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FAC vai renovar convênio do Programa Pão e Leite P. 7mais

Decreto que criou a Medalha do Mérito Esportivo que leva o
nome do ex-governador foi assinado ontem durante a abertura
dos Jogos Escolares que reúnem 3.200 alunos de 89 escolas da
Grande João Pessoa. Disputa está sendo realizada nas doze
regiões de ensino e envolve 30 mil estudantes em todo o Estado. P. 24

Governo da PB
homenageia
Tarcísio Burity

"SALÃO DE ARTESANATO
SERÁ ABERTO HOJE EM CG
Evento será realizado no período de 5 a 28
deste mês em um espaço de 2 mil e 500
metros quadrados localizado na entrada da
cidade, na Avenida Severino Bezerra Cabral,
nº 995. Abertura acontecerá às 17 horas. P. 8

"FILHOTE QUE NASCEU EM
CATIVEIRO PASSA BEM
Apresentado ontem à imprensa, o
macaco da espécie Cebus flavius
continua sob os cuidados dos pais no
Centro de Triagem de Animais Silvestres
do Ibama, localizado na Floresta da
Restinga, na cidade de Cabedelo. P. 24

"Ministério das Cidades
libera R$ 25 milhões
para o PAC Paraíba
O maior volume empenhado foi destinado às
obras do projeto de Transposição Litorânea, que
ficará com R$ 17,4 milhões. Para a adutora São
José foram liberados R$ 2 milhões. O restante
das verbas será aplicado em outros projetos do
Programa de Aceleração do Crescimento. P. 5
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Marcas que ficam
odo ano é a mesma história. É a preo-
cupação com as queimaduras duran-
te o período das festas juninas. Os
hospitais de emergência que o digam.

Neste período, sempre adotam campanhas de
prevenção, tentando conscientizar as pessoas,
principalmente os pais de família, para que se
evite acidentes que provoquem queimaduras.

Assim, vem aí a 5ª Campanha de Prevenção
de Queimaduras intitulada "Queimaduras: Mar-
cas que Ficam para Sempre", do Hospital de
Emergência e Trauma Senador Humberto Lu-
cena. O lançamento ocorrerá na terça-feira (9).

É um alerta geral sobre uma situação que im-
pera nessa época, com desdobramentos de se-
quelas.

Saulo Montenegro, chefe do Setor de Cirur-
gia Plástica e Queimados da unidade hospita-
lar, lembra que o objetivo da campanha é dar
conhecimento, às pessoas, dos riscos a que
estão sujeitas no contato direto com fogos.

O nó do problema é a tradição. O povo nor-
destino gosta de soltar fogos e balões durante
as festas juninas. É quase uma devoção. Quan-
do assim procede, não leva em conta os peri-
gos advindos dessa ação. O que interessa é o
festejar, rezar e agradecer aos santos.

Foguetões e balões fazem parte dessa tradi-
ção. Mas, é bom refletir, tradições podem ser
quebradas. Especialmente quando provocam
danos à saúde e à natureza.

T
A gestão do Hospital de Emergência e Trau-

ma, instituição do Estado, tem essa visão pre-
ventiva. Pretende realizar uma campanha com
panfletagens e palestras educativas, nas esco-
las e PSFs, de João Pessoa, sobre as ações de
prevenção dos acidentes provocados por fogo.

A campanha terá a participação de voluntá-
rios. Enfermeiras, técnicos em enfermagem,
psicólogos, fisioterapeutas, entre outros profis-
sionais, darão sua contribuição. A campanha se
estenderá a outros pontos da Capital, a exem-
plo do Terminal Rodoviário, bairros, orla ma-
rítima, principalmente em locais onde ocorre
concentração de pessoas.

A ocorrência de acidentes com fogos no mês
de junho, em comparação aos demais meses,
fica acima de 20%. Os acidentes causados por
fogos resultam, em sua maioria, em mutilações,
o que é extremamente doloroso para a pes-
soa e para a família. E para o país, porque a
força de trabalho desta pessoa deixa de ser
contabilizada.

O médico Saulo Montenegro lembra que o
Hospital de Emergência e Trauma é a única ins-
tituição do Estado credenciada pelo Ministério
da Saúde para o tratamento de queimaduras
de alta complexidade.

Por isso que a prevenção é necessária. A tra-
dição, nesse caso, deve ser quebrada. E a so-
ciedade, como um todo, deve apoiar campa-
nhas assim.

Leandro já era co-
nhecido dos policiais
da região pelos furtos
praticados quando
adolescente na vizi-
nha cidade de Bayeux,
onde morava com pa-
rentes. No ano passa-
do, completou a maio-
ridade e, apesar de al-
gumas suspeitas de envolvimento com rou-
bos aqui na Capital, Leandro permanecia li-
vre por não ter sido pego em flagrante.

Entre a noite da segunda-feira e a madru-
gada da terça, Leandro Silva - segundo a
polícia - invadiu três residências, no bairro
São Bento, periferia da cidade, entrando sem-
pre pelos basculantes. Na última delas, não
apenas roubou o celular de uma jovem de
22 anos, como a estuprou. Porém, sua roti-
na de crimes foi interrompida na madruga-
da de quarta-feira.

De acordo com o delegado Luiz Henrique,
numa primeira investida o acusado foi fla-
grado apenas de cueca numa casa em que
estavam três mulheres.

- Os gritos de socorro fizeram com que ele
fugisse seminu - afirmou o policial.

Na sequência, meia hora depois, o rapaz
entrou na casa do juiz José Abrantes, tam-
bém por um basculante.

- Ele chegou a roubar uma quantia em di-
nheiro na carteira do juiz e, depois, literal-
mente, assaltou a geladeira, bebendo leite e
comendo queijo. Ele ainda teria forçado a
porta do quarto em que dormiam o juiz e
sua mulher - comentou um policial

Vencido pelo cansaço ou sob efeito de
drogas, Leandro vestiu uma bermuda do
juiz e adormeceu no sofá, vendo televisão.
Durante a madrugada, por volta das 5h30,
percebendo o som do televisor ligado, o
magistrado Abrantes levantou-se para des-
ligar o aparelho.

- Levou um susto, então, ao ouvir os sus-
surros do sono do meliante - contou à emis-
sora TV Tambaú o empolgado delegado.

Vendo aquela cena inusitada, o magistrado
voltou então ao seu quarto de dormir de onde,
fechado, chamou a polícia pelo celular.

Levado para a cadeia pública de Bayeux, Le-
andro foi colocado numa cela separada, pois,
devido às acusações de estupro, estaria sob ris-
co de ser agredido por outros detentos.

Pela manhã, após uma noite de sono nada
confortável, Leandro foi confrontado com a
curiosidade dos repórteres:

- Mas, Leandro, foi você foi adormecer logo
na cada do juiz?

- É, seu moço, nunca fiz mal a ninguém.
Foi o cansaço por um dia inteiro de trabalho.

- Mas, que trabalho?  - perguntou outro.
Roubar e estuprar?

- Não, seu moço. Não sabia que era a casa
do juiz. Levei azar. Não estupro nem mato.
Apenas tiro uns trocados dos outros quando
é fácil. Acho que me animei com a geladeira
do juiz, que estava cheia. Comi tanto que
adormeci e ronquei...

O ronco do ladrão
Numa primeira
investida o
acusado foi
flagrado de cueca
com três mulheres ...

Saúde capacita médicos
tendo como foco a dengue
A Secretaria de Estado da Saúde está
capacitando médicos dos hospitais e das
unidades básicas das 12 gerências
regionais de Saúde do Estado para que
eles possam diagnosticar e tratar com mais
facilidade e corretamente os pacientes com
dengue. O treinamento começou no início
da semana, no Hotel Netuanah, em João
Pessoa, e deve prosseguir até o dia 15 de
setembro. A meta é capacitar 250
profissionais. A cada semana, a
capacitação, que dura 12 horas, será
realizada em uma cidade diferente.

Receita libera mais um
lote de restituição hoje
A Receita libera hoje às 9 horas a consulta
ao primeiro lote de restituições do
Imposto de Renda deste ano. Para saber
se terá a restituição, o contribuinte deve
acessar o www.receita.fazenda.gov.br ou
ligar para 146. É preciso informar o
número do CPF. Serão creditadas

restituições para 1,261 milhão de
contribuintes, no total de R$ 1,53 bilhão -
o valor já inclui a correção de 1,77%.

Empasa espera aumento
na venda de milho verde

A Empasa está
cadastrando os
comerciantes de milho
verde interessados em
vender o produto na

ex-Ceasa de João Pessoa, no Cristo
Redentor. Com isso, espera ter um
incremento na comercialização de 70% em
relação a junho do ano passado.
Paralelamente, será realizada de 15 a 26 de
junho a Feira do Milho Verde, que será
montada no pátio central da Empasa.

