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Presidentes de TRTs se reúnem amanhã e sexta na Capital. P. 9mais

Gripe suína faz primeira vítima fatal do Nordeste P. 8"

O trecho inaugurado ontem complementa a duplicação da rodovia entre João
Pessoa e Campina Grande. O valor do investimento foi de R$ 84 milhões. Na
parte da manhã o presidente e o governador entregaram ao povo campinense
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. caderno especial

Lula inaugura escola,
duplicação de BR-230
e garante voltar à PB

 FOTOS: ORTILO ANTÔNIO

Jogos Escolares da Paraíba serão
abertos hoje à noite no Ginásio
Rivaldão, na cidade de Patos. P. 24

" Projeto Dramaturgia: Leitura em
Cena tem inscrições abertas até
7 de agosto em João Pessoa. P. 19

"

OSWALDO TRIGUEIRO É
O PRIMEIRO DA LISTA E
GOVERNADOR DIZ QUE
RESPEITARÁ A VONTADE
DA MAIORIA DOS
MEMBROS DO MPE. P. 5
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Lula na Paraíba
s paraibanos são gratos ao presi-
dente Lula. Sua vinda à Paraíba,
nesta terça-feira (28), trouxeespe-
rança para um futuro melhor e a

certezada implantaçãodemaisprojetosque
resultarão em benefícios para a população,
particularmenteosegmentopobre.

Lula veio inaugurar o Instituto Federal de
Educação, em Campina Grande, e a dupli-
cação da BR-230, trecho entre João Pessoa e
Campina. O presidente disse que a BR-230
seráduplicadaatéCajazeiras. "Temosquedar
sequência às obras que já estamos fazendo".

OpresidenteLulaseorgulha (demonstrou
em Campina Grande) em ter no seu progra-
ma de governo o Bolsa Família. “É o maior
programa de transferência de renda que se
tem no mundo”.

O governo federal ajuda todas as classes.
Uma ajuda que vai do Bolsa Família, que
beneficia os pobres, a empréstimos cedidos
pelo BNDES aos grandes empresários. Des-
deadiminuiçãodo ImpostodeRendaàam-
pliaçãodasuniversidadespúblicas.

LulaanunciouumnovoProgramadeAce-
leração do Crescimento (PAC) para o perío-
dode2011a2015.ONordeste receberámais
recursose investimentos.Odesenvolvimen-
to econômico industrial da região se faz ne-
cessário há muito tempo. Neste sentido, o
Presidente confia que o Nordeste vai sair do
mapa brasileiro como uma região de Esta-
dospobres.

O
Compartilhamos desta confiança. Disse o

presidente:“Vamosconstituirumaestratégia
política e econômica. Dentro de alguns anos
oNordesteseráequiparadoaoscentrosmais
desenvolvidosdopaís”.

AvisitadopresidenteLula tambémserviu
paraquenovospleitosfossemsolicitadospara
a Paraíba.Aduplicação da BR-104, que liga
CampinaGrandeaCaruaru, emPernambu-
co, já está com o projeto encaminhado ao
MinistériodosTransportes.

OGovernodoEstadodefendeanecessida-
dedereestruturaçãodosaeroportosdaPara-
íba. No momento, apenas oAeroporto Cas-
tro Pinto está homologado para o desenvol-
vimentodesuasatividades.Foi solicitadoao
presidente o apoio para a homologação de
maiscincoaeroportosdemédioporte.

Está assegurada a construção da usina de
biodiesel.Estaunidade industrialvaiprodu-
zircombustívelalternativo.Háprojetos tam-
bém, do Governo do Estado, nas áreas de
abastecimentodeágua, esgotamentosanitá-
rioeunidadeshospitalares.Receberãoapoio
dogovernofederal.

OpresidentesereferiuàduplicaçãodaBR-
101 no Nordeste como instrumento para in-
crementar o turismo na região. Lembrou a
transposição das águas do rio São Francisco
comoumanecessidadeurgenteparaodesen-
volvimento sustentável. E arrematou: "São
obras gigantescas que mudarão a cara do
Nordeste".

“Paraíba democrática, terra amada”

A Charge, como todos sabem ou deveriam saber,
mas se não souberem não tem a menor importância, é
uma gracinha desenhada e diferente do Cartum. Pois
bem. A que serve de assunto para estas mal-traçadas,
publicada no ano 2000, é do Cláudio Paiva. Porém,
sendo o seu "descobridor" o novelho amigo e Íntegro
Márcio Roberto, sempre preciso no que diz e pensa,
diria ainda que foi publicada no dia 02 de março do
ano citado aí em cima. Uma beleza de Charge.

Embora a Charge seja passageira, diferente do Car-
tum, essa sobre a qual agora escrevo, está mais atual
do que nunca. É o seguinte: um juiz inocente, puro e
besta, martelo na mão e a legenda "A Justiça é Cega!".
O outro, sujeito com cara de político bem sucedido -
quase todo ele, se não for burro nem honesto, acaba
assim -, ato continuo, obtempera: "Mas tem olho gran-
de!". Agora, pergunto: precisava dizer mais? Na aber-
tura - Charge tem abertura? -, lembrei, está lá escrito:
"ChegadeHipocrisia!Vamosassumirqueogovernoé
a casa da mãe joana e distribuir o auxílio-moradia
para todo mundo!".

Sabedor de que o silêncio muitas vezes diz mais que
palavras, palavras e palavras, como diria um Hamlet
louco de jogar pedras, estaria no ponto. Se acrescen-
tasse mais, porém, seria apenas o acrescentado pelo
Cláudio Paiva: "Entre o auxílio-moradia e o auxílio
traficante, eu fico o com o primeiro. O valor é maior e
se der problema nenhum juiz vai te condenar".

A charge publicada do dia e ano mencionados no
parágrafoprimeirodoartigo... empauta, foiumaputa
e bem-humorada - não esqueçam que ele é um humo-
rista - resposta a então acirrada discussão entre os
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembro para
vocês. Na época existia uma briga acirrada por um
"aumentozinho" de R$ 3 mil por eles concedidos a ti-
tulo de auxilio-moradia - é mesmo para rir e, rindo,
criar uma charge como essa - aos nossos juízes.

Sem sacanagem. Os juízes daqueles tempos difíceis
bem que mereciam. Cobrados por todos para que não
prevaricassem, recebiam uma merreca de apenas R$
6 mil por mês. Ora, ora, ora mesmo! Se os parlamen-
tares que prevaricavam mais do que ninguém recebi-
am e moravam em casas próprias ou de amigos ou
sequer moravam, por que não eles? Seria uma injusti-
ça agira assim com a justiça. O Cláudio tinha razão. E
eles também.

O traço de Cláudio Paiva, embora mais trabalhado,
éeconômicocomoosdoHenfil - esseécampeão! - edo
Jaguar.Agora, Só vendo mesmo, uma vez que a Char-
ge não será publicada neste espaço, para recortar e,
como estou fazendo, rir todos os dias com a cara do
juizão justificando o famoso bordão de que "a justiça é
cega", eopolítico, caradequemcomeuevomitoutudo
oquefoicomido,pois foidemais,defendendoacatego-
ria, e acusando a Justiça de ter "olho grande".

O texto de abertura - charge tem abertura? E Car-
tum? - daria mais dois ou três charges tão boas quan-
to esta que, infelizmente, os meus dois leitores não
verão. O "entre o auxilio-moradia...", comparação es-
petacular, lembrou aquele outro sacana auxílio bati-
zado de bolsa-estupro. E, quanto ao vamos "assumir
que o governo é a casa da mãe Joana", só não morri de
rir para ressuscitar gargalhando, porque achei uma
sacanagem com a Mãe Joana. Ela, pelo menos ela, me-
recia mais respeito.

Humberto de Almeida
1bertodealmeida1@gmail.com

Uma charge
para fazer justiça

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado

ffUNinforme
Denatran abre concurso
de educação no trânsito
Estão abertas até 30 de setembro as
inscrições para o IX Prêmio Denatran de
Educação no Trânsito. Os interessados
devem se inscrever, exclusivamente,
através do site www.denatran.gov.br. A
equipe da Divisão de Educação para o
Trânsito do Departamento Estadual de
Trânsito (Detran) vai visitar escolas
públicas e privadas para divulgação do
concurso e incentivando a participação
dos alunos paraibanos. Mais informa-
ções sobre o concurso já estão
disponíveis no site do Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran).

Sousa inscreve para o
programa habitacional
Termina na próxima sexta-feira o prazo de
inscrição para o cadastro do programa
“Minha Casa, Minha Vida”, no município
de Sousa. As inscrições, que tiveram
início no último dia 6, estão sendo feitas
na sede da Prefeitura Municipal. O prazo

final seria até o dia 30, mas para atender a
demanda da população, o prazo foi
prorrogado por mais um dia.

Definidas as atrações na
Festa das Neves de 2009

Dida Fialho, Amandí
Cortez, Caronas do
Opala, Pura Raiz e
Odecasa são alguns
dos 15 nomes que

comandarão os shows da Festa das
Neves 2009. As apresentações serão no
palco montado na Avenida Odon Bezerra,
sempre a partir das 21 horas. As
comemorações do aniversário de 424
anos da Capital paraibana acontecem de
1º a 5 de agosto.

Famup reúne diretoria
para implementar ações
A presidência da Federação das
Associações de Municípios da Paraíba –
Famup, realiza hoje, às 10 horas, no
auditório Itó Morais, sede da Famup,

reunião de diretoria com a finalidade de
avaliar diversas ações desenvolvidas
pela entidade e implementar outras que
visem a consolidação do municipalismo.
Dentre os temas a serem apreciados
estão o I Curso de Gestão Estratégica
dos Municípios, a criação do Diário
Oficial Eletrônico dos Municípios;  e a
XII Marcha dos Prefeitos.

Bolsa Família terá um
reajuste em setembro
O ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, disse que o novo valor do
Bolsa Família começará a ser pago a
partir de setembro. No entanto, ele não
adiantou qual será o percentual de
reajuste do benefício. “Até o final deste
mês ou comecinho de agosto, (o
índice de aumento) vai estar resolvido.”
Atualmente, o Bolsa Família beneficia
cerca de 11 milhões de famílias e a
estimativa é de que chegue ao final do
ano com mais de 12 milhões de
famílias.
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

CDRM define ações para
desenvolver a mineração
n A companhia vai executar este ano um projeto que vai assegurar equipamentos

para cooperativas de garimpeiros de Várzea, Pedra Lavrada e Junco do Seridó

*Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras e presidente do CIEE/RIO

A narrativa de Euclides da Cunha a respeito de An-
tônio Conselheiro, em "Os Sertões", é bem elucidati-
va do seu personalíssimo estilo:

"Apareceu no sertão do norte um indivíduo, que se
diz chamar Antônio Conselheiro, e que exerceu gran-
de influência no espírito das classes populares, ser-
vindo-se de seu exterior misterioso e costumes ascéti-
cos, com que impõe à ignorância e à simplicidade.
Deixou crescer a barba e cabelos..."

Dois paulistas se encontram, na Academia Brasilei-
ra de Letras, e o tema é o centenário da morte de Eu-
clides da Cunha, nascido em Cantagalo (RJ), no dia
20 de janeiro de 1866. A recordação foi até aquela
manhã de domingo, 15 de agosto de 1909, quando o
genial autor de "Os Sertões" morreu, no duelo com o
aspirante Dilermando de Assis, com quem trocou ti-
ros no bairro carioca da Piedade. Um dos interlocu-
tores (Cícero Sandroni) lembrou as sucessivas ausên-
cias de Euclides do lar, absorvido pelas obras a que
estava obrigado, como engenheiro, inclusive a famo-
sa ponte de São José do Rio Pardo, até hoje de pé. O
outro (Paulo Nathanael Pereira de Souza) confirmou
esses vazios: "Foi no interior paulista que ele escreveu
as sucessivas matérias do jornal "O Estado de São Pau-
lo", que deram origem à epopéia de "Os Sertões". E
construiu diversas casas.

Deixando de lado a tragédia que marcou o fim de
um dos nossos maiores escritores, concentramo-nos
na obra literária do acadêmico Euclides da Cunha.
Homem de grande cultura, misto de civil e militar,
foi engenheiro, historiador, geógrafo, jornalista, poe-
ta e permanente defensor da natureza, o que na sua
época não era muito comum. Ajudou a compreender
melhor o Brasil.

Antes do episódio histórico, chegou a criticar o mo-
vimento messiânico de Antônio Conselheiro, mas ao
testemunhar pessoalmente, durante pouco menos de
dez dias, o horror da chacina, mudou drasticamente
de posição, produzindo o seu livro de repercussão in-
ternacional. Foi então que nasceu a expressão "o ser-
tanejo é antes de tudo um forte". Como lembrou o
historiador Cássio Schubsky, Euclides foi além e con-
denou, há mais de 100 anos, as queimadas e desma-
tamentos. Utilizou o seu linguajar erudito, algumas
vezes até incompreensível, para defender a Amazô-
nia e os seus rios caudalosos.

No livro "Contrastes e confrontos", Euclides da Cu-
nha, que discursou diante do caixão de Machado de
Assis, seu contemporâneo, parece adivinhar que a
leitura dos seus textos não é um exercício dos mais
fáceis.

É preciso dissecar esse pensamento, para compre-
ender o sentido do que ele pretendeu com os seus
escritos. Vale a advertência, para os que se irão iniciar
em Euclides da Cunha, de que é importante ultra-
passar os primeiros passos da caminhada literária.
Mesmo em "Os Sertões", se não houver paciência, é
bem possível que o leitor desista antes da metade. Mas
se vencer essa etapa, conhecerá as luzes de um dos
textos mais bonitos da língua portuguesa.

O monumento
literário de Euclides

Arnaldo Niskier
aniskier@ig.com.br

Governo lança
nova linha de
crédito para
agricultores
Gledjane Maciel
DA SECOM

n A liberação de uma linha de
crédito para os trabalhadores
que vivem da agricultura fami-
liar na Paraíba foi anunciada
ontem pelo governador do Es-
tado. O empréstimo, no valor
de R$ 2 mil, será concedido aos
agricultores com juros de taxa
de 0,5% ao ano e um prazo de
dois anos para pagamento da
dívida. Ele informou que o cré-
dito foi solicitado pelo Gover-
no do Estado para tentar ame-
nizar as perdas sofridas na
agricultura familiar este ano.

O Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário concedeu o be-
nefício aos agricultores dos mu-
nicípios que decretaram situa-
ção de emergência e estado de
calamidade pública, no perío-
do de 1 de abril a 27 de maio de
2009, e encaminharam seus pe-
didos para o governo do Esta-
do homologar até o dia 15 de
junho deste ano.

Programa de Desen-
volvimento da Minera-
ção Paraibana (Pro-

min), lançado pelo Governo do
Estado tem como um dos ór-
gãos diretamente envolvidos a
Companhia de Desenvolvi-
mento dos Recursos Minerais
(CDRM), com seus 75 técnicos
de larga experiência na área de
mineração. O diretor presiden-
te do órgão, Iramir Barreto
Paes, revelouqueaindaesteano
deverá ser executado um pro-
jeto que vai assegurar equipa-
mentos para as cooperativas de
garimpeiros dos municípios de
Várzea, Pedra Lavrada e Junco
do Seridó.

Os equipamentos são estei-
ras, máquina retro-escavadei-
ra, compressores, para benefi-
ciar os cerca de 8 mil pequenos
mineradores paraibanos nos
17 municípios cuja economia
gira em torno deste setor.

Com a realização de um tra-
balho integrado com a Cinep, o
Sebrae, a Sudema, a partir das
diretrizes da Secretaria da Ciên-
cia, Tecnologia e Meio Ambien-
te, a CDRM tem como uma das
metas organizar cooperativas
de pequenos mineradores para
ajudá-los. Uma vez fortalecidos
com as cooperativas os garim-
peiros vão agregar valor aos
seusminériosbeneficiados. Por

exemplo, uma tonelada de al-
gum minério bruto pode ser
vendida por apenas R$ 12. Já o
produto beneficiado, com a uti-
lização de maquinários, pode
chegar a R$ 100 a tonelada.

Iramir Barreto revela que o
setor de mineração da Paraíba
necessita ser organizado, e o
Estado tem um potencial mine-
ral muito grande. Com o apoio
do governo e parceiros os ga-
rimpeiros terão melhores con-
dições de trabalho, com equi-
pamentos de segurança.

O presidente da CDRM des-
taca que o Estado deve reduzir
os impostos no setor da mine-
ração como já fez outro o Rio
Grande do Norte. Esta medida
do governo está prestes a ser
colocada em prática, e é espe-
rada com expectativa pelos ga-
rimpeiros. Vai contribuir com
o crescimento do setor, sobre-
tudo o pequeno minerador.

Na região do Curimataú e
Seridó, são extraídos caulins,
feldspatos, filitos, quartzo,
mica, coreto, argila, gipso, cal-
cário, nitratos, entre outros
minerais. O produto vendido
pelos garimpeiros é muito bai-
xo, apesar de ser valorizado
pelo mercado nacional e inter-
nacional. Com a aquisição dos
equipamentos e a transforma-
ção dos produtos que antes era
comercializado de forma arte-
sanal, o minério passará a agre-
gar valor.

Josélio Carneiro
REPÓRTER

O
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“Paraíba democrática, terra amada”

Devemos pedir a Deus por todas as Religiões.
Elas estão construindo a sua história. Assistimos a

um esforço permanente das Religiões no sentido de
aproximar o homem de Deus. De arrebanhar o povo
de Deus.

E a humanidade caminha. Evolui o pensamento
humano.

As Religiões acompanham o crescimento espiritual
da humanidade.

O homem desse milênio busca Deus com a força
do sentimento divino que prende o homem ao Cria-
dor. Por isso mesmo ele está mais vigilante e até sele-
tivo com relação a sua crença. A fé raciocinada nor-
teia as suas escolhas.

A todo tempo, as Religiões estão acolhendo os seus
crentes. Ante a diversidade de povos, línguas, hábi-
tos, costumes, natural essa acomodação nos diferen-
tes credos. Jesus anteviu tudo isso: "Não se turbe o
vosso coração. Crede em Deus, crede também em
mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se as-
sim não fora, eu vô-lo teria dito; pois vou aparelhar-
vos o lugar. E depois de ir e vos aparelhar o lugar,
virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que
onde eu esteja, estejais vós também". (João, cap. XIV,
v. 1 a 3).

Mas, são tantas as Religiões! Qual a finalidade das
Religiões? Em principio, a finalidade é aproximar o
homem de Deus. Ensina a Doutrina Espírita: "A fina-
lidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o
homem não chega a Deus, enquanto não se fizer per-
feito, portanto, toda religião que não torna o homem
melhor, não atende a esta finalidade."

Mas, como a religião aproxima o homem de Deus?
Como a religião conduz o homem para Deus?
Induzindo-o a cumprir a vontade de Deus, a cumprir
as leis divinas.

E se essa ou aquela religião não consegue aproxi-
mar o homem de Deus? Ela não esta atingindo sua
finalidade.

Deus é o Nosso Pai Criador. É para Ele que o ho-
mem caminha com o apoio das Religiões. É nesse sen-
tido que as Religiões trabalham. Um alerta da espiri-
tualidade: "A religião na qual se crê poder apoiar-se
para fazer o mal, ou é falsa ou foi falseada em seu
princípio."

Vamos tomar as lições de Jesus. Servem para o cren-
te, mas também para todo credo: "Se algum escanda-
lizar a um destes pequenos que crêem em mim, me-
lhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós
que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do
mar. Ai do mundo por causa dos escândalos; pois é
necessário que venham escândalos; mas, ai do homem
por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado
em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos
que seus anjos no céu vêem incessantemente a face
de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do
Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa
mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-
os e lançai-os longe de vós; melhor será para vós que
entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do
que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. - Se
o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e
lançai-o longe de vós; melhor para vós será que en-
treis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e
serdes precipitados no fogo do inferno. (Mateus, 18:
6-11; 5: 29-30)

"Vigiai e Orai, para não cairdes em tentação". - Je-
sus (Mateus, 26: 41)

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

As religiões

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Defensores debatem
cidadania e segurança
n Primeira Conferência Livre da Defensoria Pública ocorreu no auditório da OAB-PB e visou

elaborar proposta de ampliação do acesso à Justiça para subsidiar evento nacional

Fátima Araújo
DA DEFENSORIA

ealizou-se no auditório
da OAB/PB, durante
todo o dia de ontem, a 1ª

Conferência Livre da Defenso-
ria Pública com Cidadania e
Segurança, dentro do objetivo
de ampliar e garantir a atua-
ção do órgão no acesso à Justi-
ça. Uma situação em que a De-
fensoria é pioneira, pois nunca
houve uma Conferência Livre
para defensores discutirem es-
ses temas, ainda mais com a
oportunidade de votação das
propostas que seguirão para
Brasília e somar-se-ão às dos
demais estados, para a votação
final da Conferência Nacional
que acontecerá em Brasília, en-
tre os dias 27 e 30 de agosto.

Ao abrir a conferência, a de-
fensora pública geral Fátima
Lopes afirmou que o evento "é
um marco para a Defensoria
Pública da Paraíba, pois deba-
teremos temas palpitantes
como a cidadania e a seguran-
ça às pessoas carentes". Ela
lembrou que a instituição que
dirige se encontra, atualmen-
te, entre as melhores do Brasil,
por conta do Mutirão Carce-
rário, e que "hoje, 75 por cento
das ações são ajuizadas pela

Defensoria Pública". Citando a
frase de Martin Luther King,
"Sonho com o dia em que a jus-
tiça correrá como a água e a
retidão como um caudaloso
rio", Fátima Lopes conclamou
a todos para uma reflexão so-
bre temas como Cidadania e
Segurança.

O coordenador da COE-PB,
Mário Gomes de Araújo disse
que "a sociedade civil tem que
se mobilizar para ajudar a
combater os altos índices de
violência" e que "não adianta
apenas bons salários e equipa-
mentos eficientes para que os
policiais tenham interesse em
chegar aos criminosos, mas o
que está faltando é o verdadei-
ro envolvimento". Ele garan-

tiu que "uma pessoa simples,
em seu bairro, tem o mesmo
peso que um coronel falando
sobre Segurança Pública". Má-
rio Gomes entregou uma co-
menda à defensora geral, Fáti-
ma Lopes, como reconheci-
mento por sua participação
como representante do seg-
mento dos gestores públicos
na construção da lª CLDPCS.

