
ternativos são previstos a partir das 5h45 ou após
as 23h e a mensalidade mais barata funciona
como principal atrativo desses cursos.

Se levarmos em conta o ensino tradicional,
que não era tão bom assim, poderemos obser-
var que os horários eram uniformes. Estudava-
se de manhã ou à noite. Pela tarde, só primeiro
e segundo graus, que a tarde era destinada ao
trabalho. Quem trabalhava não podia estudar.

Mas, agora, chega a inovação: estudar de ma-
drugada! Tudo começou com um grupo de gar-
çons jogando bola de madrugada no Aterro do
Flamengo, no Rio. Isso despertou em um em-
presário a idéia de criar horários alternativos em
cursos universitários para atrair quem sai mui-
to tarde do trabalho -ou não tem tempo de dia.O
empresário, que é pró-reitor do centro univer-
sitário UniÍtalo, em Santo Amaro (zona sul de
SP) concluiu que "se tinham disposição para
jogar bola naquele horário, poderiam estar es-
tudando".

O referido Centro Universitário inaugurou no
horário das 5h45 às 8h30 uma turma de admi-
nistração de empresas. Em janeiro deste ano,
criou uma segunda opção de horário, das 23h à
1h45, abriu mais quatro turmas e acrescentou
cursos de tecnologia de recursos humanos e
pedagogia. Agora já são mais de trezentos alu-
nos. A carga horária é a mesma dos cursos diur-
nos, porém, redistribuída. A conclusão do cur-
so se dá em 22 semanas, com aulas de três ho-
ras, e não em 17 semanas, com aulas de quatro
horas.

Nós, que militamos diuturnamente em Facul-
dades, Universidades e Cursos de Pós-Gradua-
ção e que sabemos das deficiências e falhas no
sistema atual, poderemos imaginar como será
o rendimento de um curso desse tipo. Sabe-se
que os Centros Universitários têm autonomia
para isso (assim como as Universidades), mas
devem, obrigatoriamente, oferecer um volume
expressivo de pesquisa e cursos de extensão.
Imagine-se, também, a disposição e o estado de
espírito dos professores para ministrarem aulas
nesse horário.

Para facilitar a divulgação da iniciativa e atrair
outros entusiastas, as mensalidades são mais em
conta do que as dos horários convencionais.
Paga-se em torno da metade da mensalidade
de um curso convencional. E alguns dirigentes
ainda têm o desplante de advertir: "é mais fácil
o aluno ter sono na aula das 14h, depois do al-
moço, do que na das 23h".

Pode até significar uma excelente iniciativa,
beneficiando aqueles que trabalham muito e
propiciando um ensino mais barato para os que
não ostentam boas condições financeiras. Mas,
diante daquilo que assistimos atualmente, quan-
do Cursos Superiores de "ponta de rua" pro-
metem "ensino de qualidade a preços módicos"
e o ensino superior virou um verdadeiro "co-
mércio", ficamos ressabiados. Tanto é assim que
o idealizador desses cursos de madrugada não
se denomina educador, mas "empresário".

Aula na madrugada

Ministério abre 20 vagas
para promotores na PB
O Ministério Público da Paraíba abriu
ontem, as inscrições para o concurso
público que oferece 20 vagas para
promotor de Justiça substituto. Do total
de vagas disponíveis, 5% são destina-
das a portadores de deficiência. As
inscrições preliminares podem ser feitas
até as 23h59 do dia 10 de agosto
exclusivamente pelo endereço
www.pgj.pb.gov.br . A taxa custa R$
200,00 e deve ser paga por meio de
boleto bancário emitido pela instituição
no site.

Estrangeiros poderão se
regularizar até dezembro
A partir de ontem e até o dia 30 de
dezembro, os estrangeiros que
precisam regularizar a permanência no
país poderão solicitar o direito à
residência provisória desde que tenham
ingressado em território nacional até 1º
de fevereiro deste ano. O benefício foi

concedido com base na Lei 11.961/09.
Os interessados deverão agendar o
atendimento pelo site www.dpf.gov.br.

Recadastramento de armas
pode ser feito pela internet

Foi lançada ontem
uma campanha
nacional para o
recadastramento de
armas de fogo.
Estima-se que

existam 14 milhões de armas no Brasil.
O prazo para regularização termina em
dezembro deste ano. O cidadão
também pode fazer o recadastramento
no site www.recadastramento.org.br .

STTrans iniciou ontem a
Semana do Motociclista
Para alertar as pessoas sobre os
perigos do uso inadequado das motos
e ainda levar dicas de segurança e
prestação de serviços diversos, a
Superintendência de Transportes e

Trânsito (STTrans) iniciou ontem e vai
até a próxima sexta-feira com a ‘Semana
do Motociclista’, que conta com uma
série de atividades, entre elas blitze
educativas, motorreata, palestras e
simulações de acidentes. O evento é
voltado não apenas para os motociclis-
tas, mas para a população em geral.

TCE retoma programa de
orientação a gestores
O Tribunal de Contas do Estado retomou,
ontem, no auditório do Unipê, o
programa de orientação a gestores
públicos, a cargo da Escola de Contas
Conselheiro Otacílio Silveira. Desta vez,
secretários de Estado, representantes da
Assembleia Legislativa, Tribunal de
Justiça, Ministério Público e, ainda, das
oito maiores Prefeituras paraibanas foram
informados quanto à importância das
Parcerias Público Privadas por um
especialista na matéria de renome
nacional, o professor Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

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

“Paraíba democrática, terra amada”

Oficina discute melhoria
nos serviços de saúde
n O evento foi aberto ontem e prossegue até a próxima quinta-feira, no Hotel Ouro

Branco, em João Pessoa, e com a participação de 200 profissionais da área

Secretaria de Estado da
Saúde (SES-PB) promo-
ve, desde ontem até

quinta-feira (30), no Hotel Ouro
Branco, em João Pessoa, uma
oficina para 200 profissionais
da área e com o objetivo de me-
lhorar a qualidade dos servi-
ços oferecidos na Paraíba. É o
primeiro passo para a consoli-
dação do Plano Estadual de
Educação Permanente em Saú-
de, que deverá ficar pronto até
o final do ano.

A capacitação será oferecida
pela equipe da Política de Edu-
cação Permanente em Saúde
(Peps), que faz parte da Gerên-
cia Executiva de Atenção Bási-
ca em Saúde da SES. “As pesso-
as capacitadas participarão do
processo de formação das Co-
missões Permanentes de Inte-
gração Ensino-Serviço (Cies),
que é o ponto de partida para o
plano estadual. O objetivo da
Política de Educação Perma-
nente é unir gestores, trabalha-
dores e usuários para discutir
as demandas da população na
área de saúde, compartilhan-
do responsabilidades e estimu-
lando a prática da cidadania”,
disse Anadja Rio, coordenado-
ra do Peps.

Ela revelou que o plano esta-
dual vai apontar como e o que
será feito para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas, a

partir da capacitação dos tra-
balhadores.

CONSOLIDAÇÃO
O plano estadual será con-

solidado a partir dos Planos
Regionais de Educação Per-
manente em Saúde, que vão
conter as necessidades de
cada região do Estado relacio-
nadas à capacitação dos pro-
fissionais. Os planos regionais
precisam ser aprovados pela
Comissão Intergestores Bi-
partite (CIB) e pelo Conselho
Estadual de Saúde.

“O nosso objetivo é preparar
essesprofissionaisparaqueeles
possam ser agentes multiplica-
dores nos seus locais de traba-
lho. Só assim, vamos elaborar
um plano estadual compatível
com as necessidades dos usuá-
rios, que durante o processo de
elaboração dos planos regio-
nais terão a oportunidade de
dizer em quais áreas o serviço
precisa melhorar e de que for-
ma”, comentou Anadja.

DESAFIOS
As oficinas vão abordar as

perspectivas e desafios da po-
lítica de educação permanen-
te, a política de gestão do tra-
balho, as responsabilidades
institucionais no processo de
implantação e implementação
da política de educação per-
manente e o papel dos Colegi-
ados de Gestão Regional, dos
Conselhos de Saúde, da Co-

missão Intergestores Biparti-
te (CIB) e das CIES.

Participarão representantes
das gerências executivas da
SES, Gerências Regionais de
Saúde, Colegiados de Gestão
Regional, Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), municípios
sededasGerênciasRegionaisde
Saúde, municípios que desen-
volvem trabalhos em educação
permanente, instituições for-
madorasdaáreadesaúdee fun-
cionários dos serviços de saú-
de, como hospitais, hemocen-
tros, Laboratório Central do
Estado (Lacen), Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária
(Agevisa) e Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador
(Cerest).

Os participantes serão divi-
didos em duas turmas. A pro-
gramação contará com traba-
lhos em grupo, leituras de tex-
to, apresentação de painéis, de-
bates e dinâmicas de grupo. As
atividades terão inicio às 8h20
e se estenderão até as 17 horas,
com intervalo para o almoço.

A Política Nacional de Edu-
cação Permanente em Saúde foi
instituída pelo Ministério da
Saúde em fevereiro de 2004
como uma estratégia do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) para
a formação e o desenvolvimen-
to de trabalhadores do setor de
saúde do país. Na Paraíba, a
política foi implantada em
maio do mesmo ano.

Assessoria de Imprensa
DA SES

A

2033: A Festa da Terra

Armando Nóbrega Marinho

*Armando Nóbrega Marinho É JORNALISTA

auniaoredacao@gmail.com

Anselmo de Costa (1033-1109) - santo italiano, dou-
tor da igreja e arcebispo-primaz evangelizador da Ingla-
terra - foi desafiado pelos seus confrades a transcrever
as idéias avançadíssimas que vinha expondo em con-
versações sobre "a essência divina e outras questões co-
nexas ao assunto", isso entre o fim da Idade Média e
início do Renascimento. As condições eram duas: não
recorrer em nada à autoridade das Escrituras Sagradas,
mas comprovar tudo de forma clara só pelo encadea-
mento lógico da razão. Ao vencer esse desafio (1077)
avançava mil anos na história da evolução científica, cri-
ando a sua famosa fórmula "Credo ut intelligam." "Creio
para compreender". Diz simplesmente que a fé é a fon-
te de todo o conhecimento. Em meados do século XX
Einstein, o Gênio do Século, pontificou: "Não existe ne-
nhum caminho lógico para o descobrimento das leis
elementares - o único caminho é o da intuição. "Fé e
intuição, duas palavras para o mesmo fenômeno, os ár-
reta rémata, os "ditos indizíveis" de Paulo de Tarso. Por
conta dessa coincidência de mil anos, o mundo poderá
ser salvo da sua atual crise ambiental na 25ª hora - a
Hora H - se a ciência e a fé se derem as mãos, simboli-
zando o encontro no infinito entre SantoAnselmo e Eins-
tein. Duas retas paralelas se encontram no infinito".

Tais acontecimentos - um situado no passado (o en-
contro Anselmo-Einstein) e o outro no futuro (limite de
exaustão da Terra-mil anos de nascimento de Anselmo
e mais dois mil anos da Vitória de Jesus Cristo sobre a
morte, aos 33 anos) - esses dois acontecimentos deverão
ser necessariamente conectados no presente em um só,
na Festa da Terra em 2033 que precisa começar agora
para que o planeta e a humanidade não percam de for-
ma irreversível a sua sustentabilidade ecológica e ética,
tornando-se uma terra arrasada, habitada por huma-
nóides-máquinas.

O fato é que o ano de 2030 (cálculo aproximado, então
porque não 2033?) está fixado nos indicadores da situa-
ção ecológica mundial como a data-limite a partir da qual
a sustentabilidade do sistema-Terra não estará mais ga-
rantida, isto citado por frei Leonardo Boff. Acontece que
em 2033 será comemorado o primeiro milênio de nasci-
mento de Santo Anselmo e o segundo milênio da morte
do Senhor Jesus Cristo. Acrescentemos a essas três coin-
cidências mais três dentro deste contexto. Santo Ansel-
mo morreu aos 67 anos em abril de 1109. Albert Einstein
morreu aos 67 anos em abril de 1955. Ajunte-se a isto o
fato de que estamos em 2009 (o ano da descoberta desta
convergência de coincidências por este humilde autor) e
some-se a isso o fato de que reverencia-se neste ano os
900 anos completos de morte de Santo Anselmo. Tantas
coincidências, segundo o cientista suíço J.G. Jung, dei-
xam de ser simples coincidências, passam a ser sincroni-
cidades, ou coincidências significativas.

A ideia que originou este trabalho teve início quando
nós, respondendo a uma pergunta-afirmação da nossa
irmã Maria Luiza (Deus é bom?), respondemos: "Deus
é bom Todo". Esta é uma tradução de Santo Anselmo
quando disse: "Deus é o Supremo Bem". E de Albert
Einstein: "Deus não joga dados com o mundo - Deus é
sutil, mas não é maldoso". Iniciemos pois já agora a sutil
Festa da Terra de 2033. Deus é Amor, o Todo-Poderoso.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Turismo
João Pessoa, ano 424

Ivan Y Plá Trevas

*Ivan Y Plá Trevas é jornalista e sociólogo e associado da Fenaj, API e Abrajet

ivtrevas@hotmail.com

No próximo dia 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das
Neves, padroeira de João Pessoa e da Paraíba, estaremos
comemorando mais um aniversário de fundação de nossa
bela e singular Capital, que já nasceu cidade no ano de gra-
ça de 1585, por decreto de El-Rei de Portugal, época em que
se iniciou a colonização da Capitania da Parahyba. Filipéia
de N. S. das Neves, Frederica, Parahyba e hoje João Pessoa,
em homenagem a um de seus filhos mais destemidos e ilus-
tres, a Capital das acácias, que agrupa o Cabo Branco e a
Ponta dos Seixas, ponto extremo oriental das Américas, e
mais de 700 mil almas merece sempre a nossa admiração e
respeito, principalmente agora ao completar os seus 424
anos. Com programações religiosas e profanas os pessoen-
ses e paraibanos saúdam a sua venerável padroeira. Salve
Rainha, Nossa Senhora das Neves!

MESTRE VITALINO
Pernambuco e todo o artesanato nordestino tem come-

morado efusivamente o centenário do Mestre Vitalino, que
com sua genialidade, criatividade e simplicidade trouxe lá
do Alto do Moura, em Caruarú, suas imortais obras em
barro, para o Brasil e o mundo. Várias foram as homena-
gens a ele prestadas no vizinho estado, sendo uma delas o
Arraial Vitalino, construído para os festejos juninos deste
ano e que deveria ser desmontado agora. Todavia a pres-
são popular fez com que a prefeitura e a Fundação de Cul-
tura e Turismo de Caruarú voltasse atrás, optando por
transformar esse arraial em um pólo cultural que já estará
funcionando a partir de agosto, com shows e exposições,
inclusive com o funcionamento do pólo gastronômico.

GRUTA DE MAQUINÉ
A gruta de Maquiné foi descoberta em 1825 e está aberta

para visitação desde 1908. Localizada no município de Cor-
disburgo, terra natal do escritor Guimarães Rosa, ela fica a
124 km de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Ma-
quiné tem personalidade própria, com uma extensão de
650 metros terra a dentro. Com sete galerias, 80% (oitenta
por cento) de umidade no seu interior, tem seu acesso faci-
litado por passarelas e iluminação artificial. A mais impo-
nente galeria é denominada de Salão do Trono, amplo e
alto, com duas grandes formações tipo cortina. Ao longo
da gruta é possível admirar curiosas formações solidifica-
das pelo tempo em formas de morcego, coruja, touro, car-
neiro, leque e bolo de noiva. Em sua entrada existe uma
pintura rupestre, estimada em 6 mil anos. As visitas para
os turistas são guiadas, no horário das 8 às 17 horas. É um
lugar do Brasil realmente inesquecível.

TOURS ESPECIAIS
Existem pacotes turísticos os mais diversos e extrava-

gantes, oferecidos principalmente por operadoras ameri-
canas. Entre os mais caprichosos destaca-se um tour em
Paris. Por 300 mil dólares, um casal pode sair dos Estados
Unidos num avião privativo, hospedar-se na suíte presi-
dencial do Hotel Ritz, o mais luxuoso do mundo e usufruir
de dias temáticos durante uma semana, acompanhado por
concierge especializado, visitando pontos turísticos e lu-
gares especiais da cidade luz. Outro roteiro esnobe que custa
9,9 mil euros, por pessoa, é o de um tour pela Itália com
visitas a Roma, Florença, Siena, Montalcino e Porto Ercole.
Seu diferencial é ser uma viagem rodoviária, numa Ferra-
ri, por oito dias, podendo você mesmo dirigir. Há um guia
especial que vai num Alfa Romeo GVT à frente da Ferrari
F430 Spider F1.

POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO
A Política Nacional de Turismo, conforme a Lei 11.771/

2008, é regida por um conjunto de leis e normas, volta-
das a planejamento e ordenamento do setor e por dire-
trizes, metas e programas definidos no Plano Nacional
de Turismo (PNT) estabelecido pelo governo federal. A
Política Nacional de Turismo obedecerá aos princípios
constitucionais da livre iniciativa, da descentralização,
da regionalização e do desenvolvimento econômico-so-
cial justo e sustentável. - Artigo 4° da citada Lei.

Produtor do Cariri terá
fábrica de leite em pó
n Durante a 9ª edição do Bode na Rua, em Gurjão, o governador do Estado anunciou a

retomada dos programas de ovinocaprinocultura e piscicultura. Recursos virão do PAC

governador da Paraíba
anunciou a instalação
de uma fábrica de leite

em pó e a retomada do Progra-
ma de Ovinocaprinocultura e
Piscicultura na região do Cari-
ri, que vai custar R$ 10 milhões,
oriundos do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC).
O anúncio aconteceu no último
sábado (25) na cidade de Gur-
jão, durante a 9ª edição do Bode
na Rua. O governador chegou
à cidade por volta das 17 ho-
ras, sendo recebido pelo prefei-
to, José Martinho Cândido de
Castro (PT). Ele percorreu a
principal rua da cidade e visi-
tou estandes e recebeu explica-
ções sobre a palma forrageira,
além de conhecer o artesanato
feito de derivados do bode.

No anfiteatro, onde aconte-
ceu o 1º Fórum de Secretários
Municipais de Agricultura, o
governador lançou também o
programa de Peixamento dos
Açudes, quando fez a entrega
simbólica de alevinos. Ele reve-
lou que o Estado vai retomar a
realização de exposições de ani-
mais e para isso a Secretaria de
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca (Sedap) está
envidando esforços para livrar
a Paraíba da febre aftosa. Num
discursodepoucomaisdemeia
hora o governador, disse que o
seu antecessor tentou inter-

Cardoso Filho
SECOM

O

romper os programas criados
pelo seu governo, no entanto,
por serem bons não conseguiu
acabar com eles.

Outro anúncio foi a distribui-
ção de embriões de raças espe-
cializadas para corte e para lei-
te de cabra, bem como a impor-
tação de boas raças com o obje-
tivo de oferecer à ovinocapri-
nocultura paraibana a quali-
dade necessária.

VOCAÇÃO
ParaosecretáriodeDesenvol-

vimento da Agropecuária e da
Pesca, Rui Bezerra Cavalcante,
a ovinocaprinocultura no Ca-
riri “deu certo”, apesar das op-
ções econômicas da região se-

rem limitadas. Atualmente,
produz 14 mil litros de leite de
cabra, por dia, distribuídos
pelo Programa Leite da Paraí-
ba. O governo quer chegar a 30
mil litros-dia.

Rui disse que inicialmente
serão distribuídos pelo novo
programa de ovinocaprinocul-
tura 35 reprodutores de alto
padrão genético, contemplan-
do os produtores de Taperóa,
Cacimbas, Desterro, São José
dos Cordeiros, Santo André,
Salgadinho e Assunção.

Já o presidente da Emepa,
José Costa, afirmou que o go-
verno vai retomar a impor-
tação de embriões e animais
de outros países.

Cabras fornecem até 14 mil litros de leite por dia na região do Cariri

EstadoeMSvãoreduziríndicedecáries
n O Governo do Estado e o Mi-
nistério da Saúde (MS) vão re-
duzir os índices de cárie dentá-
ria no Estado, através da fluo-
retação da água consumida
pelos paraibanos. Na manhã
desta segunda-feira (27), foi
realizada a primeira reunião
técnica para discutir o convê-
nio que permitirá a implanta-
ção da primeira fase do proje-
to, nas regiões de João Pessoa e
Campina Grande, que está pre-
vista para o próximo mês de
outubro. Deverão ser investi-
dos na ação mais de R$ 3,6 mi-
lhões, em cinco anos. Se espera
que, depois desse período, o ín-
dice de cárie na população seja
reduzido em 50%.

O encontro contou com a
participação do secretário esta-
dual da Saúde, José Maria de
França; do presidente da Com-
panhia de Água e Esgotos da

Paraíba (Cagepa), Edísio Sou-
to; do coordenador nacional de
Saúde Bucal do MS, Gilberto
Pucca; de técnicos da Secreta-
riadeEstadodaSaúde (SES),da
Cagepa e da Fundação Nacio-
nal da Saúde (Funasa), e pes-
quisadores da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB).

O coordenador de Saúde Bu-
cal do MS disse que a Paraíba é
o segundo Estado do país com
maior cobertura de equipes de
saúde bucal e o primeiro em co-
bertura de Centros de Especia-
lidades Odontológicas (CEOs).
"Não há uma conjuntura tão
propícia em nenhum outro lu-
gar do país para a redução do
índice de cárie na população
quanto na Paraíba", disse.

Gilberto Pucca lembrou, ain-
da, que a distribuição da água
fluoretada é um benefício que
atinge a todos, ricos e pobres.

O secretário José Maria de
França - depois de ouvir dos
técnicos da UFPB a explicação
científica da importância do
flúor na água, que, em contato
com a superfície dentária, pro-
tege o dente contra a perda de
minerais - disse que a SES faria
tudo o que tivesse ao alcance
para garantir a implantação do
projeto no Estado.

"Se a fluoretação da água
podereduzirem50%,depoisde
cinco anos, o índice de cárie na
população, caminhamos real-
mente para que a nova geração
tenha índicezerodecárie, como
prevêem os técnicos. Cientifica-
menteestáprovado,quedepois
de cinco anos usando o flúor na
água, a cada dólar investido se
economiza 40. É uma economia
para os cofres e um ganho mui-
to grande para a saúde do pa-
raibano", destacou José Maria.

 NONONONNO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Criado Grupo
Especial de
Atenção às
Enfermidades
Josélio Carneiro
REPÓRTER

n O Governo da Paraíba e o
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária eAbastecimento (Mapa),
criaram, através de portaria
conjunta, o Grupo Especial de
Atenção à Suspeita de Enfermi-
dades Emergenciais - Gease -
que tem por objetivo prevenir,
combater, controlar e erradicar
as enfermidades emergenciais;
organizar as ações de vigilân-
cia e de defesa sanitária dos
animais na ocorrência de enfer-
midades emergenciais; e esti-
mular a participação da comu-
nidade nas ações de defesa sa-
nitária animal.