Aposentados do Estado
vão ser recadastrados
O Governo do Estado, através da
PBprev  está convocando cerca de
1.300 pensionistas do Estado para um
recadastramento, como forma de

regularizar a situação previdenciária e
atualização dos benefícios. O
cadastramento anunciado pelo
presidente da PBprev, João Bosco
Teixeira, e pelo gerente previdenciário,
Felipe Braga de Brito Maia, tem o
objetivo de coletar informações de cada
pensionista, que não foram transporta-
das para o sistema informatizado.

Contribuintes já podem
negociar os impostos
Os contribuintes de Impostos sobre
Circulação de Mercadoria e Serviços
(ICMS) em débito agora contam com
uma nova oportunidade de negociar com
benefícios. O novo Programa de
Parcelamento Incentivado foi lançado na
quarta-feira (3), na Associação Comercial
de Patos, pela Gerência Regional da
Secretaria de Estado da Receita em
parceria com a Procuradoria Geral do
Estado. O objetivo é diminuir a Dívida
Ativa Estadual, que no último mês de abril
já somava R$ 2.992.505.168,26.

“Paraíba democrática, terra amada”

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado
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Pensionistas farão
recadastramento

PBPrev quer regularizar a situação previdenciária e atualização dos benefícios de
1.300 pessoas em JP e nos núcleos de Campina, Patos, Guarabira e Cajazeiras

O

CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Em colunas anteriores relatamos como se formou a Coluna Pres-
tes, como a Paraíba se preparou para se defender de sua invasão,
e como ocorreu o ingresso desses revolucionários em nosso Esta-
do, assim como se deram os primeiros embates. Todas as cidades
por onde a Coluna poderia passar tiveram os destacamentos re-
forçados por tropas da Polícia Militar e por civis voluntários, lide-
rados por políticos locais. A Coluna sabendo onde essas tropas se
encontravam, desviou seu percurso e invadiu o território parai-
bano por uma passagem entre Belém e São João do Rio do Peixe,
seguindo em direção a Sousa, aonde chegou no dia 8 de fevereiro
de 1926. A partir de Sousa a Coluna se dividiu em duas partes.
Uma com 100 homens seguiu na direção de Pombal e Patos e outra
com aproximadamente 600 homens, seguiu rumo às cidades de
Coremas e Piancó. As tropas que se encontravam em Belém, São
João do Rio do Peixe, Sousa e voluntários vindo do Ceará, perse-
guiram a coluna, montando emboscadas.  Ainda no dia 8 de feve-
reiro a Coluna ocupou Coremas, sem resistência.

A parte da Coluna que seguiu na direção de Patos passou por
fora de Pombal, evitando combates. Nas localidades de Paraty e
Barreto, nas proximidades de Patos, essa parte da Coluna tam-
bém sofreu muitas emboscadas montadas por grupos de civis
comandados por João Parente, que defendia Pombal. Essas ações
provocavam muitas baixas na Coluna.  No dia 8 de fevereiro,
houve um encontro entre a tropa de Irineu Rangel, comandante
do Batalhão de Patos e os comandados de João Alberto, no qual os
revolucionários recuaram. Na noite do mesmo dia essa parte da
Coluna acantonou em Santa Gertrudes, proximidades de Patos,
em preparativo para invadir a cidade. A tropa de Irineu Rangel
voltou para Patos e ainda de madrugada organizou a defesa da
cidade, construindo trincheiras com auxílio da população. Pela
manhã, a cidade achava-se fortificada e pronta para a luta. Nesse
mesmo dia, chegou a Patos, pelo trem, um contingente da Polícia
Militar do Ceará, para apoiar os legalistas. João Alberto desistiu
da invasão e seguiu rumo a Catingueira, no mesmo dia.

A notícia da ocupação de Coremas pelas Tropas Revolucionári-
as chegou a Piancó no início da noite do dia 8, fazendo com que a
população fugisse da cidade. Era iminente a invasão da cidade.
Ainda na madrugada do dia 9, o Tenente Manoel Marinho partiu
de Patos com um reforço de 10 Soldados para Piancó, aonde che-
gou às primeiras horas da manhã.  Completava-se, assim, um
efetivo de 27 homens para a defesa naquela cidade.

O padre Aristides, líder político de Piancó, se dispôs a auxiliar a
defesa da cidade com a ajuda de um grupo de amigos fortemente
armados. A defesa da cidade foi organizada com a construção de
piquetes nos seus diversos pontos de acesso. O tenente Manoel
Marinho acabava de chegar e estava distribuindo munição nos
piquetes quando teve início o tiroteio. Eram, aproximadamente, 7
horas da manhã, do dia 9 de fevereiro.

A Coluna ingressava na cidade tendo à frente o capitão Luiz
Farias, a cavalo, e trajando vistoso uniforme. Alguns escritos so-
bre os fatos indicam que a Coluna iniciou o tiroteio. Outros afir-
mam que o primeiro tiro foi dado pela defesa. O fato é que o capitão
Luiz Farias foi morto instantaneamente, provocando grande re-
volta do restante da Coluna, que passou a atuar de forma selva-
gem. Aproximadamente às 12 horas, reconhecendo a desvanta-
gem, sobre tudo numérica, o Destacamento recuou, deixando a
cidade. O padre Aristides e seus amigos continuaram lutando, até
acabar a munição.

Utilizando-se de granadas de gás uma patrulha revolucionária
ingressou na casa paroquial, onde se achava entrincheirado o pa-
dre Aristides e seus amigos, efetuando a prisão de todos, que fo-
ram sangrados e jogados em um barreiro de lama. Morreram 23
civis e 2 soldados.  Dos soldados que conseguiram sair da cidade, 3
ficaram feridos. Em seguida, foi efetuado violento saque na cidade,
com queima de prédios públicos, inclusive a prefeitura, a coletoria
e o cartório. As casas comerciais foram arrombadas e delas retira-
das tudo que era possível. O que não podia ser levado era destru-
ído. Na manhã seguinte seguiram rumo a Princesa Isabel.

 Nesse mesmo dia todo efetivo da Polícia que vinha de Sousa,
cerca de 600 homens, chegou a Piancó, mas a Coluna, tinha se
retirado em direção à cidade de Princesa, e em seguida para Per-
nambuco. Ainda houve tempo para evitar outra invasão, agora
pelo grupo de João Alberto, que vinha de Patos. No caminho a
Coluna liberou o tenente Benício e o fazendeiro Manuel Queiroga,
que haviam sido sequestrados.

Combates à Coluna
Prestes - O fim da luta

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

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br

Governo do Estado,
através da PBPrev (Pa-
raíba Previdência),

está convocando cerca de 1.300
pensionistas do Estado para
um recadastramento, como for-
ma de regularizar a situação
previdenciária e atualização
dos benefícios.

O cadastramento anunciado
pelo presidente da PBPrev, João
Bosco Teixiera, e pelo gerente
previdenciário, Felipe Braga
de Brito Maia, tem o objetivo
de coletar informações de
cada pensionista, que não foram
transportadas para o sistema
informatizado.

Estão sendo convocados para
o cadastramento, que deve ser
efetuado dentro de um prazo de
30 dias, todos os pensionistas
que receberam o benefício antes
de 2003 e não possuem dados
complementares de identifica-
ção, como cargo ocupado pelo
instituidor, órgão de origem,
endereço.

Além disso, vai facilitar o pro-
cesso de identificação e análise
do benefício e até mesmo como
forma de corrigir possíveis dis-
torções existentes nos valores
recebidos.

Para o cadastramento, os
pensionistas devem compare-
cer à sede da PBPrev, em João
Pessoa, e nos núcleos da PBPrev
em Patos, Campina Grande,
Guarabira e Cajazeiras, no ho-
rário de atendimento de cada
unidade, onde deverá fazer a
entrega da seguinte documen-
tação: cópia da certidão de óbi-
to do instituidor; portaria de
nomeação, contrato ou equiva-
lente; RG; CPF; comprovante de
residência e contra-cheque da
pensão.

A atualização cadastral é
obrigatória e necessária para

que os pensionistas continuem
recebendo seus pagamentos
normalmente. Além disso,
como destacou o secretário An-
tonio Fernandes, é uma forma
de registrar corretamente to-
dos beneficiários e garantir que
os recursos previdenciários do
Estado sejam empregados cor-
retamente, além de evitar frau-
des ao sistema, pois pode acon-
tecer do beneficiário ter faleci-
do e alguém estar recebendo
indevidamente.

(Adriana Rodrigues, da Secre-
taria da Administração)
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Pensionistas do Estado devem comparecer à sede da PBPrev na Capital

  MARCOS RUSSO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Rádio Tabajara AM e FM oferece
nova programação para o ouvinte
Josélio Carneiro
REPÓRTER

O jornal A União, em parceria com a emissora oficial do Governo do Estado, publica nesta edição a programação completa das duas
emissoras que está sendo executada desde o dia primeiro deste mês. Até o final de junho outras novas atrações vão estrear no estúdio da estatal

A

Rádio Tabajara FM tem estúdio moderno
que confere mais qualidade à transmissão

s Rádios Tabajara AM e FM es-
tão com nova programação des-
de o dia 1º deste mês. Até o final

de junho outros novos programas vão
estrear. A União, em parceria com a Rá-
dio Tabajara, publica nesta edição a pro-
gramação completa das emissoras. De
acordo com o diretor superintendente
das duas emissoras do Governo do Es-
tado, Rui César Leitão, a nova progra-
mação da Tabajara AM é a seguinte:

! PROGRAMAS

SEGUNDA A SEXTA
5 horas - De Repente a Viola - Apresentação de
violeiros e repentistas da Paraíba.
6 horas - Jornal Estadual - Programa
jornalístico transmitido em rede estadual de
emissoras, repercutindo os mais importantes
assuntos do dia, as manchetes dos principais
jornais do Estado, com entrevistas e
comentários abordando economia, política,
cultura, esportes e os principais fatos que
acontecem na Paraíba, no Brasil e no mundo. A
apresentação de Jonas Batista e Marília
Moreno.