O presidente da Comissão de
Justiça e Segurança Pública do
IBCCRIM, Renato Campos Pin-
to de Vitto, disse que o cidadão
comum terá acesso à justiça e
direito à cidadania "com as
ações de cunho coletivo, pois a
sociedade civil precisa partici-
par desse processo" e que "tudo
será mais fácil com a simplifi-
cação dos procedimentos, com
a desburocratização".

Ele afirmou que a política
pública da segurança é muito
difícil e ao mesmo tempo fas-
cinante, pois "tudo é muito in-
compreendido ainda e espeta-
cularizado por conta de vícios
arraigados da própria polícia,
dando margem a que os con-
flitos sociais e interpessoais fi-
quem sem solução". Renato
Vitto afirmou que "a socieda-
de precisa de doses prudentes
de justiça prisional e de doses
maciças de justiça social".

R
#
Coordenador do
encontro diz que
“sociedade civil tem que
se mobilizar para ajudar
a combater os altos
índices de violência”

Cooperarrenovaconselhos
epriorizarácomunidades

n O Projeto Cooperar deu iní-
cio esta semana a renovação
dos Conselhos Municipais
para a priorização dos sub-
projetos a serem financiados.
Nos municípios de Santa He-
lena, Cachoeira dos Índios,
Bom Jesus e Cajazeiras, esses
colegiados já estão formados
e prontos para discutir suas
prioridades.

Na segunda-feira (27), a co-
mitiva do Cooperar esteve em
Esperança, onde mais sete mu-
nicípios escolheram seus re-
presentantes.

A presença da população em
todos os encontros realizados
para a escolha do presidente e
secretário dos conselhos foi
massiva. Em Cajazeiras, onde
existem 81 associações comu-
nitárias, quase 100 pessoas lo-
taram a sala de votação.

A equipe do Cooperar con-
duziu os trabalhos de forma
democrática e os participantes

puderam, de forma secreta,
optar por seus candidatos.

O presidente eleito Francis-
co Vieira de Carvalho disse ter
ficado "muito feliz em poder
representar as comunidades
do município de Cajazeiras".
Para ele, a atual administração
estadual "renovou as esperan-
ças do pequeno produtor ru-
ral que ficou desprezado du-
rante seis anos".

Ele fez comparações entre as
gestões estaduais: "na primeira
gestão do governador atual era
uma maravilha; depois que ele
saiu foi a maior tragédia do
mundo. A gestão anterior do
atual governador do Estado
trouxe abastecimento de água,
passagemmolhada,energiaelé-
trica. Ele trouxe 43 obras para
Cajazeiras”, relatou.

Durante os seis anos que ele
ficou fora só vieram seis. Com a
volta do Cooperar eu quero aju-
dar e vou exigir, vou reivindi-
car, vou pedir por todas as co-
munidades que confiaram em
mim", falou Francisco Vieira.

Hospital Edson
Ramalho reativa
atendimento em
prótese auditiva

n O Hospital Edson Ramalho
reativou o serviço de prótese
auditiva. As pessoas que estão
na fila de espera devem entrar
em contato através do telefone;
(83) 3218-7801 e marcar o re-
torno à clínica. Segundo disse
o diretor Administrativo, te-
nente Ronaldo Miguel Bezerra,
o serviço já dispõe de lista de
espera de 100 pessoas. O paci-
ente que precisar de prótese
deve procurar o Hospital a fim
de passar por uma bateria de
exames médicos.

OtenenteRonaldoMiguelBe-
zerra disse que, com a otimiza-
ção do setor de próteses, vários
pacientes de todo o Estado po-
derão solucionar seus proble-
mas devido à deficiência audi-
tiva e passar a ter uma vida
normal.

Da Assessoria de Imprensa
DO PROJETO COOPERAR

Marcos Tadeu
DA ASSESSORIA DO COMANDO DA
POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA
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“Paraíba democrática, terra amada”

Vontade da maioria será respeitada
n Governo do Estado deverá escolher o primeiro candidato mais votado da lista tríplice para ser o novo Procurador Geral de Justiça da Paraíba

Mônica Nóbrega
DA SECOM

Ogovernador do Estado
afirmou ontem que irá
respeitar a vontade da

maioria em escolher o primei-
ro da lista tríplice que defini-
rá o novo Procurador Geral de
Justiça da Paraíba. "Telefonei
aos três para parabenizá-los
pela votação e ouvi de todos a
mesma palavra de ordem: go-
vernador, nós não temos dis-
putas internas. Somos demo-
cratas e acatamos um princí-
pio democrático do mais vo-
tado", comentou o chefe do
Executivo paraibano em seu
programa semanal de rádio
veiculado por uma rede de
emissoras lideradas pela Rá-
dio Tabajara.

Ele destacou que o pedido
dos três candidatos mais vo-
tados na eleição de segunda-
feira lhe deixa inteiramente à
vontade para efetivamente
cumprir um desejo, um obje-
tivo que já tinha manifestado
publicamente: o de nomear
para chefe do Ministério Pú-
blico da Paraíba exatamente
o candidato mais votado.
Essa, segundo enfatizou, além
de ser uma decisão própria do
governo, também é chancela-
da por aqueles que integram
a lista tríplice.

MAIS VOTADOS
Na eleição realizada na se-

gunda-feira, os candidatos
mais votados foram o promo-
tor de Justiça Oswaldo Tri-
gueiro do Vale Filho, o procu-
rador Nélson Lemos e o pro-
motor João Arlindo. Segundo
o governador, a eleição não
traiu sua expectativa. "A cha-
pa vitoriosa é de verdadeiros
e autênticos líderes do Minis-
tério Público da Paraíba e ga-
rante uma posição extraordi-
nária.

Oswaldo, por exemplo ob-
teve 147 votos, Nélson Lemos
113 votos e João Arlindo 112
votos, o que confirma inteira-
mente todas as previsões que
já se fazia nos meios judiciá-
rios do Estado e do próprio
Ministério Público, é claro",
comentou.

Ele acrescentou que os re-
presentantes do Ministério
Público eleitos são pessoas
que estão preparadas para a
missão que vão desempenhar
nesse mandato, e lembrou
um fato que por si só se im-
põe a consideração de todos:
"Pela primeira vez, em três ou
quatro escolhas, o governa-
dor está obedecendo ao prin-
cípio democrático de nomear
o mais votado, e temos certe-
za que a categoria está chan-
celando esse apelo porque os
próprios candidatos estão
também".

OswaldoTrigueirotraçasuasmetasparaumMPESocial
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

n “Uma administração voltada
para o social". Com essa frase o
promotor Oswaldo Trigueiro
do Valle Filho, candidato eleito
em primeiro lugar na lista trí-
plice para a escolha do novo
procurador-geral de Justiça da
Paraíba, definiu a sua gestão à
frente do Ministério Público
Estadual (MPE), que possivel-
menteseráreferendadapelogo-
vernador do Estado, nos próxi-
mos dias. Em entrevista exclu-
siva ao jornal A União, Oswal-
do falou do pleito e traçou me-
tas para sua administração e do
trabalho que pretende culminar
com a criação de um Ministério
Público Social.

Durante a entrevista, ele dis-
se ter encaradoadecisãodosco-
legasdoMPEporseunomecom
naturalidade. Eleito com a maio-
ria dos votos pela segunda vez
consecutiva, sendo que da pri-
meira vez, em 2007, viu a pro-
curadora Janete Ismael, segun-
dacolocadanopleito,ascenden-
do ao cargo, Oswaldo deve as-
sumiragoraocomandodoMPE
durante o biênio 2009-2011.

Dos 220 membros do Minis-
térioPúblicoEstadual, 216com-
pareceram às urnas na última
segunda-feira e quatro falta-
ram. Cada promotor e procu-
rador de Justiça tinha direito a
três votos. O promotor Oswal-
do Trigueiro recebeu 147 votos,
oquerepresentou22,7%dos648
votos apurados pela Comissão
Eleitoral. O segundo mais vota-
do foi o procurador Nélson Le-
mos, com 113 votos (17,4% do
total), um voto a mais do que o
promotor de Justiça que tam-
bém é presidente da Associação
Paraibana do Ministério Públi-
co (APMP), JoãoArlindo.Ele re-
cebeu 17,3% dos votos.

"Representar a nossa insti-
tuição não é só um sonho, mas
eu diria que é um desafio. A
gente tem se sentido ao longo
deste período na instituição,
preparados para o cargo, por-
que conhecemos um pouco do
Ministério Público, da alma do
promotor, do que ele precisa e
também a gente sente a voca-
ção para uma área que eu que-
ro implementar na instituição,
que é chamado Ministério Pú-
blico Social, voltada para a fi-
gura do meio-ambiente, infân-
cia, consumidor, patrimônio
público, saúde, educação, uma
gama de atribuições que pode-
remos sim, chegar lá e fazer
uma coisa diferente", instituiu.

Sobreodepoimentodogover-
nador do Estado, dado durante

a entrevista no Programa Pala-
vra do Governador, da Rádio
Tabajara, onde ele afirmou que
irá respeitar a vontade da maio-
ria em escolher o primeiro da
lista tríplice e, que efetivamente
irá cumprirumdesejodenomear
para chefe do Ministério Públi-
co da Paraíba, exatamente o
candidato mais votado, Oswal-
do Trigueiro disse que, mesmo
sendo lei, constitucionalmente
plausível de que é o Executivo
quem deve escolher sobre a lis-
ta tríplicedoMPE, independen-
te de quem fosse o mais votado,
o promotor Oswaldo Trigueiro
disse que a expectativa para a
escolha de seu nome, como o
maisvotado, jáéesperado.Prin-
cipalmenteporque,segundoele,
o atual governador tem um his-
tórico de decisões democráticas
em gestões anteriores, em que
sempre se foi escolhido o candi-
dato mais votado.

"Eu não poderia esperar dife-
rente do governador. Até por-
que, diante do histórico do Mi-
nistério Público, ele sempre
trouxe uma postura democrá-
tica. Em um determinado perío-
do de nossa história, ele como
governador teve oportunidade
de nomear três mandatos e dois
deles com o doutor Júlio Paulo
Neto, então eleito como o mais
votado, e depois a figura de
doutor Marcos Navarro, tam-
bém o mais votado à época. En-
tão diante desse histórico, eu
acreditoqueogovernadorman-
tenha essa tradição de optar

sempre democraticamente pelo
mais votado", frisou.

Com relação ao último pleito
para o biênio 2007-2009, em que
o então governador da época
escolheu a segunda colocada na
eleição do MPE, a procuradora
Janete Ismael, para o cargo de
procuradora geral, o promotor
Oswaldo Trigueiro disse enten-
der a decisão por tratar-se de
uma lei garantida constitucio-
nalmente, mas que não deixava
de sentir um pouco de injustiça
na decisão.

"Não poderia restar mágoa.
Não seria imaturo de entender
assim, até porque nós que vive-
mosnomeio jurídico, temosque
primeiro respeitar a lei. Mas, é
certo que às vezes a gente en-
xerga nos espaços legais de lei,
certas injustiças e uma delas
seria essa, mas qual o caminho
para se corrigir as injustiças? É
de modificar a lei, então a gente
tem que trabalhar uma emen-
da constitucional para que aí
sim,possamosteraindependên-
cia absoluta", indagou.

Atualmente, já existe um pro-
jeto de lei tramitando no Con-
gresso Nacional que pede uma
modificação legislativa na or-
dem de fazer com que o procu-
rador geral tenha um mandato
não de dois anos, permitindo
uma recondução, mas de ape-
nas um único mandato de três
anos, e a outra é de que o mais
votado do Ministério Público
possa ser imediatamente o pro-
curador geral sem precisar do

crivo do poder Executivo.
Por fim, o promotor Oswaldo

Trigueiro traçou o marco de sua
gestão que está por iniciar - caso
a decisão já anunciada pelo go-
vernadordoEstadoseconfirme
-, a questão social e a resolução
de problemas internos que hoje
se passa no Ministério Público
Estadual.

"É a área de interesses difusos
e coletivos, vamos procurar dar
ao Ministério Público essa fei-
ção de promotor, curador em
defesa desses direitos e interes-
ses das pessoas menos favore-
cidas, porque a gente precisa
trazer para a sociedade certo
equilíbrioenãosónaquelaques-
tão de investir em obras de pe-
dra e cal, que são interessantes,
amodernidadepede isso,masa
questão é institucional e tam-
bém outro ponto importante da
administração, será justamen-
te a questão institucional inter-
na. Estamos com muitos pro-
blemas e eles terão que ser re-
solvidos internamente pela ins-
tituição", frisou.

Após a decisão do Pleito no
MPE, a procuradora Geral Jane-
te Ismael, deverá encaminhar a
listatrípliceaogovernadordoEs-
tado, para que num período de
15diaseleexplaneasuadecisão.
Após a nomeação, o escolhido
deverá ser empossado no dia 27
de agosto, para que a partir daí,
se inicie o mandato de dois anos
à frente da Procuradoria Geral
de Justiça da Paraíba.

PRIMEIRO PROMOTOR ELEITO
Caso o governador do Estado

acateonomedeOswaldoTriguei-
ro do Valle Filho como novo pro-
curador-geral de Justiça da Para-
íba, ele será o primeiro promotor
público na Paraíba a chegar a tão
importante cargo no Ministério
Público Estadual. Segundo ele,
apesar de nova por aqui, essa já é
uma prática recorrente em todos
os estados do país.

MAIS VOTADO
Sobre a decisão dos outros

candidatos que compõem a
lista tríplice, o procurador
Nélson Lemos e o promotor
João Arlindo, de defenderem
a indicação do mais votado
como o escolhido para o car-
go de procurador geral, o pro-
motor Oswaldo Trigueiro,
disse que a campanha foi tri-
lhada por gestos e atitudes
extraordinárias de vários co-
legas. Segundo ele, existem
vários outros bons candida-
tos que acabaram por renun-
ciar da candidatura em virtu-
de do projeto de um Ministé-
rio Público mais Social.

“Passada essa fase da eleição, não existem
vencedores ou vencidos. A gente precisa se
unir em torno das questões do Ministério
Público”

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
PROMOTORDEJUSTIÇA

“

 BRANCO LUCENA
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“Paraíba democrática, terra amada”

secretário da Seguran-
ça e da Defesa Social
(SEDS), Gustavo Gomi-

nho, participou de mais uma
Conferência Livre sobre Segu-
rança Pública, no município de
Caaporã, oportunidade em que
ouviu a população do Litoral
Sul, respondeu indagações de
representantes de vários seg-
mentos sociais e fez uma expo-
sição sobre as ações que o ór-
gão desenvolve para reduzir os
indicadores de criminalidade.

Ele anunciou que a SEDS está
concluindo um Plano Estadual
de Segurança, a partir de su-
gestões apresentadas pela so-
ciedade civil em várias audiên-
cias públicas realizadas nas
áreas das delegacias regionais.
O plano será posto em prática
em breve, pois apenas os mu-
nicípios de Itaporanga, Caja-
zeiras, Sousa e Catolé do Rocha
ainda não receberam as auto-
ridades da segurança para
apresentar suas sugestões.

Pronasci - O secretário reve-
lou que a Paraíba foi incluída
no Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidada-
nia (Pronasci), cujo objetivo é
trabalhar as causas oferecen-
do aos gestores públicos os re-
cursos necessários para inves-
tir em infraestrutura, ação so-
cial e políticas públicas volta-

das para diminuição dos índi-
ces de violência.

Ao contrapor críticas feitas
por representantes classistas, o
secretário enumerou as provi-
dências adotadas pelo atual
governo, que só agora está con-
seguindo recursos necessários
à contrapartida do Estado para
receber quase R$ 10 milhões
relativos a oito convênios com
o Governo Federal.

HERANÇA
"A situação herdada da ges-

tão anterior foi deplorável",
disse o secretário, citando como
exemplo dois setores básicos e
prioritários, "mas que não ofe-
reciam a menor condição de

Governo lançará Plano de Segurança
n A elaboração do plano, cujo lançamento acontecerá em breve, contou com sugestões que foram discutidas e apresentadas pela população

funcionamento: o Centro Inte-
gradodeOperações (Ciop), com
apenas 16 linhas telefônicas e
praticamente sem condições de
trabalho, e a Academia de Polí-
cia, demolida. Acrescente-se a
isso a redução do efeativo de
funcionários, fato que será mi-
nimizado com a contratação
dos aprovados nos últimos
concursos".

Dentrodasériedeprovidênci-
as para melhorar a área de segu-
rança pública, Gominho fez re-
ferência ao projeto de interliga-
çãode todasasdelegaciaspolici-
ais em rede, para que as infor-
mações policiais sejam acessa-
das e o trabalho tenha a agilida-
de necessária às atividades.

CorpodeBombeiroscompranovoequipamentodeincêndio

n O comandante geral do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado da Paraíba, co-
ronel Pedro Luís do Nascimento, apre-
sentou o mais novo equipamento que
está sendo adquirido para combate a in-
cêndios. O primeiro aparelho portátil de
transporte AFT (Advanced Firefighting
Tecnology GmbH), que será utilizado
nas novas motocicletas que também es-
tão sendo adquiridas pela Corporação,
foi entregue pelo representante da SOS
Sul - empresa que fornecerá o equipa-
mento -, Alexandre Barreto.

O equipamento, de fabricação alemã,
é a última palavra, em nível mundial,
no combate a incêndios. A tecnologia
AFT, conformeo fabricante,produzágua
nebulizada ultrafina de distribuição
concentrada utilizando esguichos espe-
cialmente desenvolvidos para lançar
gotículas em velocidade supersônica;
isto resulta em rápido resfriamento de-
vido à intensa absorção do calor pois a
névoa gerada expande-se 1640 vezes,
inerciando assim a atmosfera em torno
dofogo.Então,oefeitocombinadoderes-
friamento e abafamento resulta na rá-
pida e eficiente extinção do incêndio.

Esses sistemas portáteis, ainda de
acordo com o fabricante, são disponi-
bilizados na versão de extintores ma-

Assessoria de Imprensa
DA SEDS

PM reforça policiamento
emcidadesdoLitoralSul
n Reforçar e melhorar o polici-
amento dos municípios do Li-
toral Sul do Estado, foi a finali-
dade de reunião presidida pelo
comandante geral da Polícia
Militar da Paraíba, coronel
Marcos Antônio Jácome Soares
de Carvalho, com o subcoman-
dante geral, coronel Monteiro,
o comandante do 5º Batalhão,
tenente-coronel Getúlio Bezer-
ra, comandante da Companhia
deAlhandra, capitão Teogenes,
e os comandantes de Pelotões
daquela região.

Conforme informações do
próprio coronel Carvalho, com
a conclusão das obras de du-
plicação da BR-101 e a proxi-
midade da alta estação (verão),
os municípios da região Sul ne-
cessitam de maior segurança,
no sentido de reforçar a quan-
tidade do efetivo, viaturas e
motos.

Além dessas medidas, o co-
mandante geral da Polícia Mi-
litar também garantiu a utili-
zação da cavalaria, pois segun-

do ele, a extensão a ser policia-
da é muito grande e cheia de
matas, assegurando que com o
emprego deste tipo de policia-
mento, devido a topografia do
terreno, a segurança será mai-
or para os turista e visitantes
que frequentam as praias, pou-
sadas e hotéis do Litoral Sul.

“Essas medidas são de fun-
damental importância e vão
fortalecer as ações e garan-
tem um combate com mais
eficiência à criminalidade”,
comentou.

Abelardo Oliveira
DO CBMEP

nuais (Hand-Held) e costais (Backpack).
Esta segunda versão que está sendo ad-
quirida pelo Corpo de Bombeiros da
Paraíba, pode ser transportada nas cos-
tas como mochila, em viaturas comuns
e em motocicletas especiais, como as que
estarão chegando, nos próximos dias, à
Corporação.

O equipamento que está sendo adqui-
rido pelo Corpo de Bombeiros é do tipo
AFT9L, que é composto por um cilindro

de ar comprimido de 300 bar de pressão
e um cilindro com capacidade para nove
litros de água, que é equivalente aos sis-
temas convencionais de 90 litros, quan-
do comparado.

Trata-se da mesma tecnologia utiliza-
da pela Nasa (Agência Espacial Ameri-
cana) no sistema de propulsão de fogue-
tes.NoAFT9L,destacaofornecedor, cada
gotícula de água pressurizada se expan-
de 1640 vezes, proporcionando maior
eficácia do equipamento e segurança
para quem o opera. O representante da
SOSSul destacaaindaqueoequipamen-
to poderá ser utilizado com qualquer
tipo de água: doce, suja, salgada e deio-
nizada, etc. Numa situação de emergên-
cia na Orla Marítima, explica Alexan-
dre Barreto, o equipamento funcionará
perfeitamente com a água do mar.

"O mesmo acontecerá se numa ocor-
rência a água disponível mais próxima
for de rua ou de esgoto. A água corrente,
por mais suja que seja, poderá ser utili-
zada, desde o operador do equipamento
tome a precaução de coar o líquido, até
mesmo com um pedaço de pano, para
evitar que a sujeira venha a bloquear a
saída do esguicho", explicou.

Com a aquisição desse novo equipa-
mento, aliado à sua operacionalidade
nas motocicletas especiais, o comandan-
te geral do Corpo de Bombeiros assegu-
ra que o tempo-resposta nas ocorrênci-

#
Com a proximidade da
alta estação, a polícia
vai  adotar outras
medidas para garantir a
tranquilidade da
população

as vai ser reduzido substancialmente da
média atual de 20 minutos, para, no má-
ximocincominutos. "Essa tecnologia,que
é utilizada pelos bombeiros dos países
do Primeiro Mundo, será de fundamen-
tal importância para a melhoria da nos-
sa prestação de serviços à sociedade pa-
raibana", acentuou o coronel Pedro Luís.

REFERÊNCIA
No Brasil, estes equipamentos já estão

sendo utilizados pelo Grupo Petrobras /
Transpetro, Corpo de Bombeiros, Grupo
CCR & Enseg e Citi Bank. A Transpetro
utiliza este equipamento para combater
incêndiosnocinturãoverdeemtornodos
seus dutos por onde trafega o combustí-
vel (MPM 600L); a Petrobras utiliza em
seu edifício modelo (TorreAlmirante) no
Rio de Janeiro para proteger o heliporto e
os ambientes de escritório (mochila de
9L); o Corpo de Bombeiros utiliza como
equipamento de resposta rápida em di-
versos incêndios residenciais e também
emsinistrosdeveículosnoperímetrodas
cidades e rodovias (mochila de 9L); a En-
seg e Grupo CCR utilizam para o comba-
te a incêndios em veículos na ponte Rio
Niterói (RJ) e também nas rodovias onde
tem concessão (mochila de 9L); e o Citi
Bank utiliza equipamentos (carretas de
50L) para proteção do seu CPD.