A coordenação geral do Gea-
se fica a cargo da Secretaria do
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca (Sedap), com-
posta pelo secretário, pelo ge-
rente executivo da Defesa
Agropecuária, coordenador de
apoio jurídico, e o superinten-
dente Federal da Agricultura
na Paraíba.

O Gease terá coordenação de
epidemiologia e educação em
saúde sanitária composta por
médicos veterinários e fiscal fe-
deral agropecuário da Superin-
tendência Federal da Agricul-
tura no Estado da Paraíba. De
acordo com a portaria publi-
cadanaediçãodeontemdoDiá-
rio Oficial, o Grupo Especial de
Atenção à Suspeita de Enfermi-
dades Emergenciais será acio-
nado quando da suspeita ou
ocorrência de enfermidades
emergenciais.

Compete ao Gease a adoção
das seguintes medidas de de-
fesa sanitária animal de vigi-
lância epidemiológica nas
ocorrências de enfermidades
emergenciais: interdição de
áreas, propriedades ou estabe-
lecimentos públicos ou priva-
dos; colheita de materiais para
diagnóstico laboratorial; con-
trole de trânsito de animais,
bem como dos respectivos
produtos, subprodutos, deri-
vados, excretas e secreções;
vacinação estratégica dos ani-
mais na área definida pela co-
ordenação de campo; monito-
rização sorológica da popula-
ção animal envolvida, dentre
outras ações.

Na hipótese de sacrifício de
animais, destruição de produ-
tos, derivados, excretas e se-
creções de origem animal e de
instalações e equipamentos,
poderá ser concedida indeni-
zação ao proprietário de ani-
mais ou de bens cujo sacrifí-
cio ou destruição se impuser
por razões de defesa sanitá-
ria, que não tenha infringido,
dolosa ou culposamente, a le-
gislação sanitária estadual e
federal.

Lula inaugura hoje IFET-PB e
duplicação da BR 230 em CG
n Custo da obra foi de R$ 261 milhões, dos quais 90% foram repassados pelo governo federal através do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e 10% corresponderam à contrapartida do Governo do Estado

Apolinário Pimentel
DA SECOM/CG

presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva es-
tará hoje (terça-feira,

dia 28) em Campina Grande
participando das inaugura-
ções do Instituto Federal da
Paraíba (antigo Cefet) e do
último trecho de duplicação
da BR-230 que liga as cida-
des de João Pessoa e Campi-
na Grande. O presidente de-
sembarca no Aeroporto João
Suassuna às 10h30, sendo re-
cepcionado pelo governador
do Estado, e segue direto para
o Instituto Federal, no bair-
ro Jardim Dinamérica. De-
pois vai para a BR-230.

Durante entrevista coletiva
na tarde desta segunda-feira
no miniauditório da Fiep, em
Campina Grande, o superin-
tendente regional do DNIT, Ex-
pedito Leite da Silva, disse que
o presidente Lula, além de
inaugurar a BR-230, deve
também assinar e anunciar
convênio para a duplicação
da BR-104, no trecho que liga
o município de Queimadas
com a divisa do estado de Per-
nambuco. O trecho a ser du-
plicado mede 73 quilômetros.

A inauguração da duplica-
ção da BR-230, no trecho de
127 quilômetros que vai de

O

João Pessoa a Campina Gran-
de, custou um total de R$ 261
milhões, dos quais 90% foram
repassados pelo governo fede-
ral através do Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) e 10% cor-
responderam à contrapartida
do Governo do Estado. A exe-
cução foi delegada ao Depar-
tamento Estadual de Estradas
de Rodagem (DER). Ao todo,
foram duplicados 127 quilô-
metros, recuperado e recapea-
do todo o trecho antigo, cons-
truídas três passarelas (duas

em Santa Rita e uma em San-
ta Terezinha, em Campina
Grande). Foi feita uma nova
ponte sobre o Rio Paraíba e
ampliada a existente.

O diretor superintendente
do DNIT na Paraíba, Expedito
Leite, avalia que a duplicação
era uma obra muito esperada
pelos paraibanos, porque todo
o fluxo (15 mil veículos por
dia) que corta o Estado passa
pela rodovia, sendo uma via
de grande importância para
o escoamento da produção.
Ele disse que desde o começo

houve ampliação dos negócios
com a instalação de novos
postos de combustíveis. E, es-
pecialmente no trecho con-
cluído recentemente, foram
beneficiados diretamente os
municípios de João Pessoa,
Sapé, Sobrado, Cajá, Pilar,
Juarez Távora e Campina
Grande, como também to-
das as pessoas que se deslo-
cam em direção à Capital
vindas do Curimataú e do
Brejo paraibano.

Ele informou que a duplica-
ção da BR-230 teve início em
1997 e que somente agora a
obra está sendo concluída, já
havendo planos também para
a duplicação da BR-412, que
liga a cidade de Queimadas
até a Praça do Meio do Mun-
do (caminho para Boa Vista).
O trecho a ser duplicado será
de 35 quilômetros.

SEM COLISÃO FRONTAL
O aumento da segurança

das viagens depois da dupli-
cação foi destacado pelo ins-
petor Walker Barbosa, da Po-
lícia Rodoviária Federal na
Paraíba. Ele disse que a prin-
cipal evolução proporcionada
pela duplicação é a diminui-
ção e praticamente a elimina-
ção das colisões frontais, que
normalmente são acidentes
muito graves.

Instituição Federal vai atender
em breve a 1.500 estudantes

Na entrevista de ontem tam-
bém estavam presentes o reitor
do Instituto Federal da Paraíba,
João Batista de Oliveira Silva, e a
diretoradeEducaçãoProfissional
do MEC, Andrea Andrade. Eles
destacaramaimportânciada ins-
tituição federal em Campina
Grande e disseram que a Paraíba
foiprivilegiadacomaescola,que
já está em pleno funcionamento,
atendendo atualmente a 800 alu-
nos, mas a meta é chegar a 1.500
em breve.

"Não podemos afirmar que a
luta pela instalação do Instituto
Federal em Campina Grande foi
de um só parlamentar, mas po-
demos dizer que houve um con-
junto de forças políticas para sua
chegada na cidade.

Aescolhadascidadessegueum
caráter técnico, mas claro que
houve uma conjunção de forças
políticas nesse sentido. E isso foi
muito bom", disse o reitor João
Batista.

Além do Instituto Federal de
Campina Grande, mais outros
cinco campi da instituição es-

tão sendo providenciados
para a Paraíba, sendo três já
com o canteiro de obras ins-
talado (Picuí, Monteiro e Prin-
cesa Isabel) e dois em fase de
licitação para a obra (Cabede-
lo e Patos). Na escola em Cam-
pina foram investidos R$ 5 mi-
lhões. Toda a solenidade de
inauguração será transmitida
pela NBR e TV Mec. O evento
vai contar com a presença do
presidente Lula, do governa-
dor da Paraíba, do prefeito de
Campina Grande, além de al-
guns ministros, deputados,
vereadores, secretários esta-
duais e municipais e prefeitos
da região.

A escola federal local oferece
cursostécnicosdenívelmédioem
informática e mineração. O cam-
pus também tem o curso supe-
rior de tecnologia em telemática.
Já foram contratados por concur-
so 40 professores e 33 técnico-ad-
ministrativos para a instituição.
O campus está localizado na rua
Tranquilino Coelho Lemos, 671,
bairro Jardim Dinamérica.

Defensoria realiza a I
Conferência Livre em JP
Ivani Leitão
DA DEFENSORIA

nDiscutiraampliaçãoegaran-
tia da atuação da Defensoria
Pública no acesso à justiça é
um dos objetivos da Primeira
ConferênciaLivredaDefenso-
ria Pública com Cidadania e
Segurança.Oeventoseráaber-
to pela defensora pública ge-
ral, Fátima Lopes, nesta terça-
feira(28), às8horas,noauditó-
riodaOAB/PB,queficanoCen-
trode JoãoPessoa.

Representantes da socieda-
de civil e do poder público no
Estado vão poder debater so-
bre a atuação da Defensoria
Pública no Acesso a Justiça,
penas alternativas, atendi-
mento às mulheres vítimas de
violência, com importantes
nomes nacionais, como Rena-
toCamposPintodeVittoqueé
presidentedaComissãodeJus-

tiçaeSegurançaPúblicadoIns-
tituto Brasileiro de Ciências
Criminais e a defensora Már-
cia de Alencar Araújo Matos,
coordenadora doProgramade
Penas e Medidas Alternativas
do Ministério da Justiça.

Segundo a defensora públi-
ca geral, Fátima Lopes, qual-
querpessoapodeparticiparda
Conferência Livre, que vai ser
importante também para tra-
çar diretrizes que vão propor-
cionar com que a Defensoria
Pública da Paraíba se adapte
cada vez mais as reais necessi-
dades do cidadão.

A Primeira Conferência da
Defensoria Pública com Cida-
dania e Segurança será reali-
zada das 8 às 18 horas, no au-
ditório da OAB, secção Paraí-
ba. Quem não se inscreveu
com antecedência, pode fazer
a inscrição antes da abertura
doevento.

HOJE

Na Fiep, Expedito Leite (DNIT) (E), disse que Lula também vai duplicar a BR-104

 CLÁUDIO GÓES
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“Paraíba democrática, terra amada”

Governo homenageia João Pessoa
n As homenagens à memória do ex-presidente da Paraíba, que faleceu em 26 de julho de 1930, aconteceram no domingo, no Centro da Capital

Governo do Estado re-
alizou, na manhã de
domingo (26), eventos

em memória do ex-presidente
João Pessoa, falecido em 26 de
julho de 1930. Ele governou a
Paraíba de 1928 a 1930. As ho-
menagens tiveram início às 9
horas, com uma missa na Igre-
ja da Misericórdia, Centro da
Capital, presidida pelo monse-
nhor Edinaldo Araújo, da Pa-
róquia Santíssima Trindade,
do Valentina Figueiredo, e con-
celebrada pelo monsenhor
Nilson Nunes e pelo padre As-
sis. Antes do Evangelho, mon-
senhor Edinaldo fez referênci-
as à importância política e his-
tórica de João Pessoa para o
Estado da Paraíba e enalteceu
suas qualidades. A vice-presi-
dente da Funesc e cantora líri-
ca Ana Gouveia encerrou a
missa com uma oração.

O vice-governador do Esta-
do, que representou o gover-
nador na solenidade, destacou
que João Pessoa está na memó-
ria dos paraibanos, porque
trata-se de uma história forte,
escrita com sangue e que faz
parte da nossa Paraíba, e dis-
se que o Governo do Estado
tem esse papel de não só pre-
servar, mas também valorizar
cada vez mais a nossa histó-
ria. “Esse é um momento de
reflexão para todos nós, e o
Governo homenageia a Paraí-
ba ao homenagear João Pes-
soa”, comentou.

Em pronunciamento na Pra-

ça João Pessoa, representando
a família, o jornalista Abelar-
do Jurema sugeriu que o Go-
verno da Paraíba, no próximo
ano, nos 80 anos de morte de
João Pessoa, programe um
evento que marque sua traje-
tória também junto aos estu-
dantes nas escolas públicas e
privadas.

Ovice-governadorreferendou
apropostadeAbelardoecomu-
nicou que apresentará a suges-
tãoda famíliaaogovernadordo
Estado para que em 2010 os 80
anos de morte de João Pessoa
provoque amplo debate.

NONONONON
O historiador e escritor We-

llington Aguiar revelou que há
19 anos se pronuncia sobre a
memória de João Pessoa no ato
cívico da praça. Neste domin-
go, citou várias passagens da
vida do ex-presidente da Pa-
raíba publicadas em seu livro
João Pessoa – O Reformador.A
obra tem 350 páginas.

Dezenasde familiaresde João
Pessoa, autoridades e popula-
res, participaram da missa, que
teve acompanhamento musical
do grupo da Paróquia do Va-
lentina de Figueiredo e da ban-
da de Música da Polícia Mili-
tar. O sobrinho-neto de João
Pessoa, Fernando Pessoa de
Aquino, revelou que o presi-
dente da Paraíba foi um ho-
mem honrado e grande admi-
nistrador. Um outro sobrinho-
neto, o jornalista Abelardo Ju-
rema, afirmou que a família
sempre fica comovida pelas ho-
menagens, mesmo passados 79

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Autoridades prestigiaram a solenidade em homenagem ao ex-presidente

DomMarceloabrehomenagensàpadroeira

n OmonsenhorMarceloCar-
valheira, arcebispo emérito
da Arquidiocese da Paraíba,
abriu ontem oficialmente as
festasemhomenagemaNos-
saSenhoradasNeves,padro-
eira de João Pessoa.

As comemorações come-
çaram com o hasteamento
das bandeiras em frente à
Arquidiocese. Em seguida,
os fiéis participaram de uma
novena. Em sua pregação,
Dom Marcelo ressaltou que
esse momento é de agrade-
cer pelas bênçãos conquista-
das. "Deus é perdão, é paz, é
amor. E devemos nos voltar
para ele", destacou.

A cerimônia reuniu cerca
de 200 pessoas. Entre elas es-
tavam autoridades, como o
ex-desembargador da Paraíba,

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

Cehap contesta
ação executada
pelo Ministério
do Trabalho
n A ação de execução impetrada
peloMinistérioPúblicodoTraba-
lho (MPT), referenteaoTermode
Ajustamento de Conduta (TAC),
está sendo rebatida judicialmen-
te pela Companhia Estadual de
Habitação Popular (Cehap), por
a empresa confiar na vigência e
nostermosdoart.37IIdaConsti-
tuiçãoFederal,queestabeleceque
a contratação de servidores para
cargos comissionados é de livre
nomeação. E por entender, assim
como o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que a Justiça do Traba-
lho é incompetente para proces-
sar e julgar as ações que se esta-
beleçam as relações de cunho ju-
rídico-administrativo.

Segundo a Presidência da
Cehap,oMPTfirmouoTACem
maio de 2005 com um servidor
comissionado da Companhia,
sem poderes de representação
para tal, o qual assumiu o com-
promisso, nos autos do Procedi-
mento Investigatório (PI) nº 50/
2005, Cláusula Quarta, de:
“Afastar, até o dia 31 de dezem-
bro de 2005, os trabalhadores ir-
regularmente admitidos e abs-
ter-se, doravante, de contratar
empregadossempréviaaprova-
ção em concurso público.”

Na ação, o MPT alega que fo-
ram encontrados 73 trabalha-
dores em situação irregular por
serem detentores de cargos ou
empregos comissionados, li-
vremente nomeados sem con-
curso público. Sendo assim,
confiando na sua decisão, o
MPT buscou dar a liquidez an-
tecipada ao TAC para se tornar
supostamente executável, limi-
tando as nomeações aos dire-
tores e conselheiros das empre-
sas de economia mista.

Para o presidente da Cehap,
Carlos Mangueira, o surpreen-
dentedetodoesseocorrido,éque
o MPT vinha convivendo tole-
rantemente com essa suposta si-
tuação por mais de quatro anos.
E só agora, quando se instala um
novoGovernonoEstado,queain-
da não teve tempo de corrigir os
erros do passado recente, o MPT
resolve executar o Termo de
Ajustamento de Conduta. E ain-
da,decideagirnummomentode-
licado para a Cehap, quando o
governo federal lança o ambicio-
soprogramahabitacional“Minha
Casa,MinhaVida”,queexigeum
total comprometimento de todos
os servidores do órgão.

anosdesuamorte.Eledisseque
JoãoPessoanãoéesquecidopela
coragem que ele teve, pela im-
portância histórica e perfil re-
formador. “Enquanto houver
esse sentimento prevalecendo,
João Pessoa será imortal, pra
sempre”, enfatizou.

As homenagens à memória
do ex-governador da Paraíba
se encerraram ao meio-dia,
com a família depositando no
mausoléu, no Palácio da Re-
denção, uma coroa de flores en-
viada pelo governador.

Várias autoridades partici-
param das comemorações, a
exemplo da secretária de Co-
municação Institucional, Lena
Guimarães, dos secretários da
Casa Civil, Élson Pessoa de
Carvalho, e dos Esportes, co-
ronel Francisco, do coman-
dante geral da Polícia Militar,
coronel Carvalho, do deputa-
do estadual João Gonçalves,
representante da Assembléia
Legislativa, e da presidente da
Fundação Casa de José Améri-
co, Letícia Maia.

Júlio Aurélio Coutinho. A pro-
gramação religiosa segue até 5
de agosto, dia do aniversário de
424 anos da cidade de João Pes-
soa. Serão realizadas missas às
17 e novenas às 19 horas.

Enquanto os católicos parti-
cipavam da novena na Arqui-
diocese, em outro ponto da
área, comerciantes começavam
a armar suas bancas. Apesar
de a festa profana em homena-
gem a Nossa Senhora das Ne-
ves só começar oficialmente no
dia 1º de agosto, vários vende-
dores resolveram se antecipar
e já começaram a faturar algum
dinheiro com o comércio de
seus produtos.

Um deles era Antonio Joa-
quim do Nascimento, 48 anos.
Ele contou que há 30 anos tra-
balha em festas populares, co-
mercializando lanches, como
batatas fritas e "maçãs do
amor". "Investi cerca de R$

1.200 nos produtos e espero fa-
turar R$ 2.500", declarou.

Esedependerdoapoiodapre-
feitura, o autônomo vai alcan-
çar a meta. A Fundação Artísti-
ca de João Pessoa (Funjope) ela-
borou uma programação que
inclui atrações culturais e apre-
sentação de músicos. Entre elas
está um show da cantora Elba
Ramalho, que será realizado no
dia 4. O local será perto do Via-
duto Damásio Franca.

ATRAÇÕES
As atrações começarão a se

apresentar no dia 1º de agosto.
Serão armados quatro palcos.
Doisdeles ficarãonaPraçaDom
Adauto e os demais próximos
ao Viaduto Damásio Franca.
Entre os artistas que farão sho-
ws estão Dida Fialho, Amandí
Cortez, Caronas do Opala, Pura
Raiz e Odecasa. Ao todo, são 15
nomes. As apresentações come-

çarão partir das 21 horas.
Outro palco será destina-

do para as 15 atrações da cul-
tura popular. Também have-
rá participação voluntária de
diversos grupos, vindos do
Serviço Social do Comércio
(Sesc) no turno da tarde. Se-
rão três atrações por noite.

Ao lado do espaço reser-
vado à cultura popular, ha-
verá a Tenda do Cordel, re-
servada à venda de CDs,
DVS e cordéis. O local será
comandado pelo mestre
Francisco Diniz, de Manda-
caru. Cerca de 550 brincan-
tes, distribuídos em 15 gru-
pos irão participar das ati-
vidades. Quadrilha junina,
lapinha, coco de roda, ban-
da de pífano e boi de reis se-
rão os carros-chefes dos fol-
guedos serão algumas das
expressões culturais pre-
sentes na festa.

O

 JOÃO FRANCISCO/SECOM

NOSSA SENHORA DAS NEVES
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“Paraíba democrática, terra amada”

Direitos da mulher

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Nunca li algo tão cabotino. Esteve para ser lan-
çado em recente evento público, mas, providenci-
almente, apareceu alguém de bom senso para evi-
tar a indelicadeza. Vou reproduzir, apenas para
matar curiosidade de vocês. Mas que é de morte,
é. Trata-se de uma declaração de direitos da mu-
lher, em versão estupidamente machista. Vejam
que coisa mais desprezível - nem por isso menos
criativa, é verdade. Confiram:

- Toda mulher tem o direito de permanecer cala-
da até que um homem lhe dirija a palavra.

- Toda mulher tem o direito de lavar, passar, co-
zinhar, costurar, engomar, sendo ela, e mais nin-
guém, a verdadeira rainha do lar.

- Toda mulher tem direito ao lazer, podendo per-
manecer horas fazendo tricô, crochê, bordados...

- Toda mulher tem o direito de ser total e absolu-
tamente fiel ao seu homem.

- Toda mulher tem o direito ao trabalho, desde
que seja doméstico, e, por extensão, o direito de se
atualizar tecnicamente para poder melhor usufruir
de suas ferramentas de trabalho, sabidamente: for-
nos, fogões, máquinas de lavar, liquidificadores,
enceradeiras, aspiradores de pó...

- Nenhuma mulher deve ser molestada com uma
flor. Ecologistas do mundo inteiro estão se revol-
tando com essa postura, além do que estudos ci-
entíficos recentes comprovam que as flores têm
sentimentos e podem ficar traumatizadas com essa
atitude.

- Toda mulher tem o direito de perdoar o seu ho-
mem por eventuais momentos de fraqueza carnal,
quer sejam com prostitutas, conhecidas, amigas
e/ou familiares.

- Nenhuma mulher poderá ser privada de assis-
tir à novela das oito, a menos que o jantar ainda
não esteja pronto ou estiver sendo exibida uma
partida de futebol em qualquer um dos outros ca-
nais.

- Estando as roupas lavadas e passadas, as cri-
anças bem cuidadas e na escola, o almoço/jantar
prontos, a louça lavada, o chão encerado, os vi-
dros desembaçados, a cama arrumada, a mulher
tem o direito de fazer o que bem entender para
preencher o seu tempo, desde que tenha solicitado
autorização do marido.

- No "Dia Internacional da Mulher", que ocorre
felizmente uma única vez ao ano, a mulher tem o
direito de jantar no melhor restaurante da cidade
(desde que tenha efetuado a reserva), de ir ao tea-
tro (desde que tenha providenciado os ingressos) e
de ir a um motel (desde que seu companheiro não
esteja muito cansado), ficando por sua conta to-
das as despesas contraídas durante o passeio.

Vôte!

Estado vai investir
1,8 mihão em obras
n Os recursos serão aplicados na construção de casas, aquisição de equipamentos

para os garimpeiros da região, reformas de duas escolas, um ginásio e um estádio

EM PEDRA LAVRADA

Gledjane Maciel
DA SECOM

o ‘Dia Nacional do Ga-
rimpeiro’, o governador
do Estado anunciou

obras no valor de R$ 1,8 milhão
para o município de Pedra La-
vrada. Os recursos serão apli-
cados na construção de casas,
aquisição de equipamentos
para os garimpeiros da região,
reformas de duas escolas, um
ginásio e um estádio. O anún-
cio aconteceu na tarde de sába-
do (25) no ginásio de esportes
Antônio Cordeiro Neto.

A cidade de Pedra Lavrada
vai receber R$ 1,8 milhão para
áreas de saúde, educação e ha-
bitação. Serão aplicados R$ 370
mil para manutenção do Hos-
pital Antônio Cabral. Os recur-
sos no valor de R$ 700 mil fo-
ram destinados para reformas
das escolas Francisco Ferreira
e Graciliano Fontins e do giná-
sio de esportes. O governador
firmou um convênio com a pre-
feitura de Pedra lavrada para
construção de 34 casas habita-
cionais. O restante do dinheiro
será aplicado na aquisição de
equipamentos para ampliação
da produtividade dos garim-
peiros que trabalham na extra-
ção de minérios.