ÀS TERÇAS-FEIRAS
As duas emissoras transmitem das 7 horas às
7h30 em rede estadual de rádio o programa
Palavra do Governador.
Às 7 horas - Jornal da Cidade - Noticiário com
as principais informações da área metropolitana
de João Pessoa. Boletins, notas, entrevistas
sobre temas relevantes para a vida do cidadão
pessoense. Apresentação de Jonas Batista.
8 horas - Bate Bola Matinal - Resenha esportiva
com destaque para a agenda do dia e a
repercussão dos eventos esportivos e das
jornadas ocorridas nas noites anteriores.
Apresentação de Geraldo Cavalcanti.
9 horas - Show da Notícia - Programa de
informação, serviços, utilidade pública. Flashes
de reportagem externa cobrindo em tempo real
os principais acontecimentos da cidade.
Às 10 horas - Cotidiano - Programa produzido
pela Rádio Nacional AM de Brasília.
Reportagens, informação, notas e entrevistas
sobre desenvolvimento humano, filosofia,
comportamento, educação e saúde.
Apresentação de Luiza Inez.
12 horas - Bola na Rede (Primeiro tempo) -
Noticiário esportivo completo, com destaque
para o futebol paraibano. Reportagens,
entrevistas, comentários sobre os eventos
esportivos do dia.
Às 13 horas - Tabajara Mulher - Informações,
dicas, curiosidades que interessam o universo
feminino. Entrevistas, reportagens, notícias.
Apresentação de Josy Aquino.
15 horas - Conexão 1.110 - Noticiário leve.
Informações de utilidade pública. Reportagens
e entrevistas sobre
os mais variados assuntos.
Apresentação de Silvio Carlos.
17h30 - Em Conta - A Economia que você
entende - Programa produzido pela Rádio

Nacional AM de Brasília. A dinâmica da
economia explicada através de análises,
reportagens e entrevistas. Apresentação de
Andhrea Tavares Mamcasz.
Às 18 horas - Bola na Rede (Segundo tempo) -
Noticiário esportivo com os principais
acontecimentos do dia.
19 horas - A Voz do Brasil. 20 horas - Atenção
Paraíba - Resumo noticioso dos
acontecimentos do dia na Paraíba.
Apresentação Sílvio Carlos.
21 horas - Revista Tabajara (reprise do
programa apresentado as 18 horas na FM) -
Programa jornalístico com a cobertura dos
fatos que movimentaram a Paraíba, o Brasil e o
mundo. Reportagens, entrevistas, comentários
abordando economia, cultura, política,
cotidiano, utilidade pública, cidadania.
Apresentação de Edileide Vilaça e Jaimacy
Andrade, (de 2ª. a 5ª. Feira).
Às 21 horas - Diversitá (Reprise do programa
apresentado às 18 horas na FM) - Dicas da
programação cultural e de lazer da cidade. A
informação tratada com leveza e agilidade,
traduzida em críticas, dicas, reportagens e
entrevistas para divulgar a cultura da Paraíba.
Apresentação de Ricardo Oliveira, (às 6ª feiras).
22 horas - E Por Falar em
Saudade - Programa musical que relembra
sucessos do passado que marcaram época.
Apresentação de Spencer
Hardman. 24 horas - Encerramento.

SÁBADO
5 horas, Nosso Forró - O melhor
do forró genuíno, pé-de-serra,
autêntico ritmo nordestino.
6 horas - Jornal Estadual.
7 horas - Jornal da Cidade.
8 horas - Sintonia Feminina.
9 horas - Espaço Experimental.
11 horas - Bola na Rede (Primeiro tempo).
Às 12 horas - Roda de Samba -
Programa produzido pela Rádio Nacional AM de
Brasília. Musical com o melhor
do samba e do pagode, com informações
sobre seus personagens. Apresentação
de André Luiz Mendes.
15 horas - Musi Show - Produzido
pela Rádio Nacional AM de Brasília. Programa
de informações, música
e esportes. Pode acontecer
transmissões esportivas nesse horário.
18 horas - Bola na Rede
(Segundo tempo).
19 horas - Missa direto da igreja Nossa
Senhora de Lourdes.
20 horas - Brega Show. Apresentação
de Gláucio Lima.
22 horas - E por falar em saudade.

DOMINGO
5 horas - Nosso forró.
6 horas - Baião de dois.
8 horas - Big Show do Bolinha - Descontração e
relaxamento. Música, informação, utilidade
pública, entretenimento. Apresentação de
Airton José (Bolinha).
12 horas - Tabajara Esporte Show - Preparando
a torcida. Informações, comentários, música,
objetivando "esquentar" o clima para a jornada
esportiva do dia.
15 horas - Jornada Esportiva -
Transmissão dos principais jogos de
futebol, preferencialmente para as disputas que
envolvam equipes da Paraíba.
Às 20 horas - Todos os ritmos -
Uma seleção musical que contempla
todos os gostos.
22 horas - Memória musical - Produzido pela
Rádio Nacional. A cada programa uma
personalidade ou artista de expressão fala de
suas músicas. Apresentação de Bia Reis.
23 horas - Estúdio F. - Produzido
pela Rádio Nacional.

   TABAJARA FM
A nova programação da Tabajara FM tem
muitas novidades com música de qualidade
e jornalismo.

SEGUNDA A SEXTA
00 hora - Sintonia Brasileira - Músicas que
marcaram época, nacional e internacional.
5 horas - Aquarela Nordestina - Músicas
nordestinas, tributo aos grandes nomes
da música nordestina.
6 horas - Jornal Estadual - Programa jornalístico
transmitido em rede estadual de emissoras.
Apresentação de Jonas Batista e Marília Moreno.
7 horas - MPB Show - Programação musical
MPB (suave).
12 horas - Mistura Fina - O melhor da música
instrumenta. Uma seleção musical apropriada
para o momento do relax.
13 horas - Super Jovem - Programação musical
Pop, reggae e rock nacional.
15 horas - Som Brasil - Música
Popular Brasileira.
17 horas - Por do Sol - Clássicos da
Música Popular Brasileira.
Às 18 horas - Revista Tabajara -  Programa
jornalístico com a cobertura dos fatos que
movimentam a Paraiba, o Brasil e o mundo.
Reportagens, entrevistas, comentários
abordando economia, política, cotidiano,
utilidade pública, cidadania. Apresentação de
Edileide Vilaça e Jaimacy Andrade. (2ª. E 5ª. Feiras).

Diversitá - Dicas da programação cultural e de lazer
da cidade. A informação tratada com leveza e
agilidade, traduzida em críticas, dicas, reportagens e
entrevistas para divulgar a cultura paraibana.
Apresentação de Ricardo Oliveira. (sempre às 6ª.
Feiras). 19 horas - A Voz do Brasil. 20 horas - Sem
fronteiras - Um misto de MPB e música
internacional.
Às sextas-feiras - Transa Reggae, das 20
às 22 horas - Programa com o melhor
do reggae.

SÁBADO
00 hora - Sintonia Brasileira.
5 horas - Aquarela Nordestina.
6 horas - Jornal Estadual.
7 horas - MPB Show.
12 horas - Canta Paraíba - Contempla a riqueza e
diversidade da música paraibana com destaque
para a divulgação da produção artística da
Paraíba. Entrevistas com artistas consagrados e
talentos ainda não divulgados pela mídia local.
Apresentação de Nena Martins.
14 horas - Som Brasil.
17 horas - Por do Sol.
18 horas -  No mundo do Blue e do Jazz.
19 horas - Sem Fronteiras

DOMINGO
A programação da FM Tabajara é a seguinte:
00 hora - Sintonia Brasileira. 5 horas - Aquarela
Nordestina.
6 horas - Bom Dia Saudade - As eternas canções.
Apresentação Jadir Camargo.
8 horas - No Recanto Bonito do Brasil - Uma
seleção de músicas que mostram a produção
artística da Paraíba.
9 horas - O Fino da Bossa - O melhor da bossa
nova.
10 horas - SamBrasil - Seleção musical de
sambas e pagode.
14 horas - A Música do Mundo - Uma viagem
musical pelo mundo. As canções mais
expressivas dos mais diversos países
e épocas. 15 horas - 105 Especial - Especiais
com os principais artistas
da música brasileira.
16 horas - Detalhes - Todos os sucessos do rei.
Uma homenagem ao ícone da jovem guarda,
Roberto Carlos.
18 horas - Festa de Arromba - Musical com
todos os grandes sucessos da Jovem Guarda.
Informação e cultura com crônicas e dicas de
moda da época. Apresentação de Marcos Brito.
20 horas - Clássicos da Música Nordestina. -
Especiais com os grandes nomes do forró
nordestino.
22 horas - Nota Dez - Músicas que se
imortalizaram (nacionais e internacionais).