O

O secretário Gominho informou que o plano está em fase de conclusão

O equipamento é de tecnologia de ponta

 BRANCO LUCENA
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“Paraíba democrática, terra amada”

Cor da chita

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

As jornalistas brasileiras que se queixam do Su-
premo Tribunal Federal, devido à queda da exi-
gência de diploma para o exercício da profissão,
não sabem qual é a cor da chita no Sudão. En-
quanto, aqui, se reclama dos ministros que ves-
tem toga, lá, uma coleguinha recebe hoje 40 chi-
batadas como punição por usar roupas considera-
das indecentes. Que tal?

E olhem que as nossas meninas nem imaginam o
que no Sudão é tido como roupa indecente. No caso
de Lubma Ahmed al Hussein (não sei se é parenta
do finado Saddam...), a punição resultou do uso de
calças compridas. É, a jornalista foi apanhada usan-
do calças compridas! Pode? Não quero nem pensar
se tivesse sido apanhada sem calcinha...

Lubna trabalha no departamento de mídia da mis-
são dos Estados Unidos no Sudão e escreve para o
jornal esquerdistaAl Sahafa, o que talvez tenha con-
tribuído para a sarrafada de chibata que recebe hoje.
Detida no começo deste mês em Cartum, capital
do país, a coleguinha, além das 40 chibatadas, pa-
gará multa de 250 libras sudanesas, para deixar de
ser indecente. Estão vendo aí, meninas do Brasil? E
ainda há quem se queixe de queda de diploma, hein!

Segundo relato da agência France Press, à qual
Lubna concedeu entrevista, a jornalista estava em
um restaurante de Cartum, no dia 3 de julho passa-
do, quando a polícia entrou e ordenou que as 13
mulheres que usavam calças compridas seguissem
até a delegacia. Doze delas foram transferidas para
outra unidade policial dois dias depois e liberadas
após terem recebido dez chibatadas cada. Sobra-
ram 40 para a supliciada desta quarta-feira. PorAlá,
que coisa!

PÉ DE CHINELO
Não sou propriamente fã de Felipe Massa, pois

acho hesitante aquela falinha dele, mas torço para
que se recupere do acidente de domingo na Hun-
gria. Achei até bacana que tivesse despertado on-
tem falando em três línguas e com a visão do olho
esquerdopreservada.Maravilha!SóqueMassadeve
muito a Rubens Barrichello por essa sua recupera-
ção. Sabem por que aquela mola que atingiu o ca-
pacete do piloto da Ferrari não causou estrago mai-
or? Claro que é por ter vindo do carro de Rubinho.
Ou seja: devagar, quase parando.

Detran prorroga prazo
para concluir inquéritos
n O Diário Oficial publicou portarias prorrogando por 60 dias  a data para conclusão de

inquéritos administrativos individuais, envolvendo servidores acusados de irregularidades

diretor de Operação do
Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran),

Tarcísio Lacerda, pediu mais
dois meses para concluir o in-
quérito administrativo que
apura a possibilidade de envol-
vimento de sete servidores do
órgão num esquema de irregu-
laridades relacionadas à Divi-
são de Habilitação.

Os funcionários estão afasta-
dos das funções desde o dia 23
de maio e ainda nem foram ou-
vidospelaComissãoEspecialde
Processo Administrativo Dis-
ciplinar que, por enquanto, está
analisando os documentos pro-
duzidos pela primeira comis-
são nomeada para investigar a
denúncia.

O Diário Oficial do dia 23 de
julho publicou as portarias do
superintendente do Detran,
coronel Américo Uchôa, pror-
rogando por 60 dias o prazo
para a conclusão dos inquéri-
tos administrativos indivi-
duais.

Os servidores afastados são

acusados, entre outras irregu-
laridades, de alterar os resul-
tados de exames e provas para
aprovar irregularmente candi-
datos à Carteira Nacional de
Habitação. O Detran também
apura o envolvimento de Cen-
tros de Formação de Conduto-
res com os funcionários citados
no processo.

Segundo o coronel Américo

Uchôa, a intenção da diretoria
é apurar as denúncias com o
máximo rigor. Caso sejam con-
firmadas as denúncias, os ser-
vidores envolvidos podem ser
demitidos por justa causa.

Ainda esta semana o Detran
deve anunciar mudanças rela-
cionadas à atuação dos Centros
de Formação de Condutores e
ao setor de habilitação

Conab beneficia quase
milagricultoresnaParaíba

n Um total de 956 agricultores
familiares que vendem sua pro-
dução à Superintendência da
Conab (Companhia Nacional
de Abastecimento) na Paraíba,
através do Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA), de-
verão ser beneficiados com a
decisão da direção nacional do
órgão - válida em todo o país -
de que tais produtores recebam
o limite de até 128% a mais, em
comparação ao ciclo passado,
na safra 2009/10.

O motivo é que o limite anual
de algumas modalidades de
venda será, a partir deste mês,
de até R$ 8.000,00, quando o
teto antigo era de R$ 3.500,00.

A informação foi prestada
pelo superintendente da Conab
na Paraíba, Ângelo Viana. Ele
disse que tal decisão faz parte
do Plano Safra da Agricultura
Familiar, anunciado pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento
Agrário (MDA). Para participar
do PAA, segundo ele, o agricul-
tor familiar pode apresentar
seus projetos, conforme a mo-

dalidade.
No caso da Paraíba, o supe-

rintendente esclareceu que 933
agricultores familiares estão
inclusos na modalidade Com-
pra com Doação Simultânea, 14
na Compra Direta e nove na
Formação de Estoques.

Os limites para esses tipos de
comercialização passam a ser,
respectivamente, de R$ 8.000,
R$ 8.000, R$ 4.500 e R$ 4.000.
Os valores são anuais, com ex-
ceçãodoPAAleite,queésemes-
tral.

Ângelo Viana esclareceu que
o PAA, operacionalizado pela
Conab com recursos do Minis-
tério do Desenvolvimento
Agrário e do Ministério do De-
senvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), foi criado
há seis anos, para incentivar a
produção agrícola de origem
familiar.

O programa ajuda o campo-
nês a ampliar sua renda e lhe
dá condições para que perma-
neça trabalhando na zona ru-
ral. As negociações dispensam
licitações, o que desburocrati-
zaasoperaçõesediminuiaação
de intermediários.

Emater conclui
laudos sobre
o plantio do
Garantia Safra

n Os escritórios locais da Empre-
sadeAssistênciaTécnicaeExten-
são Rural da Paraíba (Emater-
PB), jurisdicionadospelaCoorde-
nadoria Regional de Areia, con-
cluíram a emissão dos laudos de
verificação de plantio do Garan-
tia Safra dentro do prazo estabe-
lecido.Técnicosdoórgãofizeram
o acompanhamento em todos os
municípios, procurando realizar
as correções necessárias e evitan-
do, assim a devolução por erros
de preenchimento ou falha técni-
ca.

A amostragem dos trabalhos
realizados pelos escritórios
está assim distribuída: Puxina-
nã - 37 laudos; São Sebastião
de Lagoa de Roça - 39; Esperan-
ça - 42; Areial - 40; Montadas -
39 e Remígio - 37 laudos.

Dentro de poucos dias serão
formalizados os laudos de ve-
rificação de colheita e só então
a Emater-PB terá uma defini-
ção a respeito da contemplação
ounãodosbenefíciosdoGaran-
tia Safra aos produtores inscri-
tos no Programa.

Guilherme Cabral
REPÓRTER

A diretoria do órgão se reuniu e decidiu prorrogar a conclusão de inquéritos

Assessoria de Imprensa
DA EMATER-PB

O
 MARCOS RUSSO

QUE PAÍS É ESSE?
O técnico Dunga, que nem técnico é, convo-

cou ontem a Seleção Brasileira que disputará
amistosonodia12deagosto,vocêsviramonde?
Na Estônia. É, Estônia! O Brasil jogará na capi-
tal, Tallinn. Tadim!
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PB tem 1ª morte por vírus da gripe A
n Vítima é estudante de Enfermagem de 31 anos de idade. Secretário José Maria de França pede tranquilidade e diz que caso não é motivo para alarme

pesar da morte do estu-
dante de Enfermagem
Severino Galdino Perei-

ra, 31 anos de idade, ocorrida
na madrugada de ontem, em
João Pessoa - a primeira causa-
da pelo vírus da gripe Influenza
A(H1N1)naParaíbae, também,
no Nordeste - o secretário de
Estado da Saúde, José Maria de
França, garantiu, durante entre-
vista coletiva à imprensa con-
cedida ontem à tarde, no audi-
tório do Hemocentro, na Capi-
tal, que o fato não é razão para
se alarmar. "É importante que a
população fique tranquila e cal-
ma. Não existe motivo de pâni-
co e preocupação", disse ele, sa-
lientando que os órgãos de Saú-
de estão mantendo controle da
situação.Eaindaassegurouque
o início das aulas não será sus-
penso, mas haverá uma inten-
sificação do trabalho de infor-
mação sobre a necessidade de
prevenção e vigilância nas es-
colas públicas e privadas.

Durante a coletiva - da qual
ainda participaram a gerente de
Resposta Rápida, Diana Pinto;
a gerente da Vigilância em Saú-
de, Cleane Toscano; e a infecto-
logistaHelenaGermóglio, chefe
da Comissão de Controle de In-
fecção Hospitalar da Secretaria
de Estado da Saúde - o secretá-
rio José Maria de França infor-
mouque,desdeosurgimentodo
novo vírus da Gripe A, foram
feitas 27 notificações na Paraí-
ba, das quais sete confirmadas,
duas em investigação e 18 des-
cartadas. Uma das razões para
não haver pânico, segundo ele,
é que a Paraíba tem estoque es-
tratégico do medicamento Ta-
miflu, suficiente para 200 trata-
mentos, dos quais menos de 10
foram utilizados.

Dos sete casos confirmados,
cinco foramemJoãoPessoa,um
em Cabedelo e outro no muni-
cípio de Tavares. Com relação
ao estudante de Enfermagem
Severino Galdino - cuja identi-
dade foi revelada pela própria
mãe, residia em João Pessoa e
faleceu por volta das 2 horas da
madrugada de ontem, no Hos-
pital Universitário "Lauro
Wanderley", da UFPB - o secre-
tário José Maria de França es-
clareceu que ele havia chegado
de Brasília no dia 21 deste mês,
onde permaneceu por sete dias,
em Congresso da UNE (União
Nacional dos Estudantes) e foi
atendido no HU, onde ficou in-
ternado no dia 22, data em que
deu entrada na UTI do Hospital
Universitário. Esse paciente ti-

Guilherme Cabral
REPÓRTER

A

 BRANCO LUCENA

nha doença pulmonar obstru-
tiva crônica (DPOC). O resulta-
do do exame chegou no sábado
e deu positivo para o vírus
H1N1 e ele morreu ontem.

Quanto aos demais casos con-
firmados, são os seguintes: um
pedreirode25anos,residenteno
município de Tavares, que che-
gou de São Paulo no último dia
cincoeapresentousíndromegri-
pal (febre, tosse, calafrio, conjun-
tivite e cefaléia) no dia 12. Foi in-
ternadonoHospitalAlcidesCar-
neiro,emCampinaGrande,mas
já está de alta; uma adolescente
de 17 anos, moradora de João

primeiros sintomas no dia 15 de
junho, na Argentina, e chegou
ao Brasil três dias depois. Teve
alta do isolamento no dia 21 de
junho; e um administrador de
empresas, de 32 anos, residente
em João Pessoa, que chegou da
Argentina no dia 17 e apresen-
tou sintomas dois dias depois,
tendo recebido alta do isola-
mento domiciliar no dia 25.

Os casos em investigação são
os seguintes: um surfista de 31
anos, residente em João Pessoa,
queestevenoRiode Janeiro.Ele
tem imunodepressão; e uma es-
tudante de 18 anos, que esteve
em Brasília e sofre de asma.
Ambos estão internados no
HospitalUniversitáriodaUFPB,
na Capital. Para os exames, a
coleta é feita pelo Laboratório
Central da Paraíba (Lacen-PB),
sendo as amostras enviadas ao
InstitutoEvandroChagas (IEC),
em Belém do Pará.

Comrelaçãoaoestudanteque
faleceu ontem, em João Pessoa,
o secretário José Maria de Fran-
ça lembrou que esse paciente
estava enquadrado em situação
de risco, pois tinha uma doença
pulmonar crônica. Nesse senti-
do, ele afirmou não haver, ao
menos no momento, necessida-
de para adiar o início das aulas.
Mas recomendou que as mães
que perceberem sintomas de
gripe encaminhem seus filhos
para unidades do Programa de
Saúde da Família (PSF) ou a
médicos particulares, não dei-
xando irem às aulas. Um traba-
lho deve ser feito nas escolas
junto a professores, com o obje-
tivo de que sejam multiplicado-
res de informações sobre a ne-
cessidade de prevenção e vigi-
lância contra a doença.

O secretário da Saúde ain-
da fez questão de orientar que
qualquer pessoa gripada
deve ser avaliada por um
médico. E, caso tenha uma
doença respiratória aguda
grave (DRAG), ou esteja no
grupo de fatores de risco para
complicações por Influenza,
ser encaminhado a um dos
dois hospitais de referência
no Estado: o Hospital Univer-
sitário "Lauro Wanderley",
em João Pessoa, e o Hospital
de Urgência "Alcides Carnei-
ro", em Campina Grande. De
acordo com protocolo do Mi-
nistério da Saúde, só serão
examinados e medicados os
pacientes com doença respi-
ratória aguda grave, ou que
tenham fatores de risco para
complicações, com até 48 ho-
ras de início dos sintomas.

De acordo com o secretário
José Maria de França, a Para-
íba está com 17 leitos exclu-
sivos para internamento e
tratamento de pacientes com
suspeita ou confirmação de
Gripe A. Eles estão distribuí-
dos da seguinte maneira: no
Hospital Universitário da
UFPB, em João Pessoa, sete
leitos; no Hospital "Alcides
Carneiro", quatro; na FAP,
um; no Hospital Regional de
Campina Grande dois; e, na
Maternidade Elpídio de Al-
meida, mais três leitos.

Durante a entrevista, a in-
fectologista Helena Germó-
glio, chefe da Comissão de
Controle de Infecção Hospita-
lar da Secretaria de Estado da
Saúde, ressaltou a importân-
cia das pessoas higienizarem
as mãos, pois o vírus, que so-
brevive numa superfície por
10 horas, pode estar em luga-
res, como corrimãos de esca-
da, dinheiro, etc. Segundo ela,
"a máscara não deve ser usa-
da indiscriminadamente,
pois vai causar ambiente
úmido entre o nariz e a boca".
Já a gerente de Resposta Rá-
pida, Diana Pinto, reforçou a
ideia de que não há necessi-
dade de pânico por parte da
população porque, além de
haver estoque de medica-
mento suficiente, os casos re-
gistrados na Paraíba foram
de pessoas que se contamina-
ram fora do Estado.

BALANÇO
O secretário de Estado da Saúde, José Maria de França, apesar de estar sob controle,
fez um balanço da situação da gripe A no Estado da Paraíba.

!

notíficações por suspeita de gripe A já foram
feitas no Estado da Paraíba desde o
surgimento desse novo vírus da Influenza"

casos da doença já foram confirmados pela
Secretaria Estadual de Saúde na Paraíba e
dois sob suspeita estão em investigação"

tratamentos, dos quais menos de dez foram
utilizados, estão disponíveis em estoque
estratégico do medicameto Tamiflu, na SES"
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CUIDADOS
6 A Secretaria de Estado da Saúde recomenda que as mães que perceberem

sintomas de gripe encaminhem seus filhos para unidades do Programa de
Saúde da Família (PSF) ou a médicos particulares, não deixando irem às au-
las. Um trabalho deve ser feito nas escolas junto a professores, com o obje-
tivo de que sejam multiplicadores de informações sobre a necessidade de
prevenção e vigilância contra a doença.

6 A infectologista Helena Germóglio, chefe da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde, ressaltou a importância das pes-
soas higienizarem as mãos, pois o vírus, que sobrevive numa superfície por
10 horas, pode estar em lugares, como corrimãos de escada, dinheiro, etc

Pessoas com
gripe devem
ser avaliadas
por um médico

Pessoa,queestevenoChileenão
foi internada (caso leve) e rece-
beu alta do isolamento domici-
liar, no dia 8 passado.

Outrocaso:umadolescentede
15 anos, que procurou o Hospi-
tal Universitário no dia 30 de
junho, com febre e tosse, e rela-
tou que havia retornado da Ar-
gentina um dia antes. Não foi
internado, era gripe leve; um
rapazde16anosprocurouoHU
no dia 1º de julho, um dia de-
pois de ter retornado do Chile;
um técnico em Telecomunica-
ções, de 27 anos, morador de
Cabedelo, que apresentou os

Durante coletiva à imprensa, o secretário José Maria de França disse que os órgãos de Saúde têm o controle da situação
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Presidentes de TRTs
se reúnem na Capital
n Encontro dos magistrados, que também envolve corregedores, começa amanhã e

assunto principal da pauta é a implantação do processo eletrônico na 13ª Região

P

Lula-cá

Sitônio Pinto

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

sitoniopinto@gmail.com

Dessa vez não fui ver Lula. Não me chamaram para ser o
seu único segurança armado, nem seu motorista, nem para
evacuá-lo do comício - operação difícil, estressante, perigo-
sa. Na sua primeira campanha à Presidência, chamaram-
me para acompanhá-lo em seis eventos. "Você é o cola" -
disseram-me. "Fique colado nele", não se afaste um só mo-
mento". Achei que era muita areia pra meu caminhão, ape-
nas eu e meu Colt Army para dar segurança ao candidato
das esquerdas à Presidência da República, o Brasil recém
saído de uma quartelada militar que durou 20 anos. Era a
primeira eleição direta desde a que elegeu Jânio Quadros em
1960. Areia demais pro meu Chevrolet, e pedi ao primo Fon-
fa, delegado PF no Recife, que viesse ajudar-me na escolta ao
candidato do PT, PCdoB e PSB - a Frente Brasil Popular, da
qual eu era um dos coordenadores locais.

Só no segundo turno gritaríamos "Lula-lá", o slogan que
criei para nosso candidato, um ano antes, título de um arti-
go meu publicado neste jornal A União, onde eu era colunis-
ta diário. A matéria saiu aos 26 de novembro de 1988, em
dois espaços da mesma edição. O PT não fez fé e passamos
todo o primeiro turno sem slogan. Depois, o saudoso compa-
nheiro Carlito Maia, publicitário em São Paulo, apresentou
e emplacou a mesma peça. A única diferença é que ele era
paulista e eu paraibano, e, assim, o PT da Paraíba não deu
valor à prata da casa.

Não sei se agora eu chegaria nem perto do Presidente, mui-
to menos armado com um baita Colt Army e uma faca de
dois gumes, como eu andava antigamente. Lula-lá assinou o
Estatuto do Desarmamento e o cidadão não pode mais an-
dar armado para se defender de um eventual golpe de esta-
do aplicado pelas forças armadas, como é tradição no Brasil:
os milicos deram o golpe da República, depondo uma mo-
narquia constitucional; deram o golpe de 1930, depondo um
governo eleito, deram o golpe de 1937, endurecendo ainda
mais o golpe de Trinta; deram o golpe de 1945, dissolvendo
os golpes de 30 e 37; deram o golpe de 1953, matando o cau-
dilho Vargas, que voltara ao poder pela via democrática;
deram o golpe de 1964, depondo o presidente constitucional
João Goulart; e deram o golpe de 1968 (o do AI-5), repetindo
o de 37, ou seja, um golpe dentro do golpe, para reforçar o de
64. E, há pouco tempo, deram o Golpe do Desarmamento,
que inviabiliza qualquer aspiração a insurreições populares
- seja contra ameaças internas (ou externas) à frágil e ano-
réctica democracia brasileira.

Lula-lá veio inaugurar a duplicação da BR-230. No fim do
Governo Agripino, a Secretaria Extraordinária (que fazia às
vezes de Secom) publicou uma revista comemorativa das
obras do governo em crepúsculo; fiz todos os seus anúncios,
com a participação do saudoso Elcir Dias. Um deles falava
do "Km zero da Transamazônica", nada menos que o Km
zero da BR-230. Agora, Lula-cá inaugura a nova Estrada de
Campina - aquela das sopas de madeira, adaptadas nos chas-
sis de caminhões. As sopas eram ônibus com duas fileiras de
bancos de três lugares, mais um banquinho encaixado no
meio, perfazendo uma larga fileira para sete passageiros - o
que as empresas aéreas chamam de widebody.

A estrada de Campina começava na Ponte do Sanhauá,
hoje interditada, e continuava na Avenida Liberdade, atra-
vessando a Bayeux velha de guerra. Não acho que seja des-
pesa grande alargar a Liberdade numa via de quatro faixas
e uma ilha central, como a Estrada de Campina, e fazer uma
ponte nova no Sanhauá, conservando a antiga. Metade das
casas já obedece a um alinhamento que facilita essa duplica-
ção. Se eu ainda fosse guarda-costas de Lula, iria sugerir isso
ao Presidente. Mas agora os capangas são outros, e não me
deixam chegar perto.

#
Paralelo ao evento,
também acontece 1ª
Reunião Extraordinária
de Diretores Gerais de
Tribunais do Trabalho

Rosa Aguiar
DO TRT/PB

residentes dos Tribu-
nais Regionais do Tra-
balho de todo o Brasil

vão estar na Paraíba nesta
quinta (30) e sexta-feira (31). Os
magistrados vão participar de
uma reunião extraordinária do
Colégio de Presidentes e Corre-
gedores de TRTs.

O encontro vai acontecer na
sede do Regional paraibano,
onde também estará ocorren-
do, no mesmo período, uma
reunião extraordinária de di-
retores gerais dos Tribunais do
Trabalho.

A implantação do processo
eletrônico na sede do TRT e Va-
ras do Trabalho de João Pessoa
e Santa Rita motivou a escolha
da cidade de João Pessoa para
sediar o encontro, que acontece
em pauta extraordinária, já que
a reunião do Coleprecor é reali-
zada mensalmente em Brasília,
nasededoTribunalSuperior do
Trabalho.

Durante a permanência dos
magistrados no Estado, será
apresentado um vídeo institu-
cional, e o juiz Ubiratan Mo-
reira Delgado, Titular da 7ª
Vara do Trabalho de João Pes-
soa e Líder Gerente da Comis-
são de Informática do TRT, vai
proferir palestra sobre "O Pro-

cesso Eletrônico na 13ª Região
e suas Perspectivas em Âmbi-
to Nacional". A palestra vai
acontecer no auditório do Tri-
bunal Pleno.