Acompanhado do vice-go-
vernador do Estado, o gover-
nador participou das festivida-
des, que reuniu cerca de 500 ga-
rimpeiros das regiões do Curi-
mataú e do Seridó paraibano e
assinou as ordens de serviços.
Na ocasião, ele ressaltou a im-
portância das obras que serão
realizadas nos próximos meses
e da necessidade de aumentar
a produtividade dos garimpos,

SECinscreveatéhojeparaprocessoseletivo

n ASecretariadeEstadodaEdu-
cação e Cultura, através da Ge-
rência Executiva de Jovens e
Adultos e as Coordenações Exe-
cutivaePedagógicadeEducação
de Jovens e Adultos, realiza ins-
crições até hoje para o Processo
Seletivo Simplificado da Equipe
daCoordenaçãoEstadualeEqui-
pe de Pólo do Programa Nacio-
nal de Inclusão de Jovens - Pro-
jovem Urbano - PB.

O processo tem como finali-
dade contratar três profissio-
nais, sendo: um profissional

para o apoio técnico adminis-
trativo, a nível estadual, com
formação em nível superior, de
preferêncianaáreadeeducação,
experiência com o público, co-
nhecimento básico em informá-
tica,nãopossuirvínculoempre-
gatício, disponibilidade de 40h
semanais e que tenha disponi-
bilidade para viajar.

As outras duas vagas são para
a equipe Pólo, sendo: uma para
diretor executivo com formação
em nível superior de preferência
naáreadeEducação, experiência
em gestão de projetos, progra-
mas e políticas públicas conheci-
mentobásicoeminformática,não

possuir vínculo empregatício em
qualquer esfera do serviço públi-
co e privado, disponibilidade de
40h semanais e com disponibili-
dade para viajar.

A outra vaga é para diretor
pedagógico, com formação em
nível superior na área da Educa-
ção, experiência em gestão de
projetos, programas e políticas
públicas, conhecimento básico
eminformática,nãopossuirvín-
culo empregatício em qualquer
esfera do serviço público ou pri-
vado, disponibilidade de 40h se-
manais, também, com disponi-
bilidade para viajar.

Cláudio Pereira
DA SEC

já que a extração de minérios é
a maior fonte de economia e
geração de empregos para o
município de Pedra Lavrada e
das cidades circunvizinhas.

O governador assinou as or-
dens de serviços e o convênio
para construção das casas em
parceria com a prefeitura. Du-
rante seu discurso, ele fez ques-
tão de reafirmar o compromis-
so do Estado com o desenvolvi-
mento econômico e social da
região. “Os convênios assina-
dos foram para garantir quali-
dade de vida para os habitan-
tes de Pedra Lavrada e trazer
mais empregos e produção
para o município”, disse.

O prefeito de Pedra Lavra-
da, José Antônio Guedes, fa-
lou da satisfação de receber o
governador e das obras que
serão realizadas pelo Gover-
no do Estado. “A cidade está
em festa e os recursos anunci-
ados são de extrema impor-
tância para o desenvolvimen-
to social. Serão comprados

equipamentos para os garim-
peiros, e agora os trabalhado-
res poderão transformar o
minério bruto em pó, facili-
tando a sua comercialização”,
acrescentou.

Na região do Curimataú e Se-
ridó, são extraídos caulins, fel-
dspatos, filitos, quartzo, mica,
coreto, argila, gipso, calcário,
nitratos, entre outros minerais.
Oprodutovendidopelosgarim-
peiros é a preço muito baixo,
apesar de ser valorizado pelo
mercado nacional e internacio-
nal. Com a aquisição dos equi-
pamentosea transformaçãodos
produtos que antes era comer-
cializado de forma artesanal, o
minério passará a agregar va-
lor. “Um exemplo, o feldspato
que está sendo comercializado
por 12 reais a tonelada e passa-
rá a ser vendido por 100 reais,
triplicando seu valor. Uma
grande diferença para o garim-
peiro”, explicou Dagmar Alves,
gerentedacooperativadePedra
Lavrada.

Os garimpeiros serão beneficiados com a compra de novos equipamentos

N

 ANTÔNIO DAVID
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“Paraíba democrática, terra amada”

Arlinda Marques mantém vacinas
n Complexo de Pediatria  já atendeu a 2.429 pessoas com a aplicação de 12 tipos de vacinas e imunoglobulinas especiais fora do calendário

O

Paraíba confirma 7 casos da gripe
InfuenzaAetemmais2suspeitos

n A Secretaria de Estado da
Saúde (SES) anunciou, on-
tem, segunda-feira (27) que
o exame laboratorial de um
paciente do município de Ta-
vares deu positivo para o ví-
rus H1N1. Com essa confir-
mação, sobe para sete o nú-
mero de casos confirmados
da nova gripe no Estado.
Outros dois estão sendo in-
vestigados e, desde o surgi-
mento da nova gripe, 18 fo-
ram descartados. A SES es-
clareceu que ainda não há
evidência da circulação do
vírus na Paraíba e que a
orientação continua sendo
priorizar a assistência ao
paciente com doença respi-
ratória grave, que pode es-
tar infectado por qualquer
vírus. De 2005 até o dia últi-
mo dia 20 de julho, a SES re-
gistrou 1.642 óbitos por in-
fluenza (gripe comum), no
Estado.

"Os casos confirmados na
Paraíba são de pessoas que
tiveram contato com pacien-

tes infectadosdeoutrosEstados.
Atualmente, não temos regis-
tros de transmissão autóctone
(de pessoa para pessoa, dentro
do território paraibano) do
H1N1, mas, conforme a OMS,
deveremos sim confirmar ou-
troscasos,nofuturo.Nãoháevi-
dênciadequeovírusH1N1seja
mais letal do que o vírus da gri-
pe comum. Qualquer um pode
matar, se o paciente tiver fator
de risco para complicações. Por
isso, lembramos que o paciente
gripado deve procurar seu mé-
dico ou o serviço de saúde mais
próximo para que seja avalia-
do",afirmouDianaPinto,Geren-
te de Resposta Rápida da SES.

O último caso confirmado é
do pedreiro de 25 anos, mora-
dor do município de Tavares,
que apresentou síndrome sín-
drome gripal (febre, tosse, ca-
lafrio, conjuntivite e cefaléia)
no dia 15. A doença evolui para
uma pneumonia e o pedreiro
foi internado no Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro
(HUAC), tendo alta poucos
dias depois. No último final de
semana também foi confirma-
da a doença em um estudante

de 31 anos, morador de João
Pessoa, que está na UTI do
Hospital Universitário
Lauro Wanderley. Ele foi in-
fectado durante um con-
gresso da UNE, em Brasília.
"Este paciente tem uma do-
ença respiratória grave, co-
nhecida como 'peito de
pombo' e chegou a ficar dois
meses em uma UTI, em ou-
tra ocasião", ressaltou Dia-
na Pinto.

Foram descartados os ca-
sos suspeitos de uma analis-
ta judiciária de 39 anos, mo-
radora de João Pessoa; uma
dona-de-casa carioca de 24
anos, que está visitando a
família em Campina Gran-
de e de um agricultor de 31
anos, morador de Bonito de
Santa Fé. Estão sendo inves-
tigados outros dois: um sur-
fista de 31 anos, morador de
João Pessoa, que esteve no
Rio de Janeiro, e uma estu-
dante de 18, também de João
Pessoa, que esteve em Brasí-
lia. Ele tem uma imunode-
pressão e ela tem asma. Os
dois estão internados no
HULW, na Capital.

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

s últimos quatro me-
ses, o Centro de Refe-
rência de Imunobioló-

gicos Especiais (Crie), que fun-
cionanoComplexodePediatria
Arlinda Marques, atendeu
2.429 pessoas, com a aplicação
de 12 tipos de vacinas e imuno-
globolinas especiais, que não
estão disponíveis no calendá-
rio vacinal do serviço público
de saúde. A unidade, mantida
pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES), atende usuários
com imunodeficiência congêni-
ta ou adquirida, portadores de
neoplasias, doenças renais, car-
diopatias, neuropatias, doença
pulmonar crônica, doenças he-
matológicas, síndromes (a
exemplo da Síndrome de
Down), diabetes insulino-de-
pendentes, entre outras.

Deacordocomapediatraeco-
ordenadora do Crie, Darcy de
Lucena,nosúltimosmeses,oser-
viço atendeu uma média de 607
pessoas/mês.Segundoela,oCrie
tem a finalidade de avaliar as
indicações de imunobiológicos
(vacinas), aplicar as vacinas,
como também avaliar e acom-
panhar os eventos adversos
(reações) pós-vacinação, em
todo o Estado. "Esses imunobi-
ológicos só poderão ser libera-

dos se o caso estiver contem-
plado na portaria do Ministé-
rio da Saúde", informou Darcy
de Lucena

DESCENTRALIZAÇÃO
Segundo Walter Albuquer-

que, chefe do Núcleo de Imuni-
zação da SES, a secretaria solici-
ta os imunobiológicos ao Minis-
tério da Saúde e, de acordo com
a necessidade, poderá descen-
tralizar para as 13 gerências
regionais de Saúde. "É uma for-
ma que encontramos de aten-
der os usuários que moram dis-
tante e, muitas vezes, não têm
condições de se deslocarem até
João Pessoa", informou.

De acordo com Walter, além
das vacinas, o Crie oferece
imunoglobulinas, que geral-
mente são liberadas para as
pessoas que tiveram perfura-
ções com objetos cortantes
(que não tenham sido vacina-
dos com a AT), mordidas de
cães ou outros. O Crie também
oferece imunoglobulina con-
tra a hepatite B para bebês que
nasceram de mães portadoras
da doença.

O chefe do Núcleo de Imuni-
zaçãodaSES informouquepara
ter acesso aos serviços do Crie,
é necessário que o médico do
paciente emita para a unidade
um laudo, descrevendo a doen-
ça de base e o motivo da solici-

tação, juntamente com os exa-
mes laboratoriais e laudos
comprovando a patologia.

Serviço - A unidade foi im-
plantada em outubro de 1998.
O centro dispõe de um cadas-
tro com 5.372 usuários. O ser-
viço funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 7 às 11 horas e das
13 às 17 horas. Aos sábados,
domingos e feriados, os funcio-
nários do Crie ficam de sobrea-
viso para atender aos pacien-
tes que dão entrada nos hospi-
tais e maternidades e que ne-
cessitem de alguns tipos de
imunoglobulinas.

BENEFICIADA
Afuncionáriapúblicaaposen-

tada de 66 anos, Vera Lúcia An-
drade Venâncio é portadora de
insuficiência renal crônicaenes-
ta terça-feira foi atendida com a
1ªdosedahepatiteA.De acordo
com ela, o serviço prestado pelo
Crie é de suma importância e
só tem a contribuir para a saú-
de dos paraibanos.

"A minha imunidade é defi-
citária, e diante disso, preciso
me resguardar de várias doen-
ças. Esta ação do governo é
muito boa não só na parte de
vacinas, mas garante um su-
porte na parte de medicamen-
tos e serviço de hemodiálise
para a população carente", des-
tacou.

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

n Objetivando profissionais
que entendam o problema do
usuário desde a unha até a ca-
beça, prossegue até a próxima
quinta-feira, no Hotel Portal
do Sol, no bairro do Bessa, em
João Pessoa, a Oficina de Edu-
cação Permanente em Saúde,
promovida pela Secretaria de
Saúde do Estado. O objetivo é
melhorar a qualidade do aten-
dimento nos serviços de saú-
de em todos os 223 municípios
da Paraíba.

"Nós não queremos uma me-
dicina curativa, queremos
promoção e prevenção. E são
com esses cursos de Educação
Permanente que a Secretaria
da Saúde mudará as técnicas e
práticas sociais que estão en-
cravadas há anos no setor". A
afirmação é da Gerente Execu-
tiva da Atenção Básica da SES,
Niedja Rodrigues.

A determinação das oficinas
para o Plano Estadual de Edu-
cação Permanente em Saúde é
do secretário José Maria de
França e prevê que a SES tenha
banco de dados com pessoas
com a formação permanente
para que elas sejam agentes
multiplicadores mudando as
práticas antigas de atendi-
mento a saúde. "Trata-se de um
trabalho lento, mas perma-
nente que deverá trazer bons
resultados até o final do ano",
previu Niedja Rodrigues.

Ela informou também que a
deficiência de profissionais
que trabalham com educação
permanente ainda é grande
no que diz respeito ao atendi-
mento ao público. A capacita-
ção está sendo oferecida pela
equipe da Política de Educa-
ção Permanente em Saúde
(Peps), que faz parte da Gerên-
cia Executiva de Atenção Bá-
sica em Saúde da SES.

"As pessoas capacitadas
participarão do processo de
formação das Comissões Per-
manentes de Integração Ensi-
no-Serviço (Cies), que é o pon-
to de partida para o plano es-
tadual. O objetivo da política de
educaçãopermanenteéunirges-
tores, trabalhadores e usuários
para discutir as demandas da
população na área de saúde,
compartilhando responsabili-
dades e estimulando a prática
da cidadania", explicou a co-
ordenadora do Peps, Anadja
Rios.

QUALIDADE DE VIDA
De acordo com ela, o plano

Oficina de Educação em
Saúde foca atendimento
José Alves
REPÓRTER

estadual vai apontar como e o
que será feito para melhorar a
qualidade de vida das pessoas,
a partir da capacitação dos
trabalhadores. O plano será
consolidado a partir dos Pla-
nos Regionais de Educação
Permanente em Saúde, que
conterão as necessidades de
cada região do Estado, no que
diz respeito à capacitação dos
profissionais.Osplanosregionais
precisam ser aprovados pela
Comissão Intergestores Bipar-
tite (CIB) e pelo Conselho Esta-
dual de Saúde.

"Só através dessas oficinas
teremos um plano estadual
compatível com as necessida-
des dos usuários. Durante o
processo de elaboração dos
planos regionais, eles terão a
oportunidade de dizer em
quais áreas o serviço precisa
melhorar e de que forma", an-
tecipou Anadja.

As oficinas vão abordar as
perspectivas e desafios da po-
lítica de educação permanen-
te, a política de gestão do tra-
balho, as responsabilidades
institucionais no processo de
implantação e implementação
da política de educação perma-
nente e o papel dos Colegiados
de Gestão Regional, dos Con-
selhos de Saúde, da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e
das CIES na implementação da
educação permanente.

Participam do evento re-
presentantes das gerências
executivas da SES, Gerênci-
as Regionais de Saúde, Cole-
giados de Gestão Regional,
Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa), municípios-se-
des das regionais, municípi-
os que desenvolvem traba-
lhos em educação perma-
nente, instituições formado-
ras da área de saúde e funci-
onários dos serviços de saú-
de, como hospitais, hemo-
centros, Laboratório Central
do Estado (Lacen), Agência
Estadual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa) e Centro de
Referência em Saúde do Tra-
balhador (Cerest).

Os participantes foram divi-
didos em duas turmas de 100
pessoas. A programação tam-
bém conta com trabalhos em
grupo, apresentação de pai-
néis, debates e dinâmicas de
grupo. As atividades estão
tendo início às 8h20 e se esten-
dendo até as 17 horas, com in-
tervalo para refeição. A Políti-
ca Nacional de Educação Per-
manente em Saúde foi institu-
ída pelo Ministério da Saúde
em fevereiro de 2004.
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Sociedade faz alerta
sobre câncer de pênis
n Devido a doença, cerca de mil homens têm o membro amputado no Brasil no ano. Causada

pela falta de higiene, a moléstia é de fácil prevenção e requer apenas água e sabão
Canção dos Astronautas

Sitônio Pinto

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

sitoniopinto@gmail.com

O primeiro homem a pisar na Lua foi um brasileiro. E mais:
um nordestino. E outra mais: um paraibano. E mais ainda:
um caririseiro. Essa estória de se dizer que foi um ianque, não
foi. Cadê o filme dos turistas lunares desembarcando? Os grin-
gos não têm uma prova que chegaram lá, não têm um curta-
metragem de lembrança de sua alunissagem. Mas um cariri-
seiro de Monteiro foi, viu, e não perdeu o filme, trouxe tudo
bem descrito, tim-tim por tim-tim, contando como é a paisa-
gem lunar e a Terra vista de sua ilha espacial, como Caminha
fez, na carta a El Rei, descrevendo as mulheres índias "tão
saradas".

Pois um vate do Cariri foi, viu e contou, uns poucos anos
dos ianques dizererm que filmaram e, depois, que perderam o
filme. Vejam como é bonita a paisagem lunar e sua visão da
Terra:

Perdido entre crateras, e escondido / nos ásperos clarões
deste astro morto, / reecontro a paz e o berço prometido. / E
eis que vejo no céu, distante e nua, / a Terra-mátria, lua
desta Lua.

Vanildo Brito fez esse soneto aí pela metade da década de
sessenta, bem antes do propalado desembarque lunar pelos
caubóis de Marlboro. Nessa época, o Correio das Artes estava
desativado e o poeta do espaço sem espaço. Pelejei para publi-
car o soneto dele em um jornal qualquer, mas não encontrei
abertura nem boa-vontade. Ninguém, nem Neguzin atendeu.
Eu queria documentar a visão de Vanildo contando como era
a Lua antes que os russos ou os ruços chegassem por lá. A
primeira versão do soneto era assim, na primeira pessoa, um
texto subjetivo, o poeta narrando como se lá tivesse estado
(como de fato esteve), vendo, olhando, cantando e contando.

Perfeccionista que era, ele mexeu no poema várias vezes, e
passou a narrar na terceira pessoa, até chegar à forma derra-
deira, como está na Selecta Carmina, 1ª edição, p 129:

"Perdidos em crateras e escondidos / nos ásperos clarões
desse astro morto, / reencontro paz e o berço prometido. /
Então âncoras gemem, nasce o porto / ausente de jangadas e
navios / mas coroado de uma luz tão forte / que os duros
ângulos dos rochedos frios / cantam a vida, embora a grave
morte / continue habitando essas paragens. / Recoberto das
cinzas dos milênios, / sem lavas e sem rútilas miragens / os
vulcões, em seu côncavo silêncio. / No céu, muito distante e
muito nua, / a Terra-mátria, lua dessa Lua.

Essa descrição tem continuidade no Soneto Lunar II. Aqui a
nave fria, além os nautas / perdidos no sem-fim desses degre-
dos. / Nos ásperos clarões desse astro morto / ei-los a ver o
planetário porto. /

Toda vez que Vanildo mexia num poema, eu lhe dizia que a
versão anterior não era assim, era assim. E ele retrucava: "Você
é um chato; sua memória não esquece nada. Vai ser meu bió-
grafo." Assumo essa tarefa com muita saüdade, como ele pre-
viu: Os marinheiros do outrora, os nautas do antigamente /
nunca sentiram saudade tão funda / como a saudade desses
náufragos do espaço.

É uma pena que o bardo não tenha colocado este último
poema na sua Selecta Carmina. Eu observei isso a ele, quando
estávamos organizando o livro, mas Vanildo preferiu não
incluir esse e outros poemas, como aquele que descrevia o
processo de criação do poema pela inteligência artificial: Poe-
ma já vai nascer. /Automações se modulam em suas álgebras
mansas.

Para o leitor que não tem o Selecta Carmina, aguarde a se-
gunda edição que está para sair, possivelmente com dois se-
los: o da Editora Universitária e o das Edições Linha D'Água. É
um livro único no mundo, com sua Canção dos Astronautas e
outros poemas do espaço - inclusive os que tratam da Terra,
pois ela é vista como um fenômeno sideral.

erca de mil homens têm
o pênis amputado to-
dos os anos no Brasil.

Só na Paraíba, quase 400 ho-
mens perderam o órgão geni-
tal nos últimos 20 anos em ci-
rurgias realizadas no Hospi-
tal Napoleão Laureano, em
João Pessoa. Todos foram aco-
metidos por uma doença cuja
prevenção ainda é desconhe-
cida de muita gente: o câncer
de pênis. Causada pela falta
de higiene, a doença é de fácil
prevenção e requer apenas
água e sabão. Apesar disso, já
fez dezenas de vítimas tam-

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

C
bém na Paraíba.

Para alertar a população so-
bre o assunto, a Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU)
realizou neste sábado (25) uma
campanha educativa em todas
as partes do Brasil. Na Paraí-
ba, os trabalhos se concentra-
ram nos hospitais Universitá-
rio Lauro Wanderley, na Cida-
de Universitária, e Napoleão
Laureano, em Jaguaribe.

O presidente da Sociedade
Brasileira de Urologia, José
Carlos de Almeida, veio de
São Paulo participar pessoal-
mente da campanha. Ele ex-
plicou que a cirurgia de fimo-
se previne a doença porque o
câncer de pênis ocorre pela

Planodesaúdeéobrigado
a financiar esterectomia

n Desde janeiro de 2008 que os
planos de saúde estão obriga-
dos a dar cobertura a procedi-
mento de esterilização cirúrgi-
ca masculina, a vasectomia. A
Resolução Normativa 167, de-
termina que, a partir de 2 de
abril de 2008, os planos de saú-
de devem fazer procedimentos
como laqueadura de trompas e
vasectomia, além de serviços
de nutricionistas e fonoaudió-
logos e de outros profissionais.

A Unimed garante que cum-
pre as resoluções da Agência
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS).

No caso da vasectomia, a
Unimed JP garante dar cober-
tura, de acordo com o que de-
termina a ANS, que atualiza
o rol de procedimentos que
devem ser observados pelos
planos privados de saúde. A
Unimed JP destaca que conta
com setor específico para fa-
cilitar o relacionamento com
a ANS: o Núcleo de Saúde Su-
plementar.

Teresa Duarte
REPÓRTER

falta de higiene. E é a presença
do prepúcio (uma pele que fica
sobre o pênis) que mais difi-
culta a limpeza.

José Carlos explica que o
corpo humano produz uma
substância chamada de es-
megma. Ela serve de lubrifi-
cante durante o ato sexual,
mas deve ser retirada do pê-
nis. Em excesso, armazena
fungos, bactérias e pode dar
origem ao câncer de pênis.

Segundo o médico, o câncer
é causado apenas pela falta de
higiene. "Os homens circunci-
dados estão bem menos sujei-
tos à doença, tanto que Israel
não apresenta incidência des-
se câncer", destaca.

PGE-PBmove
ação contra o
ex-governador
e ex-secretário
n A Procuradoria Geral do Es-
tado da Paraíba (PGE-PB) pro-
tocolou ontem segunda-feira
(27) ação por improbidade ad-
ministrativa contra o ex-go-
vernador e o ex-secretário de
Estado da Receita. A medida
se refere ao programa 'Gol de
Placa', instituído pela Lei nº.
7.727, de 6 de maio de 2005,
que liberou cerca de R$ 3,5
milhões para clubes de fute-
bol sem a dotação orçamen-
tária exigida.

Instituído durante o gover-
no anterior sob a justificativa
de incentivar o futebol profis-
sional na Paraíba, o programa
possibilitava a clubes profis-
sionais da Primeira Divisão do
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol a captação de recursos
junto a contribuintes do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadoria e Serviços (ICMS)’.

O 'Gol de Placa', contudo,
iniciou-se sem previsão na Lei
Orçamentária Anual (LOA), o
que contraria o inciso I do ar-
tigo 167 da Constituição Fe-
deral de 1988. "O Programa
'Gol de Placa' só poderia co-
meçar a vigorar a partir do
ano seguinte, depois de ser
incluído na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), o que
não aconteceu. O Programa já
começou a vigorar no mesmo
ano de sua aprovação, sem
recursos previstos para isso",
declarou o atual secretário de
Estado da Receita, Anísio de
Carvalho Costa Neto.