 FOTOS: MARCOS RUSSO

TABAJARA AM
A nova programação da Tabajara AM tem
muitas novidades com música e jornalismo.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Esse crime merece uma reconsti-
tuição, não só pelos seus desdobra-
mentos e consequências, como tam-
bém pela importância das pessoas
nele envolvidas: a vítima, João Pes-
soa, presidente de um Estado; e o
assassino, João Dantas, um advo-
gado paraibano, sertanejo da cida-
de de Teixeira e amigo de José Pe-
reira, o líder de Princesa, e de João Suassuna, o líder de
Catolé do Rocha.

João Duarte Dantas fazia violenta oposição a João Pes-
soa. Um apartamento seu, localizado em sobrado da então
Rua Direita, 519 (hoje Duque de Caxias), bem no centro da
Capital, próximo ao Ponto de Cem Réis e do palácio onde
trabalhava João Pessoa, foi invadido pela polícia no dia 10
de julho, sem que se saiba até hoje se com ou sem o conhe-
cimento prévio do presidente paraibano. Livros, documen-
tos e móveis de João Dantas foram queimados na calçada
fronteira.

Informa-se sem confirmação que se apreenderam cartas
íntimas entre João Dantas e sua noiva Anayde Beiriz. O
jornal A União, que já era então o órgão oficial do governo
da Paraíba, publicou uma série de acusações gravíssimas
a familiares de João Dantas, inclusive ao patriarca, Dr.
Franklin. Ódio mortal passou a jogar um João contra o ou-
tro.  Amigos preocupados com aquela rivalidade conse-
guiram que o Dantas se retirasse para Olinda, em Pernam-
buco.

O presidente João Pessoa preparava-se para receber a
homenagem de um grupo de paraibanos pelo famoso Nego,
inscrito como símbolo na bandeira da Paraíba, quando
anunciara a Washington Luís a sua definitiva recusa em
apoiar Júlio Prestes. Precisamente no dia 26 de julho, e acom-
panhado apenas do seu motorista, foi ao Recife numa via-
gem particular, amplamente divulgada pelos jornais lo-
cais, a fim de visitar um amigo enfermo, o juiz Francisco
Tavares da Cunha Melo, internado no Hospital Centená-
rio. O Estado de São Paulo publicou no dia 3 de outubro de
1930: “Tudo indica que João Pessoa fora ver uma cantora
com quem vinha mantendo romance secreto e isto explica
a sua ida à Joalheria Krause.”

Segundo os escritores paraibanos Horácio de Almeida e
Amarylio de Albuquerque, referidos por José Joffily no li-
vro Anayde – Paixão e Morte na Revolução de 30 – Ed. Record –
Pág. 49, essa cantora era a soprano Cristina Maristany.

No seu refúgio de Olinda, João Dantas armou-se de um
revólver e rumou para o centro da capital pernambucana.
Estava acompanhado do cunhado Moreira Caldas e não
lhe foi difícil vislumbrar João Pessoa bem no centro da
Confeitaria Glória. Aproximou-se dele:

- João Pessoa? Eu sou João Dantas.
Vários tiros foram disparados por João Dantas e por

Moreira Caldas, não se tornando possível, assim, carac-
terizar qual tenha sido a bala fatal que lhe varou as cos-
tas. Ao tentar a fuga, João Dantas foi ainda atingido de
raspão na cabeça com um disparo feito pelo motorista de
João Pessoa.

Afinal, porque João
Pessoa foi assassinado?

Murilo Mello Filho

A vítima, João
Pessoa, presidente
de um estado; o
assassino, João
Dantas, advogado...

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

murilomellofilho@uol.com.br

* Texto constante das páginas 4 e 5 do livro “Testemu-
nho Político”, de minha autoria, editado em 1997.

PB recebe R$ 25 mi
para as obras do PAC

Maior parte dos recursos, R$ 17,4 mi, vai para obras da Transposição Litorânea.  Já a adutora
São José terá R$ 2 milhões, ficando o restante para as demais obras do programa

Adja Brito
DA SEINFRA

O
governo federal, atra-
vés do Ministério das
Cidades, empenhou R$
25 milhões para o Pro-

grama de Aceleração do Cres-
cimento da Paraíba, o PAC Pa-
raíba. O maior volume empe-
nhado foi para as obras da
Transposição Litorânea, que
receberá R$ 17,4 milhões. Já a
adutora São José terá recursos
da ordem de mais de R$ 2 mi-
lhões. E o restante será desti-
nado às demais obras inseridas
no programa. As informações
foram repassadas na quarta-
feira (3) pelo secretário de In-
fraestrutura, Francisco Sar-
mento, que também é coorde-
nador do PAC na Paraíba. Tam-
bém foram empenhados, via
Ministério da Integração Nacional,
os R$ 5 milhões que vão para a
reconstrução do município de
Patos, prejudicado pelas for-
tes chuvas ocorridas em abril
passado.

Francisco Sarmento explicou
que com a liberação das verbas
se cumpre o cronograma de
execução das obras. “Quando
assumimos em fevereiro deste
ano, havia apenas cerca de 3%

executados de todos os 24 pro-
jetos que compõem o PAC da
Paraíba, num total de R$ 155
milhões. Praticamente triplica-
mos esses percentuais. O pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va confia no Governo paraiba-
no e está ciente do trabalho que
tivemos para solucionar as
pendências do Estado nos ór-
gãos do governo federal. Ago-
ra, com os problemas solucio-
nados, foram abertos cami-
nhos para a vinda dos recur-
sos e a retomada das obras”,
comentou Francisco Sarmento.

A Transposição Litorânea vai
solucionar o problema de abas-
tecimento de água tratada da
Grande João Pessoa por mais
30 anos, beneficiando uma po-
pulação de mais de um milhão
de habitantes. Serão investidos
recursos da ordem de R$ 84,2
milhões, tendo como fonte o
PAC. A primeira etapa do pro-
jeto será concluída em dezem-
bro deste ano e a segunda deve
terminar em junho de 2010.
Haverá a ligação de três barra-
gens a serem construídas:
Alhandra, Cupissura e Abiaí.
Desses mananciais, sairá uma
tubulação com extensão de 37
quilômetros, levando a água
para a estação de tratamento e

depois até a casa das famílias.
Vale lembrar que a meta do

projeto é preparar a Paraíba
para receber as águas da trans-
posição do Rio São Francisco,
em fase de execução pelo gover-
no federal, que vai beneficiar a
Paraíba e mais os Estados de
Pernambuco, Ceará e Rio Gran-
de do Norte, e se transformará
num instrumento regulador
do abastecimento na região
Nordeste.

Já a adutora São José terá ex-
tensão de 18,9 quilômetros,
com tubulação de 600 milíme-
tros. A obra tem investimentos
de R$ 18.350.387,08, recursos
do PAC. O prazo de execução é
de 720 dias. Cerca de 150 mil
famílias serão beneficiadas com
a adutora. Até fevereiro deste
ano, apenas 1,28% da obra ha-
via sido executado. Até abril, os
trabalhos avançaram 4,73% e
a previsão de execução em maio
era de 12,5%. A obra está sendo
executada pela Companhia de
Água e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) e vai abastecer oito cida-
des, incluindo Campina Gran-
de. São elas: São Sebastião de
Lagoa de Roça, Lagoa Seca, Ala-
goa Nova, Pocinhos, Matinhas
e distritos de São José da Mata,
Galante e Jenipapo.

Terminal Pesqueiro será
inaugurado até dezembro

Após cinco anos sem avançar
na sua implantação, finalmen-
te o Terminal Pesqueiro da Pa-
raíba será concluído e deve ser
inaugurado até o mês de de-
zembro deste ano, conforme
anunciou ontem o presidente
do Conselho Nacional de Pesca
e Aquicultura (Conepe), Fer-
nando Ferreira, após audiência
com o governador do Estado,
no Palácio da Redenção. Duran-
te a reunião ficou acertado que
a Conepe vai auxiliar a Secre-
taria de Desenvolvimento
Agropecuário e da Pesca e a
Empresa Paraibana de Abaste-
cimento e Serviços Agrícolas
(Empasa) na elaboração de um
programa de piscicultura para
aproveitamento das águas dos
mananciais, garantindo com
isso a geração de mais oportu-
nidade de trabalho e de renda
para as famílias que serão be-
neficiadas.