O presidente do TRT, juiz Ed-
valdo de Andrade, vai levar os
magistrados brasileiros para
conhecer, "in loco", o processo
eletrônico. Eles vão fazer uma
visita ao Fórum Maximiano Fi-
gueiredo, de João Pessoa, que
teve o Processo Eletrônico im-
plantado nas nove Varas do
Trabalho, Central de Mandados
Judiciais e Distribuição dos Fei-
tos no dia 1º de junho último.

Para o juiz Edvaldo de An-
drade, as principais vantagens
são a celeridade, comodidade
para os jurisdicionados e uma
boa parcela de contribuição
para o meio ambiente, já que o
uso do papel será desnecessá-
rio. "Centenas de árvores são

poupadas do corte", disse.
O juiz-presidente lembrou

que o processo eletrônico no
TRT começou na gestão da juí-
za Ana Maria Madruga, com a
implantação do Suap - Sistema
Unificado de Administração de
Processos, e foi se consolidan-
do nas gestões do juiz Afrânio
Melo e Ana Clara Nóbrega,
onde foram implantadas as VTs
eletrônicas em Santa Rita.

PALESTRAS
Paralelo à reunião do Cole-

precor, haverá a 1ª Reunião Ex-
traordinária de diretores gerais
dos Tribunais do Trabalho. O
encontro também acontecerá
na sede do TRT, em João Pes-
soa, onde os gestores vão par-
ticipar de palestras e fazer uma
visita ao Fórum Maximiano Fi-
gueiredo, para conhecer o pro-
cesso eletrônico.

Depois da exibição de um ví-
deo institucional, eles vão as-
sistir à palestra "A Maximiza-
ção de Resultados e a Gestão de
Pessoas", apresentada pelo ser-
vidor Gonçalo Pontes Júnior.
Vão assistir também a pales-
tra "O Processo Eletrônico na
13ª Região e suas Perspectivas
em Âmbito Nacional", minis-
trada pelo juiz Ubiratan Mo-
reira Delgado, titular da 7ª Vara
do Trabalho de João Pessoa e
Líder Gerente da Comissão de
Informática do TRT.

Sine oferece 121 vagas e
empregosparadeficientes

CDL de JP é
escolhida para
participar do
SPC Capacita

n Para quem está procurando
emprego, ou mesmo o primei-
ro emprego, o Sine-JP (Siste-
ma Nacional de Empregos de
João Pessoa), está oferecendo
121 vagas, a maioria delas
para trabalhar em uma gran-
de rede de supermercado da
Capital. Também estão sendo
ofertadas 15 vagas exclusivas
para portadores de deficiên-
cia física (exceto deficiência
visual).

O maior número de vagas
diz respeito ao cargo de em-
balador de supermercado, di-
recionado a jovens que estão
em busca do primeiro empre-
go. São 70 vagas, todas para
homens com idade entre 16 e
18 anos. A empresa exige que
o candidato esteja estudando.

Os interessados devem le-

José Alves
REPÓRTER

var currículo atualizado à
sede do Sine-JP, na Rua Car-
doso Vieira, n.º 85, Varadou-
ro (na antiga sede da prefei-
tura). Maiores informações
podem ser obtidas pelo tele-
fone 3214-1809. O mesmo em-
pregador (uma grande rede de
supermercado da Capital
cujo nome não foi revelado)
oferece, ainda, 15 vagas desti-
nadas exclusivamente a por-
tadores de deficiência física
(exceto deficientes visuais).
Porém os cargos e os pré-re-
quisitos não foram divulga-
dos pela empresa.

Outra empresa está contra-
tando seis profissionais para
o cargo de mecânico de ma-
nutenção de máquinas indus-
triais. As vagas são para can-
didatos do sexo masculino,
com experiência anterior
comprovada em carteira de
trabalho.

n Concentração de muitas con-
sultas e, também, de registros
em poucos clientes; crescimen-
to do volume de consultas de
2007 para 2008; percentual de
associados em relação às em-
presas que existem na cidade.

Estes foram alguns motivos
que levaram a Câmara de Di-
rigentes Lojistas de João Pes-
soa a ser uma das 15 CDLs do
Brasil escolhidas - entre as 50
existentes no país - para par-
ticipar de pesquisa presencial
do Projeto SPC Capacita, cujo
objetivo é levantar as melho-
res práticas desenvolvidas
por esses órgãos para servi-
rem de exemplo para as de-
mais dessas entidades.

Guilherme Cabral
REPÓRTER
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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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - 3ª VARA
Rua João T eixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim

João Pessoa-PB - CEP: 58.031-220 - Fone: 3216-4040

EDT.0003.000045-0/2008
EDITAL DE CIT AÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

A Juíza Federal Substituta da 3ª Vara e das Execuções Penais desta Seção Judici-
ária, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele notícia tiverem, ou interessar
possa, que perante este Juízo se processam os autos Ação Ordinária nº 2006.82.00.000915-
5 - Classe 29, objetivando anulação de adjudicação do imóvel - apto 202 do Edifício Canopus,
movida pela SERCON - SER VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em face do desp acho proferido por
este Juízo em 05/1 1/2008, e, por constar dos autos que a SIMICOL - SIMETRIA INCOR-
PORADORA E CONSTRUTO R A LTDA, se encontra em lugar incerto e não sabido, foi
expedido o presente edital através do qual, fica a mesma NOTIFICADA para no prazo de
15 (quinze) dias contestar todos os atos e termos da Ação Ordinária acima indicada,
cientificando-a de que, não sendo contestada a cão, presumir-se-ão aceitos, como verda-
deiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(s) nos termos do art. 225,II e 285, 2ª parte,
do CPC.

E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente edital que vai publicado na imprensa oficial e afixado no
local de costume, na forma da lei. Expedido nesta Cidade de João Pessoa - PB, aos 07 dias
do mês de janeiro de 2009. E para constar, eu, Tânia Gomes da Silva Lima - técnico Judi-
ciário, digitei e imprimi. Eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora de Secretaria da
3ª Vara, conferi e subcrevo.

CRISTINA MENDONÇA LAGE
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 3ª VARA

COMUNICADO
A União Superintendência de Imprensa e Editora - CNPJ N°  01.518.579/0001-41,

Insc. Estadual n° 16.057.239-8, estabelecida na BR 101 KM 03 - Distrito Industrial de João
Pessoa/PB, comunica que foi extraviada a 1ª e 2ª vias da Nota Fiscal de sua emissão de n°
106566, emitida contra  o Banco do Nordeste do Brasil s/a - BNB - Agência de Pombal/PB
e que a mesma já foi substituída pela Nota Fiscal de n° 107034/2009. João Pessoa, 28 de
julho de 2009 - A Gerência Financeira.

AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF N°  00.999.591/
0001-52 torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental n° 1271/2009 em João Pessoa, 20 de julho de 2009
- Prazo: 365 dias, para a atividade de: Usina Móvel de CBUQ. Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente, na BR 101  Sul KM 96,5 - Pousada do Conde, Município: Conde - UF:PB.
Processo: 2009-000732/TEC/AA-0009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 017/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2009
A Prefeitura Municipal de Cuité, através da sua Comissão Permanente de Licitação,

observados as exigências da Lei Federal nº 8.666/93, torna público, o result ado da T omada de
Preço nº 01 1/2009, na modalidade, Menor Preço, destinada a aquisição de GLP – Gás Lique-
feito de Petróleo deste município, realizado no dia 27 de julho de 2009, ás 10:00 horas, na sala
de licitações da Prefeitura, situada à Rua 15 de novembro, 159, 1º andar, Centro, Cuité/PB,
onde foi declarada vencedora a empresa licit ante SIDGLEY SILVA DANTAS ME, CNPJ
09.356.131/0001-80, somando um valor total de R$ 64.000,00. Os interessados poderão obter
maiores informações junto a Comissão de Permanente de Licitação no endereço acima
mencionado de segunda a sext a-feira das 08:00 às 1 1:00 horas ou pelo telefone 83-3372-2246.

Cuité-PB, 28 de julho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICIT AÇÃO - T O M A D A DE PREÇO N. 20/2009

Objeto: Aquisição de peça, serviços, baterias e pneus, conforme especificação no
anexo I do edital.

Data e hora da abertura: 12 de agosto de 2009, 09:00 horas
Edital e informação: Sala de reunião da CPL, na Rua Cel. José Gomes de Sá, 27, Sousa

– PB, atendimento 08:00 as 12:00.
 Sousa, 28 de julho de 2009.

George Stenio Coura
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2009

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2009
A Prefeitura Municipal de Monteiro, através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

devidamente nomeados, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra
aberta  à l ici tação da modalidade Pregão Presencial nº. 018/2009, a ser realizada no dia 1 1/08/
2009 às 15:00 horas (horário local), que tem por objeto o Registro de Preços para contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas
nacionais. O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de Licitação da Prefeitura
de Monteiro, situado á Avenida Olimpio Gomes, nº. 408, centro – Monteiro – PB.

Monteiro – PB, 28 de julho de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro.

Responsavel.: A V ALONES LTDA
CPF/CNPJ....: 009284134/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  366,83
Cedente.....: IT ALINEA INDUSTRIA DE MO-
VEIS LT D A
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045826
Responsavel.: A V ALONES LTDA
CPF/CNPJ....: 009284134/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  714,25
Cedente.....: IT ALINEA INDUSTRIA DE MO-
VEIS LT D A
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045827
Responsavel.: CARLA VIVIANE CARDOSO
DE LIMA,APT. 2
CPF/CNPJ....: 01 1500094-11
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 - 044383
Responsavel.: CENTRAL PLAST COM. ATA-
CADISTA LT D A
CPF/CNPJ....: 004277525/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  142,74
Cedente.....: AUTOTRAC COMERCIO E TE-
LECOMUNICACOE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 045663
Responsavel.: CERVEJARIA BAHAMINHAS
LT D A
CPF/CNPJ....: 000518422/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  225,00
Cedente.....: FLOW P ACK IND E COM DE ALIM
LT D A EP
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044617
Responsavel.: COOP .DOS PROP.AUT.DE
ONIB.MICRO.VA N
CPF/CNPJ....: 008613222/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  146,35

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

Cedente.....: GAGLIARDI DISTRIBUIDORA DE
LUBRIFIC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044750
Responsavel.: DANIEL DA SILVA 107B
CPF/CNPJ....: 155810121-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  370,00
Cedente.....: CONDOMINIO RES PRINCIPE DE
G R A N A D A
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044981
Responsavel.: EL SHADAY MANUTENCAO E
R E PARACAO DE
CPF/CNPJ....: 007836690/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  249,00
Cedente.....: BRAZMOTORS VEICULOS E
PECAS LT D A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044237
Responsavel.: PA TRICIA RAQUEL DE OLIVEI-
RA MENDONC
CPF/CNPJ....: 021904204-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  920,99
Cedente.....: M C CONSTRUTO R A LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044832
Responsavel.: SALUTTE REST A U R A N T E
LT D A
CPF/CNPJ....: 035436443/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  190,76
Cedente.....: SANTA MARIA AGROPECUARIA
LT D A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044233
Responsavel.: YURI ARAGAO
CPF/CNPJ....: 044583284-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  1 14,46
Cedente.....: NATIVA T R A N S P O RTES LT D A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 044745

Em razao de que os supracitados devedo-
res 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,  29/07/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE

BRITO
 -  Ti tular -
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“Paraíba democrática, terra amada”

O

Ministro diz que tarifa de
energia não vai aumentar
n Para Paulo Bernardo, o acordo firmado sobre Itaipu entre o Brasil e o Paraguai não provocará alta da tarifa elétrica

Paulo Bernardo destacou que o governo vai investir no Paraguai

Mercado financeiro aposta na manutenção dos juros

DPDC quer
multa de R$
300 mi para
Claro e Oi

ministro do Planeja-
mento, Paulo Bernardo,
afirmou que o acordo

firmado no final de semana pe-
los governos brasileiro e para-
guaio, em relação à energia ex-
cedente de Itaipu, não resulta-
rá em aumento de tarifas no
Brasil.

Ele relatou que durante a reu-
nião do grupo de coordenação,
no Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB, sedeprovisóriada
Presidência da República) o pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
apenas fez comentários sobre as
relações políticas entre os dois
países, sem entrar na discussão
técnica do acordo.

“Não vai ter (aumento de ta-
rifas). Isso eu havia perguntado
a parte para o presidente. Mas
nem tratamos (disso) na reu-
nião. O que ele (presidente) me
disse antes é que há uma deter-
minação de que não haverá im-
pacto para o consumidor”, afir-
mou Bernardo. Questionado se
o governo pagaria a conta sozi-
nho, respondeu:“Concluoquea
resposta é afirmativa”.

NOVA RELAÇÃO
Paulo Bernardo relatou ainda

que na reunião do grupo de co-
ordenação, Lula repetiu o que
disse em Assunção, Paraguai,
na semana passada, que os dois
países avançaramemumanova
relação. “Nós estamos apostan-
do em melhorar cada vez mais a
relação, não só com o Paraguai,
mas com todos os vizinhos para
desenvolvermos em conjunto”,

afirmou. Bernardo ainda desta-
cou que o governo vai investir
na construção de pontes e linhas
detransmissãodeenergianoPa-
raguai.

CRESCIMENTO ECONÔMICO
O ministro afirmou ainda que

a avaliação do grupo de coorde-
naçãodogovernoédequeos in-
dicadores mostram uma reto-
mada do crescimento econômi-

co. Bernardo avaliou que a si-
tuação no país é “muito boa”.
“Devemoschegaraofinaldoano
comumcrescimentonoritmode
4%, 3,5%. E vocês sabem que, na
média, evidentemente vai ser
menor do que isso”, afirmou.

Segundoele,oministrodaFa-
zenda, Guido Mantega fez um
relato para o grupo sobre a si-
tuação econômica e avaliou o
primeiro semestre e o início des-
te segundo. Lula também de-
monstrou otimismo. “O presi-
dente, considerando que corin-
tiano é muito otimista, relatou
que tem participado de vários
eventos nacionais e internacio-
nais e tem sentido nas conver-
sas com as pessoas um otimismo
quenãoésódegoverno”,disse.

Paulo Bernardo relatou ain-
da que, no encontro de anteon-
tem, Lula citou as políticas do
governo que teriam contribuí-
do para um quadro positivo. O
presidente destacou as ações
voltadas para o mercado inter-
no e para o aumento do poder
aquisitivo das classes mais bai-
xas da população.

n O DPDC (Departamento
de Proteção e Defesa do
Consumidor), do Ministé-
rio da Justiça, ingressou
comduasaçõescoletivasna
JustiçaFederalcontraaCla-
ro e a Oi/BrT por descum-
primento das regras para
atendimentoemcall center.
As ações pedem que cada
empresa seja condenada a
pagar multa de R$ 300 mi-
lhões por danos morais co-
letivos. Assinam as ações
23 Procons estaduais, entre
elesodeSãoPaulo.Deacor-
do com o balanço divulga-
doontempeloDPDC,desde
odia1ºdedezembro,quan-
do entraram em vigor as
novas regras do call center,
o setor de telefonia respon-
deu por 57% das reclama-
ções nos Procons.

Natelefonia fixa,aOi/BrT
é responsável por 59% das
reclamações. Na telefonia
móvel, a Claro é a empresa
com maior número de de-
núncias, com 31%. Os prin-
cipais motivos das queixas
são dificuldades no acesso
ao call center; má qualidade
no atendimento; e proble-
masrelacionadosaopedido
de cancelamento imediato
do serviço.

‘É inacreditável a postura
dessas empresas diante da
sociedade brasileira. Não se
trata de pessoas (nos call
centers) que não são prepa-
radas, mas de decisões em-
presariaisdenãoatenderao
consumidor’,disseodiretor
doDPDC,RicardoMorishi-
ta. Para o ministro Tarso
Genro (Justiça), a ação judi-
cial representa um movi-
mento importante porque,
até agora, as multas eram
apenas administrativas e as
empresas vinham recorren-
do à Justiça e protelando o
pagamento.

n Após o corte de 0,5 ponto per-
centual na taxa básica de juros
(Selic)promovidopeloComitêde
Política Monetária (Copom) do
Banco Central na última sema-
na, o mercado financeiro acredi-
ta que a taxa seguirá inalterada
até o final do ano, fechando 2009
na casa dos 8,75%. As projeções
constamnoBoletimFocus,divul-
gadoontempelaautoridademo-
netária. As estimativas para a
Selicnesteanoestãomantidasem
8,75% há cinco semanas. Para
2010, entretanto,osanalistas con-
sultados pelo BC baixaram as

REPRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
REPUBLICAÇAO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE PARCERIA N º 001/2009
NOME DO ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB
CUSTO DO PROJETO: R$ 39.348,00 (trinta e nove mil trezentos e quarenta e

oito reais)
D ATA DE ASSINATURA DO TP: 01/07/2009.
INÍCIO DO PROJETO: 01/07/2009 – TÉRMINO: 30/06/2010
OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: Desenvolvimento de atividades de Saúde

Reprodutiva/Planejamento Familiar, que se realizará pôr meio do estabelecimento de vín-
culo de cooperação entre as partes.

NOME DA OSCIP: BEMFAM / CEDESS – Cidadania, Educação, Desenvolvimento
Social e Saúde.

ENDEREÇO: Rua Ferreira de Andrade, 276, Parte, Cachambi.
CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 20.780-200
TELEFONE: (21) 3861-2472
E-mail: bemfampb@bemfam.org.br
NOME DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Dr. Ney Francisco Pinto Costa
CARGO/FUNÇÃO: Presidente

C Â M A R A MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICIT AÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009

 Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Joaquim Queiroga de Assis, s/n – Centro – São Domingos, às 10:00 horas
do dia 10 de Agosto de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de serviços locação de programas, processamentos de folhas de paga-
mento e realização de GFIPS. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.

 São Domingos- PB, 27 de Julho de 2009
 Silvia Nóbrega de Sousa

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
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:
Prest ação de serviços de T elefonia Móvel Celular; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: TNL PCS S/A - R$ 37.041,00.

Areia - PB, 24 de Julho de 2009.
ELSON DA CUNHA LIMA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prest ação de serviços de Telefonia Móvel Celular. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº. 00014/2009. DOT AÇÃO: Orçamento 2009 - Recursos Próprios
do Município - 02030 - Secretaria de Administração - 04.122.1003.2004 - Elemento de
Despesa - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses, ou seja, até 27/07/2010. PA R TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipa l
de Areia e: CT Nº. 00124/2009 - 27.07.09 - TNL PCS S/A - R$ 37.041,00.

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, terapêutico
e internação, em diversas especialidades destinados a Saúde Pública do município de São
Francisco. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

São Francisco - PB, 28 de Julho de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

AVISO DE LICIT AÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2009

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2009

A Prefeitura Municipal de Monteiro, através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de

Apoio, devidamente nomeados, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se

encontra aberta à licitação da modalidade Pregão Presencial nº. 016/2009, a ser realizada

no dia 10/08/2009 às 10:00 horas (horário local), que tem por objeto o Registro de Preços

para a contratação de serviços clínicos especializados para realização de exames por

imagem. O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de Licitação da Prefeitura

de Monteiro, situado á Avenida Olimpio Gomes, nº. 408, centro – Monteiro – PB.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Monteiro – PB, 28 de julho de 2009.

Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2009

A Prefeitura Municipal de Monteiro, através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de

Apoio, devidamente nomeados, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se

encontra aberta à licitação da modalidade Pregão Presencial nº. 017/2009, a ser realizada

no dia 10/08/2009 às 15:00 horas (horário local), que tem por objeto a aquisição de equi-

pamentos hospitalar e de fisioterapia. O edital e seus anexos encontram-se disponível no

setor de Licitação da Prefeitura de Monteiro, situado á Avenida Olimpio Gomes, nº. 408,

centro – Monteiro – PB.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Monteiro – PB, 28 de julho de 2009.

Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro.

projeções de 9,38% para 9,25%.
Paraa inflaçãomedidapelo Ín-

dice Nacional de Preços ao Con-
sumidorAmplo(IPCA)desteano,
o relatório apontou 4,53%, man-
tendo a previsão da semana an-
terior, enquanto o prognóstico
paraoanoquevemcaiude4,41%
para 4,40%. Os dois números es-
tãoabaixodocentrodametaper-
seguidopelogoverno,de4,50%.

O documento trouxe ainda o
prognóstico de alta de 0,50%
para o IGP-DI em 2009 e de ele-
vação de 0,30% para o IGP- M
neste calendário. No relatório

anterior, constava a expectati-
va de acréscimo de 0,90% e
0,44%, respectivamente. No
caso do IPC-Fipe, a estimativa
partiu de 4,11% para 4,16%.

Em julho, o IPCA deve marcar
0,38% de expansão, pouco mais
do0,36%aguardadoantes.OIPC-
Fipe deve subir 0,35%, sem mu-
dança. Para o IGP-DI e IGP-M, a
expectativa é de deflação, de
0,19% e 0,23%, na ordem. No Bo-
letim Focus antecedente, a taxa
projetada era positiva em 0,05%
e negativa em 0,15%, respectiva-
mente.

PIB
O mercado financeiro man-

teve previsão para a perfor-
mance da economia e para a
inflação no fim do ano, enquan-
to reduziu prognóstico para as
mesmas variáveis em 2010, se-
gundo relatório Focus divulga-
do ontem.

A previsão para o Produto In-
ternoBruto(PIB)em2009perma-
neceu em queda de 0,34%, mas o
cenário para 2010 piorou leve-
mente, apontando crescimento
de3,50%anteexpansãode3,60%
na semana anterior.
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 A UNIÃO

Um exame realizado confirmou
que o atacante Ronaldo terá de
passar por intervenção cirúrgica
devido a uma fratura na mão
esquerda. A previsão é de que o
jogador tenha condições de ser
operado hoje ou amanhã.

"Ronaldo fará
   uma cirurgia na
   mão esquerda

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Atletismo em grande fase

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

atletismo paraibano
vive uma das melhores
fases em se tratando de

competições nacionais e inter-
nacionais. As irmãs Jailma e
Jucilene Sales de Lima, Basílio
Emídio de Morais, Andressa
Oliveira de Morais, Mary Ema-
nuella e até mesmo Ednalva
Laureano da Silva (Pretinha),
que voltou ás competições de-
pois de uma cirurgia, são os
principais nomes deste espor-
te atualmente na Paraíba. To-
dos são detentores de grandes
marcas, estando sempre em
evidências junto à Confedera-
ção Brasileira de Atletismo.