Governadorquer levar
cursosparaensinomédio
n O governador do Estado
participou, na tarde de on-
tem (segunda-feira, dia 27),
do encerramento dos cursos
profissionalizantes no Cen-
tro de Apoio à Criança e ao
Adolescente (Cendac) e
anunciou que pretende criar
cursos semelhantes nas es-
colas estaduais. Depois de
assinar convênio no valor
de R$ 100 mil para realiza-
ção de novos cursos que se-
rão desenvolvidos em asso-
ciações de bairros de João
Pessoa, ele falou da impor-
tância de ações educativas
profissionalizantes nas co-
munidades de baixa renda
e da necessidade do jovem
estar qualificado para con-
seguir vaga no mercado de
trabalho. "Vamos criar cur-

sos profissionalizantes
dentro do ensino médio,
porque a qualificação é o
elemento essencial para a
inclusão no mercado de
trabalho", enfatizou.

O Cendac entregou certi-
ficados a 244 alunos, que
durante três meses assisti-
ram aulas de informática,
corte costura, auxiliar de
administração, cabeleirei-
ro, auxiliar de pessoal, arte
culinária. Os cursos tive-
ram duração de 200 horas
e foram realizados na Em-
presa Paraibana de Abas-
tecimento e Serviços Agrí-
colas (Empasa) e no Centro
Social Urbano (CSU) de
Cruz das Armas, atenden-
do aos jovens e adultos da
comunidade.
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“Paraíba democrática, terra amada”

CPF Nome do Devedor Número do Título
050.104.734-45 Adailton Alexandre da Silva 05010473445-A
053.903.844-07 Adelci Rodrigues de Oliveira 05390384407-A
055.531.074-40 Adriana de Sousa Rodrigues 05553107440-A
057.421.194-29 Adriano Batista de Souza 05742119429-A
045.177.914-24 Adriano do Rego Barros 04517791424-A
024.431.704-62 Adriano Rodrigues de Lira 02443170462-A
043.418.944-80 Agnaldo da Silva Santos 04341894480-A
403.358.874-49 Aguinaldo Januario da Silva 40335887449-A
028.589.024-70 Alexandre da Costa 02858902470-A
008.564.738-12 Aloiso Joaquim da Silva 00856473812-A
037.699.004-05 Amarildo Emidio dos Santos 03769900405-A
053.112.894-65 Ana Lucia dos Santos 05311289465-A
038.404.124-80 Ana Maria Paixao da Silva 03840412480-A
014.288.494-40 Ana Paula do Nascimento 01428849440-A
468.202.214-87 Anacleto Ancelmo da Cruz 46820221487-A
964.624.424-68 Antonia Galdino de Oliveira 96462442468-A
330.154.304-91 Antonia Oliveira dos Santos 33015430491-A
026.362.564-82 Antonio Araujo de Fontes 02636226482-A
424.628.354-15 Antonio Caetano dos Santos 42462835415-A
032.415.884-08 Antonio Costa de Lima 03241588408-A
069.316.487-56 Antonio da Silva 06931648756-A
537.475.184-00 Antonio da Silva Lima 53747518400-A
978.140.754-91 Antonio Francelino da Silva 97814075491-A
219.752.564-68 Antonio Francisco de Sousa 21975256468-A
032.626.524-40 Antonio Joao do Nascimento 03262652440-A
046.243.804-01 Antonio Luiz da Silva 04624380401-A
045.589.434-58 Antonio Marcolino da Silva 04558943458-A
818.846.217-91 Antonio Morais da Silva 81884621791-A
031.097.414-31 Antonio Pereira dos Santos Filho 03109741431-A
055.973.124-80 Carlos Luiz dos Santos 05597312480-A
917.200.524-68 Carlos Nogueira dos Santos 91720052468-A
035.406.247-67 Celia Lima de Melo 03540624767-A
049.624.934-77 Celia Maria Felipe de Lima 04962493477-A
058.367.684-71 Claudia Monica da Silva Clementino 05836768471-A
003.368.557-61 Daniel Monteiro Francisco 00336855761-A
953.510.194-34 Daniel Pereira 95351019434-A
044.606.314-23 Daniel Soares dos Santos 04460631423-A
046.387.454-40 Daniele Jacinto Goncalves 04638745440-A
106.998.747-69 Deny Ribeiro de Sousa 10699874769-A
029.117.004-81 Dorgival Candido da Silva 02911700481-A
597.588.647-34 Edgar Justino da Cunha 59758864734-A
034.510.354-80 Edinalva Fortunato da Silva 03451035480-A
022.757.364-17 Edione Matias de Araujo 02275736417-A
675.514.594-72 Edivaldo Ferreira de Lima 67551459472-A
030.672.484-73 Edivania Andrade da Silva 03067248473-A
024.260.934-12 Ednaldo Lourenco de Mendonca 02426093412-A
191.054.364-00 Eduardo Augusto de Lima 19105436400-A
062.905.364-27 Edvalda Bernardo Alves 06290536427-A
056.789.314-66 Edvaldo da Silva Marcolino 05678931466-A
798.906.104-00 Edvaldo Francelino Bezerra 79890610400-A
042.810.454-14 Elias Apolinario dos Santos 04281045414-A
045.177.824-33 Eloinaldo Alves da Silva 04517782433-A
042.931.764-62 Erivaldo Freire de Assis 04293176462-A
033.560.384-00 Erivan Marcolino da Silva 03356038400-A
047.790.844-66 Ernande Maia do Nascimento 04779084466-A
130.144.448-04 Espedito Palmeira de Menezes 13014444804-A
048.432.084-00 Everaldo Marcolino da Silva 04843208400-A
852.993.757-00 Fernando Jose Barbosa 85299375700-A
042.542.234-80 Flavio Batista Ferreira 04254223480-A
031.563.304-26 Francisco de Assis Alves da Silva 03156330426-A
047.138.824-61 Francisco de Assis Paulino da Silva 04713882461-A
343.335.684-04 Francisco de Oliveira Filho 34333568404-A
020.076.084-05 Francisco de Sousa Bezerra 02007608405-A
032.423.094-05 Francisco Jose de Lima 03242309405-A
259.568.348-97 Francisco T eodosio da Costa 25956834797-A
536.900.524-91 Francisco Trajano da Silva 53690052491-A
273.211.718-84 Geovane Vicente de Lima 27321171884-A
154.100.088-98 Geraldo Francisco Alves 15410008898-A
805.858.334-00 Geraldo Galdino de Oliveira 80585833400-A
042.652.374-10 Geraldo Herculano da Silva 04265237410-A
330.129.894-04 Geraldo Joao de Lima 33012989404-A
422.228.264-20 Geraldo Jose de Fontes 42222826420-A
280.233.578-24 Geraldo Martins dos Santos 28023357824-A
050.652.454-01 Geraldo Rodrigues do Nascimento 05065245401-A
893.751.224-68 Geraldo Soares de Melo 89375122468-A
049.403.524-20 Gilberto Ribeiro de Andrade 04940352420-A
032.424.314-64 Gilvan Anisio Bento 03242431464-A
033.640.314-36 Giselia Maria da Silva Felipe 03364031436-A
026.652.254-84 Giselio Nunes dos Santos 02665225484-A
026.789.564-07 Givanildo Jose de Lima 02678956407-A
965.769.954-15 Gloria Ferreira da Silva 96576995415-A
040.642.194-30 Graciana Coelho da Silva 04064219430-A
028.405.814-93 Inaldo Vicente Ferreira 02840581493-A
043.355.844-07 Iraneide Gomes dos Santos 04335584407-A
043.156.304-70 Ivanilda Fortunato Lopes 04315630470-A
032.425.344-33 Ivonete Estevao dos Santos 03242534433-A
055.820.727-80 Joaci Batista Ribeiro 05582072780-A
806.580.597-34 Joao Andrade Diniz 80658059734-A
046.511.304-45 Joao Anisio Bento 04651130445-A
404.241.464-87 Joao Augusto dos Santos 40424146487-A
043.030.484-61 Joao Batista de Pontes 04303048461-A
060.602.614-26 Joao Batista Soares dos Santos 06060261426-A
805.463.154-53 Joao Domingos dos Santos 80546315453-A
237.226.064-20 Joao Farias de Oliveira 23722606420-A
033.749.154-26 Joao Genuino de Oliveira 03374915426-A
964.618.614-91 Joao Pereira de Lima 96461861491-A
415.915.854-49 Joao Pereira de Souza 41591585449-A
885.673.974-72 Joao Roberto da Silva 88567397472-A
033.749.214-00 Joao Sergio de Oliveira 03374921400-A
032.426.874-26 Jorge Rodrigues de Lira 03242687426-A
061.644.484-25 Jose Adriano da Silva 06164448425-A
061.427.014-62 Jose Agostinho Bezerra 06142701462-A
050.870.874-50 Jose Agostinho Bezerra Filho 05087087450-A
033.643.344-12 Jose Alexandre da Silva 03364334412-A
033.643.434-03 Jose Antonio Anselmo de Oliveira 03364343403-A
878.276.464-68 Jose Antonio da Silva 87827646468-A
024.334.774-09 Jose Antonio Matias da Silva 02433477409-A
030.512.304-13 J ose Avelino da Silva 03051230413-A
050.787.984-80 Jose Bezerra dos Santos 05078798480-A
157.935.558-70 Jose Celestino de Melo 15793555870-A
040.614.254-80 Jose Cristiano Alves 04061425480-A
047.316.234-21 Jose Cruz dos Santos 04731623421-A
032.427.214-62 Jose da Silva Gomes 03242721462-A
025.060.004-88 Jose da Silva Serafim 02506000488-A

148.154.478-02 Jose Diogo da Silva 14815447802-A
061.329.984-11 Jose do Patrocinio Lima de Araujo 06132998411-A
288.451.104-00 Jose Domingos dos Santos 28845110400-A
032.427.454-85 Jose Euclides Rodrigues 03242745485-A
719.183.704-78 Jose Felix Neto 71918370478-A
623.186.834-68 Jose Felix Salustino 62318683468-A
739.565.204-59 Jose Fernandes Dantas 73956520459-A
412.263.994-87 Jose Ferreira dos Santos 41226399487-A
031.744.574-08 Jose Freire de Assis 03174457408-A
929.267.034-49 Jose Galdino da Silva 92926703449-A
964.609.544-53 Jose Galdino de Oliveira Filho 96460954453-A
930.296.754-91 Jose Hilton Luiz da Silva 93029675491-A
286.525.598-05 Jose Joseilton da Silva 28652559805-A
080.513.657-63 Jose Lucas Galdino 08051365763-A
964.621.084-87 Jose Luiz da Silva 96462108487-A
010.064.767-76 Jose Maciel dos Santos 01006476776-A
051.629.614-00 Jose Marcolino da Silva 05162961400-A
010.217.567-50 Jose Marcolino da Silva 01021756750-A
044.742.004-62 Jose Marcolino da Silva 04474200462-A
052.331.184-24 Jose Marcos Rodrigues Moreira 05233118424-A
047.456.934-94 Jose Nilton de Oliveira 04745693494-A
045.178.004-31 Jose Olimpio da Silva 04517800431-A
396.022.304-87 Jose Paulo Ferreira 39602230487-A
608.357.884-15 Jose Pedro Fernandes da Silva 60835788415-A
446.930.014-49 Jose Ramos da Silva 44693001449-A
039.221.804-69 Jose Ribeiro da Silva 03922180469-A
982.322.404-82 Jose Roberto Anselmo da Silva 98232240482-A
013.489.344-17 Jose Roberto da Silva 01348934417-A
045.726.404-75 Jose Roberto Ferreira 04572640475-A
582.379.764-87 Jose Roberto Fidelis Santos 58237976487-A
033.644.714-01 Jose Roberto Matias dos Santos da Silva 03364471401-A
061.168.904-90 Jose Ronaldo da Cruz 06116890490-A
342.895.504-87 Jose Salustino Paixao 34289550487-A
038.777.414-95 Jose Salustino Paixao Filho 03877741495-A
116.970.228-71 Jose Silva de Lira 11697022871-A
042.652.434-95 Jose Silva de Oliveira 04265243495-A
364.064.304-68 J ose Tarciso da Silva 36406430468-A
048.012.844-85 Jose Vieria de Sousa 04801284485-A
042.202.674-33 Josefa Cipriano dos Santos 04220267433-A
040.341.904-26 Josefa Oliveira da Paixao 04034190426-A
043.846.174-61 Josefa Porfirio de Lima 04384617461-A
050.809.984-66 Joselio Camelo da Silva 05080998466-A
264.007.838-06 Josileide Jacinto Ferreira 26400783806-A
982.282.424-68 Josilene Costa da Silva 98228242468-A
025.064.774-54 Josimar Vicente Ferreira 02506477454-A
052.415.114-82 Leda Maria Alves da Silva 05241511482-A
044.468.614-25 Luciene A velino da Silva 04446861425-A
048.923.854-84 Luciene Santana Bernardino 04892385484-A
028.730.534-10 Lucilene Gomes dos Santos 02873053410-A
114.203.648-04 Lucineide Ferreira de Araujo 11420364804-A
339.184.064-15 Luis Paulino da Silva 33918406415-A
007.606.224-42 Luis Pereira de Almeida 00760622442-A
288.263.024-72 Luiz Alves da Trindade 28826302472-A
013.073.824-79 Luzia Vicente da Silva 01307382479-A
043.164.464-01 Luzimar Jose Vicente 04316446401-A
674.614.764-91 Manoel Gomes dos Santos 67461476491-A
885.721.024-34 Manoel Porfirio Delgado 88572102434-A
805.855.404-97 Manoel Rodrigues dos Santos 80585540497-A
770.253.424-91 Marcelo Evangelista dos Santos 77025342491-A
043.231.594-20 Marcio Jose Monteiro 04323159420-A
041.880.654-35 Marcos de Sena Costa 04188065435-A
042.601.734-05 Maria Aparecida Costa de Melo 04260173405-A
032.433.284-03 Maria Augusta da Silva Alves 03243328403-A
049.282.144-55 Maria Cristina dos Santos Costa 04928214455-A
059.032.004-19 Maria da Luz Flor 05903200419-A
032.434.204-74 Maria da Piedade Justino da Silva 03243420474-A
042.098.704-55 Maria da Vitoria Silva 04209870455-A
041.939.824-40 Maria das Dores da Silva 04193982440-A
044.766.714-97 Maria das Gracas Costa da Silva 04476671497-A
051.167.064-86 Maria das Gracas da Silva Pereira 05116706486-A
044.126.024-19 Maria das Gracas Nunes da Silva 04412602419-A
032.434.834-76 Maria das Gracas Silva 03243483476-A
039.296.964-52 Maria das Neves Rodrigues da Silva 03929696452-A
042.785.234-08 Maria de Fatima Francelino de Oliveira 04278523408-A
043.026.144-63 Maria do Livramento Fernandes da Silva 04302614463-A
042.764.384-89 Maria do Socorro da Conceicao 04276438489-A
927.479.064-34 Maria do Socorro Morais da Silva 92747906434-A
023.752.864-99 Maria Edinete de Oliveira 02375286499-A
026.241.964-55 Maria Edite dos Santos 02624196455-A
044.992.814-40 Maria Helena Marques da Silva 04499281440-A
034.885.684-90 Maria Ivanilda da Silva 03488568490-A
042.244.894-06 Maria Jose de Andrade 04224489406-A
046.449.924-02 Maria Jose de Oliveira Costa 04644992402-A
043.697.284-01 Maria Jose do Nascimento 04369728401-A
045.361.364-01 Maria Jose do Nascimento Couto 04536136401-A
032.438.314-23 Maria Jose Marques 03243831423-A
041.492.784-23 Maria Lucia Rodrigues da Silva 04149278423-A
727.755.134-68 Maria Matias de Lira 72775513468-A
051.177.864-32 Maria Paulino da Silva 05117786432-A
262.874.714-68 Maria Pereira dos Santos 26287471468-A
042.650.744-48 Maria Reis de Oliveira 04265074448-A
964.790.864-49 Maria Rodrigues de Lira 96479086449-A
038.469.794-14 Marineide Soares da Silva 03846979414-A
205.203.308-46 Marinezio Fidelis dos Santos 20520330846-A
047.363.244-65 Marizete Rodrigues dos Santos 04736324465-A
045.337.084-55 Marlene dos Santos Pereira 04533708455-A
051.504.734-13 Marlene Marcolino da Silva 05150473413-A
049.239.094-04 Marly Costa da Silva Nascimento 04923909404-A
051.237.744-83 Norma Alves Fernandes 05123774483-A
032.684.724-35 Nubia Paixao Anselmo da Silva 03268472435-A
043.153.214-19 Paula Franssinete Silva de Sales 04315321419-A
918.142.604-63 Paulo Braz da Silva 91814260463-A
044.656.974-73 Paulo Galdino de Oliveira 04465697473-A
035.263.024-80 Paulo Joao da Costa 03526302480-A
097.921.978-77 Pedro Antonio da Silva 09792197877-A
028.194.514-46 Pedro Candido da Silva 02819451446-A
040.287.414-59 Raimunda Justino dos Santos 04028741459-A
083.376.588-43 Reginaldo Benevenuto da Silva 08337658843-A
032.442.524-43 Rivaldo Silva de Oliveira 03244252443-A
052.820.764-46 Roberto Lino dos Santos 05282076446-A
832.362.605-72 Ronildo Cruz dos Santos 83236260572-A
023.905.714-76 Rosa Paulino de Melo 02390571476-A
042.787.054-25 Rosalia Ferreira Batista 04278705425-A
713.582.774-00 Rosalva Goncalves de Couto 71358277400-A
041.519.814-38 Rosangela Matias dos Santos 04151981438-A
050.937.094-25 Rosinaldo Mrques dos Santos 05093709425-A
893.753.604-82 Santino Fortunato Lopes 89375360482-A
646.826.684-04 Sebastiao Augusto da Silva 64682668404-A
021.722.884-46 Sebastiao Nascimento de Oliveira 02172288446-A
032.444.144-43 Sergio Soares dos Santos 03244414443-A
057.092.854-04 Severina Gomes de Sousa 05709285404-A
024.365.204-61 Severino Alves da Silva 02436520461-A
302.698.224-53 Severino Camelo da Silva 30269822453-A
025.975.014-00 Severino do Ramo da Silva 02597501400-A
086.583.918-25 Severino Henrique dos Santos 08658391825-A
514.723.094-72 Severino Jose da Silva 51472309472-A
041.703.124-65 Severino Lopes da Silva 04170312465-A
887.879.667-00 Severino Luiz da Silva 88787966700-A
031.229.284-85 Severino Mariano Moura da Silva 03122928485-A
178.036.998-04 Severino Nunes de Andrade 17803699804-A
739.083.124-34 Severino Nunes dos Santos 73908312434-A
037.771.554-97 Severino Rodrigues da Cruz 03777155497-A
043.542.804-77 T ania Maria Ancelmo da Silva 04354280477-A
929.267.544-34 Wilson Guedes Soares 92926754434-A

Eliezel Batista Felinto
Gerente Geral da Agência de Solânea-PB do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Praça 26 de novembro, 25, Ed. Samuel Duarte, Centro, Solânea-PB,

CEP: 58225-000

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

Responsavel.: ALINE K. OLIVEIRA PEREI-
R A
CPF/CNPJ....: 009219416/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.950,00
Cedente.....: DELUK LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043706
Responsavel.: ARQUITETA CONST LTDA
CPF/CNPJ....: 003999965/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.935,00
Cedente.....: NEO COMERCIO E D T C E F L
M E
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045813
Responsavel.: ARQUITETA CONST LTDA
CPF/CNPJ....: 003999965/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.935,00
Cedente.....: NEO COMERCIO E D T C E F L
M E
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045814
Responsavel.: CIMAC COM. E IND. DE MAT.
CONSTR. L
CPF/CNPJ....: 000702940/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  651,37
Cedente.....: ROBERT BOSCH LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043437
Responsavel.: DIMLIPE DISTR. DE MAT. DE
LIMP
CPF/CNPJ....: 002949003/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.41 1,20
Cedente.....: SUPERFITAS I COM FIT ADES
LTDA
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045625
Responsavel.: GIUSEPPE TRIGUEIRO BE-
ZERRA JUN
CPF/CNPJ....: 041712824-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   29,62
Cedente.....: APROVASAT CURSOS TELE-
TRANS LTD
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043788
Responsavel.: GIUSEPPE TRIGUEIRO BE-
ZERRA JUN
CPF/CNPJ....: 041712824-03

TOSCANO DE BRITO
S E RVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   56,67
Cedente.....: APROVASAT CURSOS TELE-
TRANS LTD
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043791
Responsavel.: JANAINA LOURENCO NO-
VASKI
CPF/CNPJ....: 039402566-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  289,20
Cedente.....: N.N. PESSOA COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044780
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEA PAIVA
FREIRE
CPF/CNPJ....: 467994434-04
Titulo......: CHEQUE R$2.230,00
Cedente.....: ANTONIO LEOPOLDINO VIEIRA
NETO
Apresentante: ANTONIO LEOPOLDINO VIEI-
RA NETO
Protocolo...: 2009 - 044727
Responsavel.: MARIA AURELUCIA GOMES
LIRA
CPF/CNPJ....: 132351334-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   26,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044969
Responsavel.: MICARLA LECIA DA SILVA
PACIFICO
CPF/CNPJ....: 010578305/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  121,16
Cedente.....: LIVRARIA E P APELARIA A RTE
E CULTURA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045317
Responsavel.: VIRGILIO BERNARDINO DA
SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 826873664-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   74,50
Cedente.....: EVERTON VIANA COELHO NE-
VES
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043445

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  1o. Oficio de Protesto a rua
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/07/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE

BRITO
 - Ti tular -

     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.: ADEILDO MENEZES  DA CU-
NHA
CPF/CNPJ....: 001034991/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  332,10
Cedente.....: GAL SHOES IND E COM
Apresent ante: BANCO ITAU S/A - A G. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044892
Responsavel.: BARBOSA E BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ....: 008977028/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  426,00
Cedente.....: AMERICA INDUSTRIA E COMER-
CIO DE BOL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044807
Responsavel.: C&M CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 003497415/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.880,00
Cedente.....: NEO COMERCIO E D T C E F L
M E
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045819
Responsavel.: C&M CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 003497415/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.880,00
Cedente.....: NEO COMERCIO E D T C E F L
M E
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045820
Responsavel.: C&M CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 003497415/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.890,00
Cedente.: NEO COMERCIO E D T C E F L ME
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045811
Responsavel.: C&M CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 003497415/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.890,00
Cedente: NEO COMERCIO E D T C E F L ME
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045812
Responsavel.: CELINA TORRES FINAZZI
CPF/CNPJ....: 007671091-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  283,00
Cedente.....: D R B DE ANDRADE CORDEIRO
ARTIGOS M
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043556
Responsavel.: ERLENE HENRIQUE DOS
SANTOS
CPF/CNPJ....: 789024364-20
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  190,00
Cedente.....: COLEGIO JOAO P AULO II

Apresent ante: COLEGIO JOAO P AULO II
Protocolo...: 2009 - 044417
Responsavel.: JONNYS ARAUJO DE AL-
BUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 007833084-00
Titulo......: CHEQUE R$  180,00
Cedente.....: COLEGIO JOAO P AULO II
Apresent ante: COLEGIO JOAO P AULO II
Protocolo...: 2009 - 044415
Responsavel.: JOSEMIR GONCAL VES DOS
SANTOS, APT 1
CPF/CNPJ....: 423823604-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   80,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL
O TAVIANO DAN
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044385
Responsavel.: MARIA EUNICE GARCIA DE
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 008166059/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.383,39
Cedente.....: ER COM DE PROD ELETRO
ELETRONICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL A G.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044990
Responsavel.: REFORMULAR CONSTRU-
COES S/S LTDA
CPF/CNPJ....: 010250358/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   17,10
Cedente.....: HSBC BANK BRASIL S/A
BANCO MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040977
Responsavel.: SHEILA MARIA BARBOSA
AZEVEDO -EPP
CPF/CNPJ....: 007194290/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  301,35
Cedente.....: OFFICE MASTER BRASIL
LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044932
Responsavel.: UNIPAO INDUSTRIA DE
MASSAS LTD
CPF/CNPJ....: 002587785/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  995,88
Cedente.....: G DIAS DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS L
Apresent ante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043881

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

Joao Pessoa,  28/07/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO

CANTALICE
 - Ti tular -



11PUBLICIDADE JOÃO PESSOA, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA
VIGILÂNCIA DO EST ADO DA PARAÍBA.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2008.