Fernando Ferreira disse que
veio à Paraíba, atendendo a con-
vite do governador, para colabo-
rar com o Estado no sentido de

José Nunes
DA SECOM

viabilizar a instalação deste pro-
jeto. Ele informou que o Termi-
nal Pesqueiro da Paraíba é uma
realidade e agora, com as novas
ações empreendidas, acredita
que finalmente será instalado. O
empreendimento terá sede em
Cabedelo e contará com o selo de
qualidade fornecido pelo Minis-
tério da Agricultura, o que ga-
rante a certeza da sua entrada
no mercado internacional. “O
terminal estará capacitado para
colocar os produtos da pesca da
Paraíba em qualquer parte do
planeta”, assegurou.

O projeto também vai bene-
ficiar o pescador artesanal,
aquele que atua na costa marí-
tima e traz um produto nobre.
Este terá uma área específica no
local. As fazendas de criação de
camarão também serão aten-
didas e, depois de inspeciona-
dos pelos técnicos, os produtos
receberão o selo de garantia.

O Conselho Nacional de Pes-
ca é integrado por todas as en-
tidades de classe empresarial
do setor pesqueiro, e deve cola-
borar para a consolidação des-
te segmento na Paraíba.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Estado tem 1ª
cooperativa
de avicultura
e agricultura
Da Assessoria de Comunicação
DA EMATER-PB

A Paraíba inaugura neste
sábado (6), em São Sebastião de
Lagoa de Roça, município loca-
lizado no Agreste da Borbore-
ma, a primeira Cooperativa de
Avicultura e Agricultura Fami-
liar do Brasil, segundo informa
o assessor estadual de Avicul-
tura da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural da
Paraíba (Emater-PB), Francis-
co de Assis Ferreira.

A solenidade de inauguração
acontece no sítio Thuruatá, a
partir das 15 horas, com parti-
cipação de autoridades e insti-
tuições como Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas na Paraíba (Se-
brae-PB), Banco do Nordeste,
Empresa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural da Paraíba
(Emater-PB), Companhia Naci-
onal de Abastecimento (Co-
nab), agricultores familiares e
avicultores de todo o Estado.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Poluição sonora pode
causar danos à saúde

Alunos do IFPB apresentam pesquisa que pode servir de alerta às autoridades sobre
o problema registrado em 30 pontos do Centro de João Pessoa nos horários de pico

poluição sonora é um
problema surgido em
consequência da vida

moderna e que, por isso, atin-
ge principalmente as grandes
cidades. Talvez por não ser
algo visível não tenha tanta
importância para a socieda-
de nem para as autoridades,
que demonstram maior preo-
cupação com a poluição dos
rios, dos mares, do solo e do
ar. Mas é bom lembrar que,
além do desconforto auditivo,
ela pode causar danos irrepa-
ráveis à saúde.

Neste dia em que se comemo-
ra o Dia Mundial do Meio Am-
biente, um grupo de alunos do
curso de Tecnologia de Geopro-
cessamento do Instituto Fede-
ral de Ciência e Tecnologia da
Paraíba - IFPB (antigo CEFET)
vai apresentar, às 15 horas,
uma pesquisa que pode servir
de alerta as autoridades sobre
o alto grau de poluição sonora
registrado em 30 pontos do
Centro de João Pessoa, especi-
almente nos horários de pico.

Com o tema "Um Ruído no
Silêncio: Utilização de Geopro-
cessamento na Representação
da Poluição Sonora, provoca-
da pelo tráfego viário no Cen-
tro de João Pessoa", a pesquisa
aponta dados sobre o aumento
da poluição sonora no Centro
da Capital, que coincide com o
aumento da frota de veículos
em torno de 65% entre os anos
de 2000 e 2008.

O pesquisador e aluno Gu-
temberg de Lima Davi adian-
tou que os vilões da poluição
sonora no Centro de João Pes-
soa são os ônibus e motos - es-
tes últimos, inclusive, com re-
gistro de maior número em cir-
culação nesses anos. Nas 165
aferições realizadas nas quin-
tas e sextas-feiras e aos sába-
dos e domingos, os pesquisado-
res constataram que o local
considerado "caos" em termos
de poluição sonora é nas ime-
diações da agência Cabo Bran-
co da Caixa Econômica Federal
(próximo à Lagoa).

De acordo com as aferições
realizadas durante a pesqui-
sa, nessa localidade, nos dias
úteis, entre às 10 horas e às 13
horas, o ruído chegou a atingir
101 dBA (decibéis, medidos na
escala A do aparelho medidor
da pressão sonora). Gutem-
berg de Lima comentou que,
segundo a Organização Mun-
dial de Saúde - OMS, o limite
tolerável ao ouvido humano é
de 65 a 70 dBA e que acima dis-

to o organismo gradativamen-
te sofre sequelas.

As principais sequelas são
expressas na perda parcial ou
total da audição; problemas
gastrintestinais e cardiovascu-
lares decorrentes das sucessi-
vas contrações musculares;
problemas respiratórios e de
secreções hormonais; distúrbios
no sistema nervoso - o que mais
sofre com as agressões sonoras;
e até disfunção ou falta de apti-
dão sexual.

Mas a pesquisa também
aponta algumas soluções
como reorganização dos trans-
portes, plantio de árvores
como forma de diminuir o ru-
ído urbano, revezamento de
veículos em locais estratégicos,
utilização de aparelho auricu-
lar para trabalhadores da área
ou barreiras acústicas nos pré-
dios, entre outras.

O TRABALHO
Gutemberg de Lima afirmou

que o trabalho teve um caráter
"desbravador e interdiscipli-
nar", no qual são abordados
vários aspectos para funda-
mentar o ruído urbano, preten-
dendo representar e sugerir
possibilidades para a redução
dos impactos provocados pela
poluição sonora gerada pelos
transportes urbanos no Centro
de João Pessoa, mediante um
estudo minucioso da questão e
a possibilidade da aplicação
utilizando ferramentas de Geo-
processamento.

O estudo incluiu também vi-
sita a órgãos que cuidam da
questão do trânsito e do meio
ambiente, a exemplo da ST-
trans e da Secretaria do Meio
Ambiente do Município. Se-
gundo Gutemberg, a Seman
declarou que a questão da po-
luição sonora somente é trata-
da pelo órgão quando é chama-
do para resolver algum proble-
ma nesse sentido.

De acordo com o professor
orientador e ambientalista Gil-
cean Alves, a realização do tra-
balho por parte dos alunos do
IFPB foi uma forma de "debru-
çarmos sobre uma temática tão
relevante para sustentabilida-
de da sociedade atual, que pas-
sa muitas vezes despercebida
no cotidiano das cidades. A pes-
quisa revela coisas instigantes
e fundamentais para compreen-
der que é preciso analisar as in-
ter-relações tanto estruturais,
sociais, e inclusive ambientais".

Normas
As Normas Regulamentadoras (NR)
brasileiras indicam como prejudicial o
ruído de 85 dBA (decibéis, medidos
na escala A do aparelho medidor da
pressão sonora) para uma
exposição máxima de 8 horas por
dia de trabalho. Sabe-se que sons
acima dos 65 dB podem contribuir
para aumentar os casos de insônia,
estresse, comportamento agressivo
e irritabilidade, entre outros. Níveis
superiores a 75 dB podem gerar
problemas de surdez e provocar
hipertensão arterial.

SAIBA MAIS #

A
Cleane Costa
REPÓRTER

Os maiores vilões da poluição sonora da Capital são os ônibus e motos

  MARCOS RUSSO

Seminário lança campanha
de combate ao bullying na PB
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

“A criança e adolescente como
prioridade absoluta”, sob esse
tema o Ministério Público Es-
tadual do Estado da Paraíba –
MPPB abriu o seminário “Crianças,
adolescentes e o direito huma-
no à educação: paradigmas e
desafios”, na manhã de ontem
(4), no Centro de Convenções
Cidade Viva, em João Pessoa. O
seminário é uma realização da
Promotoria da Infância e Juven-
tude da Capital e se encerra na
tarde de hoje (5), quando será
lançada a campanha de com-
bate ao bullying no Estado.

O seminário está respaldado
no entendimento de que a edu-
cação é tanto um direito huma-
no em si mesmo, como um meio
fundamental para a realização
de outros direitos, tendo em
vista a efetivação da cidadania
plena, a construção de uma cul-
tura de direitos humanos cujo
eixo central é a dignidade hu-
mana, contrapondo-se a qual-
quer forma de violação de di-
reitos. Nesse sentido, o presen-
te evento busca enfatizar que
as crianças e adolescentes são

sujeitos de direitos.
O evento reúne magistrados,

integrantes do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública
Estadual, profissionais do Sis-
tema de Educação, Saúde, As-
sistência e Promoção Social,
conselheiros tutelares e de di-
reitos, professores e estudantes
universitários. A procuradora-
geral de Justiça, Janete Ismael,
fez a abertura oficial do semi-
nário.

De acordo com os promoto-
res da Infância e Juventude que
estão organizando o evento,
Soraya Escorel e Alley Borges
Escorel, o seminário veio com o
objetivo de propiciar reflexões
e debates sobre o papel do Es-
tado brasileiro na garantia efe-
tiva da proteção integral de cri-
anças e adolescentes e sobre o
direito à educação inserida em
uma cultura de respeito à dig-
nidade de meninos e meninas.