Entre os títulos mais recentes
de Jailma Sales de Lima estão as
medalhas de ouro nos Jogos da
Lusofônia, emLisboa,Portugal,
na semana passada. Ela ganhou
a prova de 400 metros rasos e o
Revezamento 4x400m. O ótimo
desempenhofezcomqueelaas-
segurasse a vaga para o Cam-
peonatoMundialdaAlemanha,
no mês de agosto.

Jucilene Sales de Lima, irmã
de Jaílma também atravessa
uma boa fase. No Sulamericano
de Atletismo, ocorrido no últi-
mofimdesemana,ela ficoucom
a medalha de prata na Prova do
Lançamento do Dardo. Jucilene
tem sempre conquistado exce-
lente resultado em âmbito na-
cional e internacional, seja re-

presentando a Seleção Brasilei-
ra, ou seu patrocinador.

Basílio Emídio de Morais é
outro atleta que vem fazendo
história na Paraíba, no Brasil e
noMundo.Medalhadeouronos
JogosPan-AmericanosnoReve-
zamento 4x100m, o paraibano
sempre esteve presente nos
principais eventos de atletismo
dentroe foradopaís.Nos100m,
sua especialidade, tem conquis-
tado expressivos resultados.

Mary Emanuella, natural de
Campina Grande, é outra atle-
ta que vive momentos de ascen-
são. Muitos dizem que ela é a
sucessora de Ednalva Laurea-
no da Silva – Pretinha. Mary,
que conquistou no último fim
de semana os 5 mil metros no
Troféu Norte-Nordeste Caixa
de Atletismo, em Feira de San-
tana, na Bahia, é considerada
pela Confederação Brasileira de
Atletismo como uma grande
promessa neste esporte. Este
ano esteve presente nos 5 e 10

mil metros no Troféu Brasil de
Atletismo, ficando entre as 10
melhores do país.

Já Ednalva Laureano da Sil-
va, Pretinha, ainda considera-
da a número 1 da Paraíba em
conquistas de provas de pedes-
trianismo, voltou há cerca de
um mês às competições. Vice-
campeão da São Silvestre, em
2006 e primeiro lugar em 14
competições no ano de 2007,
Ednalva Laureano da Silva trei-
na para a São Silvestre de 2009.

CONVOCAÇÃO
Dois paraibanos estão na de-

legação brasileira que disputa-
rá o Campeonato Mundial de
Atletismo 2009, na cidade de
Berlim, Alemanha, no período
de15a23deagosto.BasílioEmí-
dio de Morais e Jaílma Sales de
Lima tiveram seus nomes con-
firmados na noite de segunda-
feira (28)pelaConfederaçãoBra-
sileira de Atletismo.

Acompetição,queacontecenos
anos ímpares, será realizada no
EstádioOlímpicodeBerlim(pal-
codafinaldaCopadoMundode
Futebolde2006).Aequipebrasi-
leira terá 45 atletas - 21 homens
e 24 mulheres. Ontem, Jaílma
embarcou para Berlim na com-
panhia de outros 17 atletas con-
vocados. Ela ficará por lá até ás
vésperas da competição partici-
pando de Camping em Centro
de Treinamento.

Basílio Emídio de Morais vai
participar em duas provas: 100

Paraibanos seguem conquistando expressivos resultados no Brasil e no exterior

Jaílma Sales de Lima, Basílio Emídio de Morais, Jucilene Sales de Lima, Ednalva Laureano (Pretinha) e Andressa Oliveira são os principais nomes em destaque no atletismo da Paraíba

metros rasos e o Revezamento
4x100 metros. Já Jaílma Sales
de Lima estará presente apenas
em uma prova: o Revezamen-
to 4x400. Há uma semana, Jaíl-
ma conquistou a medalha de
ouro nos Jogos da Lusofônia,
que ocorreram na cidade de
Lisboa, em Portugal.

O Campeonato Mundial de
Atletismo de 2009 é organiza-
do pela Associação Internacio-
nal de Federações de Atletismo
e da Associação Alemã de Fe-
derações de Atletismo.

FORMAÇÃO DE ATLETAS
“Esses resultados obtidos por

estesatletassãofrutosdeumtra-
balho de base, iniciado há vários
anos.Oresultadoédelongopra-
zo e agora é que eles estão usu-
fruindo o que plantaram no pas-
sado”,disseontemPedroAlmei-
da,vice-presidentedaFederação
Paraibana de Atletismo. “Jaíl-
ma, Jucilene e Basílio Emídio fo-
ram iniciaram as atividades co-
migo, na Universidade Federal
da Paraíba”, completou.

Para Pedro Almeida, a ascen-

são do atletismo paraibano no
cenário esportivo nacional e
internacional é fruto também
de um trabalho prévio feito
dentro do Projeto Formação de
Atletas para o Atletismo Esco-
lar, executado pela UFPB. “Este
projeto ainda é realizado por
esta instituição de nível supe-
rior. Procuramos na periferia
das cidades os novos valores,
os futuros talentos desta mo-
dalidade esportiva”, justifica.

OprofessorPedroAlmeidatem
sido um dos principais respon-
sáveis pelo crescimento do atle-
tismo na Paraíba. Atualmente
treina Ednalva Laureano – Preti-
nha, além de vários atletas, estu-
dantes de escolas públicas do in-
teriordaParaíbaquesedestacam
no cenário esportivo nacional.
“Tudo se inicia no trabalho de
base. Os resultados somente vão
aparecera longoprazo.Foiassim
com Jaílma, Jucilene, Basílio, An-
dressa, Pretinha, Mary Emanue-
lla e também será com todos os
outros que integram o projeto”,
concluiu Pedrinho.

#
Basílio Emídio e Jaílma
Sales foram convocados
para disputar o
Campeonato Mundial
que acontece entre os
dias 15 e 23 de agosto

Esses resultados obtidos por estes atletas
são frutos de um trabalho de base, iniciado
há vários anos na Paraíba”

Pedro Almeida
VICE-PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO

“
O
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Torcida do Treze não
empolga na Série D
n Fracos resultados no Campeonato Brasileiro e ameaça de eliminação para a

segunda fase tem afastado torcedores nos jogos do Galo em Campina Grande

13JOÃO PESSOA, QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2009

A recuperação de Felipe Massa
continua a surpreender médicos e
amigos ontem. A diminuição do
inchaço no olho esquerdo permitiu
começar a abrir e constatar que ele
está enxergando bem e praticamente
descartar qualquer dano a sua vista.

"Recuperação de
Massa volta a

   surpreender

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Na corda bamba...

Atletismo
A campinense Mary

Emanuella continua fa-
zendo história no atletis-
mo brasileiro. No último
fim de semana, em Feira
de Santana, na Bahia, a
paraibana subiu no lugar
mais alto do pódio ao ven-
cer a prova de 5 mil me-
tros. Na competição, a
Paraíba conquistou sete
medalhas, sendo três de
ouro, uma de prata e ou-
tras três de bronze. Nos 5
mil metros, Mary Ema-
nuella obteve a marca de
17m43s22. A atleta é trei-
nada por Josa Moral, ex-
treinador de Pretinha.

Terras Extremas
A equipe Terras Extremas

vai lançar no próximo sába-
do, em João Pessoa, a Expe-
dição Terras Extremas -
Aconcágua. A cerimônia
ocorrerá a partir das 15 ho-
ras no Teatro Armando
Monteiro Neto, localizado
nas dependências do Servi-
ço Social da Indústria, no
Centro de João Pessoa. Um
grande número de profissio-
nais da área já garantiu par-
ticipação no evento e tam-
bém na expedição. Desde já,
este cronista agradece a An-
deré Sena, um dos organiza-
dores, convite para partici-
pação do lançamento da ex-
pedição

Independente do jogo de ontem (São Caetano-SP x
Campinense-PB), o treinador Freitas Nascimento já vive
momentos difíceis em permanecer no Rubro-Negro
paraibano. Em resumo, ele está com a cabeça a “prê-
mio” devido os péssimos resultados obtidos na Série B
do Campeonato Brasileiro. O desempenho de freitas à
frente do comando técnico do time tem sido o mesmo
de Ferdinando Teixeira e Argel Fucks, seus antecesso-
res. Na verdade, a equipe da Raposa não imprime den-
tro de campo o mesmo futebol apresentado na Série C
do ano passado, quando, de forma brilhante, ascendeu
para a Segunda Divisão do Campeonato Nacional. É...,
pelo andar da carruagem, nos próximos dias a diretoria
do Campinense Clube deverá anunciar um novo trei-
nador para a equipe, o que seria o quarto técnico em
menos de 15 jogos. O cerco se fecha a cada rodada.

Taça Cidade João Pessoa de Beach Soccer
A Federação Paraibana de Beach Soccer, reunida no último

domingo, definiu com os participantes a forma de disputa da
10ª Taça Cidade de João Pessoa, que acontecerá nos dia 2, 5 e 9
de agosto, em homenagem ao aniversario de João Pessoa. A
competição contará com os seguintes clubes: ADM - Associa-
ção Desportiva Mangabeira/Iesp, Associação Atlética Moro-
ni/Auto Esporte, Gama Futebol Clube /Palhoça Marisol e Socie-
dade Esportiva Paraíba/Pilar.

Vôlei agita o ginásio do Sesc
Os amantes do vôlei paraibano poderão acompanhar de

perto os confrontos da próxima rodada, hoje, dia 29, entre as
categorias femininas adultas, no Ginásio do Sesc Centro, em
João Pessoa. O primeiro confronto será às 19h40 entre o CSI/JP
e o colégio QI/Aeroclube. Logo em seguida, às 21 horas, será a
vez do colégio IE e Apcef/PB se enfrentarem em busca do título
da categoria. Nos jogos do último sábado (25), a equipe adulta
feminina do colégio QI/Aeroclube venceu a jornada de vôlei
por 3 sets a 2.

Marcos Lima
REPÓRTER

torcedor trezeano con-
tinua desacreditado
com o time na Série D

do Campeonato Brasileiro. Isto,
no entanto, pode ser confirma-
do com a estatística divulgada
pela Confederação Brasileira de
Futebol.Os“apaixonados”pelo
Galo da Borborema não têm
comparecido aos estádios em
bom número para incentivar o
clube.

Nas duas partidas realizadas
em Campina Grande, o públi-
co presente não chegou sequer
a 5.500 expectadores. No total
foram 5.183 pessoas que acom-
panharam o time em atuação,
o que gerou uma renda de R$
35.016,00, o que deixa o clube
paraibano numa incômoda co-
locação de sétimo lugar em ren-
da e público como mandante.

O grande destaque da com-
petição é o Santa Cruz-PE que,
em apenas um jogo em seus
domínios levou 45.007 torcedo-
res, proporcionando assim
uma renda de R$ 252.150,00.
Com exceção apenas do time
pernambucano, demais 38
equipes que disputam a Série D
não tem despertado muito in-
teresse do torcedor.

Neste diagnóstico, a partida
entre Treze 1x1 Alecrim, ocor-
rida no último dia 19 e que teve
um público de apenas 3.436 é o
sétimo maior público da com-
petição, enquanto o menor pú-
blico foi constatado na partida
entre Corinthians-PR x Brus-
que-SC. Apenas 91 pessoas
acompanharam a vitória da
equipe paranaense por 2x0. O
Treze estará em ação no próxi-
mo domingo, dia 2, diante do
Ferroviário-CE, no estádio Do-
mingão, em Horizonte, Ceará.

MUDANÇA
A equipe trezeana viaja para o

Ceará na sexta-feira (31), ciente
de que um resultado positivo
poderá significar a classificação
porantecipação,dependendode
uma combinação de resultados.
Para este compromisso contra o
Ferroviário, a principal novida-
deéamudançanocomandotéc-
nico. Reginaldo Sousa que diri-
giu o time nos últimos três jogos

Com a volta de Stefano Domenicali
(foto), chefe da Ferrari, a Budapes-
te, o brasileiro exercitou três
idiomas nesta manhã: português,
inglês e italiano.  “Felipe vem
melhorando continuamente, está
mais alerta do que antes, respon-
dendo corretamente perguntas em
três línguas diferentes, sabe
exatamente o que é esquerda e o
que é direita, seu olho esquerdo
não tem nenhum problema e sua

foi substituído por Marcelo Vi-
llar, treinador que não teve su-
cesso à frente do comando da
equipenoCampeonatoParaiba-
no de 2009, perdendo o título
para Reginaldo Sousa.

O novo treinador foi apresen-
tado ontem à tarde no Presiden-
te Vargas quando deu início ao
primeiro treinamento da sema-
na.DepoisdapartidacontaoFer-
roviário-CE, o time retorna para
Campina Grande quando inicia
os preparativos para o último
jogo da primeira fase classifica-
tória,programadaparaodomin-
go (9), contra o Flamengo-PI, No
estádio Presidente Vargas, em
CampinaGrande.OTrezeocupa
a vice-liderança do grupo 3 com
5 pontos. O líder é o já classifica-
do Alecrim-RN, com 10 pontos.
Ferroviário, com quatro pontos e
Flamengo,comdoispontos,com-
pletam a classificação.

O

Marcelo Villar assumiu o lugar de Reginaldo em busca da classificação

#
No próximo domingo o
Treze enfrenta o
Ferroviário no Ceará,
em jogo que pode
definir a situação do
Galo na competição

vista está boa. Só boas notícias “
relatou Dino Altmann, diretor
médico do GP do Brasil, que está
na Hungria a pedido da família do
piloto. Domenicali visitou o
brasileiro e transmitiu as mensa-
gens de amor e apoio da equipe e
torcedores da Ferrari: “Ele me
reconheceu e respondeu para mim
que não sabe exatamente o que
aconteceu. Disse que estaremos
esperando por ele voltar”.

REPRODUÇÃO

 NÚBIA RENATA/DIVULGAÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Muricy estreia no Palmeiras
n Time paulista vive grande fase no Campeonato Brasileiro da Série A e pode chegar à liderança se vencer o Tricolor carioca hoje no Palestra Itália

n O octacampeonato mundial
da Liga Mundial conquistado
em Belgrado (Sérvia), no últi-
mo domingo, foi um fato histó-
rico e duplamente comemora-
do por Bernardinho. Isto por-
que, o grupo campeão sofreu
uma renovação muito grande
em relação à geração que se sa-
grou campeã olímpica nas
Olimpíadas de Atenas (2004) e
medalha de prata em Pequim
(2008).

O técnico brasileiro lembrou
em entrevista coletiva realiza-
da ontem após o desembarque
da seleção no Aeroporto Inter-
nacional Antônio Carlos Jobim,
no Rio de Janeiro, que a renova-
çãoestavasendodificultadapor
conta dos títulos e da consistên-
cia que o time verde amarelo
nas partidas. Ele revelou que o
atual plantel despertou muita
dúvida, mas conseguiu provar
seu valor. O comandante ressal-
tou que os jovens atletas ama-
dureceram muito após a con-
quista.

"O processo de renovação foi
prejudicado por conta dos re-
sultados que o time brasileiro
estava alcançando. Como iria
barrar aqueles jogadores? Po-
rém, mesmo assim surgiram
bons valores como o Samuel e
o Murilo. Ao mexer na equipe
não sabíamos como eles iriam
reagir, contudo, mostraram
sua força ao longo da competi-
ção", declarou, emendando.

"Acredito que a final princi-
palmente serviu para esse gru-
po amadurecer muito. Não po-
deriam ter um melhor teste que
esse", afirmou.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

e um lado o Palmeiras,
segundo colocado no
Campeonato Brasileiro

e supermotivado pela vitória
de 3 a 0 no Corinthinas, domin-
go passado, e ainda a presença
do técnicoMuricyRamalhoque
estreia hoje; do outro, o Flumi-
nense, na zona de rebaixamen-
to - éopenúltimocolocado - sob
o comando de Renato Gaúcho
que assumiu há dois jogos e
ainda não conheceu vitória.

São ingredientes apetitosos
para o confronto de hoje a par-
tir das 21h50 no estádio Pales-
tra Itália, em São Paulo. A es-
treia de Muricy que tem Jorgi-
nho agora como auxiliar é
aguardada com muita expeca-
tativa pela torcida palmeiren-
se que está confiante na con-
quista do título.

No Fluminense, Renato Gaú-
cho enfrenta dificuldades na ar-
maçãodaequipeeprevêmaisum
jogocomplicado.Apesardofavo-
ritismo do adversário, Renato
aposta no seu grupo e na primei-
ra vitória sobre o seu comando.

OBINA
Os três gols contra o Corin-

thians ajudam Obina a cair ain-
da mais nas graças do torcedor
palmeirense. Mas só isso não
basta, o próprio jogador sabe.
Até o final do ano, o principal
desafio do atacante é ser cam-
peão brasileiro pelo Verdão.

Para isso, Obina confia no re-
trospecto de Muricy Ramalho,
único treinador três vezes ven-
cedor do Brasileirão pelo mes-
mo clube. No contato inicial
com o novo chefe, o artilheiro
palmeirense ficou ainda mais
otimista no sucesso da equipe.

"Todos gostaram (do Muri-
cy). Vemos que a intenção dele
é ajudar, somar. Ele deixou cla-
ro que é um vencedor e tam-
bém quer tornar esse grupo
vencedor", explica.

Diante do Corinthians, o
novo comandante alviverde
não teve vergonha em come-
morar os três gols da convin-
cente vitória em Presidente
Prudente. Para muitos, já é a
prova de que Muricy Ramalho
está realmente empenhado em
levar o clube de Palestra Itália
ao caminho das glórias.

"Foi muito bom ver a reação
dele no estádio", destaca Obi-
na, que acumula oito gols no
Campeonato Brasileiro.

nOempate foradecasanoClás-
sico dos Clássicos, contra o
Sport, foi o 'gás' que o elenco
alvirrubro precisava para es-
boçar uma reação no Campeo-
nato Brasileiro. Mesmo ocu-
pando a lanterna da competi-
ção, com 11 pontos, o Náutico
apresentou, no último domin-
go, um futebol mais aguerrido
em comparação às últimas
apresentações.

Para o confronto contra o
Santos, hoje, às 19h30, no está-
dio dos Aflitos, o técnico Geni-
nho terá a sua disposição a vol-
ta de dois jogadores importan-
tes para o esquema tático da

equipe. Os zagueiros Asprilla e
Gladstone voltam após cum-
prirem suspensão. De quebra,
o treinador poderá contar com
o recém-contratado lateral-es-
querdo Michel.

Espera-se que o atleta esteja
regularizado até hoje para ter
a sua participação confirmada
no jogo. Caso o nome do joga-
dor não saia no Boletim Infor-
mativo Diário da CBF, a vaga
permanecerá com Anderson
Santana, que atuou bem no em-
pate em 3 a 3, contra o Sport,
no último domingo na Ilha do
Retiro.

Geninho irá definir, ainda,

CONTRA O FLUMINENSE

FOTOS: REPRODUÇÃO

Bernardinho
dá destaque
a renovação
na seleção

D

Náutico enfrenta o Santos nos Aflitos
qual esquema tático irá utilizar
no confronto contra o Santos.
O treinador gostou da movi-
mentação dos seus comanda-
dos no esquema 3-5-2.

"Jogamos bem contra o Sport
mesmo com algumas falhas de
marcação. Nesta terça-feira
treinamos bastante a melhor
forma de jogar contra o San-
tos", analisou o treinador.

ArodadadoCampeonatoBra-
sileiro hoje ainda apresenta os
seguintes jogos: Coritiba x Bota-
fogo, InternacionalxBarueri,Goi-
ás x Atlético-PR,Palmeiras x Flu-
minense, Cruzeiro x Sport e San-
to André x Corinthians.

Muricy Ramalho assumiu o Palmeiras na última segunda-feira e hoje já comanda o time contra o Fluminense

Bernardinho, técnico da seleção

No domingo passado, o
alvirrubro empatou com o
Sport e Carlinhos Bala foi
um dos destaques
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Encarnação

RomantismoRomantismoRomantismoRomantismoRomantismo

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

LETRAS DA UFPB

Conheci outrora uma família que mo-
rava em São Clemente.

Havia em sua casa agradáveis reuniões
de que fazia os encantos uma filha, bo-
nita moça de dezoito anos, corada como
a aurora e loura como o sol.

Amália seduzia especialmente pela
graça radiante e pela viçosa e ingênua
alegria que manava nos lábios verme-
lhos como dos olhos de topázio, e lhe
rorejava a lúcida beleza.

Sua risada argentina era a mais cin-
tilante das volatas que ressoavam en-
tre os rumores festivos da casa, onde à
noite o piano trinava sob os dedos ágeis
da melhor discípula do Amaud.

Acontecia-lhe chorar algumas vezes
por causa de um vestido que a modis-
ta não lhe fizera a gosto, ou de um bai-
le muito desejado que se transferia;
mas essas lágrimas efêmeras que sal-
tavam em bagas dos grandes olhos lu-
minosos, iam nas covinhas da boca
transformar-se em cascatas de risos
frescos e melodiosos.

Tinha razão de folgar.
Era o carinho dos pais e a predileta

de quantos a conheciam. Muitos dos
mais distintos moços da corte a adora-
vam.

Ela, porém, preferia a isenção de me-
nina, e não pensava em escolher um
dentre tantos apaixonados que a cer-
cavam.

Os pais, que desejavam muito vê-la
casada e feliz, sentiam quando ela recu-
sava algum partido vantajoso.

Mas reconheciam ao mesmo tempo
que formosa, rica e prendada como era,
a filha tinha o direito de ser exigente; e
confiavam no futuro.

Outra e bem diversa era a causa da
indiferença da moça.

Amália não acreditava no amor. A
paixão para ela só existia no romance.

Os enlevos de duas almas a viverem
uma da outra não passavam de arrou-
bos de poesia, que davam em comédia
quando os queriam transportar para o
mundo real.

Tinha sobre o casamento idéias mui
positivas.

Considerava o estado conjugal uma
simples partilha de vida, de bens, de
prazeres e trabalhos.

Estes, não os queria; os mais, ela os
possuia e gozava, mesmo solteira, no
seio de sua família.

Era feliz; não compreendia, portanto,
a vantagem de ligar-se para sempre a
um estranho, no qual podia encontrar
um insípido companheiro, se não fosse
um tirano doméstico.

Estes pensamentos, Amália não os
enunciava, nem os erigia em opiniões.
Eram apenas os impulsos íntimos de
sua vontade; obedecendo a eles, não
tinha a menor pretensão à excentri-
cidade.

Ao contrário, como sabia do desejo dos
pais, aceitava de boa mente a corte de
seus admiradores. Mas estes bem per-
cebiam que para a travessa e risonha

REPRODUÇÃO

JOSÉ DE ALENCAR

vestal dos salões, o amor não era mais
do que um divertimento de sociedade
semelhante à dança ou à música.