A Diretoria do Sindicato supra, representada por seu Presidente, no uso das suas
atribuições conferidas pelo Estatuto Social e Legislação pertinente vem, através desse
edital, convocar os associados empregados nas Empresas de Segurança, Vigilância, Trans-
porte de Valores do Estado da Paraíba p ara participarem das Assembléias Gerais Extraor-
dinárias, a serem realizadas nas cidades, locais e horários seguintes:patos - Dia 12 de
agosto de 2009, as 19:00 horas, na associação dos sapateiros, situada na Rua José Genuíno
S/N, Sousa - Dia 13 de agosto de 2009, as 19:00 horas, no Sindicato dos Comerciários,
situado na Av. Silva Mariz,34 sala 01; Na cidade de Guarabira no dia 15 de agosto de 2009,
as 10:00 horas da manhã, Av. Pedro Inácio de Almeida,06 1º andar, Centro; Na cidade de
João Pessoa, no dia 17 de agosto de 2009, as 09:00 horas da manhã na sede do sindicato,
situado a rua Beaurepaire Rohan, 460 Centro em primeira convocação  e as 10:00 horas em
segunda convocação: sendo que em todas as Assembléias será apreciadas a seguintes
ordem do dia: a) apreciação dos balancetes do período de janeiro de 2008 a dezembro de
2008: b) apreciação discurssão e votação dos balancetes de prestação de contas do período
já aprovado pelo conselho fiscal e pela a diretoria: c) Tudo em conformidade com o A RT.  19
do Estatuto Social e letras I e J do referido artigo.

 João Pessoa, 21 de julho de 2009
Alfeu Alves Bezerra

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ – CNPJ/CPF Nº. 08.741.399/0001-73 Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº. 1286/2009 em João Pessoa, 23 de julho de 2009 – Prazo: 180 dias.
Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) GALPÕES E SEDE DO CENTRO DE
VOCAÇÃO TECNOLÓGICA – DOTADO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO. Na(o) –
SÍTIO RIO PICUI ZONA RURAL AO LADO DO PARQUE DE VAQUEJADA PEDRO HEN-
REIQUES SOBRINHO Município: PICUI – UF: PB. Processo: 2009-003390/TEC/LI-0312.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, às 14:00 horas do dia
07 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contrat ação de Serviço de Telefonia Movel Pessoal p ara atender a diversas secret arias do
municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 079/2007. Informações: no horário das 13:30 as 17:30
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Vieiropolis - PB, 27 de Julho de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TA PADA
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisca T omaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tap ada - PB,
às 09:30 horas do dia 10 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, p ara: Contrat ação de Serviço de Telefonia Movel Pessoal p ara atender a
diversas secretarias do municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tap ada - PB, 27 de Julho de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICIT AÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, às 15:00 horas do dia
07 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de serviços de consultas, exames e procedimentos médicos, destinados a
manutenção da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 079/2007. Informações: no
horário das 13:30 as 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Vieiropolis - PB, 27 de Julho de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2009, que objetiva:
Aquisição de Tiras de Glicemia destinadas as Unidades Básicas da Família do município
de Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA - R$ 6.897,60.

Guarabira - PB, 07 de Julho de 2009
MARIA DE FA TIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2009, que objetiva:
Aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA, tipo RR 1C; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licit atório em favor de: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - R$
56.950,00.

Guarabira - PB, 21 de Julho de 2009
MARIA DE FA TIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2009, que objetiva:
Realização de procedimentos oftalmológicos clínicos e cirúrgicos; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDO MELO GADELHA - R$
224.250,00.

Guarabira - PB, 30 de Junho de 2009
MARIA DE FA TIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do
dia 07 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Locação de onibus para transporte de unidades civis e militares na organização do
desfile civíco do dia 07 de Setembro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Cabedelo - PB, 28 de Julho de 2009

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do
dia 07 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de empresa para locação de ônibus, destinados ao transporte de estudan-
tes do Ensino Fundamental e universitá. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracit ado.T elefone:
(083) 3250-3121.

Cabedelo - PB, 28 de Julho de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE EST ADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICIT A Ç Ã O
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  116/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secret aria de Est ado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  12/08/2009 às 09:00
horas para:

Aquisição de material permanente (equipamento para restaurantes), destinado a
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano ,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00241-6
João Pessoa, 27 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

C O M PANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA Ç Ã O

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/09
Registro CGE Nº. 09-00070-0
De acordo com o Relatório Final da Comissão Permanente de Licitação, Homologo

o processo licitatório e Adjudico o seu objeto à empresa ENGEAR ENGENHARIA DE
AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, com proposta no valor de R$ 728.579,68
(setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

João Pessoa, 22 de julho de 2009.
ANTONIO CARLOS FERNANDES RÉGIS

Diretor Presidente

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº16/09

Registro CGE Nº09-00236-7
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secret aria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 1 1/08/2009 às 15:00 horas pa ra: Aquisição de Material
Permanente (Hospit alar).  Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser
adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site
www.paraiba.pb.gov. br. (Secret aria de Saúde).

João Pessoa, 27 de julho de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº19/09

Registro CGE Nº09-00247-5
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secret aria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 10/08/2009 às 14:00 horas para: Aquisição de Equipamentos
de Informática(Computadores, impressoras e outros).  Maiores informações e cópia com-
pleta de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licit ação, no endereço
acima, ou no site www. paraiba.pb.gov. br. (Secret aria de Saúde).

João Pessoa, 27 de julho de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O M PANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE LICIT A Ç Ã O

PREGÃO Nº. 014/09
Registro CGE Nº. 09-00253-1
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da Pregoeira e da Equipe

de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para conhe-
cimento dos interessados, a realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 014/2009,
regida pela Lei Federal Nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Data de Abertura
das Propostas: 13/08/2009, às 09h00min, cujo objeto contratação de empresa especializada
no fornecimento de vale alimentação e refeição/lanche. O Edital e anexos poderão ser con-
sultados ou adquiridos pelos interessados, na sede da PBGÁS situada à Av. Epitácio Pes-
soa, 4756 - Cabo Branco - João Pessoa/PB, a partir da data de sua publicação, em dias úteis,
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou adquirido pelo site:
www.pbgas.pb.gov. br.

João Pessoa, 27 de julho de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

C O M PANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE LICIT A Ç Ã O

PREGÃO Nº. 006/09
Registro CGE Nº. 09-00249-1

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, através da Pregoeira e da Equipe
de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna público para conhe-
cimento dos interessados, a realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 006/2009,
regida pela Lei Federal Nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Data de Abertura
das Propostas: 12/08/2009, às 09h00min, cujo objeto é aquisição de medidores de vazão tipo
turbina G-250, G-650 e G-1000, para serem utilizados nos CRMs da PBGÁS. O Edital e
anexos poderão ser consultados ou adquiridos pelos interessados, na sede da PBGÁS
situada à Av. Epitácio Pessoa, 4756 - Cabo Branco - João Pessoa/PB, a pa rti r da data de sua
publicação, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou
adquirido pelo site: www .pbgas.pb.gov. br.

João Pessoa, 27 de julho de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2009

PROCESSO N° 366/2009
REGISTRO NA CGE: 09-00206-0
O PREGOEIRO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PA-

RAÍBA - CODATA, designado pela port aria nº. 57/2008/PRESIDÊNCIA, de 05 de dezembro
de 2008, torna público que o Pregão acima referido fica remarcado, devido a alterações no
Edi tal, para às 15h00 do dia 11 de agosto de 2009, no Auditório da CODATA, localizada à Rua
Barão de T riunfo, 340 - 2° Andar,  Varadouro - João Pessoa - PB, realizará a licit ação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a
Contratação de empresa especializada em serviços de portaria, limpeza, asseio e conser-
vação, sem fornecimento de materiais de limpeza, obedecendo às disposições da Lei Fede-
ral nº. 10.520, de 17/07/2002, do Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal
nº. 3.693 de 20/12/2000, do Decreto Estadual n° 24.649/2003, de 03/12/2003 e do Decreto
Estadual nº. 30.143/2009 de 13 de janeiro de 2009 e, aplicando-se, no que couber, a Lei
8.666, de 21/06/93.

O Novo Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados na Comis-
são Permanente de Licit ação da CODATA, localizada na Rua Barão do T riunfo, 340, Vara-
douro, João Pessoa - PB, de segunda-feira a sexta-feira das 13h00min às 17h30min e na
sexta-feira das 08h00min às 12h30min, nos dias úteis. Mais informações, esclarecimentos
e o Edital pelo site www.codat a.pb.gov .br ou pelo telefone 3218.4934/4935.

João Pessoa, 27 de julho de 2009
José Jerônimo de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA Ç Ã O

AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da sua Pregoeira, designada pela

Portaria nº174/2009, publicado no Diário do Poder Municipal de 8 de maio de 2009, torna
público para conhecimento dos interessados,  que fará realizar  às 10:00 horas do dia 10 de
Agosto de 2009, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Cônego
Firmino Cavalcante, S/N, Centro, Alagoa Grande, Pregão Presencial nº 004/2009, tipo
Menor Preço por item,  a qual será processada e julgada  em conformidade com a Lei 10.520/
2002, Decreto Municipal nº012/2009, publicado no Diário Oficial do Município no dia 08/05/
2009 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo como
objeto à aquisição de Material de Consumo( Gêneros Alimentícios )  destinados a esse
município. O Edital e demais informações poderão ser obtidas nos dias úteis, no horário das
08:00 às 12:00 horas no endereço acima ou pelo telefone   (83) 3273-2687.

Alagoa Grande,  23  de Julho  de 2009
Maria Dalva da Silva Batista

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 10:00
horas do dia 11 de Agosto de 2009, licit ação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Contratação de serviços ambulatoriais e/ou de apoio diagnóstico e terapêutico
em diversas especialidades. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 27 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS 
AVISO DE LICIT A Ç Ã O

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 3150 – João Paulo II – João Pessoa - PB,
às 14:00 horas do dia 07 de agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: aquisição de materiais de construção diversos, mediante requisição
parcelada. Recursos do Convênio com o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no
Estado da Paraíba - FUNCEP nº. 015/2009. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02.
Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3231-1603.

João Pessoa - PB, 24 de julho de 2009
OSMALDO BARBOSA DE MIRANDA

Pregoeiro Oficial

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
BANCO PANAMERICANO S/A, por seus procuradores que esta subscrevem, com

endereço à Av. Epitácio Pessoa, 1251, SLS 1004/1008, Bairro dos Estados, CEP 58.030-001,
vem NOTIFICAR ao Sr. JOSE RICHELDSON DE QUEIROS GOMES, em lugar incerto
e não sabido, para pagar em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data atualmente desta
publicação, no endereço acima indicado, o valor de R$ 341,81 (trezentos e quarenta e um
reais e oitenta e um centavos), relativo a parcela do contrato nº 25096866, vencida e não paga
15/036, acrescida dos encargos moratórios devidos até 27/07/2009, conforme previsto no
contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da impor-
tância acima referida no parágrafo anterior, os signatários reservam-se o direito de propor
a medida judicial cabível, objetivando a defesa de seus interesses.

João Pessoa/PB, 27 de julho de 2009.
p.p. BANCO P ANAMERICANO S/A
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ S/C

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO
Edital de Registro de Candidatos a Cadeira vaga

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

Encontra-se vaga, em face do falecimento do historiador Altamir Cleto Milanez Pinto,
a cadeira nº 35, cujo patrono é o historiador Eudes Barros.

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

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

João Pessoa, 22 de julho de 2009.
Luiz Hugo Guimarães

Presidente

IMENSA S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA DO NORDESTE
CNPJ 09.093.386/0001-06

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da Imensa S/A Indústria Metalúrgica do Nordeste

convocados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 24
de agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social na Rua Estevão Brett, nº 170 (Rodovia Br.
101), no Distrito Industrial, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Exame das contas da Diretoria, do Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008; 2. Outros assuntos de
interesse social. Os demonstrativos financeiros relativos ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2008, que se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede social, foram
publicados no Diário Oficial do Estado no dia 16 de julho de 2009, pág. 20, e no Jornal A
União, no dia 16 de julho de 2009, pág. 11, respectivamente, dispensada assim a publicação
do aviso referido no art. 133 da Lei 6.404/76, conforme seu parágrafo 5º. João Pessoa, 22
de julho de 2009. Thomaz Melo Cruz - Diretor Presidente.

CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA (CAMPINA PNEUS) - CNPJ/CPF N°  08.668.638/
0001-07 torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licença de Alteração n° 1153/2009 em João Pessoa, 6 de julho de 2009 - Prazo:
730 dias, para a atividade de: Comércio Va rej ista de Pneus e Troca de Óleo, na(no) João
Pessoa, 842 Município: Campina Grande - UF:PB. Processo: 2009-002881/TEC/LA-0081.

H.S DAS NEVES. - CNPJ/CPF Nº 10.589.387/0001-17, torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1 183/2009
em João Pessoa, 8 de julho de 2009 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Beneficiamento
de calcário calcítico para complementação de alimentação de frangos, no Sítio Pendência S/
N Zona Rural. Município: SOLEDADE - UF: PB. Processo: 2009-002736/TEC/LI-0256.

A S DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.851.582/0004-16, torna público que a SUDEMA
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº
1169/2009 em João Pessoa, 7 de julho de 2009 - Prazo: 210 dias. Para a atividade de: Implan-
tação de pavimento em concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras de água e óleo,
inertização, remoção e substituição dos tanques de combustíveis bem como criação de dique
de troca de óleo e loja de conveniência, na Avenida Senador Rui Carneiro - Nº 1000 Município:
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2008-007802/TEC/LA-0189.
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O Campinense venceu o
Botafogo-JP por 2x1 e se classficou
para a 4ª fase do Paraibano Juvenil
2009. O jogo ocorreu no último
sábado (25), no Juracizão, em João
Pessoa. A Raposinha busca vaga
para a Taça São Paulo.

"Raposinha se
classifica no
Juvenil 2009

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Andressa brilha no atletismo
n Paraibana confirma excelente fase no Campeonato Sul-Americano Caixa de Atletismo Juvenil disputado em São Paulo no final de semana

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

s paraibanas Andressa
MoraisdeOliveiraeJuci-
leneSalesdeLimabrilha-

ramnoúltimofimdesemanano
Campeonato Sulamericano Cai-
xadeAtletismoJuvenilqueseen-
cerrounodomingo(26),noestá-
dio Ícaro de Castro Melo, no Ibi-
rapuera, em São Paulo.

A competição, para atletas
com até 19 anos, contou com a
presença de 70 brasileiros, sen-
do 35 homens e 35 mulheres.
Atletas de 11 países estiveram
presentes ao Campeonato Sula-
mericano. Além do Brasil, com-
petiramprofissionaisdaArgen-
tina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador,Panamá,Paraguai,Su-
riname, Uruguai e Venezuela.

Andressa ganhou a medalha
de ouro nas provas de Lança-
mento de Disco e Martelo. Juci-
lene ficou com a medalha de
prata no Lançamento do Dar-
do, sendo surpreendida ape-
nas pela colombiana Lucelly
Murilo. O Campeonato Sula-
mericano foi uma realização da
CBAt, patrocinada pela Caixa
Econômica Federal, com apoio
da Federação Paulista.

No Lançamento do Disco,

n A Paraíba saiu do incômodo sétimo
lugar no ranking nacional para a segun-
da posição na classificação geral no ci-
clismo brasileiro. “Já estivemos até na
oitava colocação, mas hoje podemos di-
zer que estamos na briga pelo título na-
cional”, comemorou ontem Jáder Ribei-
ro, presidente da Federação Paraibana
de Ciclismo. O Estado conquistou o se-
gundo lugar na XXI Copa Nordeste Ban-
co do Brasil de Ciclismo, que ocorreu no
último fim de semana em João Pessoa. O
campeão foi o Estado de Sergipe.

A XXI Copa Nordeste Banco do Brasil
de Ciclismo teve início na última sexta-
feira (24) e se encerrou no domingo (26).

OURO NO MARTELO E NO DISCO

prova realizada no sábado (25),
Andressa não encontrou difi-
culdade para subir no lugar
mais alto do pódio. Ela marcou
55.27, deixando para trás a
também brasileira Geisa Rafae-
laArcanjo(48.18).Nodiaseguin-
te, no domingo (26), a paraiba-
na voltou a brilhar, desta feita
na prova do Lançamento do
Martelo, quando marcou
55,26m. Em segundo lugar fi-
cou a equatoriana Zuleima
Mina (53,57m).

Já Jucilene não teve o mesmo
desempenho de sua conterrâ-
nea Andressa Morais, mesmo
assim conseguiu um excelente
resultado, ficando em segundo

A

lugar no Lançamento do Dar-
do com a marca de 48.74. A co-
lombiana Lucelly Murilo mar-
cou 50.08 e conquistou a meda-
lha de ouro.

As medalhas das paraibanas
ajudaram ao Brasil vencer o
CampeonatoSulamericanoCai-
xade Juvenis.Aequipebrasilei-
ra conquistou 50 medalhas (26
deouro,14depratae10debron-
ze). O vice-campeão foi o Chile,
com 16 medalhas (3 de ouro, 4
de prata e 9 de bronze), enquan-
to que a Argentina foi a seguin-
te, com 13 (3 de ouro, 3 de prata
e7debronze).Dos12paísesque
mandaram representantes, 11
colocaram atletas no pódio. No dardo, Jucilene Sales conquistou a sua medalha de prata

No arremesso de martelo ela também comprovou que está em boa fase

Flagrante da participação de Andressa Morais no lançamento de disco

Kaio Márcio faz sua estreia hoje no
Campeonato Mundial de Natação

Paraíba fica com o segundo lugar
na Copa Nordeste de Ciclismo 2009

Cerca de 240 atletas e nove estados bra-
sileirosparticiparamdascompetições.Da
Paraíba, 38 atletas levaram o público pes-
soenseaodelírio. “Estamosmuito felizes,
afinal, nossos atletas demonstraram nas
pistas um excelente potencial. Agora nos
prepararmos para outras provas de âm-
bito nacional”, afirmou Jáder Ribeiro.

A competição teve a realização, orga-
nização e supervisão da Confederação
Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federa-
ção Paraibana de Ciclismo, com apoio
especial do Governo do Estado da Paraí-
ba, através da Secretaria de Esporte, Ju-
ventude e Lazer.

n Kaio Márcio de Almeida, 22 anos, dis-
puta hoje as eliminatórias na prova dos
200 metros borboleta durante o Cam-
peonato Mundial de Natação que se re-
aliza na cidade de Roma, Itália. O pa-
raibano entrará na piscina às 7h30 (ho-
rário de Brasília) e 4 horas da manhã
(horário italiano).

Se classificando, voltará para as se-
mifinais no mesmo também hoje, desta
feita às 15h30, horário de Brasília e 13
horas (horário local). A final dos 200m
borboleta está programada para ama-
nhã, às 7h30 (horário brasileiro) e 4 ho-
ras, em Roma.

Nos 200 metros borboleta, as chan-

ces de medalhas para Kaio Márcio são
grandes. O paraibano possui o quarto
melhor tempo do mundo ((1m53s87).
Já nos 100 metros borboleta, o parai-
bano entra na piscina somente na sex-
ta-feira (31).

A fase eliminatória está programada
para as 7h30 (horário de Brasília) e 4
horas, horário local. As semifinais ocor-
rem no mesmo dia, no período da tarde
e a grande final ocorrerá no sábado, dia
1º de agosto, a partir das 15h30. O pa-
raibano, que é um dos 28 nadadores
brasileiros presentes no Mundial, fez
um período de aclimatação em Portugal
antes de chegar a Roma.
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FOTOS: CBAt/DIVULGAÇÃO



EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

n Médico que operou o piloto brasileiro após o acidente grave do último sábado
afirma que houve dano no olho atingido e que carreira pode estar comprometida

R$ 8 milhões
é quanto vale o
imóvel de Romário,
numa cobertura de
luxo na Barra de
Tijuca, seu maior
patrimônio, que vai a
leilão hoje no Rio.

A

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Poucos imaginavam que o Atlético perdesse em casa
para o Paraíba, principalmente pelo fato do adversário
já estar eliminado e diante da necessidade de apenas um
empate para conquistar o título estadual da Segunda
Divisão. E não é que o “TrovãoAzul” decepcionou a sua
torcida e foi humilhado pelo Paraíba ao perder de 3 a 0.
No outro confronto decisivo, Desportiva e Auto Esporte
fizeram um jogo equilibrado e de olho no resultado de
Cajazeiras. Como o Atlético não esboçou reação, coube
a Desportiva marcar um gol, através de Bobi, e garantir
o título de campeão. Terminou com a mesma pontua-
ção do time cajazeirense, mas levou vantagem no saldo
de gols. A equipe está de parabéns e louve-se o trabalho
do técnico Cirino, dos jogadores, do presidente Domin-
gos e seus poucos colaboradores. Guarabira, Auto Es-
porte e Atlético estão de volta à Primeira Divisão.

A volta por cima do Guarabira

Treze se complica
A derrota de 2 a 0 para o Alecrim deixou o Treze numa

situação difícil para obter a classificação, apesar de ainda
estar na segunda posição do grupo 3, agora assediado pelo
Ferroviário. O Galo soma cinco pontos e o time cearense
chegou aos quatro. Só que o próximo jogo será entre essas
equipes e no Ceará, podendo definir a classificação de um
dosdois,dependendoéclarodoFlamengoque,mesmocom
dois pontos, ainda segue matematicamente no páreo. O
Alecrim, que chegou aos 10 pontos, já está classificado.