“Proporcionar um espaço de
reflexão sobre a questão da edu-
cação, que é a prioridade abso-
luta, e mostrar que a educação,
principalmente de crianças e
adolescentes, busque que essa
camada da sociedade seja ouvi-
da”, defendeu Soraya Escorel.

O promotor Alley Borges Es-
corel enfatizou em seu discur-
so inicial que as crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direi-
to. “O evento é essencialmente
expressão da defesa dos direi-
tos de crianças e adolescentes,
a fim de que sejam efetivamen-
te, e, para além dos dispositi-
vos legais, reconhecidos como
prioridade absoluta”, disse.

Em sua palestra, o professor do
curso de Pós-graduação em Edu-
cação da Universidade de Brasília
e coordenador Geral de Educação
em Direitos Humanos da Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República, Eras-
to Fortes Mendonça, enfatizou a
importância do evento: “O Minis-
tério Público tem o papel funda-
mental na propagação dos direi-

tos sociais, principalmente no to-
cante a educação, e tem sido im-
portante a iniciativa do órgão di-
retamente nos Estados na garan-
tia e promoção desses direitos”.

Segundo ele, “a educação é um
direito humano assegurado nos
acordos e tratado internacio-
nais no qual o Brasil é signatá-
rio. E em um segundo ponto, é
notável que consigamos explo-
rar uma segunda vertente des-
sa ideia neste âmbito que é a
educação em direitos humanos,
ou seja, não basta a gente per-
mitir o acesso da criança e do
adolescente à escola, é necessá-
rio que estas escolas estejam
preparadas para fazer com que
essas crianças e esses adolescen-
tes se transformem em promo-
tores desses direitos”.

“Educação é direito assegurado
em acordo e tratado internacional”

Seminário reúne promotores e profissionais de vários setores na Capital

  MARCOS RUSSO
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FAC renovará convênio
do Programa Pão e Leite

Paraíba vai receber recursos na ordem de R$ 103 milhões, com a contrapartida do
Governo do Estado de R$ 20 milhões, beneficiando 120 mil famílias em todo o Estado

Fundação de Ação Co-
munitária (FAC) está
ultimando os prepara-

tivos para a assinatura da re-
novação de novo termo de con-
vênio do Programa do Leite, que
vai começar a vigorar de pri-
meiro de agosto próximo até 31
de julho de 2011. Com isso, a
Paraíba estará recebendo re-
cursos na ordem de R$ 103 mi-
lhões, 342 mil e 961, de cujo va-
lor total a contrapartida do
Governo do Estado é de R$ 20
milhões 668 mil 592, que serão
investidos na aquisição de lei-
tes de vaca e cabra e distribui-
ção desses produtos para
120.168 famílias, espalhadas
por todos os 223 municípios.

De acordo com informações
prestadas, ontem, pela diretora
de Operações da FAC, Ana Vir-
gínia Bezerra Cavalcanti, que
também coordena o Programa
do Leite nesse órgão, o convênio
já foi assinado pelo governador
José Maranhão e encaminhado
para Brasília, onde se aguarda
que o ministro do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome,
Patrus Ananias, aponta sua as-
sinatura até o próximo dia 31
de julho, data em que expira o
atual convênio.

Segundo ela, com essa assina-
tura, será a primeira vez em que
esse convênio do Programa de
Incentivo à Produção e ao Con-
sumo de Leite / Programa Leite
da Paraíba terá duração de 25
meses. Antes, a vigência era de,
no máximo, um ano. "Isso dá
tranquilidade aos produtores

Quem se habilita?

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

Para o gol é levado

o corpo de um

bode ou bezerro

sem cabeça...

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Adoro viajar pelo Planeta Bizar-
ro, link do portal Globo.com. Lá,
o internauta vê coisas que certa-
mente Luiz Gonzaga nunca vira
quando criou os versos: “Tenho
visto tanta coisa/ neste mundo de
meu Deus,/ coisas que prum cea-
rense/ não existe explicação...”.
Imaginem o Rei do Baião vendo no Planeta Bizarro algu-
mas inusitadas competições disputadas neste mundo de
meu Deus! Acompanhem algumas delas e façam o jogo:

* * *

Carregamento de Mulher - O Campeonato Mundial de
Carregamento de Esposas é realizado na pequena cidade de
Sonkajÿrvi, na Finlândia. Depois de percorrer um trajeto
de 250 metros com obstáculos, o participante que primeiro
cruzar a linha de chegada carregando a esposa da forma
que achar mais confortável é declarado vencedor. As regras
não estipulam peso mínimo para a mulher - uma brecha no
regulamento permite até mesmo que se carregue a mulher
de outro. Os atletas não procuram mulheres muito leves
porque o prêmio ao vitorioso é o peso da mulher em cerve-
ja. O esporte existe desde o século 19.

* * *

Luta livre de camelos - Se no Brasil existem rinhas de
cães e galos clandestinas, na Turquia a briga é entre enor-
mes camelos. Esses combates já foram mais populares no
passado, mas ainda atraem multidões em algumas regiões
do país.

* * *

Buzkashi - Imagine o refinado jogo de pólo, aquele onde
garbosos jovens e senhores montados a cavalo batem com
tacos compridos em uma bolinha tentando levá-la até o
gol adversário. No buzkashi, não há tacos. Ao invés de
bolinha, o que os cavaleiros tentam levar até o gol adver-
sário, usando a força dos braços, é o corpo de um bode ou
bezerro sem cabeça.

* * *

Campeonato Mundial de Chamamento de Pato - Usan-
do apenas as mãos e a boca, o competidor imita o som de
um pato na tentativa de atraí-lo

* * *

Campeonatos de comilança - As disputas mais acirradas e
entusiasmadas acontecem nos Estados Unidos e no Japão.
A regra é: quem come mais dentro de um tempo determina-
do. Os alimentos usados nas competições são cachorros-
quentes, batatas fritas, asas de frango e pimentas, mas a
lista é longa. O site da International Federation of Compe-
titive Eating dá mais detalhes sobre esse pouco saudável
“esporte”. O japonês Takeru Kobayashi já “papou” vários
títulos. Em 2006, devorou 50 hot-dogs em 12 minutos. Em
julho de 2008, comeu 5,4 quilos de frango nos mesmos 12
minutos. Ele pesava 59 quilos. Hoje está com 75. Sua conta
bancária também engordou no período.

Guilherme Cabral
REPÓRTER

que participam do Programa,
bem como às famílias beneficia-
das", comentou ela. Além disso,
ressaltou que tal decisão foi to-
mada, ainda, "em função do ano
eleitoral do próximo ano, evi-
tando problemas de solução de
continuidade".

Na Paraíba, o Programa do
Leite atende, diariamente,
120.168 famílias, em todos os
223 municípios do Estado. Atual-
mente, cerca de 4 mil produtores
- agricultores familiares - são
participantes, oferecendo
106.678 litros de leite de vaca e
13.490 litros de leite de cabra.
Implementado pela Secretaria
Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional do Minis-
tério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, o Pro-
grama é executado, no Estado,
pela FAC e Secretaria de Desen-
volvimento da Agropecuária e
da Pesca.

Ela acrescentou que, no Esta-
do, a distribuição do leite ocor-
re diariamente. Mas, em locais
de difícil acesso, a entrega é feita
três vezes por semana, mas a
quantidade repassada cobre os
demais dias. A abrangência do
Programa do Leite é apenas no
Nordeste e Norte de Minas Ge-
rais. A Paraíba é a segunda maior
cota da região em número de be-
neficiados - com cerca de 120 mil
litros de leite (um litro por fa-
mília) - só atrás de Minas Ge-
rais, com 150 mil litros de leite.

Outra decisão a ser imple-
mentada, durante a vigência do
próximo convênio do Progra-
ma do Leite, acrescentou a di-
retora de Operações da FAC,
será a participação dos muni-
cípios na distribuição do pro-
duto, como também do acom-
panhamento nutricional das
famílias atendidas, através dos
agentes de saúde.

A

Programa Pão e Leite já atinge os 223 municípios do Estado da Paraíba

Um programa de inclusão do
Governo do Estado vai con-
templar os idosos da Paraíba.
O programa será executado
pela Secretaria do Desenvolvi-
mento Humano, o Centro de
Apoio à Criança e ao Adoles-
cente (Cendac) e a PBPrev, com
inúmeras ações para facilitar
o acesso às políticas públicas
que vão melhorar a qualidade
de vida de milhares de pessoas
da terceira idade.

O anúncio foi feito pela pre-
sidente do Cendac, Tereza Ali-
ce Bezerra Cavalcanti Teixei-
ra, após audiência com o Go-
vernador do Estado, na manhã
de quarta-feira (3), quando de-

finiram as linhas de atuação
visando aproximar as pessoas
idosas das políticas públicas.
"As ações em favor do menor e
do adolescente vem sendo exe-
cutadas. Agora é a vez de
olharmos para este grupo de
pessoas", comentou.