Conservando a sua independência de
filha querida e moça da moda, Amália
não nutria prejuízos contra o casamen-
to, que aliás aceitava como uma solu-
ção natural para o outono da mulher.

Ela bem sabia, que depois de haver
gozado da mocidade, no fim de sua es-
plêndida primavera, teria de pagar o
tributo à sociedade, e como as outras
escolher um marido, fazer-se dona de
casa, e rever nos filhos a sua beleza
desvanecida.

Até lá, porém, era e queria ser flor.
Das suas lições de botânica lhe ficara
bem viva esta recordação, que o fruto
só desponta quando as pétalas come-
çam a fanar-se; se vem antes disso eiva.

Esta moça pertencia a uma varie-
dade de mulher, que se pode bem clas-
sificar como o gênero rosa. São elegân-
cias que só florescem bem no clima
ardente do baile, ao sol do gás. A luz é
a alma de sua formosura. Na sombra
desfalecem e murcham.

Amália vivia no salão; só o deixava
para repousar. Seu dia era a noite com
os lustres por astros. Quando em toda
a cidade não havia divertimento al-
gum que a atraísse, ela passava a noi-
te em casa; mas com o seu piano, o seu
contentamento e a sua graça impro-
visava uma festa.

A volubilidade desse gênio não era,
como alguns supunham, efeito de uma
alma fria, indiferente e egoísta. Enga-
navam-se aqueles que viam na filha do
Sr.Veiga uma dessas moças embotadas
pela vida precoce da sala.

Ao contrário, ou pela severa educa-
ção que recebera, ou por tardio desen-
volvimento, Amália conservara-se crian-
ça além do período natural da infância.
Aos dezessete anos ainda se lembrava
de suas lindas bonecas, bem guarda-
das em uma cômoda, onde as conser-
vava como recordação da meninice; e
mais de uma vez aconteceu-lhe no dia
seguinte a um baile representar ao vivo
com essas figuras de cera e cetim as
quadrilhas que dançara.

Quando o coração menino dessa
moça elegante e espirituosa pulsou pela
primeira vez, já tinha ouvido tantas
vezes declarações e protestos ardentes,
que não passavam para ela de uma lin-
guagem polida e lisonjeira, adotada na
sociedade.

Gabar-lhe a beleza, ou elogiar-lhe o
vestido, era a mesma fineza. Quando
um dos seus apaixonados animou-se
o primeiro a dizer-lhe com a voz trê-
mula que a amava, ela o ouviu calma,
sem a menor emoção, como se lhe fa-
lassem de música ou de pintura. O que
lhe causou alguma surpresa foi o es-
forço e turbação do cavalheiro ao pro-
ferir aquelas palavras.

Entretanto, quem observasse a vida
íntima dessa moça conheceria o fun-

do de sensibilidade e temera que ha-
via sob aquela aparência frívola e ri-
sonha. Não só tinha amor extremoso
à família e dedicação pelos amigos,
mas em certos momentos, como se a
afogasse uma exuberância do coração,
cobria a mãe de carinhos.

Alguma vez, nas horas de repouso,
quando a imaginação vagueia pelo azul,
ela fazia também como todas as moças
o seu romance; com a diferença, porém,
que o das outras era esperança de futu-
ro ardente aspiração d'alma; enquanto
o seu não passava de sonho fugace, ou
simples devaneio do espírito.

Um traço singular destas cismas é que

O que li

Último dos romances urbanos produzidos por José de Alencar, o livro "En-
carnação" só foi publicado em 1877, postumamente. A personagem central é
Amália, uma moça linda e bem criada que zomba do amor romântico, do
homem ideal, e que vê na diversão, na liberdade e na tranquilidade da vida em
casa dos seus pais as razões e a fórmula de uma vida bem vivida.

O tempo, entretanto, coloca em sua vida o amor pelo personagem Herma-
no, viúvo, do qual ela tenta, a todo custo, conquistar o coração. Narcisista,
ela vê em Hermano a possibilidade de realização de um sonho, de preenchi-
mento do seu tédio, de esperança, de plenitude. Vivendo esse projeto (con-
quistar o homem amado), ela acaba "morrendo" enquanto Amália (a Amá-
lia das festas, da vida independente de amores) e surgindo como Julieta (a
esposa morta de Hermano) por meio de um jogo de gestos, penteados e
hábitos que ela cultivava em vida.

No meio desse jogo, Hermano acaba confundindo as duas mulheres, se
apaixonando por Amália e se realizando no imaginário desse amor de con-
junção total. Amália, por sua vez, perde sua identidade e se transforma
num exemplo da submissão a um modelo patriarcal, por legitimar o narci-
sismo de Hermano.

O título "Encarnação" traz implícita a atitude de Amália de assumir a iden-
tidade de Julieta para conquistar o amor de Hermano. A história acontece no
Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Amália é filha do Sr. Veiga, e
Hermano é o homem casado que mora ao lado. Até que perde a esposa...

elas faziam contraste ao modo habitual
da moca, ao seu gênio. Essa natureza
alegre e expansiva, esse coração incré-
dulo e desdenhoso, quando fantasiava
os seus idílios, reservava sempre para
si a melancolia, a abnegação e o obscu-
ro martírio de uma paixão infeliz.

Seria um pressentimento? Creio eu
que não era senão uma antítese natural
da imaginação com o espírito. E muito
freqüente encontrarem-se caracteres
joviais que têm o sentimento elegíaco,
e, ao contrário, misantropos com uma
veia cômica inexaurível.

Café pequenoCafé pequeno

Êxtase Búdico
Abre-me os braços, Solidão profunda,
Reverência do céu, solenidade
Dos astros, tenebrosa majestade,
Ó planetária comunhão fecunda!

Óleo da noite sacrossanto, inunda
Todo o meu ser, dá-me essa castidade,
As azuis florescências da saudade,

Graça das Graças imortais oriunda!

As estrelas cativas no teu seio
Dão-me um tocante e fugitivo enleio,
Embalam-me na luz consoladora!

Abre-me os braços, Solidão radiante,
Funda, fenomenal e soluçante,
Larga e búdica, Noite redentora!

CRUZ E SOUSA

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

................
Amália “morre” enquanto

“Amália” e assume a
identidade de Julieta para

conquistar o amor do
vizinho e viúvo Hermano.



Cabruêra faz show hoje
no Festival de Inverno
A banda paraibana Cabruêra fará show, hoje, a partir das
21 horas, no Festival de Inverno de Campina Grande. A
apresentação será no circo armado no Parque do Povo.
A programação prevê, ainda, a encenação do espetáculo
‘A mulher que comeu o mundo’, na Praça da Bandeira,
às 17 horas. Já no Sesc Centro, a programação do
festival contará com dois espetáculos: ‘Pluft, o
fantasminha’, às 10 horas, e ‘Federico Garcia Lorca -
Pequeno poema infinito’, às 19 horas.

Só quando
baixa a maré se
sabe quem
estava nadando
pelado.

Warren Buffet,
INVESTIDOR
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Fest-Aruanda homenageia
José Nêumanne Pinto
Jornalista paraibano receberá o troféu Antônio Barreto

Neto, durante o festival de cinema, em João Pessoa. 23

"
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n Espetáculo interativo já foi visto
por 7,3 mil espectadores em
João Pessoa, ano passado, e
reinicia temporada, hoje, na
Fundação Espaço Cultural

A

Arte e catequese na

Leituras em Cena inscreve
para oficina no Sesc
Inscrições estão abertas até dia 7 de agosto e aula será

ministrada pelo diretor e músico carioca Daniel Belquer. 19

Jãmarrí Nogueira
EDITOR

inda há quem pense não ser possível
rimar dinheiro e arte. Puristas que
teimam em não compreender as ne-

cessidadese imposiçõesdoshowbusiness,que
movimenta muita grana na produção de es-
petáculos. Obviamente, forma e conteúdo são
dois lados da mesma moeda.

Exemplo disso é a peça que estreia hoje em
João Pessoa: ‘Casa do Julgamento’. O espetá-
culo é produzido por evangélicos e tem cunho
catequisador, mas o que chama a atenção mes-
mo é o nível de produção. O investimento é
alto em cenografia, iluminação, maquiagem e
figurinos. Para os amantes do teatro, a peça
nem é recomendável. Para os evangélicos que
apreciam as artes cênicas, ele é obrigatório.

Não deixa de ser interessante, todavia,
para os curiosos. Basta se ater à forma. Es-
queça o conteúdo. Ah! Outro ponto a ser re-
levado: o baixo nível interpretativo do elen-
co, formado basicamente por evangélicos
amadores. ‘Casa do julgamento’ tem tudo
que o dinheiro pode comprar, mas talento
ainda não está à venda.

CASA DO
JULGAMENTO

Aldo Galdino é o diretor de ‘Casa do Julgamento’

“
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A Cia. de Teatro ABNER foi cria-
da há seis anos em João Pessoa. Já
produziu vários espetáculos, to-
dos eles à luz de textos bíblicos,
em um processo que reúne arte e
catequese.

Após o sucesso dos espetáculos
"Apóstolos", e "Inimigos de Mim"
a Cia de Teatro ABNER Apresenta
o quarto ano de edição com o novo
espetáculo da "Casa do Julgamen-
to".

Dirigido por Aldo Galdino, "Casa
do Julgamento" é um espetáculo
interativo, produzido desde 1983
nos Estados Unidos, na Flórida, es-
treará em João Pessoa, hoje, dia 29.
Ele fica em cartaz até 8 de agosto,
sempre das 19 horas às 22 horas.
O espetáculo já atraiu mais de 500
mil pessoas ao redor do mundo e
só no ano passado mais de 7,3 mil
pessoas assistiram à peça apenas
na Capital paraibana.

Quatro pessoas estão vivendo
suas vidas em diferentes lugares,
com diferentes problemas, so-
nhos e rotinas. Eles têm muito
pouco em comum. Um advogado,
uma moça cheia de vida planejan-
do sua carreira, um estudante
pensando em passar a vida nos
campos missionários e outro sem
propósito na vida e a procura de
confusões.

A condição espiritual deles é tão
variada quanto suas próprias vi-
das e a única coisa que eles têm em
comum é o fato de que cada um
tem apenas 59 minutos de vida. A
estória de suas vidas serve para
lembrar que o tempo é curto e ex-
tremamente valioso.

Como você passaria os últimos
59 minutos de sua vida? Que as-
suntos inacabados você iria resol-
ver? Você finalmente falaria o
quanto ama aquela pessoa? Você
chamaria sua família e lhes daria
um abraço? Você finalmente tira-
ria um tempo para pensar em

Produção já foi vista por mais de
500 mil espectadores no mundo

Cenas do espetáculo ‘Casa do Julgmento’, que entra em cartaz hoje, na Capital

Deus, antes que seja tarde demais?
Como sua vida mudaria se você
tivesse apenas... 59 minutos?

Para cada cena são formados
grupos de pessoas que assistem ao
espetáculo dentro do cenário, sen-
do eles acompanhados por um
guia, uma espécie de narrador que
conta e comenta a história que vai
acontecer naquele momento.

As apresentações acontecerão no
Espaço Cultural - Centro Cultural
José Lins do Rego, Tambauzinho -
João Pessoa /PB onde estão sendo
disponibilizadas sete salas para a
realização das cenas. A tempora-
da vai contar com aproximada-
mente 15 sessões por noite a par-
tir das 19 horas, com início de ses-
sões a cada 15 minutos. Vale res-
saltar que a peça é proibida para
menores de 12 anos.

Cerca de 350 pessoas participam
do projeto, sendo que desse total
70 fazem parte do elenco da peça e
10 atuam como guias, enquanto
que o restante fica dividido em
marketing, bilheteria, segurança,
recepção e outros. O ingresso cus-
ta R$ 5,00 + um quilo de alimento
na primeira semana e R$ 7,00 na
segunda semana, que pode ser ad-
quirido na bilheteria no local.

No Brasil, o espetáculo foi visto
por mais de 100 mil pessoas, entre
as capitais de Recife, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Fortaleza e agora em
João Pessoa. O público estimado
está em torno de 750 pessoas por
cada noite, não só da grande João
Pessoa, mas de outras cidades cir-
cunvizinhas.

Para Aldo Galdino, ator e dire-
tor da Cia. de Teatro Abner, além
da responsabilidade a expectativa
é ainda maior este ano. "Espera-
mos bater recorde de público, já
que esperamos a presença de 10
mil pessoas nessa quarta edição da
Casa do Julgamento".
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO Tragédias e redenções são a base do espetáculo, que pode ser visto até 8 de agosto

#
Cerca de 350 pessoas participam do projeto,
sendo que desse total 70 fazem parte do elenco
da peça e 10 atuam como guias, enquanto que
o restante fica dividido em marketing, bilheteria,
segurança e recepção
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140 caracteres

Projetos

A

n Programa de atividades será
oferecido para produtores e
captadores durante o Cine
Ceará – Festival Ibero-
Americano de Cinema, em
Fortaleza

AUDIOVISUAIS

LATC–LatinAmericanTraining
Center / Centro Latino-America-
no de Treinamento e Assessoria

Audiovisual, em parceria com o escritó-
rio de advocacia Cesnik, Quintino e Sali-
nas Advogados, realiza junto com o 19º
Cine Ceará – Festival Ibero-Americano
de Cinema um programa de atividades
para produtores audiovisuais nos dias 3
e 4 de agosto próximos.

Este programa consiste em três ativi-
dades: 1) duas palestras técnicas, 2) a
Clínica Cesnik/Solot para Produtores e
3) o lançamento do livro “Incentivos Fis-
cais para a Produção e a Co-Produção
Audiovisual na Ibero-América, Canadá
e Estados Unidos”.

As palestras consistem em exposições
técnicas sobre temas relacionados à ges-
tão de projetos audiovisuais, com foco
nos mercados internacionais, além de
apresentar um panorama do audiovi-
sual no mundo. Serão elas: “Novos Mo-
delos de Negócios no Audiovisual” por
Steve Solot e “Mecanismos de Financia-
mento ao Audiovisual no Brasil” por
Fábio Cesnik.

A Clínica Cesnik/Solot constitui um
novomodelodeconsultoria inicial euma
oportunidade única para produtores
receberem assessoria profissional audio-

visual gratuita sobre os aspectos legais
e comerciais de seus projetos. A Clínica
tem o formato de um encontro do pro-
dutor com os dois especialistas durante
30 minutos. Nesse encontro, o produtor
apresenta o seu projeto e recebe os co-
mentários de Solot e Cesnik. Além disso,
o produtor ganha uma avaliação por
escrito dos consultores, entregue ao fi-
nal do encontro. A assessoria na área le-
gal é dada por Fábio Cesnik, com base
em sua experiência de trabalho no escri-
tório de advocacia do qual é sócio, e na
área comercial é dada por Steve Solot,
com base em sua experiência à frente da
LATC e em mais de vinte anos com estú-
dios de Hollywood, como vice-presiden-

te para a América Latina da Motion Pic-
ture Association – MPA.

O lançamento do livro “Incentivos Fis-
cais para a produção e a co-produção
Audiovisual na Ibero-América, Canadá
e Estados Unidos” contará com a pre-
sença do coordenador da publicação,
Steve Solot, e do autor do capítulo sobre
o Brasil, Fábio Cesnik. O livro é um im-
portante guia para os profissionais do
mercado audiovisual, pois apresenta as
atuais fontes de financiamento e subsí-
dio oficial para o cinema em 11 países,
sendo eles Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colômbia, Espanha, México, Por-
to Rico, Portugal, EUAe Venezuela.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

LATC
O Latin American Training Center
(Centro Latino-Americano de
Treinamento e Assessoria
Audiovisual), sediado no Rio de
Janeiro, é um centro regional de
consultoria audiovisual fundado
por Steve Solot, ex-vice-presidente
para América Latina da MPA
(Motion Picture Association). O
LATC oferece serviços completos
de consultoria para projetos
audiovisuais e também organiza
oficinas e cursos técnicos sobre
produção e distribuição
audiovisual. O LATC é afiliado à
Associação Internacional de
Escolas de Cinema e Televisão –
CILECT, e mantém convênios com
a Entidad de Gestión de Derechos
de los Productores Audiovisuales
de España – Egeda, a Independent
Feature Project – IFP, a Fundación
para la Investigación del
Audiovisual – FIA, a Independent
Film & Television Alliance – IFTA , e
a National Association of Latino
Independent Producers – NALIP.
www.latamtrainingcenter.com
Cesnik, Quintino & Salinas
Advogados
O escritório Cesnik, Quintino &
Salinas Advogados é especializado
em consultoria a negócios e ações
voltadas às áreas do entretenimen-
to, da cultura, esporte e terceiro
setor. Criado há mais de 10 anos
por profissionais integrados ao
cenário cultural brasileiro, o
escritório conquistou destacada
posição e expertise no mercado de
entretenimento, com atuação junto
a importantes clientes de diversos
segmentos, em especial na área
musical, audiovisual, de artes
cênicas, das artes plásticas,
publicitária, realizando, inclusive,
assessoria à iniciativa privada para
investimentos em entretenimento,
cultura e terceiro setor.
www.cqs.adv.br

SAIBA MAIS #

DIVULGAÇÃO

Fábio Cesnik, um nome de destaque na área de projetos audiovisuais, está no festival

Andei lendo por aí que o ganhador
do Nobel, o escritor português José
Saramago, disse numa entrevista ao
jornal O Globo que o uso do Twitter
ia causar uma involução da comuni-
cação que terminaria por levar a Hu-
manidade a se entender através de
grunhidos.

Para quem não sabe, o Twitter é
uma das mais recentes ferramentas
da internet, e funciona como um mi-
cro-blog onde você só pode escrever

140 caracteres. Para participar, não
precisa ser convidado por ninguém:
você vai no endereço do site <http://
twitter.com>, faz uma conta, cria um
nick e pronto: já está participando.
Pode postar, seguir outros twitteiros
que você considerar interessantes e
por sua vez ser seguido por outros se
eles acharem que vale a pena.

O Twitter não é bom nem ruim: é
apenas um dos inúmeros recursos de
comunicação que existem na rede, e
você pode usá-lo como bem entender,
como se faz com blogs, sites, MSN,
orkut e outras ferramentas seme-
lhantes.

Sou twitteira há quase seis meses,
e, contrariando Saramago, provo por
A mais B que é possível ser criativo
em 140 caracteres. Veja abaixo uma
seleção das minhas postagens, incluin-
do algumas em versos, pois descobri

que cabe uma sextilha inteira em 140
caracteres! Ao ler os versos, leia em
voz alta, para perceber a cadência e
as rimas.

- Jibóia de três metros de compri-
mento passeia sossegadamente em
bairro residencial de João Pessoa,
mas morre atropelada ao atravessar
a rua. (23-07-2009) (Fato real aconte-
cido na Capital).

- “Idade mental”? Minha idade é a
seguinte: pernas e pés com 280 anos;
coluna com 100; coração com 30; sen-
tidos com 2; e juízo de 14 anos. (23-7-
2009) (Respondendo à pergunta:
“Qual é sua idade mental?”

- Escutando a voz das ruas/Lá se
grita uma só lei:/Combater o sena-
dor/Que quer direitos de rei/Grite
comigo nas praças/ Bem alto: Fora,
Sarney!! (29-6-2009)

- Um Eskibon pesa 48 gramas, tem

150 calorias e toneladas de culpa.(9-
6-2009)

- Depois de tantos anos de absti-
nência e dieta, basta cafeína e açúcar
preu ficar completamente de barato.
Triste fim para esta velha junkie. (18-
5-2009)

- Na noite da ceia larga/Judas ven-
deu e traiu/E quando Cristo foi pre-
so/Pedro temeu e mentiu/No festival
das passagens/Até Gabeira caiu…
(22-4-2009)

- A tal da gripe suína/Não
traz novidade não/Hospital já é chi-
queiro/Doente come ração/E os gran-
des porcos já roncam/No topo dessa
nação.

Minhas twittadas também são re-
produzidas no blog http://
clotildetavares.wordpress.com, atua-
lizado diariamente. Venha também,
junte-se a nós.

Clotilde
Tavares
clonews@digi.com.br

JORNALISTA, ESCRITORA E ESCREVE
ÀS QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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Um certo tal
de Musital

No próximo sábado, no Teatro do
Sesc, em Campina, estará sendo
apresentado o Musital...

Dramaturgia

E

n Inscrições estão abertas
até dia 7 de agosto e
oficina será ministrada
pelo diretor e músico
carioca Daniel Belquer

LEITURAS EM CENA
stão abertas até o dia 7 de agosto
as inscrições para a segunda eta-
pa do Projeto Dramaturgia: Lei-

turas em Cena, do Departamento Naci-
onal do Sesc, que é realizado em parce-
ria com o Sesc Paraíba

Como aconteceu na primeira etapa,
acontecerá uma oficina, entre os dias
11 e 13 de agosto, ministrada pelo dire-
tor e músico carioca Daniel Belquer, com

início às 18 horas. No total, serão 12
horas de trabalhos, e logo após, aconte-
cerão as leituras realizadas por 24 ato-
res e quatro diretores escolhidos, após a
realização da oficina.

O diretor Daniel abordará o tema:
“Avião de Papel: a palavra sonora na dra-
maturgia”. “Toda palavra é sonora, mes-
mo numa leitura silenciosa escutamos
nossa voz interior. O avião de papel é o

papel armado de forma que ele possa al-
çar voo. As palavras de um texto escrito
no papel alçam voo na voz do ator, atin-
gemoar, chegamaosouvidosdeoutros”.

O texto trabalhado será “Doutor Faus-
tus Liga a Luz” (“Doctor Faustus Lights
the Lights”) de Gertrude Stein, na tra-
dução de Fábio Fonseca de Melo, revisa-
doporDanielBelquer. Aleituraserá reali-
zada de 26 a 30 de outubro, no Cine Tea-

tro do Sesc Centro, em Campina Gran-
de. A inscrição será 2 quilos de alimen-
tos não perecíveis e se estenderá até 7 de
agosto. Os alimentos serão doados ao
Projeto Banco de Alimentos. Mais infor-
mação, no setor de cultura do Sesc Cen-
tro Campina Grande, localizado na Rua
JilóGuedes, 650–SantoAntônio, oupelo
telefone 3341-5800.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Intercalando entre músicas, poema
declamado, sem que para isso houves-
se queda intuitiva na transição de cada
uma das peças, em maio de 2003, du-
rante uma noitada no Casarão do Ja-
bre (Matureia-PB), eu, juntamente com
o cantor e músico Dimas Xavier, fize-
mos uma apresentação que em segui-
da a denominei de Musital: mistura de
música com poesia declamada numa
mesma estética de apresentação.