Mola veio do carro de Barrichello
Envolvido indiretamente no acidente com Felipe Massa, o bra-

sileiroRubensBarrichellodissequeoproblemacomamolaquese
desprendeudeseucarro começouaindanosábadodemanhã,no
últimotreinolivreparaoGPdaHungria.Notreinoclassificatório,
Barrichello perdeu a peça e Massa, que vinha na sequência, foi
atingidonacabeça,perdeuocontroledocarroebateunaproteção
de pneus. O ferrarista passou por uma cirurgia para retirada de
fragmentosósseosesegueinternadonoHospitalMilitardeBuda-
peste recuperando-se de fraturas na região do trauma.

Brasileiro
O Flamengo quebrou um

tabu, domingo, na Vila Bel-
miro, ao vencer o Santos por
2 a 1, no primeiro triunfo em
Campeonato Brasileiro. No
comando de Andrade, técni-
co interino, o Rubro-Negro
saiu de um marcador adver-
so para a vitória com gols de
Adriano e Pará (contra). Já
outro time carioca, o Flumi-
nense, segue o seu calvário
na zona de rebaixamento
depois de empatar em 1 a 1
com o Cruzeiro, no Maraca-
nã. O Botafogo, que venceu
no sábado o Inter, conseguiu
fugir da zona.

Vôlei
Ovoleibolbrasileirocon-

tinuafazendohistóriaesob
o comando do vitorioso
Bernardinho. Domingo
passado, o novo time con-
quistou pela oitava vez a
Liga Mundial numa final
eletrizante contra a Sérvia
eMontenegro,emjogodis-
putado na cidade de Bel-
grado. Bem renovada, a
Seleção Brasileira não per-
deu nenhuma partida na
competição e o título o fez
igualar a marca da Itália
que também tem oito con-
quistas.
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A Renault foi suspensa do
próximo GP da temporada, em
Valência, depois de o espanhol
Fernando Alonso perder a roda
durante o GP da Hungria de
Fórmula 1, no último domingo,
no circuito de Hungaroring. A

"Renault não vai
   competir no GP
   de Valência

equipe anunciou que recorrerá da
decisão. Depois de fazer seu
primeiro pit stop, Alonso liderava
a corrida quando teve problemas
com a roda dianteira direita, que
se desprendeu de seu carro.
Durante a parada, a equipe falhou
no encaixe da peça. Desta forma,
Alonso só poderá correr na prova
em seu país de origem caso mude
de equipe. Já se comenta que
pode substituir Massa, na Ferrari.

REPRODUÇÃO

Felipe Massa no momento que se encaminhava para a sala de cirurgia. No detalhe a mola que provocou o acidente

FOTOS: FIA/DIVULGAÇÃO

#
Felipe deve ser
transferido para Paris
no fim de semana para
a clínica que operou
Ronaldo Fenômeno e
Michael Schumacher

s médicos do Hospital
Militar de Budapeste
disseram que ainda é

muito cedo para prever quan-
do Felipe Massa correrá de
novo, após a revelação de que o
piloto teveoolhoesquerdoatin-
gido no acidente no treino para
o GP da Hungria. De acordo
com o site da revista inglesa
"Autosport", a imprensa local
noticiou que o médico Robert
Veres, que operou o brasileiro,
disse que o dano pode ser sufi-
ciente para encerrar sua carrei-
ra na Fórmula 1.

- Ele sofreu danos no olho.
Não sabemos se ele estará pre-
parado para correr novamen-
te - disse Veres.

Em relação à suspeita de le-
são no olho, Robert Veres falou
que é cedo para fazer prognós-
ticos da extensão do problema
e descartou o retorno do brasi-
leiro nesta temporada.

- Não sabemos exatamente
aextensãododano,porquesem
operá-lo é muito difícil de evo-
luir a sua funcionalidade.

Assim como no último do-
mingo, Massa foi acordado
para a realização de novos exa-
mes e testes. Mais uma vez o
brasileiro respondeu a todos os
estímulos e movimentou bra-
ços e pernas, o que indica au-
sência de danos motores e neu-
rológicos.

A mola que saiu da Brawn de
Rubens Barrichello atingiu o ca-
pacete do piloto, logo acima do
olho esquerdo, danificando-o e
causando a fratura do crânio.
Felipe Massa deverá ser removi-
do do Hospital Militar de Buda-

peste para a clínica Pitié-Sal-
pêtrière, do Dr. Gerard Saillant,
emParis.Aprevisãoinicialéque
isso ocorra no fim da semana.
Segundo Galvão Bueno, narra-
dordaTVGlobo,opedidofoifei-
topor JeanTodt, ex-chefedaFer-
rari e pai de Nicolas, empresário
do piloto brasileiro.

O médico francês está em Bu-
dapeste e já cuidou de Michael
Schumacher em 1999, quando
ele quebrou a perna em um aci-
dente em Silverstone, e de Ro-
naldoFenômeno,quededicouos
dois gols marcados na final da
CopadoMundode2002aofran-
cês. Em entrevista coletiva nes-
ta segunda, ele disse ser ainda
muito cedo para prever a recu-
peração do brasileiro.

- É impossível fazer qual-
quer previsão sobre a recupe-
ração dele. As consequências
podem ser zero ou até alguma
coisa mais séria. Temos que
acompanhar a evolução do
caso dia após dia, mês após
mês - disse Saillant.

O

Lesão ameaça a
carreira de Massa



14 JOÃO PESSOA, TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Campinense joga em São Paulo

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

n Na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o time paraibano busca a sua reabilitação. Em 13 jogos foram 11 derrotas e duas vitórias

Marcos Lima
REPÓRTER

epois de sofrer a 11ª
derrota na Série B do
Campeonato Brasileiro,

no último sábado (25), para o
Vila Nova-GO, a terceira sob o
comando técnico de Freitas
Nascimento, o Campinense
Clube volta aos gramados hoje
para enfrentar o São Caetano-
SP. O jogo será no estádio Ana-
cleto Campanella, às 19h30, em
São Caetano do Sul, interior
paulista.

A cada rodada, o represen-
tante paraibano deixa escapar
a oportunidade de se livrar da
zona do rebaixamento. Com
apenas seis pontos, a Raposa
ocupa a última posição na ta-
bela de classificação. Dois pon-
tos a menos do que o ABC-RN;
seis pontos atrás do São Caeta-
no-SP e oito pontos distantes
doDuquedeCaxias-RJ, equipes
que também figuram na zona
do rebaixamento.

A Série B em sua 14ª rodada
programa todos os seus 10 jo-
gos para esta terça-feira (28). A
previsão de Freitas Nascimen-
to em arrancar quatro pontos
fora de casa nos últimos dois
jogos (Vila Nova e São Caeta-
no) já foi de água abaixo. Para a
partidadehojeànoite,ocoman-
dante do Rubro-Negro parai-
bano promete uma reabilita-
ção, mesmo reconhecendo o di-
fícil adversário.

Charles Vagner, que recebeu
o terceiro cartão amarelo e Giu-
liano, expulso na partida con-
tra o Vila Nova desfalcam o
time paraibano na partida con-
tra o São Caetano.

Depois do compromisso de
hoje à noite em São Caetano do
Sul,otimedoCampinenseretor-
naparaCampinaGrande,quan-
do inicia os preparativos para o
jogocontraoFigueirense,nopró-
ximo sábado (1º), no Amigão.

TREZE
Reginaldo Sousa não é mais

técnicodoTreze.Apósojogodeste
domingo, emqueoGaloperdeu
por 2x0 para o Alecrim-RN, o
treinador colocou o cargo à dis-
posição. Ontem, a diretoria do
Galosereuniueacatouopedido
de Reginaldo. A informação foi
repassada pelo gerente de fute-
bol, Gil Baiano. O alvinegro ocu-
pa a segunda posição no Grupo
3 da Série D.

n Uma vitória simples do Atléti-
co lhe daria o título da Segunda
Divisão, mas o Paraíba frustrou
os anseios do rival em Cajazei-
ras. A vitória diante do “trovão
azul” por 3x0, no estádio Perpe-
tão, no domingo (26), garantiu à
Desportiva o título da Segundo-
nadoCampeonatoParaibanode
Futebol Profissional da tempora-
da 2009. A Desportiva venceu o
AutoEsportepor1x0,emGuara-
bira e foi beneficiado pelo resul-
tado no Sertão do Estado.

Atlético, Desportiva e Auto
Esporte são as equipes que es-
tarão na elite do futebol parai-
bano no próximo ano. Na clas-
sificação geral do quadrangu-
lar final, a Desportiva terminou
com 10 pontos, mesma pontua-
ção dos atleticanos, que perde-
ram no saldo de gols. A terceira
posição ficou com o Auto, com
oito e o Paraíba somou apenas
cinco pontos, não conseguindo
assim ascender para a Primei-
ra Divisão em 2010.

O Paraibano da Segunda Di-
visão contou com oito equipes.
Foram marcados 149 gols nos 44
jogos realizados. Paulinho, do
Atlético, comnovegols foioarti-
lheirodacompetição,seguidode
Fredson, do Paraíba, com oito.

n Setentaeduashorasdepoisde
ser apresentado como o novo
treinador do Botafogo-JP para
as disputas da Copa Paraíba
Sub-21, Anthony Santoro retor-
na hoje ao Rio de Janeiro onde
se integra às categorias de base
do Botafogo Futebol e Regatas-
RJ.Onovocomandantedaequi-
pe paraibana volta a João Pes-
soa somente na próxima sema-
na, acompanhado do prepara-
dor físico Emílio Faro, quando
dará início aos trabalhos na Ma-
ravilha do Contorno.

“Trabalhei durante 12 anos
nas categorias de base do Bota-
fogoetenhocertezaquenãocaio
de páraquedas aqui. Venho su-
bindo os degraus na vida pro-
fissional e o objetivo aqui é res-
gatar a força do Botafogo da Pa-
raíba”, disse o novo treinador
do“Belo”duranteapresentação
à imprensa e á torcida botafo-
guense. “Estamosvendoalguns
nomes e não traremos apenas
jogadores do Botafogo-RJ, mas
de todo o Estado. Posso adian-
tar que temos interesse em atle-
tas de clubes como o Madurei-
ra, por exemplo”, completou.

O novo comandante alvine-
gro evitou falar sobre a monta-
gem do elenco, preferindo res-
postas diretas. Ele não especifi-
cou quantos e nem quais joga-
dores virão do Rio de Janeiro
por sua indicação, o que, segun-
do ele, irá refletir no esquema
tático que será utilizado.

O Botafogo estreia no dia 13

CONTRA O SÃO CAETANO

D

Guarabira fica
com o título na
Segunda Divisão
do Paraibano

O Campinense faz a pior campanha do Campeonato Brasileiro onde acumula 11 derrotas e desde a segunda rodada segue na zona de rebaixamento

Técnico retorna
ao Rio e volta
ao Botafogo no
início de agosto

de setembro na Copa Paraíba
Sub-21 contra a Queimadense,
no estádio Almeidão, em João
Pessoa, de acordo com a Tabela
previamente divulgada pela
Federação Paraibana de Fute-
bol. Além de Botafogo e Quei-
madense, também disputam a
competiçãoasequipesdoTreze,
Campinense e Auto Esporte.

Anthony Santoro vai dirigir o Botafogo nas disputas da Copa Paraíba

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Guerra dos Mascates

RomantismoRomantismoRomantismoRomantismoRomantismo

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

Um cavaleiro bem parecido e trajado com lindas rou-
pas, que descia a rua na direção da Misericórdia, fora
causa do sobressalto da moça.

Quase fronteiro à janela, o fogoso cavalo em que mon-
tava caracolou-se voltando rapidamente sobre os pés; e
durante um momento lutou o mancebo, que mostrava
ser excelente escudeiro, para subjugar o animal. Nesse
tempo o tinha visto Leonor, que se lançara para a janela.

Decerto percebera ele o vulto da moça e a reconhecera,
porque fitou nela um olhar expressivo acompanhado
por um gesto rápido. Entreabrira a mão direita erguida;
e um pequeno objeto, mais alvo que as rendas do punho,
apareceu na palma. Logo após, dando de rédea ao cava-
lo, seguiu a passo pela rua adiante.

- Não é nada, tia, disse Leonor ainda trêmula, sem
retirar os olhos das restas.

Mas não se é ninfa debalde. A esperta da D. Severa não
pudera ver já as feições do cavaleiro, mas admirando-
lhe o talhe airoso que moldava a casaca de lemiste, indu-
ziu pela perturbação da sobrinha quem era o guapo
mancebo.

- Sonsa! Cuidas que não o conheci?
- A quem, senhora?
Já livre da surpresa, a moça volveu os olhos em torno

como se procurasse alguma pessoa.
- A quem mais, senão a teu marido que passou neste

momento! Pior é se me queres fazer de boneca!
- Bem vi um cavaleiro, mas se era o Sr. Vital Rebelo

não digo, porque não reparei; estava olhando para ou-
tra cousa.

[...]
- Agora, porque nega você, não sei. Não é tão natural

que seu marido, vencido de saudades, quebre os protes-
tos de esquivança e espie as ocasiões de ver sua esposa e
senhora?

[...] Escutava Leonor a matrona somente com o ouvi-
do esquerdo, porque o direito o tinha ela alerta ao menor
rumor de fora. De repente a conchinha cor-de-rosa, meio
oculta pelas madeixas castanhas, ardeu com súbito ru-
bor. O som da pata de um cavalo batera ao longe o chão
duro e seco da rua.

- Ai, querida tia, me conte do torneio. Então D. Jorge de
Albuquerque... é o donatário, o filho de D. Brites, o que
pelejou na Índia, não é, tia?... Mas então ele atirou a luva
por minha tataravó!... Não é? Como havia de ficar a
dama toda cheia de si!... As cores... Quais tinha D. Jor-
ge?... Eram negras as armas, sem dúvida? E o mote?...

Tais perguntinhas caíram sobre a matrona como um
enxame de abelhas, e a atordoaram um instante; reco-
brando logo seu ar solene e cheio de dignidade, começou
D. Severa a narração pitoresca das cenas do torneio, em
que fora sua bisavó proclamada o bogarim de Olinda.

Entretanto se aproximara o tropel, que cessou de re-
pente por baixo da janela. Se D. Severa estivesse menos
preocupada com as reminiscências cavalheirescas da
família, não lhe escapara decerto nem essa circunstân-
cia, nem o curioso ponto de malha que a sobrinha ape-
sar do escuro acabava de inventar.

[...] Muito antes de terminar D. Severa o episódio da
bisavó, tinha Leonor rematado seu ponto; e sentindo a
fazer-lhe cócegas no seio um papelzinho dobrado, tor-
nou-se inquieta e desassossegada. Nem mais escutava a
narração daquela famosa aventura do bogarim, que tão
viva curiosidade lhe despertara pouco antes.

Afinal se não pôde conter:
- Eu volto já, tia D. Severa; um instantinho, enquanto

arranjo meu toucado que se desmanchou, não sei como.
- Pois juntas iremos.
[...] Soaram passos no corredor; entrou um escravo

com uma candeia de garavato para acender o lampião

REPRODUÇÃO

da sala; e logo em seguida o dono da casa, que naquele
momento chegara da rua.

[...]Ao entrar, dardejou um a outro canto da sala, olhos
que não buscavam somente, mas iam já cheios de iras
para afrontar o objeto procurado. Reconhecendo que es-
tavam sós as duas senhoras, sofreou um tanto os ímpe-
tos; e se dirigiu para elas dando as boas-noites.

- Traz-nos alguma boa nova, Capitão André?
- Nenhuma, senhora prima.
[...] Aproveitou Leonor o ensejo para ganhar furtiva-

mente a alcova. Como de costume crepitava na canto-
neira aos pés da Virgem a luzinha da griseta de prata,
que era a devoção da moça, lá por uma certa promessa
que fizera.

O bilhete que tantas cócegas lhe fizera, continha pou-
cas palavras:

Senhora, que esposa não devo chamar quem se rou-
bou ao Juramento que a fizera minha. Forçoso é que vos
veja e fale pela derradeira vez. Se de todo ainda não se
apagou em vosso coração aquele afeto, que já vos mere-
ci, e antes nunca o merecesse, por vosso bem e meu sos-
sego, interceda ele em meu favor para que obtenha de
vossa crueldade, essa mercê.

Devorou a moça com os olhos primeiro, depois com
um alívio de beijos, a carta; e cerrando-a entre as mãos
cruzadas, levantou para a Virgem uma prece eloqüente,
ainda que muda. Outro pensamento, porém, a reclamou;
desejava responder; e as dificuldades lhe ocorriam à
mente.

[...] No tempo desta história, a ciência epistolar estava
ainda no embrião. Cada casa, e das fidalgas e abastadas,
era mobiliada com um tinteiro único, mas respeitável.

Esse traste importante, acompanhado dos seus aces-
sórios, o areeiro, duas penas de ganso e uma hóstia ou
obreia encarnada, estava debaixo de chave e sob a guar-
da imediata do dono da casa, como o responsável pela
honra e segurança da família.

Lembrou-se, portanto, Leonor da resposta por escrito,
somente para reconhecer a impossibilidade em que esta-
va de usar dela. O outro meio, mais corriqueiro, o dos
recadinhos, bem sabia ser impraticável, assim de repen-
te, em uma casa onde a traziam espiada. Sôfrega, correu
osolhospor todososcantosemóveisdoaposento,procu-
rando um meio, ou pelo menos uma inspiração.

[...] Eis que desperta com um pulinho de contentamen-
to. Estende o seu lenço de batista sobre o donzel, e tiran-
do uma agulha de bordar do açafate de costura; picou a
veia azul do braço esquerdo.

Uma gota, e da mais fina púrpura, borbulhou na tez
alva e acetinada. Aí molhando a miúdo a ponta da agu-
lha, pôde escrever na cambraia estas palavras: amanhã
na cerca.

Machucou o lenço na mão, que mal o escondia, e dis-
farçando esta entre os fofos da saia, voltou à sala onde
encontrou ainda em conversa animada D. Severa e o
capitão. As outras senhoras da casa estavam sentadas
em roda de D. Lourença, respeitável matrona pernam-
bucana, que muito se avantajou nas letras e virtudes.
Era irmã de André de Figueiredo, e viúva.

Achando já reunida na sala a família, à qual esperava
antecipar-se, hesitou a moça; a resolução porém não se
fez esperar. Acercou-se do grupo, dizendo:

- Quem me dá um lugar?
E sem esperar resposta:
- Está bom; tenho meu estrado.
Encaminhou-se então para a janela com o pretexto de

arrastar o estradinho em que estivera sentada à tarde.
Do primeiro lance viu ela parado em frente da casa um
vulto. Observando que não reparavam, abriu rapida-
mente a aldraba da rótula e arremessou o lenço.

Ao voltar-se de todo para melhor empurrar com o pé
oestrado,viuemfrenteAndrédeFigueiredo,queseapro-
ximava dela:

- Sabe quem andou hoje por Olinda, Leonor?
- Como posso saber, eu que daqui não saio nunca? res-

pondeu a moça trêmula.
- O Vital Rebelo!
- Não disse eu? acudiu D. Severa.
- Bem minha tia teimava que o tinha visto! continuou

Leonor.
- Que terá ele vindo buscar? perguntou D. Lourença.
- Não sei; mas queira Deus não seja o que suspeito!

replicou o capitão com surda voz de ameaça.
- Que vem fazer? acudiu D. Severa. Pois, Lourença,

não tem ele destas bandas a dama de seu coração?
- Tomara eu que me ele deixe sossegada! balbuciou

Leonor.
Pálida e demudada, foi a moça tomar lugar na roda

das senhoras, disfarçando para esconder seu terror. Mil
vezes arrependida do que fizera, bem desejava, se fosse
possível, resgatar com um ano de sua vida aquele mo-
mento de irreflexão. Quantas desgraças talvez não ia
causar a sua imprudência?

JOSÉ DE ALENCAR

O primeiro sangue derramado na famosa
Guerra dos Mascates

O que li
O romance "Guerra dos Mascates", escrito por José de Alencar em 1873,

situa-se num período da História do Brasil compreendido entre os anos de
1710 e 1711 e marcado pela luta travada entre as cidades pernambucanas
de Olinda e Recife. O conflito envolve proprietários de engenhos de Olinda
insatisfeitos com a prosperidade de Recife, onde moram os comerciantes
portugueses conhecidos como "mascates". Para fugir à autoridade de Olin-
da, então sede da capitania, os recifenses solicitam e obtêm do reino a juris-
dição própria da sua vila, provocando a ira dos moradores de Olinda, que,
armados, se apoderam de Recife, depondo o governador e nomeando para o
cargo o bispo de Olinda. Depois de muita luta, Recife tem restabelecida a sua
autonomia.

Para contar a história, José de Alencar lança mão de personagens da ficção
que escondem alguns políticos da época e até o próprio imperador, que apa-
rece sob a pele do personagem Castro Caldas. Passeando pela obra, o leitor,
além de uma boa aula de história política do Brasil, tem a oportunidade de
conhecer detalhes de como vivia a sociedade burguesa do início do século
XVIII. O trecho em destaque nesta Coluna abre espaço para o papel desem-
penhado pela mulher da época: uma mulher submissa e sem espaço nem
coragem para fazer valer as suas vontades e os seus direitos.

Café pequenoCafé pequeno

Passa uma borboleta

Passa uma borboleta por diante
demim
E pela primeira vez no Universo
eu reparo
Que as borboletas não têm cor
nem movimento,
Assim como as flores não têm per-
fume nem cor.
A cor é que tem cor nas asas da
borboleta,
No movimento da borboleta o mo-
vimento é que se move,
O perfume é que tem perfume no
perfume da flor.
A borboleta é apenas borboleta
E a flor é apenas flor.

FERNANDO PESSOA



16

U ma das principais mostras de ar-
tes visuais do país, juntamente
com a Bienal do Mercosul e a Bie-

nal de São Paulo, será aberta ao público
no dia 7 agosto na cidade de Curitiba, fi-
cando em cartaz até o mês de outubro.
Contando com mais de 100 artistas de 30
países, a mostra promete reunir a produ-

ção de artistas que se utilizam de lingua-
gens experimentais em âmbito global.

A bienal contará com obras de artistas
como o alemão Joseph Beuys , os ameri-
canos Bruce Nauman e Gary Hill, o espa-
nhol Rogelio Lopes Cuenca, entre outros.
Entre os brasileiros destaques para Car-
mela Gross, Luiz Hermano, Patrícia Fla-
minio, Gisele Mota e o paraibano de Cam-
pina Grande Júlio Leite.