 "Vamos tirar o idoso do es-
tado de depressão e dar condi-
ção de vida melhor", garantiu.
Para ter acesso a esse progra-
ma, explicou, basta que o inte-
ressado compareça ao Cendac
e faça sua inscrição e diga qual
o curso deseja participar. Exis-
te uma proposta de também
atuar na área da educação e
visitas aos centros culturais e
turísticos da Paraíba.

Segundo ela, a meta agora é
tirar o idoso de dentro de

casa, para não ficar em de-
pressão. O Cendac vai ofere-
cer, entre outras coisas, a as-
sistência médica geriátrica,
cursos para que possam na-
vegar no mundo da informá-
tica, e participar ainda mais
do que acontece ao seu redor.
"Haverá aula de danças, pa-
lestras sobre cidadania, saú-
de e outras especialidades,
com a participação de pesso-
as que estão se colocando
como voluntárias para fazer
esse atendimento", disse.

Tereza Alice lembrou a co-
locação do governador de que
"o idoso não precisa do Esta-
do, mas o Estado é que precisa
dele", porque pode ajudar com
sua experiência e sabedoria.

José Nunes
DA SECOM

Governo do Estado beneficia idosos

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

ARQUIVO



8 ESTADUALJOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

IBGE vai doar três mil computadores
para escolas da rede estadual da PB

Anúncio foi feito ontem pelo presidente do Instituto, Eduardo Nunes, durante lançamento da Comissão Cesitária Estadual no Hotel Village, na Capital

s três mil computadores
utilizados no Censo
2010 serão doados para

as escolas da rede estadual na
Paraíba. O anúncio foi feito on-
tem pelo presidente do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), Eduardo Perei-
ra Nunes, durante lançamento
da Comissão Censitária Estadual
que aconteceu na tarde desta

O
Gledjane Maciel
DA SECOM

quinta-feira (4), no Hotel Villa-
ge, em João Pessoa.

O superintende do Instituto de
Desenvolvimento Municipal e
Estadual (Ideme), Achilles Leal,
que representou o governador
do Estado, enfatizou a impor-
tância da doação desses equipa-
mentos eletrônicos para o
aprendizado dos estudantes
que vivem em comunidades do
interior paraibano.

As secretarias e os órgãos do
Estado integram a Comissão

Censitária e, junto com o IBGE,
vão preparar o planejamento
do Censo 2010. O presidente do
instituto disse que a comissão
vai auxiliar no preparo da in-
fraestrutura e na execução da
coleta de dados. O objetivo é fa-
cilitar a implantação das Co-
missões Municipais de Geogra-
fia e Estatística e oferecer apoio
logístico, além de acompanhar
as atividades censitárias com
vistas à obtenção da cobertura
territorial correta, a melhor

qualidade dos dados que serão
levantados e ajudar na sua di-
vulgação. O IBGE vai contratar
através de concurso público três
mil prestadores de serviços
temporários para trabalhar
como recenseadores e supervi-
sores nos 223 municípios da Pa-
raíba. O concurso será realiza-
do até o final deste ano e os clas-
sificados convocados para tra-
balhar no próximo ano.

O XII Recenseamento Geral do
Brasil começa dia 1° de agosto

de 2010 e fará a coleta de dados
nos domicílios até o dia 31 de ou-
tubro. O resultado dessa pesqui-
sa sairá em dezembro. Na Para-
íba, um milhão de domicílios se-
rão visitados pelos recenseado-
res e o levantamento constituirá
o retrato em extensão e profun-
didade da população paraibana,
das características socioeconô-
micas e, ao mesmo tempo, servi-
rá como base para programas e
planejamentos públicos e priva-
dos da próxima década.

Gincana reúne
cerca de mil
alunos em
João Pessoa

Cerca de mil estudantes
participam, a partir das 14
horas desta sexta-feira (5), no
ginásio do Liceu Paraibano,
em João Pessoa, da 4ª Gincana
Paraibana de Educação para
o Consumo. O evento contará
com a participação de alunos
do 5° ao 9° ano de 20 escolas
estaduais.

Os educandários ficarão
distribuídos em quatro mo-
dalidades: participantes na
qualidade de referência, esco-
las organizadoras, escolas
madrinhas e escolas afilha-
das, que serão as principais
protagonistas da 4ª Gincana.
As tarefas já distribuídas
versarão sobre temas envol-
vendo os direitos do consu-
midor, a encenação de peça
teatral, paródia musical, tes-
te de tira-teima com pergun-
tas e respostas rápidas, esco-
lha da logomarca e slogan da
próxima disputa e, também,
a confecção de revista em
quadrinhos.

A escola vencedora recebe-
rá como prêmio um computa-
dor. A premiação para o se-
gundo e terceiro lugares será
um DVD e um televisor. As de-
mais escolas receberão co-
mendas e troféus. O evento é
promovido em parceria pela
Secretaria de Estado da Edu-
cação e Cultura (SEEC), o Pro-
con Estadual e a Defensoria
Pública.

Governador abre hoje o
Salão de Artesanato de CG

O governador do Estado
passa o dia desta sexta-feira
(5) em Campina Grande, onde
participa das comemorações
do Dia Mundial do Meio Am-
biente e assiste ao Seminário
"Apresentação do Programa
de Capacitação de Gestores
Municipais e Técnicos Ambi-
entais" para 60 prefeituras.
Depois de visitar obras do Go-
verno, ele encerra a agenda
com a abertura do 10º Salão
de Artesanato da Paraíba.

De acordo com a agenda di-
vulgada pela Chefia de Gabi-
nete, o governador estará em
Campina Grande a partir das
9 horas, quando comparece ao
auditório da Federação das
Indústrias do Estado da Pa-
raíba (Fiep) para participar da
solenidade comemorativa ao
Dia Mundial do Meio Ambi-
ente e assistir a apresentação
do Programa de Capacitação
de Gestores Municipais e Téc-

nicos Ambientais com a pre-
sença de 60 prefeituras.

Às 10h30, visita a área onde
será instalado o 10º Batalhão
da Polícia Militar, na avenida
Canal; e depois, às 11h30, vi-
sita o local onde funcionará a
2ª Delegacia Regional de Polí-
cia Civil, no bairro do Catolé.

Depois de almoçar com os
participantes do seminário, o
governador fará visita a três
instituições: às 14h30, Escola
Técnica Redentorista; às
15h30, Casa da Criança João
Moura; e às 16 horas, o Insti-
tuto São Vicente de Paula.

Encerrando a programação
do dia, o governador partici-
pa, às 17 horas, da abertura
do 10º Salão de Artesanato da
Paraíba, que vai expor peças
de 4.299 artesãos de 96 muni-
cípios do Estado que hoje fa-
zem parte do Programa de
Artesanato Paraibano, oriun-
dos de Cooperativas, Associa-
ções, Grupos de Produção,
Núcleos e também artesãos
individuais.

Cagepa comemora o Dia
Mundial do Meio Ambiente

A Companhia de Água e
Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), numa ação da Direto-
ria de Operação e Manuten-
ção e da Subgerência de
Meio Ambiente e Educação
Sanitária,  estará promo-
vendo nesta sexta-feira (5)
um evento para marcar as
comemorações do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente. O
início está previsto para as
10horas, na Praça de Even-
tos do Manaíra Shopping.

O objet ivo,  segundo a
subgerente de Meio Ambi-
ente e Educação Sanitária,
Elizete Atanávio Oliveira,
"é buscar a conscientização
junto ao público sobre a im-
portância da preservação e
da conservação do ambien-
te em que vivemos, utili-
zando como foco o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente".

A programação contará
com atrações diversifica-
das, enfocando o público
infantil e os próprios clien-
tes do shopping. Elizete
informou que além do Ma-
naíra Shopping, foi fecha-
da uma parceria com a Es-
cola  Fundação Bradesco
para levar 60 alunos a par-
ticiparem do evento. Ela
destacou que "crianças são,
potencialmente,  agentes
multiplicadores da consci-
ência ambiental por tran-
sitarem em várias esferas,
como a familiar, círculo de
amigos no bairro, na esco-

la .  Por  isso,  resolvemos
trazer esses alunos para
prestigiarem o evento".

No local, o público terá
acesso a uma mini Estação
de Tratamento  de  Água
(ETA), onde as pessoas te-
rão a oportunidade de co-
nhecer o processo que a
água passa até chegar às
t o r n e i r a s r e s i d e n c i a i s .
"Também distribuiremos
folderes e cartilhas educa-
tivas para os presentes",
afirmou Elizete.

A Gerente do Controle de
Qualidade da Cagepa, Ana
Carolina Sá, entende que a
conscientização não é só
útil, mas também necessá-
ria já que as redes de água e
esgoto são danificadas cons-
tantemente em decorrência
do mau uso, ocasionando
constrangimentos para to-
dos. "Muitas vezes um es-
goto estoura por causa do
lixo, que entope as tubula-
ções, ou das águas pluviais,
que são indevidamente de-
positadas na rede de esgo-
tos pelos próprios usuários
do sistema", afirmou.