Acompanhando as apresentações
musicais de Dimas com alguns instru-

mentos de percussão como pandeiro,
agogô, pau de chuva... e o próprio Di-
mas utilizando o violão para acompa-
nhar o meu momento da declamação -
recital, através da recepção e da cum-
plicidade do público-, redescobrimos
uma forma simples de agradar valori-
zando o nosso cancioneiro.

Em 2007, em São Paulo, fiz apresen-
tações nesse mesmo estilo com a can-
tora e compositora paraibana Socorro
Lira. No Bar Lua Nova, de proprieda-
de do vate Vidal França, no Bichiga,
onde circula muito trabalho autoral,
tivemos a certeza maior de que a for-
mação de música intercalada com de-
clamações agrada com facilidade. E
tem a cara do Nordeste remontando a
influência da nossa colonização onde
a força dos jograis e cantadores do tem-
po mediano mesclaram-se com a so-
noridade de outras regiões, deixando
em nosso território uma riqueza pecu-
liar dessa pluralidade.

Em julho de 2008, juntamente com o

cantor e compositor Júnior Cordeiro, o
maestro Jorge Ribbas e o percussionis-
ta Edmilson Santos, realizamos uma
apresentação no bar e restaurante Pi-
canha 200. Pontuando o trabalho au-
toral de Júnior, espalhei minhas com-
posições e de outros poetas numa li-
nha representativa de onde a poética
de Patativa do Assaré e Fernando Pes-
soa receberam a mesma visibilidade,
passeando entre os clássicos do cancio-
neiro nordestino e universal.

No próximo sábado, dia 1º de agosto,
no Teatro do Sesc-Centro, em Campina
Grande, estará sendo apresentado o
Musital, edição 2009. O evento recebe o
patrocínio da UEPB, através da Coor-
denação de Arte e Cultura, Gula`s, Ade-

ga Polleto, Vila Antiga, Musidom, Pica-
nha 200, Pet Shop Amicão, Color Shop,
Vídeo Digital JG e Leticce Acordeons.

O monólogo Silêncio Gritante, de mi-
nha autoria, vai abrir o espetáculo que
nessa formação de palco, além de Júnior
Cordeiro (voz e violão), Jorge Ribbas
(violão de 12) e Edmilson Santos (per-
cussão), ainda somam com suas parti-
cipações artísticas Rainere Travassos
(contrabaixo) e Ediglei Miguel (acorde-
om).

Unir declamações em musicais pode
ser uma alternativa dentro das pro-
postas oferecidas no momento atual da
canção, mas jamais será uma novida-
de dentro do nosso cancioneiro. Paulo
Matricó, Zeto, Abdias Campos, Luís
Homero e Miguel Marcondes (Vates e
violas) Lirinha (Cordel do fogo encan-
tado) Maciel Melo... são nomes que eu
citaria como de fácil referência desse
segmento que condensa atitudes cria-
tivas representando uma brasilidade
poeticamente sonora.
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Flávio
Petrônio
flaviopetronio@bol.com.br

POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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n  Imperdível a apresentação que a cantora paraibana e radicada
em Paris, Patrícia Moreira, vai realizar no dia 4 de agosto, no
Empório Gourmet, em Manaíra. Acompanhada da banda  A
Part, ela fará o show "Couler Café", somente com músicas fran-
cesas, em homenagem ao ano da França no Brasil. A promoção
é da Plural Marketing e Eventos, de Gerusa Cardoso.

n  Quem chegou recentemente de uma viagem aos EUA foi o
empresário Wagner Medeiros, proprietário da loja "Wagner Bi-
cicletas", em Campina Grande. Lá, ele participou de um curso
na Universidade de Componentes Ciclísticos Specilized (SBCU),
promovido pela Specialized, uma das mais importantes mar-
cas de bicicletas do mundo e que reuniu alguns dos nomes
mais importantes do ciclismo mundial. A ideia é implementar
na Paraíba um ciclismo mais moderno e profissional.

n  Falando na Serra da Borborema, o neurologista Fábio Dantas,
especializado em distúrbios do sono da Clínica Santa Maria em
Campina Grande proferirá  palestra sobre a "Qualidade do sono
da mulher na menopausa". A palestra será apresentada no dia
1º de agosto, no XIX Congresso de Neurologia do Norte/Nor-
deste em Recife, no período de 29 deste mês a 2 de agosto no
Mar Hotel em  Boa Viagem.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
t  A partir do dia 10 de agosto, no programa da Hebe, começará um

concurso para  escolher um ator mirim que viverá um menino de
rua em "Vende-se um véu de noiva". Um júri composto de artistas
e convidados escolherá o vencedor, que será conhecido na edição
que irá ao ar no dia 14 de setembro.

t  Carolina Herrera vai abrir sua primeira loja no Brasil. E o local já foi
escolhido: será no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Prevista
para ser inaugurada no final de outubro, a loja terá cerca de 180 m²
e será alocada no piso térreo.

2 Vitória
Uma vitória e tanto para nossa João Pessoa. A cidade venceu a

edição 2009 do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, ins-
tituído pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), órgão do Ministério da Cultura (MinC). O prê-
mio refere-se a categoria 'Apoio Institucional e/ou Financei-
ro' pelo desenvolvimento do "Programa Integrado de Preser-
vação do Patrimônio Cultural de João Pessoa". A cerimônia
de entrega da premiação acontecerá no dia 14 de outubro, às
20 horas, na Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional Cláudio
Santoro, em Brasília.

2 Fim do recesso
Com a chegada do presidente da República Luiz Inácio Lula da

Silva (PT) à Paraíba, ocorrida ontem, para a inauguração de
obras no Estado, a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP)
adiou a abertura do segundo período legislativo da Casa para
hoje, com a realização da primeira sessão ordinária do segundo
semestre. O recesso parlamentar, iniciado no dia 1º deste mês,
encerrou-se oficialmente no domingo (26).

2 Show único
A cantora paraibana Eleonora Falcone será a atração do próxi-

mo sábado (1/8), a partir das 17 horas, na Livraria Cultura
do Recife. Será uma apresentação única do sugestivo CD "Eu
tenho um pedaço de sol que guardo comigo desde menina".
Forte e doce como uma lembrança de infância, o show nos
leva ao mar de Eleonora, cuja voz se destaca por uma rara
precisão expressiva, nos revelando, a cada canção, um rico
universo poético e musical.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje: Carmem Monteiro da Franca, Cassiano
Pascoal Pereira Neto, Elias Filho, Francisco de Assis Almei-
da Silva, Marli Coutinho Soares, Paula de Almeida Rodri-
gues, Rebeca Brandão, Sandra Macedo e Tereza Vasconce-
los da Cunha.

2 Bodas de Prata
Considerado um dos melho-

resfloristasdacidade,com
suas belas criações de ar-
ranjos e decorações cine-
matográficas, André Luiz
e sua esposa Alda Luna,
comemoraram Bodas de
Prata no último sábado
(25). O casal recebeu fami-
liares e amigos no Sonho
Doce Recepções com uma
grande festa. A decoração
estavaimpecável.Detalhe:
Aárvoredamaçãdoamor
e a apresentação de um
grupo de vitrine viva fo-
ram atrações a parte. En-
fim, uma noite de muito
prestígio e requinte, ani-
mada pela banda Impacto
X e DJ Villarim. O cerimo-
nial ficou por conta da
competente Fátima Tenó-

2 Festão
O grande produtor de festas e eventos Glauber Castro já come-

çou os preparativos de sua esperada festa de aniversário,
intitulada "Black Gold Premium - Limited Edition", cuja exi-
gência no traje é que todos os homens compareçam de pre-
to. Mais uma vez o local escolhido serão os salões da Sonho
Doce Recepções, que se tranformarão através de sua mente
criativa em cenários de puro luxo e glamour. A data escolhi-
da por Glauber é dia 29 de outubro, ou seja, uma quinta-
feira, que com certeza ficará confirmada na agenda de mui-
ta gente chique e poderosa.

rio e a iluminação de Fernan-
do Pereira. A coluna RCVips
esteve presente na comemo-
raçãoeregistroutudo.Confi-
ra todos os detalhes também
em nosso portal www.
rcvips.com.br.

Presenças de Karla e Júnior Bezerra
Cavalcanti

O casal José e Marília Loureiro também
foi prestigiar André Luís e Alda Luna

Itapuan e Regina Botto também
prestigiaram o evento

Tiago Carvalho,
Fátima Tenório,
Alda Luna,
André Luiz e
Lidiana
Carvalho

Álbum de família - Bruno Natan, Natália Luna, Adriano Melo, Alda Luna, André Luiz e Pedro Luiz

2 Dupla comemoração
O restaurante Palace Gourmet

vai lotar suas dependências
na próxima segunda-feira(3/
8),apartirdomeio-dia,coma
dupla comemoração dos ani-
versários das socilaites Rose
Silveira e Nídia Azevedo.
Quem comanda a organiza-
ção do encontro é Roberta
AquinoeRozianeCoelho,que
programaram um almoço de
adesão reunindo somente as
mulheres. Vai ser um buxixo.
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t  Conto na próxima coluna o sucesso da nossa "Tarde Caipira",
realizada ontem no ambiente aconchegante do Saloon.

t  Super feliz está o casal professor Marco Danilo (Aleana) Luce-
na aguardando a chegada da primeira herdeira: na pia de
batismo irá receber o bonito nome de Maria Tereza.

t  Adelma Irineu, que aniversariou dia 20 último, recebeu gru-
po de amigos para um jantar festivo em sua residência na
noite de sexta-feira.

t  Para viagem de negócios, está em Teresina-PI o empresário
Joãozito Dantas.

t  Pedro e Socorro Campos estiveram por Recife neste we-
ekend e no roteiro o espetáculo do Circo du Soleil.

t  Da nossa novíssima geração. O jovem Álvaro José Gaudêncio
está pelo Rio de Janeiro, matando as saudades da mamãe,
Lucinha Gaudêncio.

t  Quem já está entre nós, depois de rápida temporada por São
Paulo, é Nevinha Barbosa.

t  Volto na próxima. Bye.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas

2 Posse do Centro
t Última sexta-feira fomos

prestigiar a solenidade de
posse - seguida de jantar -
do Lions Clube Campina
Grande-Centro, realizada
na própria sede do clube,
no Alto Branco. Substituin-
do o casal Abraão (Maria
José)Mineiro,que fezuma
profícua gestão, tomou
posse no cargo de presi-
dente o casal Marthos
(Carmem) Themóteo. O

2 Vips & Tops
t As mais lindas e atualizadas camisas - sociais e esportivas - você

encontra na Pistis - o endereço do mundo elegante masculino,
no Shopping Luiza Motta. No comando da loja, os proprietários
Luiz Teles e Jeane, gente muito estimada em nosso convívio!

t OsqueridosamigosPauloeEstelaDonatoestãosuperfelizes,poisvão
ser avós pela primeira vez! - A cegonha já anunciou que irá visitar o
lar do casal odontólogo Marcos e Patrícia Donato Mayhuire. Aliás,
Patrícia é a linda aniversariante de hoje. Tintim.

t A festa de dois aninhos de Raphael, filhinho do casal Gustavo
(Luciana) Ramalho, foi um sucesso! Último domingo, no "Palá-
cio das Nações". Eu conto em colunas próximas.

t Funcionário de destaque na Embrapa/Campina Grande, o amigo
Givaldo Marques rasga folhinha do calendário amanhã e a espo-
sa Vera Maia organiza íntima comemoração. Nosso abraço de
carinho para ele.

t A médica-nutricionista Dra. Carmen Bastos de Moura (carioca,
radicada em nossa cidade) proferiu belíssima palestra para o
grupo de acefistas, última segunda-feira, no Hotel Village. Con-
to em colunas próximas.

2 "In family"
t O médico e Sra. João Adolfo (Luciana) Mayer abriram as portas do

seu belo "ap", no Residencial Orquídea, com finalidade elegante e
todaespecial:homenagearocasalengenheiroMarcoAntônio(Mar-
ta) Mayer - campinense que reside em Fortaleza e que esteve em
circulada pela cidade. Aliás, momentos super agradáveis, prin-
cipalmente para falar de amenidades - recordar a família Mayer
com ramificações na cidade caririzeira de Sumé (nossa terra na-
tal)que, inclusive, temumapraçapúblicaemhomenagemaAdolfo
Mayer (de ascendência judaica-francesa), de um quadro pintado
pelo saudoso artista-plástico sumeense Miguel Guilherme (que
os anfitriões possuem em seu acervo particular e que, talvez, a
obra seja uma das mais antigas do pintor - que foi por ele presen-
teada ao patriarca-médico Inácio Freitas Mayer).

t João Adolfo e Luciana receberam em alto estilo: além dos homena-
geados Marco Antônio e Marta, Eliane Mayer Ramalho, Lamir e
Lucie Mayer Motta, Gustavo e Luciana Crispim Mayer Ramalho,
Almir e Raissa Mayer Ramalho Catão, Carlos Hermano e Lírian
Mayer, Telma Lira e Fátima Villar, entre outros mais.

evento foi prestigiado pela
vice-governadora do distri-
to LA.5, Dilma Araújo Dan-
tas - que pertence ao clube
Macaíba-RN e que na pró-
xima gestão será empossa-
da como governadora dis-
trital, que se fazia acompa-
nhar de seu companheiro
"leão" Joãozito Dantas.

t A mesa de honra, além dos ca-
sais presidentes - sainte e en-
trante - esteve formada por
representativas personalida-

des, a exemplo do secretá-
rio municipal Robson (Cri-
sélia) Dutra - que represen-
tou a Prefeitura Municipal,
a professora Socorro Perei-
ra - que representou o Go-
verno do Estado, a médica
Ana Mangueira - em nome
do Lions-Prata, o empresá-
rio Luiz Alberto Leite - pre-
sidente da Associação co-
mercial e Empresarial de
CampinaGrande,oempre-
sárioAntônioHamiltonFe-
chine - emnomedosclubes
rotários da cidade, além de
representantes do 31º BI-
MTz (capitão Fábio) e do II
Batalhão da PMPB (major
Josevaldo Brazante Men-
des), entre outros mais.

t Entre as presenças citaría-
mos: Marthos e Carmem
Themotéo, Abraão e Ma-
ria José Mineiro, Joãozito
e Dilma Dantas, Emilson
e Euda Braga, Paulo e Es-
tela Donato, Luiz Alberto
e Salete Leite, Adailton e
Neves Cavalcanti, Pedro
e Socorro Campos, Geo-
vane e Rosa Gabinio, Iná-
cio e Maria José Brito,
Marcelino e Lúcia Helena
Guedes, Severino e Rilma
Alves, Salete Carolino,
Eliane Mayer Ramalho,
Conceição Araújo, Socor-
ro Pereira, David e Ana
Mangueira, Marco Dani-
lo Lucena, Antônio Ha-
milton e Sara Fechine, e
mais, e mais.

2 Marcelinho no circo
O Grand Chateau estava deslumbrante, tarde-noite do último sá-

bado, para a festa de primeiro aniversário do pimpolho Marce-
linho Neto, filho do casal Gabriela e Márcio Falconi. A decora-
ção super colorida, com centenas de balões coloridos, foi toda
inspirada no encantamento do circo. E não poderia faltar: a
palhacinha "Mila" e toda sua trupe foram que comandaram a
animação da garotada. Várias "ilhas" de guloseimas funciona-
ram todo o tempo, servindo a criançada e os adultos também.
Aliás, o serviço de buffet e bar esteve perfeito, sob o comando de
Inácio e Bezinha Urtiga Silva.

O presidente empossado do Lions-Centro Marthos (Carmem) Themóteo
ladeado pelos casais Abraão (Maria José) Mineiro, Joãozito (Dilma) Dantas e
Luiz Alberto (Salete) Leite

Prestigiando a festa de posse da nova diretoria do LC-Centro - David (Ana)
Mangueira e Robson (Crisélia) Dutra

2 Governador do Rotary
t O governador do Distrito Rotário 4500, o médico pernambucano

Francisco Leandro deAraújo Júnior, fez visita oficial aos clubes de
Campina Grande - e demais cidades do compartimento da Borbo-
rema - no fim de semana passado. O Distrito 4500 abrange clubes
dos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

t No sábado à noite, no restaurante La Costa - do Alto Branco - os
presidentesdosclubesdacidade-AntônioHamiltonFechineDan-
tas (Campinão), Maria Tereza Nascimento (Oeste) e Sílvio Romero
Carneiro (Sul) - homenagearam o governador, em meio a elegante
jantar. A solenidade de saudação ao governador rotário foi presi-
dida pelo médico José Pinto e da mesa de honra também fizeram
parte o secretário Valdy (Iolanda) Gama e o casal ex-governador
Wellington(Cida)Santos.Areflexãorotáriafoiproferidapeloodon-
tólogo Dinílvon (Letícia) França, enquanto que a saudação ao go-
vernador foi feita pelo companheiro Hiran Ribeiro Santos.

t Um registro especial para a participação musical da dupla Verô-
nica Ryos & Adriano Moreno que esteve irrepreensível, com
repertório da melhor categoria. Todos foram unânimes nos elo-
gios. Enfim, uma noite super agradável, com direito de encon-
trarmos muita gente querida e conhecida.

O governador rotário
Leandro Araújo

(Distrito 4500) foi
homenageado pelos
três presidentes dos

clubes da cidade:
Sílvio Romero

Carneiro, Maria Tereza
Nascimento e Antônio

Hamilton Fechine

Anatólio Chaves e
sua mulher Regina,
ladeando o filho -
na grande noite
festiva do Rotary,
último sábado

Gabriela e Márcio Falconi com o filhote
Marcelinho Neto, na sua linda festa de
primeiro aniversário - no Grand Chateau

Eles comandam com sucesso a
camisaria Pistis (no Shopping Luíza
Mota) - os queridos amigos Luiz Teles
(Jeane) Pontes Júnior
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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

Sexto filme da série, ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’ continua em cartaz nos cinemas

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)  - Hoje você
pode estar mais fechado. Apesar das
exigências sociais você vai sentir
necessidade de companhia e
intimidade. Sensibilidade e
sensualidade em alta, fará com que a
companhia da pessoa amada seja bem
vinda.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - As
questões de trabalho devem vir à
tona com a lua crescente em
escorpião. Alguns problemas podem
surgir, mas não se preocupe, tudo
deve se resolver em poucos dias.
Bons aspectos com Venus, que
transita pelo seu signo.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Sua
criatividade estará cada vez maior e
mais forte com a lua crescente em
escorpião. A necessidade de prazer
e romance também aumentam com
a influencia da lua. Caso tenha
iniciado algo na lua nova em seu
signo.

Libra (21/09 a 20/10) - Ótima fase
para as finanças. Caso esteja
esperando alguma notícia importante
nesse setor, certamente será positiva,
mas pode haver alguns atrasos, mas de
apenas alguns dias. As mudanças
continuam e você deve se entregar a
elas sem medo. Seu regente sofre bons
aspectos nessa direção.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Nesta fase você pode dar andamento
a algum projeto que envolva
empresas, trabalho em equipe ou até
clubes. Certamente você terá êxito e
obterá bons resultados rapidamente.
Tudo caminhará em direção ao
crescimento e expansão de seus
negócios. Aproveite a boa fase.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Ótimo
momento para investir em seus
conhecimentos, pois em breve você
precisará deles para incrementar seu
trabalho. Alguém importante para seu
crescimento profissional tem
prestado atenção em seu jeito e em
sua forma de trabalhar.

Sagitário (21/11 a 20/12) - No dia
de hoje você estará mais fechado e
introspectivo e algumas questões do
passado podem incomodar um pouco.
Emoções antigas que você julgava
resolvidas voltam a incomodar. É hora
de refletir sobre suas escolhas, pois
algumas pessoas voltarão a bater em
sua porta.

Peixes (20/02 a 20/03) -  A vida
doméstica e familiar passa por uma
fase de melhora. Agora é hora de você
fazer a sua parte para manter a paz e a
tranqüilidade entre os seus. Você
estará mais sensível do que nunca e
inspirado e isso fará com que sua vida
pessoal dê um salta para frente.
Sucesso em reuniões e novas parcerias.

Touro (21/04 a 20/05)  -  A lua
crescente em escorpião traz a você a
possibilidade de dar andamento a
alguma questão relativa a seus
relacionamentos, que podem ser
comerciais ou pessoais. Certamente o
andamento do processo será
positivo, mas provocará muitas.

Leão (21/07 a 20/08)  - A vida
familiar e doméstica passa por uma
boa fase e você deve aproveitar as
boas energias para estar mais perto
dos seus. Caso seja casado, o
momento é ótimo para colocar mais
energia em sua relação. Conversas
interessantes.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Lua
crescente em seu signo traz a tona
questões relativas aos seus
relacionamentos e finanças. Caso
tenha começado alguma situação ou
negócio há uma semana, certamente
esta semana algumas respostas você
terá. Sensibilidade e sensualidade
continuam em alta.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Questões relativas ao amor e romance,
mas também ao seu sucesso e
crescimento profissional direcionarão
suas energias durante todo mês. Uma
pessoa em especial poderá ganhar
enorme importância em sua vida no
decorrer do mês. controle apenas seus
gastos.
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Palmas para

O

n Jornalista paraibano
será homenageado no
5º Fest-Aruanda do
Audiovisual
Universitário Brasileiro
que receberá o Troféu
Antônio Barreto Neto ZÉ NÊUMANNE

jornalista, poeta e escritor José
Nêumanne Pinto será home-
nageado no 5º Fest-Aruanda

do Audiovisual Universitário Brasilei-
ro, segundo anúncio feito pela organi-
zação do festival.

Ao jornalista será outorgado o Troféu
Antônio Barreto Neto, dedicado a per-
sonalidades da imprensa paraibana e
brasileira que tenham Efetiva Contribui-
ção na Divulgação e Exercício da Crítica
Cinematográfica.

JORNALISTA
José Nêumanne Pinto é paraibano de

Uiraúna, no Alto Sertão, e iniciou-se no
jornalismo na década de 60 pela porta
da crítica de cinema no jornal Diário da
Borborema, em Campina Grande.

Nêumanne já ostenta uma brilhante
trajetória profissional como jornalista,
tendo passado por importantes veículos
da chamada “grande imprensa”, como
Folha de São Paulo, onde ocupou várias
funções de chefia, e desde 1996 exerce a
função de editorialista do Jornal da Tar-
de, do Grupo Estado de São Paulo, além
de participações como colunista de tele-
jornais nacionais. É membro da Acade-
mia Paraibana de Letras e ocupa a cadei-
ra número 1 (cujo patrono é o poeta Au-
gusto dos Anjos) e é também da Acade-
mia Paraibana de Cinema.