Júlio Leite participa da bienal com três
pinturas da série Croma, em grandes for-
matos, que será montado no Museu de
Arte Contemporânea do Paraná. A outra
obra é uma performance que irá circular
pelas ruas e parques de Curitiba, entre
elas o Jardim Botânico e a Praça General
Osório.

n Júlio Leite participa do
evento com três
pinturas da série
Croma no Museu de
Arte Contemporânea
do Paraná

A PARAÍBA
NA BIENAL

Luís Melodia canta no
Festival de Inverno de CG
Luís Melodia é a atração principal do 34º Festival de
Inverno de Campina Grande, hoje, no circo armado no
Parque do Povo. Começa ás 21 horas.  O artista
começou sua carreira musical em 1963 com o cantor
Mizinho, ao mesmo tempo em que trabalhava como
tipógrafo, vendedor, caixeiro e músico em bares
noturnos. Em 1964, formou o conjunto musical Os
Instantâneos, com Manoel, Nazareno e Mizinho. Lança
seu primeiro LP em 1973, Pérola Negra. No "Festival
Abertura", competição musical da Rede Globo,
consegue chegar à final com sua canção "Ébano".
Nas décadas seguintes Melodia lança diversos álbuns e
realiza shows, inclusive internacionais. Em 1987
apresenta-se em Chateauvallon, na França e em Berna,
Suíça, além de participar em 1992 do "III Festival de
Música de Folcalquier" na França.

O apego é cheio
de parcialidade.
O amor e a
compaixão são
imparciais.

Dalai Lama ,
LÍDERESPIRITUAL
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‘Figura, Figurá’ é aberta à
visitação no Sesc de CG
Exposição de desenhos do artista plástico Sérgio

Nascimento destaca a riqueza do folclore. 19

"
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Aos 82 anos, Sérgio Viotti
é cremado em São Paulo
Ator estava internado no Hospital Samaritano desde o

dia 19 de abril após sofrer uma parada cardíaca. 23

“
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Mesa-redonda, performance
e experiência em Havana

retor do Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro e professor de es-
tética do departamento de filosofia
da PUC-RJ) e Tício Escobar (ex-cu-
rador da Bienal do Mercosul e da
Bienal de Valência).

Júlio Leite viaja no dia 1º de agos-
to, onde se junta com os demais ar-
tistas para montagem das obras em
Curitiba. As obras do artista pa-
raibano ficarão no Museu de Arte
Contemporânea do Paraná e no
Centro de Criatividade de Curiti-
ba, disponível ao público até o fi-
nal do mês de outubro. A mostra
ainda irá percorrer, até dezembro,
as cidades de Buenos Aires (Argen-
tina), Assunção (Paraguai), Foz do
Iguaçu-PR, Florianopolis-SC, For-
taleza-CE e Brasília-DF. Conscien-
te de sua responsabilidade, Júlio
tem ultrapassado as fronteiras e le-
vado sua arte aos mais diversos
cantos. O trabalho e a disciplina é
uma regra que conseguiu construir
um exemplar conjunto de obras, di-
luídos em vários meios e diversos
experimentos. Essa atitude do ar-
tista tem sido reconhecida pela crí-
tica e evidenciado sua participação
em eventos significativos nas artes
visuais, tanto no Brasil e no exteri-
or. Não se trata de um artista em
início de carreira, sua vivência de
duas décadas permite um passeio
por diversas mídias e o resultado
daquilo que é minuciosamente ela-
borado tem sempre uma mostra re-
levante para sua exibição. Assim
como os paraibanos Gonper, Rufi-
no e Martinho Patrício, Júlio é um
desses artistas que colocam a Pa-
raíba sempre no topo do circuito
das artes visuais.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O artista também irá compor
uma mesa-redonda onde irá de-
fender sua obra e falar de sua ex-
periência artística em Campina
Grande e o ambiente cultural na
Paraíba, dificuldades institucio-
nais e a falta de critério para ocu-
pação de espaços de arte. O convi-
te para participar da mostra foi ex-
presso pelo conselho curador após
monitoramento do trabalho que
Júlio Leite desenvolve em sua ci-
dade e na sua participação na X
Bienal de Havana, evento em que o
artista foi um dos representantes
do Brasil em Cuba no último mês
de abril. O tema da Bienal do Ven-
to Sul é Os Mapas Alterados - con-
ceito sobre as inúmeras modifica-
ções geográficas que o mundo vem
sofrendo nas últimas décadas e o
estreitamento entre os povos e suas
culturas. Dentro deste contexto é
que será desenvolvida uma série
de atividades relacionadas com in-
tervenções urbanas, mostras de
vídeo, ações performáticas, encon-
tro de críticos de arte e palestras.
O conselho curador da Bienal do
Vento Sul é formado por importan-
tes nomes da crítica internacional,
entre eles Ivo Mesquita (curador da
última Bienal Internacional de São
Paulo), o espanhol Fernando Cas-
tro Flores (professor de teoria da
arte da Universidade Autônoma
de Madri), Berta Sichel (diretora do
departamento de audiovisual do
Museu Reino Sofia em Madri) An-
drea Giunta ( professora de Histó-
riadaArtedaUniversidadedeBue-
nos Aires), Justo Pastor Mellado
Suazo(diretordaEscoladeArte Vi-
suais da Uniacc, em Santiago do
Chile), Fernando Cochiarelli (ex di-

O trabalho e a
disciplina é uma
regra que
conseguiu
construir um
exemplar
conjunto de
obras

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O show de
Caetano

Iphan e MNBA visitam cidade

O

n  Roteiro incluiu teatro Minerva e Museu Pedro Américo; termo
de cooperação técnica garante restauração de obras do pintor
paraibano e recuperação do acervo de José Américo de Almeida

EM AREIA

município de Areia, terra na-
tal do pintor Pedro Américo e
do escritor José Américo de

Almeida, viveu um momento único, ao
receber, pela primeira vez, a visita da
diretora do Museu Nacional de Belas
Artes – do Instituto Brasileiro de Mu-
seus do Rio de Janeiro, Mônica Xexéo e
a presidente da Fundação Casa de José
Américo, Letícia Maia, que estavam
acompanhadas da superintendente do
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional na Paraíba – Iphan,
Eliane Castro.

Pela manhã a comitiva visitou o pri-
meiro teatro da Paraíba - “Teatro Mi-

nerva”, construído por iniciativa de 60
moradores e inaugurado em 1859. Em
seguida foram recebidas no Museu
Casa de Pedro Américo pela coorde-
nadora do Ponto de Cultura Viva Mu-
seu da cidade, Lúcia Giovanna, que na
ocasião mostrou toda riqueza do acer-
vo do pintor. A visita teve a finalidade
de acertar os procedimentos para o ter-
mo de cooperação técnica que será fir-
mado entre o Museu de Belas Artes do
Rio de Janeiro, o Iphan e a Associação
de Amigos de Areia - Amar.

Encantada com tudo que viu e apai-
xonada pelas obras de Pedro Américo,
Mônica Xexéo se comprometeu em tra-

çar um cronograma de trabalho, não
só de restauração, mas de capacitação,
através de oficinas e palestras a res-
peito da vida e obra de Pedro Américo.
Ela informou ainda que vai realizar um
intercâmbio cultural, levando volun-
tários que estão fazendo um trabalho
de preservação em Areia para estagiar,
no período de um mês, no Museu de
Belas Artes, no Rio de Janeiro. “Estou
encantada, superou minhas expecta-
tivas, o acervo é muito rico e nunca foi
apresentado no Rio de Janeiro, preci-
samos divulgar o trabalho feito em
Areia de conscientização e preserva-
ção, precisamos trabalhar mais o Pe-
dro Américo que é um artista emble-
mático na arte brasileira e um pouco
esquecido pela nova geração”.

Segundo a superintendente do Iphan,
a visita de Mônica ao município de

O show de Caetano Veloso na Praça
do Povo do Espaço Cultural José Lins do
Regoveiomatarumasaudadede11anos
sem apresentação dele em João Pessoa.
Ele próprio falou desta saudade à im-
prensa. Não sabia como explicar tal hia-
to. Na verdade, há 11 anos ele se apre-

sentou no Forrock com uma acústica de
péssima qualidade e com o público fa-
lando o tempo todo. Ele parou o show,
deu um esporro geral, foi vaiado e su-
miu de João Pessoa.

Sei lá como ele resolveu este caso de
descaso com a apresentação dele. O fato
é que voltou com todo o gás. Mais per-
formático que nunca. Para cada canção
tinha "um jeito de corpo" só dele. Que
abria a canção para novas leituras. Em
"A base de Guantánamo" expôs o corpo,
duro-mecanizado numa clara referên-
cia aos presos políticos sob guarda dos
norte-americanos em Cuba.

Já em "Eu sou neguinha" o corpo é só
denguice, faceiricee requebro.Duaspon-
tas de um mesmo fio: o mesmo Caetano
instigante, provocador, manhoso. Enga-
jamento e entretenimento. Numa boa.

A presente turnê é pra lançar o disco
"zii e zie", palavras que em italiano sig-
nificam "tios e tias". E não me pergun-
tem o que este título tem a ver com o
disco porque não faço a mínima ideia. Já
ouvi o disco "N" vezes e "niente". Con-
fesso meu desconhecimento e peço que
me auxiliem nesta decodificação.

O show, pra ficar no clichê, foi impe-
cável. Embora não goste desta palavra,
não encontro outra: foi mais que gosto-
so, mais que bonito, mais que envolven-
te, mais que irretocável, mais que admi-
rável, mais que antenado, mais que tudo
de bom, mais que hipnótico, mais que
curtição. Enfim: foi mais que mais. Mui-
to é muito pouco.

No cenário uma asa delta e um telão
por trás dela. A iluminação cuidava de
nos levar a mundos de nuvens, mares,

pés no chão, Cuba. Enfim: ao universo
das canções.

A banda formada por uma guitarra,
um baixo e uma bateria tocou com ati-
tude e se impôs nos transambas ou
transrocks, como vem grafado na capa
do disco. É o mesmo trio que o acompa-
nhou em "Cê". Competência e desempe-
nho em alto grau.

Das 13 canções do novo disco, Caeta-
no cantou 10. Entre as canções conheci-
das, a surpresa de ouvir "Objeto não
identificado" ou "Irene" ou "Maria Bethâ-
nia", do início da carreira de Caetano.
Agora revisitadas pela banda Cê. O pú-
blico pôde cantar, dançar, fazer coro com
Caetano. Como numa grande festa de
caetanólogos. E caetanólatras. Foi boni-
ta a festa. Uma noite feliz com Caetano
em João Pessoa.

Areia vem estreitar os laços, e muitas
ações serão iniciadas a partir dessa
parceria. “Desde o tombamento que a
gente vem sentindo que Areia está pas-
sando pelo processo de renovação e
muitos parceiros vêm se somando, e a
visita de Mônica representa um forta-
lecimento da maior importância, ten-
do em vista, Areia ser a terra natal de
Pedro Américo, que é um símbolo na-
cional”.

Ainda pela manhã, a comitiva visi-
tou o Museu do Brejo Paraibano (Rapa-
dura), onde está sendo recuperada uma
casa para receber um acervo sobre a
vida e obra de José Américo. Na oca-
sião, Letícia Maia se comprometeu em
fazer toda a ambientação do local. “Es-
tamos impressionadas com o que vimos
em Areia, a dedicação e o trabalho de
preservação é muito valioso e a Funda-
ção Casa de José Américo se compro-
mete em ajudar a resgatar a memória
de José Américo em sua terra natal”.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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PROFESSOR DA UFPB, ESCRITOR E
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Livardo vai
ser bronze

Uma estátua de Livardo Alves
ficará na Praça Vidal de
Negreiros, em João Pessoa...

Cultura popular no
n Exposição em Campina

Grande traz
experiências
vivenciadas pelo artista
Sérgio Nascimento,
através de desenhos
que remetem à riqueza
do folclore FIGURA, FIGURÁ

Aquilo me pareceu uma contagem re-
gressiva. Quinze dias antes do fatídico
anúncio da morte de Livardo Alves, em
16 de março de 2002, tivemos uma bre-
ve conversa na Rua Duque de Caxias,
na lateral da Casa de Epitácio Pessoa.

O compositor e poeta, um dos mais
profícuos que dessas terras brotaram,
não me parecia com um aspecto muito
satisfatório. Tinha a voz um tanto "ar-
rastada", demonstrava um certo can-
saço e caminhava (embora isso já fos-
se uma característica dele) com certa
lentidão. Comentei com um amigo que
Livardo deveria estar vivendo algum
problema, mas que eu não o havia in-
quirido sobre o assunto.

Dias depois daquele encontro recebi
a triste notícia do falecimento de Li-
vardo Alves. À época eu editava o ca-
derno de cultura do extinto jornal O
Momento (adquirido à época por Dja-
cy Lima) e fiz um artigo no qual relatei
uma conversa que eu havia tido com

artista Sérgio Nascimento, que
há 21 anos atua na cultura po-
pular, está trazendo ao Sesc

Centro uma viagem na cultura popular
nordestina. Com trabalhos ligados à cul-
tura, o artista iniciou como dançarino
em 1988, participando de vários festi-
vais de folclore nacionais e internacio-
nais.

Nesta época, fundou a Companhia
Folclórica Raízes, de Campina Gran-
de, da qual começou, em 1995, a pro-
duzir figurinos e adereços, continuan-
do posteriormente em outros grupos.
Todo esse trabalho resultou na sua di-
vulgação em feiras nacionais e inter-
nacionais, a partir de 2000, além da
produção de adereços para a micro-
série “A Pedra do Reino”, de Ariano
Suassuna.

A exposição “Figura, figurá” traz es-
sas experiências vivenciadas. A figu-
ra, através dos desenhos, onde aconte-
ceram os primeiros contatos de Sérgio
com o folclore, se misturando com o
“figurá”, personagens que vêm do rei-
sado de Zabelê. Elementos como o bum-
ba-meu-boi, burrinha (cavalo mari-
nho) e jaraguá estarão presentes, as-
sim como as máscaras, oratórios, es-
tandartes e chapéus.

“Com esta exposição, estou trazen-
do um pouco da cultura popular, só que
de forma diferenciada”, afirma o artis-
ta. São figuras de tamanho real, fazen-
do uma releitura dos materiais, mu-
dando a forma de como são aplicados.
A última divulgação do trabalho de
Sérgio aconteceu no X Salão do Arte-
sanato, em junho, em Campina Gran-
de, além de ter exposto suas peças em
João Pessoa e Recife.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O

um amigo que fora visitar um parente
no Hospital Samaritano (se não me fa-
lha a memória) e percebera um corre-
corre na enfermaria vizinha.

O paciente não estava bem. Quando
procurou se inteirar de quem se trata-
va, recebeu a informação de que era Li-
vardo Alves. Pelo depoimento da tes-
temunha o compositor, cantor e poeta
paraibano parecia não estar receben-
do os cuidados necessários. Com base
nesse relato fiz o artigo e critiquei o tra-

tamento que estava sendo dado a um
dos mais importantes ícones da cultu-
ra paraibana. O que escrevi não agra-
dara a familiares de Livardo. Foi dada
uma outra interpretação ao texto e por
pouco não tive de responder a um pro-
cesso. Mas graças à intervenção do ir-
mão do compositor, o cartunista Lu-
zardo. Como ele esclareceu a quem real-
mente se destinava o artigo, a insatisfa-
ção foi esmaecida e tudo voltou ao nor-
mal.

Agora recebi a notícia de que o pre-
feito Ricardo Coutinho já mandou con-
feccionar a estátua em bronze que vai
perpetuar a figura de Livardo numa
das mais importantes praças de João
Pessoa: a Vidal de Negreiros.

A exposição acontece durante a realização do
Festival de Inverno e ficará no hall de exposições do
Sesc Centro, localizado na Rua Giló Guedes, 650,
Santo Antônio. A abertura foi sábado, (25),  até o
dia 31deste mês, das 8 horas às 21 horas.
“Figura, figurá” tem o apoio do Sesc Paraíba e a
realização do Fundo Municipal de Incentivo à
Cultura (Fumic), Prefeitura Municipal de
Campina Grande e Secretaria de Educação,
Esporte e Cultura.

SAIBA MAIS#
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n  Patrícia Moreyra e Bande a Part promovem no dia 4 de agosto, no
Empório Gourmet, às 22 horas, o Show Couler Café - Música Fran-
cesa. O evento é uma homenagem ao ano da França no Brasil.

n  Quem está curtindo a vida no Canadá é a empresária Inês Mon-
teiro, proprietária da loja Esperanzza, localizada no Moriah Sho-
pping. Inês retorna à Capital paraibana no dia 8 de agosto, tra-
zendo de viagem ótimas lembranças e novidades. Lá, come-
morou sua nova idade na última sexta-feira (24) na companhia
do filho e da nora.

n  Será no dia 2 de agosto,  às 10 horas, no Cine Mirabeau, na Aveni-
da Fernando Luiz Henrique, 230, Manaíra, o pré-lançamento do
livro "Terra, Revisionismo e Cultura em Euclides da Cunha" de
autoria do professor e historiador José Octávio de Arruda Melo.
O evento é promovido pela Academia Paraibana de Cinema,
com o apoio da Comissão Editorial do Unipê e das Edições Li-
nha D'Água. Informações  3224-7926.

n  A banda Ala Ursa será a atração principal do Zodíaco Dancing
Bar na próxima quinta-feira, quando acontece mais uma edi-
ção da "Noite do Espumante". No repertório vão estar os maio-
res hits do axé music.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
t  Por onde anda Joana Fomm? A atriz está afastada, há algum tempo,

do meio artístico, por estar em tratamento de um câncer no seio. Por
causa da doença, Joana não pôde viver a Marion de "Paraíso Tropical".
Seus últimos trabalhos foram alguns episódios de "Casos e Acasos"
e o espetáculo "Retirada de Moscou" com Eriberto Leão. Em 2009,
lançou a sua biografia "Minha história de viver".

t  "Programa da Noite" é o nome da atração que será comandada por
Fernanda Lima e será exibida pela Globo nas quintas-feiras à noite.
Com formato de um talk show entre casais, o  programa abordará
assuntos relacionados ao comportamento sexual.

t  A artista plástica Lenora de Barros fez vernissage da mostra "Só por Es-
tar", composta por uma projeção de vídeo, instalação sonora e série
de fotografias, na Galeria Millan, em Pinheiros. A exposição fica por lá
até o próximo dia 30.

2 Inauguração com chip
Será inaugurada hoje à noite, no

Centro da cidade, a nova Gra-
fjet, empresa que cria e impri-
me belíssimos convites e que
está sendo administrada pelo
colunista Gerardo Rabello. A
ambientação do novo espaço foi
feita pela arquiteta Viviane San-
guinetti, ou seja, deve estar um
show. O acesso ao coquetel de
inauguração, que contará com
a presença de Ronaldo Gomes
Ferreira Filho, editor da revista
Kaza - publicação especializa-
da em ambientes de festas e pro-
jetos arquitetônicos, será feito
através de um chip card. E mais:
O hall de entrada do novo em-
preendimento haverá um espa-
ço para exposição de trabalhos
artísticos, sendo que a primeira
delas será com peças de Fran-
cisco Brennand.

2 Um ano de sucesso
A turma do Espaço Saudável

Herbalife de Manaíra, co-
mandada por Conceição
Peregrino, comemorou um
ano de atendimento volta-
do para a nutrição e suple-
mentação para o bem estar
e controle de peso. O local
escolhido para brindar o
sucesso do Espaço foi o res-
taurante Mandacarú Grill,
emTambaú,que lotouasua
área vip na última quinta-
feira à noite. Mas para en-
carar o famoso rodízio de
carnes, Conceição ofereceu
a todas as famosas cápsu-
las de Fiberbond, que ab-
sorve toda a gordura inge-
rida, ou seja, a turma co-
meu sem culpa e pôde cur-
tir a noitada. Confira.

Adeptas do Herbalife - Caroline Peregrino, Ana Suerda,  Giane Cordeiro, Conceição, Flávia Lima e Rosa Alves

Peregrino Barros e Conceição com Luerson Albuquerque, distribuidor
Top da Herbalife

2 Transparência
Os felizardos compradores de apartamentos no Tours Mont-Blanc,

o edifício mais chique em construção na cidade, comemoram a
aquisição e a valorização crescente do imóvel. Além do casal De-
nise e Marcelo Morais, estão também os empresários Eronaldo
Marinho (Andrade Marinho) e Ricardo de Oliveira Carlos (Gru-
po Paraíba), que acompanham o andamento das obras através de
fotos postadas mensalmente no site www.tws-montblanc.com.br.

2 De volta
O empresário da noite Renatinho Von Sosthen, que comandou o Bo-

teco Original no Bessa, está de volta, dessa vez com o Consulado
Music Bar. Em sociedade com Cézar Dantas, proprietário da loja
Baco Vinhos, o novo espaço já está funcionando e abre de quarta-
feira a sábado, sempre a partir das 18 horas e está localizado no
antigo Boteco. Essa é uma dica para quem procura um ambiente
agradável para encontrar os amigos.

Vivendo as
coisas boas da
vida, Yolanda
Leite e Zélia
Maia num tour
especial em
terras
peruanas

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje: Adjalmir Alves Rocha, Anna Gi-
ovanna Teotônio, Daniele Lucena, Delma Félix Correia,
Everaldo Vieira dos Santos Filho, José Lavoisier Feitosa,
Josenildo de Souza, Luiz Henrique dos Santos Barbosa,
Manoel Brito de Farias Segundo, Roberto Dourado Do-
mingues, Valéria Barreto Valença, Wedna Torres da Nó-
brega e Yedda Barbalho César.

Hélio Fernandes
ladeado pela
esposa Rivalina e
seu filho Diego
Macedo
Fernandes. Hélio
mudou de idade
ontem
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Para as questões de estilo,
nade segundo a correnteza;
nas questões de princípios,
seja sólido como uma rocha”
Thomas Jefferson“
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� Segundo pesquisa divulga-
da na internet, de todas as
novelas que a Globo apre-
senta atualmente, "Senho-
ra do Destino", no Vale a
Pena Ver de Novo é a pre-
ferida do público, apesar
do horário. Ponto para o
pernambucano Aguinal-
do Silva.

� A famosa crise atingiu a
Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer-CG: para
desgosto de Nilce de Fran-
ça Costa, por falta de pa-
trocinadores, não haverá o
Baile das Rosas.

� A bela Tamar Araújo Celino
está de viagem para Porto
Alegre-RS, para rever a fi-
lha Isabella, o netinho Pe-
dro e o genro Ricardo.

� Testemunhas de Jeová
realizarão congresso no
Complexo Educacional e
Esportivo "O Meninão", de
sexta a domingo próxi-
mos.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Festival
t A programação do Festival de In-

verno de Campina Grande tem
o espetáculo teatral Sobre Toma-
tes,TamancoseTesouras,doNú-
cleo Barracão Teatro de São Pau-
lo-SP. Às 21 horas, o sempre bem
vindo Luiz Melodia apresenta-
se no Circo da Cultura. Pelos ho-
rários, dá para assistir aos dois.

t Amanhã às 10 horas, no Sesc Cen-
tro, a criançada poderá ver
"Pluft, o Fantasminha", pela Cia.
Atores de Maria, de Campina
Grande. Às 17 horas, na Praça
da Bandeira, a Usina do Traba-
lho do Ator de Porto Alegre-RS,
apresenta. "AMulherqueComeu
oMundo".

t No Sesc Centro, a Cia. José Mauro
Blant, do Rio de Janeiro-RJ, leva
o espetáculo Federico Garcia
Lorca - Pequeno Poema Infinito,
às 19 horas, enquanto que o gru-
po musical paraibano Cabruê-
ra apresenta o seu excelente tra-
balho no Circo da Cultura.