TROFÉU
Ao ser comunicado pela organiza-

ção do Fest-Aruanda da homenagem,
José Nêumanne disse sentir-se “hon-
rado” com a lembrança de seu nome
pelo festival.

A entrega do troféu Antônio Barre-
to Neto acontecerá dentro da progra-
mação oficial do festival, de 7 a 12 de
dezembro no tropical Hotel Tambaú,
sendo que a solenidade de homena-
gem será presidida pelo presidente da
Academia Paraibana de Cinema, Wi-
lls Leal, que considerou a escolha do
nome do paraibano ao mesmo tempo
“feliz e justa para com um de nossos
colegas de Academia”.

CURRÍCULO
Além do vasto currículo no campo

estritamente jornalístico - onde inclu-
sive foi vencedor do Prêmio Esso de Jor-
nalismo Econômico em 1975 com uma
série initulada “Perfil do Operário
Hoje”, para o “Jornal do Brasil” e ga-
nhou no mesmo ano o Troféu Impren-
sa de Reportagem Esportiva, pela re-
portagem “Éder Jofre e o Boxe Brasilei-
ro”, também para o “Jornal do Brasil”
- Nêumanne é reconhecido como um
homem da produção literária e poéti-
ca com várias publicações na praça.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Paixão pela literatura
“Os 100 Melhores Poetas Brasileiros do Século, antologia, 2001” e “As Fugas do Sol, CD em que leio poemas de minha autoria com trilha sonora
original do maestro Marcus Vinícius de Andrade, 1999”, estão entre alguns de seus mais importantes títulos. Ele atribui sua paixão pela literatura e pelo
jornalismo às histórias que ouvia de sua mãe nas noites de lua do Sertão paraibano. É desse período que ele passa a alimentar o sonho de escrever suas
próprias histórias. Hoje em dia, tem uma carreira de sucesso, com mais de 10 livros publicados, três de poesia, um romance, cinco de reportagens e
ensaios políticos – entre romances, biografias e poesias, constituindo-se legitimamente num dos jornalistas na atualidade mais bem-sucedidos do país.

SAIBA MAIS #

DIVULGAÇÃO
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Cidade de Patos abre hoje nova edição dos
jogos escolares da Paraíba no Rivaldão
n As disputas vão envolver várias modalidades como o futsal, futebol de campo, voleibol, basquete, handebol, natação, atletismo e xadrez

E
 FOTO: REPRODUÇÃO

stá tudo pronto para a
festa de abertura dos Jo-
gos Escolares da Paraí-

ba da 6ª Região de Ensino, que
acontece às 19horas desta
quarta-feira (29) no Ginásio
Rivaldão, em Patos. A reali-
zação é da Secretaria Estadu-
al da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel) em parceria com a
Prefeitura de Patos.

Asolenidadedeaberturacon-
tará com as presenças do pre-
feito de Patos, Nabor Wander-
ley;dosecretáriodeEsportesda
Paraíba, coronel Francisco de
Assis, e do secretário munici-
pal de Educação e Esporte, José
Francisco Sousa (Zeca).

Toda a equipe da Sejel está
mobilizada, com o objetivo de
proporcionar ao público que
for ao Rivaldão um espetácu-
lo de nível. "Nós estamos em-
penhados na realização des-
ses jogos, contando com o
apoio da Prefeitura de Patos,
para que possamos realizar
um evento de nível. Patos tem
uma forte tradição no esporte
e isso aumenta a responsabi-

Assessoria de Imprensa
DA SEJEL

Os jogos começam amanhã ocupando outros equipamentos esportivos

lidade de quem está na orga-
nização", disse o secretário de
Esportes da Paraíba, coronel
Francisco de Assis.

Durante esta terça-feira (28),
o secretário José Francisco Sou-
sa (Zeca) acompanhou a sua
equipe de trabalho no Ginásio
Rivaldão e está confiante no
sucesso da festa. "Não tenho a
menor dúvida sobre o sucesso
dessa festa. Nossa equipe se
empenhou e muito para mos-
trarqueacidade tambéméforte

no desporto escolar. Quem for
ao ginásio com certeza vai tes-
temunhar um espetáculo de
bom nível", disse.

As disputas dos Jogos Esco-
lares da Paraíba começam a
partir desta quinta-feira (30)
em Patos, ocupando os prin-
cipais equipamentos esporti-
vos da cidade. A competição
será nas modalidades de fut-
sal, futebol, voleibol, basque-
te, handebol, natação, atletis-
mo e xadrez.

BNDES explica como vão
funcionar agências no NE
Paulo Dantas
DA SEPLAG

n OComitê RegionaldeInstitui-
ções Financeiras Federais da Su-
perintendênciaDesenvolvimen-
to do Nordeste (Sudene) fez sua
2° reunião ordinária nesta se-
gunda-feira, 27, com a presença
do presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e secretá-
rios de planejamento dos esta-
dos do Nordeste, no prédio da
Sudene,emRecife.Duranteareu-
nião,LucianoCoutinhoexplicou
como funcionam as agências es-
taduais de fomento. O secretário
dePlanejamentoeGestãodaPa-
raíba, Ademir Alves de Melo,
participou do encontro.

"Oobjetivodareuniãofoipara
apreciarmos a apresentação do
presidente do BNDES sobre as
agências de fomento", explicou
Melo. Após a explanação tam-
bém foi feito um relato das ex-
periênciasdealgunsestadosque
já implantaram as agências de
fomento,ouestãoemfasedeim-
plantação, caso da Bahia, Per-
nambuco, Alagoas, Rio Grande
do Norte e Piauí.

Ficou definido que o BNDES
iria ajudar no esclarecimento
dos procedimentos a serem
adotados pelos estados que
pretendem criar sua agência

estadual de fomento. "O presi-
dente Luciano Coutinho com-
prometeu-se em manter conta-
to com todos os governos e dis-
se que durante a criação das
agências o BNDES daria todo o
apoio técnico e suporte para ca-
pacitação de recursos huma-
nos", contou Ademir.

A ideia é que as agências já
surjam com uma moldura ins-
titucional e que os técnicos se-
jam capacitados para o desen-
volvimento de suas ações que
objetivam, prioritariamente, ao
atendimento das pequenas e
médiasempresasdos setoresde
comércio, serviço e indústria.
Segundo o secretário, novas
reuniões serãoagendadasopor-
tunamente, para os próximos
dias a fim de que avancem as
propostas ali combinadas.

Ademir de Melo informou
ainda que no mês de setembro
estará organizando seminário
em João Pessoa sobre a agência
estadual de desenvolvimento e
sua importância para o proces-
so crescimento do estado.

A reunião contou também
com a presença do superinten-
dente adjunto da Sudene, dire-
tores do Banco do Brasil e supe-
rintendentes nacionais da Caixa
EconômicaFederal(CEF),alémde
presidentes das agências esta-
duais de fomento da região.

Acusados de assalto aos
CorreiossãopresosnoRN

Sudema vai inscrever em
curso de meio ambiente
Maria Helena Rangel
DA SUDEMA

n Uma operação integrada en-
volvendo as polícias da Paraíba
e do Rio Grande do Norte resul-
tounaprisão,na tardedesegun-
da-feira (27), dos agricultores
DamiãodaSilvaFerreira,24ano,
e Oziel da Silva dos Santos, 31
anos, ambos residentes em Ara-
runa e acusados de participação
no assalto aos Correios do mu-
nicípiodeDona Inês,noAgreste
paraibano. Os dois foram con-
duzidos para delegacia de Nova
Cruz e depois recambiados para
Guarabira, na Paraíba. A polícia
procura os outros envolvidos.

O assalto ocorreu na segunda,
quandoquatrohomenschegaram
à agência em um Corsa Sedan

n O Convention & Visitors
Bureau de João Pessoa pro-
move nesta quinta-feira (30)
a 3ª Edição do Programa de
Incentivos aos Recepcionis-
tas da rede hoteleira associa-
da à instituição, que vai pre-
miar os profissionais que
vem colaborando com a
"Room Tax" - contribuição
espontânea vinculado ao
Convention Card.

O objetivo da premiação é
o aprimoramento dos servi-
ços ligados ao turismo, pro-
moção do destino e captação
de eventos para a cidade de
João Pessoa, segundo o pre-
sidente do João Pessoa Con-
vention, Gustavo Garcia.

O evento será realizado no
Tropical Hotel Tambaú, a
partir das 19 horas. A aber-
tura será feita pelo presi-
dente da instituição, que
fará uma palestra sobre a
ação e a importância do CVB
para o incremento do turis-
mo de eventos na Capital
paraibana.

Assessoria de imprensa
DA SEDS

Convention
Bureau vai
premiar
recepecionistas

branco táxi. Segundo a polícia,
outros dois davam cobertura em
umamotoHondaBrossNXR125,
vermelha, placa KKF 9620-PE.
Apósoassalto,elesfugiramlevan-
do uma quantia não informada.

Os policiais iniciaram diligên-
cias, com apoio dos militares do
Rio Grande do Norte, efetuando
a prisão da dupla no final da tar-
de. Os acusados foram localiza-
dos no sítio Serrote dos Bezer-
ros,emNovaCruz,noRioGran-
dedoNorte.Comeles, foramen-
contrados dois capacetes (um
preto e outro vermelho), um ce-
lular, uma moto com as caracte-
rísticas da que teria sido usada
no assalto, um revolver calibre
32 com cinco munições, um re-
volver 38, dinheiro e documen-
tos da moto apreendida.

n A Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambien-
te (Sudema) inscreveu 55 téc-
nicos ambientais ligados ao
órgão e as prefeituras munici-
pais contempladas no Progra-
ma Nacional de Capacitação
de Gestores Ambientais, no
curso à distância sobre trata-
mento de resíduos sólidos e es-
gotamento sanitário. A capa-
citação é resultado da parce-
ria da Sudema com o Ministé-
rio do Meio Ambiente.

O curso acontecerá de agosto
a novembro deste ano e o en-
cerramento será em módulo
presencial, ministrado pelos
engenheiros Antônio Gualber-
to, Superintendente da Sude-
ma e Edmilson Fonseca.

O planejamento da gestão
tem sido a marca registrada da
nova diretoria, que tem promo-
vido ações de capacitação e re-
ciclagem dos técnicos. Com o
curso eles receberão novos co-
nhecimentosemdefesadomeio
ambiente.

A diretora Técnica da Sude-
ma, Ana Lúcia Espínola, dan-

do continuidade à política de
socialização das coordenadorias,
realizou na última sexta-feira
(24), no auditório da institui-
ção, mais uma reunião com os
representantes de cada setor.
Juntos, discutiram as ações,
metodologia de trabalho e me-
tas a serem alcançadas.

A excelência no atendimento,
por exemplo, uma das exigên-
cias do Governo Estadual, foi
um tema abordado. Segundo
Ana Lúcia Espínola, "é preciso
avaliar criteriosamente o tra-
balho diário desenvolvido por
cada coordenadoria, prestando
um atendimento de qualidade,
sem perder, no entanto, a coe-
rência com a filosofia do órgão,
que é defender e preservar a
natureza".

Ela viajou no sábado, para a
cidade de Pedra Lavrada, onde
participou das comemorações
alusivas ao Dia Nacional do
Garimpeiro.Lá foi lançadauma
cartilha, produzida por técni-
cos da Sudema, que ensina a
desenvolver a atividade de ex-
trativismo mineral de forma
responsável e segura, tanto
para os garimpeiros, quanto
para o meio ambiente.



1 ESPECIALJOÃO PESSOA, QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Lula inaugura duplicação da BR-230
e diz que Paraíba “vive uma nova fase”
n Presidente elogia atuação do governador do Estado e confirma a ampliação da BR-104 que liga Campina Grande à Caruaru

Paraíba teve que es-
perar mais de seis
anos para poder

inaugurar obras construídas
emparceriacomogovernofede-
ral", afirmou nesta terça-feira
(28) o governador do Estado ao
recepcionar o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em Campi-
na Grande, onde, juntos, inau-
guraram o Instituto Federal de
Educação,CiênciaeTecnologiada
Paraíba-IFPB (antigo Cefet) e a
duplicação da BR-230. Na oca-
sião, o governador recebeu a
confirmação do presidente de
que a BR-104, ligando Campina
até a cidade de Caruaru (PE),
também será duplicada.

O presidente Lula chegou ao
Aeroporto João Suassuna, em
Campina Grande, às 10h40,
ondeconcedeuentrevistaauma
emissora de rádio, se deslocan-
do depois para entregar o novo
centro de formação. À tarde fez
a inauguração do trecho da ro-
dovia, onde chegou às 15h30,
sendo recebido por diversas
caravanas vindas de vários
municípios que o aguardava
desde as primeiras horas da
tarde do Litoral e do Brejo.

RETORNO
O presidente Lula disse que a

Paraíba vive uma nova fase
administrativa e solicitou que
o governador do Estado reunis-
se os políticos paraibanos e de-
finisse as obras que possam ser
inseridas no Plano de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) para
2010, informando que preten-
de deixar projetadas as ações
para o período de 2011 até 2015,
de modo que o novo ocupante
do Palácio do Planalto encon-
tre diretrizes que sirvam de in-
dicativos "para prosseguir no
caminho do desenvolvimento
econômico e social do país".

Ele prometeu retornar a Pa-
raíba no mês de novembro des-
te ano para inaugurar obras fi-
nanciadas pelo PAC em Cam-
pinaGrande;garantiuqueéseu
desejo trazer mais obras para
beneficiar as famílias paraiba-
nas, e convidou o governador
para integrar a caravana que
comandará, a partir de setem-
bro, em visita as obras de trans-
posição de águas do rio São
Francisco.

O presidente disse que a Pa-
raíba será contemplada com
usina de biodiesel, dentro do
programa de estímulo à ener-
gia renovável que pretende ins-
talar no Nordeste. O estado de-
verá receber um montante de
R$ 9 bilhões, através do PAC.

Opresidenterecordouqueseu
relacionamento com o governa-

“A

dor paraibano vem desde o ano
de1998,prosseguiunaseleições
de2002, enovamentecontinuou
no ano de 2006. "A minha rela-
ção com os governos é institucio-
nal e com o povo é moral", co-
mentou, acrescentando que o
Bolsa Família é o maior progra-
ma social do mundo, sendo um
importante mecanismo de
transferência de renda do país.
O presidente disse que em dez
anosaregiãoNordeste teráuma
nova feição econômica e social.

RODOVIA ESTRATÉGICA
"A Paraíba está alegre por

receber a visita do presiden-
te Lula, que chega para inau-
gurar obras e não vem de
mãos vazias", afirmou o go-
vernador paraibano, lem-
brando que foi preciso espe-
rar muitos anos para que
obras como a duplicação da
BR-230 fossem entregues de-
finitivamente à população.
"Tudo porque faltava interes-
se do governo anterior, por

isso foi postergada", acres-
centou.

O governador disse que a du-
plicação da rodovia é impor-
tante para a circulação de ri-
quezas e vai se completar com
os trabalhos da BR-101, que
deverá ser inaugurada no pri-
meiro semestre de 2010, e com
a duplicação da BR-104, ligan-
do Campina Grande à cidade
de Caruaru (PE). Sobre essa ro-
dovia, o presidente Lula disse
que o governador não perdeu
tempo e lhe solicitou a obra,
que aliás vinha sendo cobrada
desde o tempo em que era se-
nador.

O governador também falou
sobre o ritmo das obras que en-
controu paralisadas. "Em dois
anos as obras andaram apenas
3% e em quatro meses chega-
ram a 30%. Os recursos chega-
ram para as obras e não vão
ser desperdiçados", afirmou.

INVESTIMENTO
O trecho de 46 km inaugu-

 FOTOS: ORTILO ANTÔNIO

Obra de creche
 recebe a visita
das autoridades
no Bairro Cinza

Acompanhado do governa-
dor do Estado e do prefeito de
Campina Grande, mais alguns
assessores e o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva visitou as obras da Cre-
chePadrãodoBairroCinza,por
volta das 17h30 desta terça-fei-
ra (28). Lá, ele todas as instala-
ções da obra, destacando que o
governo federal investiu cerca
de R$ 950 mil naquela comuni-
dade carente.

Emumadasdependênciasda
creche, que tem 1.200 metros
quadrados de área construída,
o prefeito Veneziano mais uma
vez convidou o presidente da
República para voltar à cidade
e inaugurar obras do Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) no bairro do Ara-
xá, onde já foram construídas
mais de 400 casas, um canal,
além de uma creche e realiza-
dos serviços de esgotamento
sanitário. Lula confirmou seu
retorno à cidade para entregar
esses benefícios ao povo, o que
deverá acontecer em novem-
bro próximo.

Quando estiver pronta, em
60 dias, a creche vai abrigar
cerca de 200 crianças menores
de seis anos de idade. Na atual
gestão, conforme o secretário
Flávio Romero, foram construí-
das quatro novas creches e uma
outra será edificada brevemen-
te na comunidade de Catolé de
Zé Ferreira. Outras onze foram
reformadas, reconstruídas e
ampliadas.

rado na tarde desta terça-fei-
ra complementa a duplicação
da rodovia entre João Pessoa
e Campina Grande. O valor
do investimento desembolsa-
do pelo governo federal para
a realização das obras foi de
R$ 84 milhões.

A BR-230 é uma importan-
te via de integração entre o
Porto de Cabedelo e os dois
principais pólos de desenvol-
vimento econômico e social
da Paraíba, que são João Pes-
soa e Campina Grande. A sua
duplicação aumenta a segu-
rança e o conforto dos usuá-
rios que utilizam a rodovia.
O Ministério dos Transportes
entendeu que a rodovia não
tinha mais capacidade de su-
portar a demanda de tráfego,
gerando congestionamentos,
elevação dos riscos de aciden-
tes, do tempo de viagem e do
custo operacional dos trans-
portes. Foram duplicados e
restaurados 112,3 quilôme-
tros de pista.

José Nunes
DA SECOM

Durante solenidade, presidente Lula fez discurso em trecho da rodovia BR-230 na manhã de ontem e prometeu retornar à Paraíba no mês de novembro

Uma carreata marcou a solenidade de inauguração da rodovia BR-230 que liga João Pessoa à Campina Grande
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Lula inaugura o Instituto Federal de
Educação e Tecnologia de Campina
n Solenidade ocorreu ontem e contou com a presença de ministros e do governo do Estado. IFPB oferece cursos técnicos de nível médio e superior

O
Josélio Carneiro
REPÓRTER

presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva
inaugurou no final

da manhã desta terça-feira
(28), em Campina Grande, o
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da
Paraíb -IFPB (antigo Cefet). O
governador e o vice-governa-
dor da Paraíba participaram
da solenidade, que contou
com as presenças dos minis-
tros da Educação, Fernando
Haddad, e dos Transportes,
Alfredo Nascimento, do rei-
tor da instituição, professor
João Batista.

O campus do Instituto Fe-
deral está localizado na Rua
Tranquilino Coelho Lemos,
671, bairro Jardim Dinaméri-
ca, e oferece cursos técnicos
de nível médio em informáti-
ca e mineração, mais o de ní-
vel superior Tecnologia em
Telemática. Já foram contra-
tados por concurso 40 profes-
sores e 33 técnico-administra-
tivos para a instituição.

NOVAS ESCOLAS
A unidade, que funciona

desde o ano passado, faz par-
te das 100 novas escolas que

Prédio do Instituto Federal de Educação que oferece cursos de Informática, Mineração e Tecnologia em Telemática

 FOTOS: ORTILO ANTÔNIO

Governador do Estado diz que presidente é “um grande amigo da Paraíba”
Durante a solenidade de

inauguração do Instituto Fede-
ral de Educaçaão, o governa-
dor do Estado afirmou que "o
presidente Lula vem sendo
um grande amigo da Paraí-
ba". Ele agradeceu pelos inú-
meros investimentos do go-
verno federal no Estado, des-
tacou o perfil acadêmico e tec-
nológico de Campina Grande

e solicitou ao presidente da
República o empenho no sen-
tido de agilizar o empréstimo
que a Universidade Federal
da Paraíba (UEPB) está contra-
indo junto ao Banco Nacional
do Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), no va-
lor de R$ 50 milhões. Ao final
de sua fala, o governador fez
questão de citar o nome de

Dilma Rousseff, salientando
que a ministra "pode ser con-
siderada a madrinha das
obras do PAC".

RETORNO DE LULA
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva falou da impor-
tante obra que entregou aos
estudantes de Campina Gran-
de e região e garantiu que em

novembro voltará à Paraíba
para novas inaugurações. No
discurso, ele destacou que seu
governo "é um dos que mais
tem investido na educação, e
disse que um dos grandes de-
safios é reduzir o atraso do
país nesta área, sobretudo
nas regiões Norte e Nordeste.

Lula reconheceu que o Nor-
deste tem bastante mercado

para o trabalho e disse que os
antigos Cefet's têm proporcio-
nado acesso à milhares de jo-
vens às mais diferentes profis-
sões. "Em fevereiro do próximo
anoserá lançadoumnovo PAC,
que entrará em vigor de 2011, e
que terá investimentos até 2015.
O Brasil no próximo ano terá
um crescimento surpreenden-
te", enfatizou.

No laboratório, presidente Lula observa lente de microscópio do Instituto de Educação Acompanhado de autoridades, Lula conversa com alunos no laboratório de minérios do IFPB

estão sendo entregues no
país. A construção teve início
em 2005 e faz parte do Pro-
grama de Expansão da rede

pública federal de educação
profissional, científica e tec-
nológica. Até então havia 140
escolas de educação profissi-

onal em todo o Brasil. Desde
janeiro deste ano, 13 novas
unidades foram entregues, e
até o final de 2010 esse núme-
ro vai chegar a 354, com in-
vestimentos na ordem de R$
1,1 bilhão.

O primeiro a discursar na
solenidade de inauguração
da unidade de ensino federal
foi o prefeito de Campina
Grande, Veneziano Vital do
Rêgo. Ele agradeceu a pre-
sença do presidente, princi-
palmente pelas inúmeras
obras realizadas em Campi-
na Grande através do Pro-
grama de Aceleração do
Crescimento (PAC), com in-
vestimentos de R$ 100 mi-
lhões.

Veneziano anunciou que
em breve estará inauguran-
do mais uma unidade de res-
taurante popular, também
construída com recursos do
PAC. Ao final do discurso, o
prefeito convidou o presiden-
te Lula para voltar a Campi-
na Grande e prestigiar sole-
nidades de inaugurações de
outras obras.