2 Octogenária
t Na sexta-feira passada, dia 24, a

família de Tereza Tenório de Lu-
cena comemorou a sua chegada
à bonita idade de 80 anos.

t Os filhos, em número de seis, a
maioria morando fora, estive-
ram todos presentes, assim
como noras, genros e os 11 ne-
tos.

t Esposa de Antônio Lucena, dona
Tereza e ele encaminharam
muito bem os filhos, hoje todos
estabilizados: Tenório e sua es-
posa Sônia são professores da
UFPE; Antônio Filho é consul-
tor imobiliário e sua esposa
Cleuza é terapeuta; Marco é co-
merciante no Rio de Janeiro;
Gracita ocupa um posto na
Unimed e Paulo, seu marido é
comerciante; Márcia é psicólo-
ga e o seu marido Gerson é co-
merciante em São Paulo-SP;
Cláudia é fisioterapeuta e Wa-
shington, seu marido, trabalha
na Infraero, em São Paulo; e, fi-
nalmente, Fabiana e Sócrates
Agra, este, promotor.

t Toda festa é festa, quando tem o
comes e bebes. Foi o que não fal-
tou. Houve um esplêndido jan-
tar, seguindo do bolo comemo-
rativo.

2 Consumo em alta
t Apesar das marolas, os brasilei-

ros estão cada vez mais beben-
dovinhos.DeacordocomoIbra-
vin, no primeiro semestre deste
ano, a venda do produto nacio-
nal cresceu 8% no mercado in-
terno. Sabe-se outrossim, ter
havido queda de 2% nas impor-
tações de vinho no mesmo pe-
ríodo.

t Finalmente, o mercado começa a
reconhecer a evolução do vinho
brasileiro, cuja qualidade já im-
prime respeito.

2 Repercussão
t Anota Impressionanteaqui

publicada no dia 16 último,
ainda repercute. Estão chegan-
do diretamente ao Clube do
Vinho-PB, correspondências
das quais destacamos as três
seguintes:

t "Muito legal, vocês honra-
ram quem se esforça para
transformar a bebida tão con-
sagrada no mundo, em algo
mais do que apenas incipiente
e promissor em nosso país! Bre-
no Raigorodsky - Jornalista -
SP"

t "Nunca assistimos tantas
coisas maravilhosas ao mesmo
tempo sendo isto que engran-
dece e harmoniza nossas reu-
niões. Vamos manter o ambi-
ente inalterado para continu-
armos vendo maravilhas. Cé-
lia/Bosco Leitão - engenheiro
civil"

t "As colunas semanais e as
notas paralelas sobre o mesmo
assunto, constituem uma Obra
Prima sobre vinhos. Notei tam-
bém a interligação com notícias
econômicas, com percepções
aprofundadas sobre o mercado,
muito carente em termos analí-
ticos localmente. Jaime Martins
Pereira - empresário têxtil".

t Na verdade o mérito vai
para Joel Falconi que mantém a
coluna informada.

2 Festividades
t Hoje é Dia doAgricultor.

"O grande desafio da
agricultura mundial,
no futuro, será a produ-
ção em larga escala, sem
desgastar o solo das re-
giões já exploradas, vis-
to que, segundo os cien-
tistas, o mundo terá 8,5
bilhões de pessoas no
ano 2020. Em decorrên-
cia desse aumento po-
pulacional, haverá
maior utilização dos re-
cursos hídricos. Para a
agricultura, será um
problema de difícil so-
lução, pois a produção
deverá aumentar sem
que haja um gasto exa-
gerado de água".

t "O papel do agricultor
será, pois, muito impor-
tante para que a huma-
nidade possa ser ali-
mentada a contento".

t Será necessário que a po-
pulação mundial se
conscientize dessa si-
tuação e passe, desde já,
a investir na educação
ambiental, sobretudo
elaborando projetos va-
riáveis e soluções con-
cretas para a água par-
tindodoprincípiodeque
a agricultura consome
cercade85%de todosos
recursos hídricos".

Ivandro Costa e Socorro Coutinho em evento festivo

Edna e Chiquinho Caroca em navegação noturna

2 Ana Gouveia - Cantora Lírica
Ana Maria de Gouveia - é aniversariante desta terça-feira, 28 de julho. Natural de Campina

Grande e formada em matemática iniciou seus estudos de canto com a Prof. Tika Porto no curso
de extensão da UFPB. Fez conservatório no Rio de Janeiro com a Prof. Graziela de Salerno e ainda
fez parte do Madrigal Pedro Santos; Coro Lírico Bel Canto, onde trabalhou em alguma óperas. Os
parabéns da coluna.
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Agenda

22222  CINEMA
A ERA DO GELO 3 (125
minutos) -  Censura Li-
v re .  An imação .  Box  1
(Dub lado)  -
13 :30 ,15 :50 ,  18 :00  e
20:10. Box 2 (Dublado)
- 14:30, 16:40, 18 :50  e
21:00.
.
A PROPOSTA (140 minu-
tos) - Cens. 12 anos. Co-

média .  Box  8  -  14 :10 ,
16:30, 18:45 e 21:10.

HARRY POTTER E  O
ENIGMA DO PRÍNCIPE
(153 minutos) - Censura
14 anos. Aventura. Box
5 (Legendado) - 13:40,
16:50 e  20:00.   Box 6
(Legendado) - 15:10,
18 :20  e  21 :30 .  Box  7
(Dublado) - 14:25, 17:35

Cena de ‘Inimigos Públicos’, filme que está em cartaz nos cinemas de João Pessoa

e 20:45.

INIMIGOS PÚBLICOS  (180
minutos) -  Drama. Box 3 -
15:15, 18:15 e 21:15.
.
HALLOWEEN - O INÍCIO
(120 minutos) - Censura
14 anos. Terror. Box 4 -
13 :20 ,  15 :20 ,  17 :20 ,
19:20 e 21:20.

Áries (21/03 a 20/04)  - Dia carregado
de expansão e alegrias, mesmo que
sejam passageiras, trará a você um
novo ânimo. Lentamente alguns
problemas são resolvidos e seu
conhecido otimismo volta a fazer bater
mais forte o seu coração. O trabalho
continua intenso.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - O astral
está ótimo, apesar de ainda restar
algumas arestas para serem aparadas.
Alegrias e ótimo estado de espírito farão
parte de você no dia de hoje. Amigos e
pessoas de seu convívio diário podem
trazer noticias importantes que darão
direção ao seu crescimento pessoal.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Você se
sentirá leve e inspirado no dia de hoje.
Alguns acontecimentos positivos
envolvendo a solução de problemas
que você criou no passado trazem de
volta a alegria e o otimismo. Nesta fase
você vai querer encerrar e solucionar
tudo o que incomoda.

Libra (21/09 a 20/10) - O astral do
dia estará simplesmente ótimo para
você. Relacionamentos serão os
principais motivos de sua alegria. Sua
capacidade de comunicação e
habilidade social estará ainda mais
aflorada e você conseguirá encontrar
soluções para alguns problemas que
vêm se arrastando nos últimos dias.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Alguns problemas relativos aos seus
relacionamentos podem vir à tona
pedindo solução definitiva. Desta vez,
ou vai ou racha. E você não está mais
para brincadeira não. Boa fase para
investir em novas parcerias e
negociações com sócios. Finanças
em mais uma fase de expansão.

Virgem (21/08 a 20/09)  - Algumas
questões relacionadas às suas finanças
podem começar um processo de
solução esta semana. Procure usar de
toda racionalidade e capacidade de
organização e disciplina que são
qualidades inerentes a você para
encontrar o melhor caminho.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Amizades e relacionamentos serão o
mote de seus pensamentos e alegrias
no dia de hoje. É possível que você
receba alguma boa notícia, depois de
passar por alguns dias mais fechado
dentro de si. Há a possibilidade de você
encontrar a solução adequada para um
problema que tem enfrentado há dias.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Hoje sua
sensibilidade estará positivamente
aflorada. Algumas coisas que têm
tirado seu sono encontrarão soluções
espontaneamente. O astral do dia de
fato esta colaborando com soluções
inesperadas. A boa energia está
voltando lentamente à sua vida. Ótimo
momento também para iniciar estudos.

Touro (21/04 a 20/05)  -  contato
de Júpiter em ótimo aspecto com seu
regente traz alegrias e necessidade de
expansão ao seu coração, ao mesmo
tempo que Saturno exige seriedade
em suas relações de afeto e com as
finanças e por isso mesmo você deve
estar atento à sua saúde.

Leão (21/07 a 20/08)  - A fase
continua ótima e o dia é
especialmente bom para solucionar
qualquer pendência relativa aos seus
relacionamentos afetivos, de
amizades e parcerias comerciais. Com
relação às suas finanças, a fase ainda
pede atenção.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Você
estará romântico e inspirado no dia de
hoje. Algumas pessoas e situações
importantes do passado voltam a
fazer parte de seus pensamentos e
fazem bater mais forte o seu coração.
Sensualidade em alta traz à tona
necessidade de aconchego e
intimidade.

Aquário (21/01 a 19/02)  - O dia
está ótimo e carregado de boas
noticias. Você estará sensível e
romântico e isso pode abrir algumas
portas com relativas à sua vida
emocional. É possível que alguém
interessante atravesse o seu caminho
e você não deve deixar passar a
oportunidade oferecida pelo Universo.
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n Cerimônia de
cremação do corpo do
ator e diretor foi em
São Paulo; carreira
teve como marca a
pluralidade de
interpretações e
diversas premiações SÉRGIO VIOTTI

cerimônia de cremação do cor-
po do ator e diretor Sérgio Viot-
ti, 82, ocorreu, ontem, no crema-

tóriodaVilaAlpina,nazonaLestedeSão
Paulo. Viotti morreu na manhã do últi-
mo domingo, após sofrer uma parada
cardiorrespiratória, de acordo com nota
divulgada pelo Hospital Samaritano,
onde ele estava internado desde o dia 19
de abril. Viotti marcou sua carreira ar-
tística ao receber diversos prêmios por
suas atuações.

CARREIRA
Sérgio Luiz Viotti nasceu em São

Paulo, em 1927. Ele revelou-se um bom
adaptador e tradutor de obras literá-
rias e teatrais.

Na metade da década de 40 foi mo-
rar no Rio de Janeiro com intenções de
ingressar na carreira diplomática, um
projeto que ele desistiu após frequen-
tar alguns círculos musicais da cidade
e colaborar com a imprensa local.

Em 1949, foi sua estreia como ator
na Aliança Francesa do Rio de Janeiro,
com a montagem de L'Apollon du Mar-
sac (título primeiro de L'Apollon de
Bellac), de Giraudoux, dirigida por Si-
mone Cox.

Entre 1949 e 1958, viveu em Londres,
na Inglaterra, onde trabalhou na Rá-
dio BBC. Neste período, gravou peças
para transmissão radiofônica, escre-
veu críticas de dança e ópera, convi-
veu com escritores emergentes e tra-
balhou com a atriz Madalena Nicoll no
Arts Theater Club, onde dirigiu três
monólogos.

De volta ao Brasil, voltou a traba-
lhar em rádio. Conheceu Antunes Fi-
lho, que o convidou a dirigir "Viagem
a Três", de Jean de Letràz, em 1959. No
mesmo ano, assinou a direção de "A
Folha de Parreira", de Jean-Bernard
Luc. Em 1960, a convite de O Tablado,
dirige "Dona Rosita, a Solteira", texto
de Federico García Lorca com tradu-
ção de Carlos Drummond de Andrade.

Profissionalmente, trabalhou como
ator pela primeira vez em 1961, na mon-
tagem de "O Contato" de Jack Gelber,
com direção de Jack Brown, cujo enredo
fala de um grupo de viciados em heroí-
na.Viotti recebeuoPrêmiodaABCT(As-
sociação Brasileira de Críticos Teatrais),
na categoria de ator revelação.

Na década de 60, firmou-se como
ator e diretor. Sua primeira peça, "Lua
Cheia", é encenada por Carlos Murti-
nho, em 1961. É dirigido por João Be-
thencourt em 1962 na montagem de "O
Milagre de Annie Sullivan", de Willi-
am Gibson. No mesmo ano, revela tam-

DIVULGAÇÃO

bém potencial para a comédia em
"Você Pode Ser o Assassino", de Alfon-
so Paso, com direção de C. H. Christen-
sen e ganha mais um prêmio da ABCT,
na categoria ator coadjuvante, pelo
musical "My Fair Lady", no qual divi-
de o palco com Paulo Autran e Bibi Fer-
reira.

Em 1965, assina a direção de cinco
espetáculos: "Vamos Brincar de Amor
em Cabo Frio" texto próprio; "As Ino-
centes do Leblon", de Barillet e Grédy;
"As Viúvas do Machado", adaptação
sua para textos de Machado de Assis;
"Amor Depois das Onze" coletânea de
textos, que vão da Bíblia a Jung; e "Mar-
tins Pena Faz Rir", com textos de Mar-
tins Pena.

O ator também teve atuação mar-
cante em "Queridinho", de Charles
Dyer, com direção de Martim Gonçal-
ves, em 1967. No papel de um homos-
sexual, foi muito elogiado pela crítica
e ganhou o prêmio Molière. Ao lado de
Dulcina de Morais, atuou em "Um Vi-
zinho em Nossas Vidas", de Françoise
Dorin, dirigido pela atriz.

Viotti era extremamente versátil na
atuação de distintos papéis. Em 1978,
encenou com Cleyde Yáconis "Os
Amantes", de Harold Pinter, dirigida
por Dorival Carper.

Em 1985, recebeu mais um prêmio,
desta vez da APCA (Associação Paulis-
ta de Críticos de Artes) na categoria de
melhor ator por "A Herdeira", de Hen-
ry James, direção de Flávio Rangel.

Em 1991, na comemoração dos 30
anos de carreira como ator fez "As Ida-
des do Homem", compilação de trechos
de peças de Shakespeare dirigida de
Dorival Carper. Um ano depois, "AVol-
ta ao Lar", seu segundo Harold Pinter,
encenado por Luiz Arthur Nunes, con-
fere a ele o Prêmio Shell pelo papel do
açougueiro Max.

Fez grande sucesso entre o público em
2007 com "O Dia em que Raptaram o
Papa", de João Bethencourt, com direção
de Iacov Hillel. Sérgio Viotti destacou-se
como crítico de teatro, dança e ópera em
veículos como Correio Paulistano, 1958;
revista Cláudia, 1968; O Estado de São
Paulo, 1969/1971; e Jornal da Tarde, 1976/
1983. É autor da biografia da atriz Dulci-
na de Morais publicada em 1991, Dulci-
na - Primeiros Tempos (1908-1937), e edi-
tadapelaFundaçãoNacionaldeArtesCê-
nicas. Em 2001, a versão ampliada, Dul-
cina e o Teatro de Seu Tempo, é lançada
pela editora Lacerda. O ator também tra-
balhou nas novelas "Sinhá Moça", "Meu
Bem Meu Mal", "Xica da Silva" e "Terra
Nostra".
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASMCENO
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Professor diz que
a Paraíba tem a
melhor das leis
sobre PPP do país
n O professor Jorge Ulisses Jacoby Fer-
nandes, uma das mais acreditadas au-
toridades brasileiras em Parceria Públi-
co Privada (PPP) disse, na manhã de
ontem segunda-feira (27), no Auditório
do Unipê, que a Lei 8.684, que trata da
matéria e vigora na Paraíba desde de-
zembro de 2008, "é a melhor do país". "É
melhor do que a de São Paulo e a de Mi-
nas Gerais, pois não copiou o que foi fei-
to no plano federal. Aqui, a lei manda
que o estudo gerador das PPPs seja pu-
blicado no Diário Oficial e estabelece o
controle externo dessas parcerias. Ou
seja, determina que o Tribunal de Con-
tas tem de fiscalizá-las", completou.

Mas isso não evitou que também fi-
zesse reparos à mesma lei, entre outras
coisas, por entender que ela não é bas-
tante clara em relação à repartição dos
riscos dos projetos a serem tocados por
parceiros públicos e privados. Conside-
rou, ainda, que o papel do Comitê Ges-
tor dessas parcerias "poderia estar me-
lhor definido".

ConvidadopelaEscoladeContasCon-
selheiro Otacílio Silveira (Ecosil), órgão
do TCE, para falar a membros e servido-
res da Corte, emissários de prefeituras,
secretarias de Estado, Assembleia Legis-
lativa, Tribunal de Justiça e Ministério
Público, o professor Jacoby ainda aler-
tou no sentido de que as equipes de ela-
boração das PPPs devem ser formadas
"por técnicos com a mão na massa e, não,
por ocupantes de cargos honoríficos".

Comerciantes invadem as
calçadas na Josefa Taveira
n População de Mangabeira reclama da invasão do passeio público e os donos de loja dizem que a

medida é uma forma utilizada para atrair a clientela. Seinfra diz que vai fiscalizar e notificar infratores

oradores de Mangabeira con-
tinuam reclamando dos co-
merciantes da principal rua do

bairro, a Josefa Taveira, porque muitos,
além de terem suas lojas, estão invadin-
do as calçadas colocando seus produtos.
Entrevistados pela reportagem, alguns
dos comerciantes da área responderam
estar cientes de que estão errados, por
invadir as calçadas, mas afirmam que
estão colocando produtos no local como
forma de atrair mais os clientes.

A gerente de loja, Helena Vitória, afir-
mouqueesse tipodetrabalhoimpedeum
pouco a passagem dos clientes pela cal-
çada, mas informou que vem colocando
osprodutosporquea lojaépequenaenão
tem espaço suficiente para expor tudo o
que está à venda. Quando indagada se já
havia sido notificada pela Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura da Capital,
ela informou que sim, mas continua des-
respeitando a notificação porque quan-
do coloca os produtos nas calçadas não
toma o espaço por completo e deixa uma
passagem estreita para os pedestres.

Outro comerciante, o vendedor de fru-
tas e verduras Antônio dos Santos, dis-
se que só coloca os produtos nas calça-
das quando vai lavar a loja. Atualmen-
te, aAvenida Josefa Taveira é um dos es-
paços mais caros, quando o assunto é
comércio de bairro e a disputa por um
espaço para se colocar um ponto comer-

M
José Alves
REPÓRTER

n Seus documentos foram extraviados,
perdidos ou furtados? A mesma coisa
aconteceu com seu celular ou outro bem e
você precisa fazer o registro do dano ma-
terial numa delegacia de polícia mais pró-
xima?Nãoémaisnecessário. ADelegacia
Online resolve o seu problema liberando
o Boletim de Ocorrência (BO) via e-mail
em algumas horas.

O serviço está disponível no Portal do
Governo do Estado, pelo endereço
www.paraiba.pb.gov.br, link da Seguran-
ça Pública, em Sistemas Públicos pode ser
acessado a Delegacia Online, onde cons-
tam todos os indicativos que facilitarão o
registro da ocorrência.

O Boletim Eletrônico de Ocorrência é
usado apenas para registro de extravio de
celulares, documentos e objetos em geral.
Nos casos em que tenha ocorrido violên-
cia de qualquer natureza, o BO não pode-
rá ser online. Neste caso o interessado ou
vítima deverá se dirigir à delegacia de
polícia mais próxima.

A delegada Fabiana adverte para o fato
de que a falsificação de informações nos
dados fornecidos pelo interessado consti-
tuicrimeprevistonoartigo340doCódigo
Penal Brasileiro, fato que tem sido obser-
vadoafimdequesejaevitadaaexpedição
de documento com informações falsas.

Ocorrência policial
já pode ser feita
através da internet
em todo o Estado

Treze encaminha ofício à
Cagepa, mas sem proposta

n A diretoria do Treze Futebol Clu-
be encaminhou ofício à Compa-
nhia de Água e Esgotos da Paraíba
(Cagepa), no qual reconhece o dé-
bito que possui com a Companhia
e se prontifica a buscar meios para
quitar as dívidas, no entanto, não
apresenta nenhuma proposta con-
creta de negociação. No documen-
to, o clube apresenta apenas uma
sugestão de projeto semelhante à
Timemania, loteria do governo fe-
deral criada para os clubes de fu-
tebol saldarem suas dívidas com
a União.

A diretoria do Treze, através do
ofício, também reconhece que não
possui condições financeiras de
sanar, em curto prazo de tempo,
os débitos com a Cagepa. No do-

cumento enviado à Companhia, o
clube esclarece que o projeto, nos
moldes da Timemania, contaria
com o apoio do torcedor, que auto-
rizaria um acréscimo de R$ 2,00
(dois reais) na sua fatura de água
do mês. Esse valor seria destinado
ao time para o pagamento da dí-
vida junto à empresa.

Segundo o presidente da Cage-
pa, Edísio Souto, "não foi proposto
um parcelamento da dívida, nem
foi previsto um valor que o clube
daria de entrada. E é disso que es-
tamos precisando no momento,
em termos de negociação". Ele
complementou afirmando que de-
verá convidar, ainda esta semana,
a diretoria do Treze para uma
nova reunião. O prazo concedido
pela Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba para o encaminha-
mento das dívidas encerra no pró-
ximo dia 31 de julho.

cial é grande.
Paraosmoradores,comoCarméliaAra-

újo, caso a prefeitura não tome uma deci-
são mais severa com os comerciantes da
JosefaTaveira,elesvãocontinuar invadin-
do as calçadas com seus produtos ao pon-
to do pedestre ter que descer para conti-
nuar uma caminhada. Por outro lado, os
comerciantes dizem que nunca tomam o
espaço total do pedestre e sempre deixa

Eber Azevedo de Freitas
DA CAGEPA

DÉBITOD’ÁGUA
I Concurso para
JovensContistas
da Paraíba
inscreve na FCJA
n Com o objetivo de incentivar novos
escritores, que ainda não publicaram
seus trabalhos, continuam abertas
até o próximo dia 15 de outubro as
inscrições para o I Concurso de Jo-
vens Contistas da Paraíba - Luiz
Augusto Crispim, cuja comissão or-
ganizadora é composta por membros
da Academia de Letras e Artes do
Nordeste e da Fundação Casa de José
Américo, entidade para a qual os tra-
balhos devem ser encaminhados, lo-
calizada na Av. Cabo Branco, 3336,
Cabo Branco, CEP 58045-010, em João
Pessoa. O Regulamento está disponí-
vel no site www.fcja.pb.gov.br.

CAUSOS MATUTOS
A presidente da Fundação Casa de

José Américo, Letícia das Mercês Maia
Pinto Ferreira, ainda informou que,
nesta quarta-feira (29), às 15 horas,
haverá a apresentação de poesias e
causos matutos do poeta Rodrigues
Mateus, no auditório da própria
FCJA.

uma passagem estreita para que eles não
sejam obrigados a ter que ir para o meio
da rua para poderem caminhar na prin-
cipal Avenida do bairro.

A Seinfra informou ontem que vai con-
tinuar fiscalizando e notificando os co-
merciantes da localidade para que eles
encontrem uma forma de não colocar os
produtos nas calçadas, o que é uma con-
travenção.

A Josefa Taveira é bastante movimentada, e o comércio nas calçadas tira o espaço dos pedestres

 MARCOS RUSSO