Durante a programação
da tarde,  a  Cagepa fará
uma apresentação  com
fantoches. Fechando a ati-
vidade, às 16horas haverá
uma encenação teatral com
o grupo da 'Arretada Pro-
duções', denominada 'E a
vida?'. A peça traz uma re-
flexão sobre a importância
da preservação do meio
ambiente para a qualidade
de vida da população.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Janildes Andrade
DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SEEC

Eber Freitas
DA ASSESSORIA DE COMUNICA-
ÇÃO DA CAGEPA

Público poderá observar peças artesanais a partir das 17 horas

Cleane Costa
DA SECOM

  DIVULGAÇÃO
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Josélio Carneiro
DA SECOM

E m épocas distantes, a
tarefa de abrir estra-
das consistia basica-

mente nas obras de desmata-
mento, de terraplenagem e na
aplicação da pavimentação,
sem a mínima preocupação
com o meio ambiente, a não
ser que o impacto ambiental
gerado ameaçasse as obras fí-
sicas do traçado da estrada.
Esse descaso com o meio am-
biente na construção de rodo-
vias veio proporcionar o sur-
gimento de passivos ambien-
tais tão difíceis de serem re-
compostos.

Hoje, os tempos são outros.
Por exemplo, desde o início da
duplicação e adequação da ca-
pacidade de tráfego da BR-101
– Corredor Nordeste, impor-
tante empreendimento que o
governo federal vem execu-
tando na malha rodoviária
nordestina, vem sendo desen-
volvido diversos programas
voltados à preservação e a
conscientização do meio am-
biente ao longo da rodovia em
obras, incluindo arqueologia,
recursos hídricos, desapropri-
ação, reassentamento e su-
pressão ambiental.

Essa nova preocupação
acerca do meio ambiente visa
evitar que as interferências di-
retas no solo, fauna e flora so-
fram qualquer tipo de degra-
dação, ao longo dos 335,7 qui-
lômetros que estão sendo du-
plicados, desde Natal, no es-
tado do Rio Grande do Norte,
até Palmares, no Estado de
Pernambuco.

Ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transpor-
tes – DNIT – se juntam às em-
presas consorciadas e os Bata-
lhões de Engenharia, respon-
sáveis pelas obras que, consci-
entes da importância da pre-
servação ambiental, têm envi-
dado todos os esforços no sen-
tido de manter uma política
permanentemente voltada
para o cumprimento das exi-
gências da legislação e normas
ambientais, com o apoio do
Centro de Excelência em Enge-
nharia de Transportes – Cen-
tran e de empresas especiali-
zadas em gestão ambiental.

Dnit desenvolve projeto ambiental
nas obras de duplicação da BR-101

Programa voltado à preservação do meio ambiente envolve ações nos setores de arqueologia, recurso hídrico, desapropriação e reassentamento

As obras de engenharia são
ações potencialmente impac-
tantes ao meio ambiente. A ins-
talação de rodovias promove a
alteração na paisagem, com
impactos diretos sobre os re-
cursos naturais, nas suas mais
variadas formas.

Como forma de mitigar os
impactos decorrentes da obra,
o DNIT implementou a Gestão
Ambiental nas obras de ade-
quação da capacidade e res-
tauração da BR 101/NE, cujo
objetivo é antecipar a ocorrên-
cia da degradação ambiental,
como assoreamento de rios ou
talvegues, poluição por emis-
são de efluentes líquidos ou
gasosos, corte desnecessário de
vegetação, além de verificar o
rígido cumprimento da legis-
lação e das licenças ambien-
tais, em seus prazos e suas
condicionantes.

 As atividades ambientais
desenvolvidas pelo 2º Batalhão
de Engenharia e Construções,
responsável pelo lote 5 (Entra-

da de Lucena à divisa com Per-
nambuco) compreendem o
controle de erosões em taludes
instáveis, e que ainda se encon-
tram em processo de terraple-
nagem, por meio de sacos de
areia, objetivando mitigar im-
pactos, além do controle de ero-
sões em áreas de preservação
permanentes (APPs).

A recuperação de áreas de
empréstimos está sendo feita
com o plantio de espécies arbus-
tivas e arbóreas; nas áreas de
aterro elevada estão sendo plan-
tadas mudas de capim sândalo
e nas áreas das bacias dissipa-
doras estão sendo replantadas
mudas de espécies vegetais; os
taludes de corte são protegidos

com biomanta e plantio de ve-
getação através do processo de
hidrossemeadura.

O controle de toda essa ativi-
dade é feita através da emissão
mensal de pareceres técnico-
ambiental para a empresa ge-
renciadora ligada às obras que,
por sua vez, orientam quanto
ao manejo ambiental que deve
ser adotado em cada caso.

As gerenciadoras ambientais
envolvidas na duplicação da BR-
101 – Corredor Nordeste, con-
tando com o apoio das empre-
sas construtoras, veem desen-
volvendo com sucesso um mo-
delo de gestão que permite o
cumprimento do cronograma de
execução das obras, com a ado-

ção de medidas que procuram
minimizar os impactos ambien-
tais, recompondo vegetação,
protegendo rios, taludes de cor-
te, aterro, etc., cumprindo à ris-
ca os Programas Básicos Ambi-
entais (PBAs) e desenvolvendo
atividades que dizem respeito às
áreas degradadas que apresen-
tam passivos ambientais pré-
existentes, por força da constru-
ção da pista antiga construída
há mais de 30 anos.

Todos os agentes envolvidos
com as obras de duplicação da
BR-101/PB, conscientes da nova
realidade em termos de meio
ambiente, estão empenhados
em construir uma rodovia mo-
derna e segura que, além de im-
pulsionar o desenvolvimento
econômico dos estados e muni-
cípios envolvidos no seu traça-
do, conforto e segurança para os
usuários, produzirão também
uma rodovia onde o respeito à
natureza será uma constante,
fazendo surgir assim uma ro-
dovia ecologicamente correta.

Palestras, distribuição de
mudas e apresentação de con-
vênios e ações relacionados ao
meio ambiente, são atividades
que estão sendo desenvolvidas,
desde ontem e no dia de hoje
(5), na sede da Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão
Rural da Paraíba (Emater-PB),
em comemoração à Semana do
Meio Ambiente.

Emater-PB comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente

Atividade inclui recomposição vegetal ao longo da rodovia

No dia de ontem ocorreram
palestra do presidente da Ema-
ter, Hermano Araújo, sob o
tema Política Nacional de As-
sistência Técnica e Extensão
Rural e as ações para o Meio
Ambiente.

A partir das 9 horas de on-
tem, a Gerência de Estudos Am-
bientais (GEA) do órgão, reali-
zou a apresentação de convê-
nios assinados pela Emater com
o Ministério do Meio Ambien-
te, Fundo Nacional do Meio

Ambiente, Superintendência
de Desenvolvimento do Meio
Ambiente (Sudema).

A programação de hoje come-
ça às 6 horas, com a  doação de
diversos tipos de mudas aos
agricultores familiares partici-
pantes da Feira do Produtor,
que se realiza às sextas-feiras
na sede estadual da Emater.

Às 9 horas, uma comissão for-
mada por extensionistas fará a
apresentação da A3P para os
servidores. O objetivo é implan-

tar práticas sustentáveis den-
tro das atividades da empresa.

O Dia Mundial do Meio Am-
biente é comemorado em 5 de
junho. A data foi determinada
pela Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente
realizada em 1972, em Estocol-
mo, na Suécia. Por meio do de-
creto 86.028 de 27 de maio de
1981, o governo brasileiro de-
cretou no território nacional a
Semana do Meio Ambiente.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Assessoria de Comunicação
DA EMATER-PB

#
Ações cumprem exigência da legislação e das
licenças ambientais e visam ainda proteger rios
e a recuperação de áreas degradadas

Trabalhadores executam o replantio de mudas às margens da rodovia A recomposição da vegetação vai evitar a erosão no acostamento da BR-101

  FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Responsavel.: FELIPE ALVES DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ....: 008990212/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  438,00
Cedente.....: FATIMA RIFF QUEIROZ DE
OLIVEIRA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 032405
Responsavel.: JOSE ALDAIR GONSALVES
CPF/CNPJ....: 265957678-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  115,00
Cedente.....: JULIO CELSO DE OLIVEIRA
E SOUZA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 031927
Responsavel.: JOSE CARLOS DANTAS
CPF/CNPJ....: 009089210/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  184,39
Cedente.....: NUTRI MAIS DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034367
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 769248824-04
Titulo......: CHEQUE R$1.000,00
Cedente.....: EMANUEL CAVALCANTE
FOMENTO MERCANTI
Apresentante: EMANUEL CAVALCANTE
FOMENTO MERCANTI
Protocolo...: 2009 - 032640
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 769248824-04
Titulo......: CHEQUE R$1.000,00
Cedente.....: EMANUEL CAVALCANTE
FOMENTO MERCANTI
Apresentante: EMANUEL CAVALCANTE
FOMENTO MERCANTI
Protocolo...: 2009 - 032641
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 769248824-04
Titulo......: CHEQUE R$1.000,00
Cedente.....: EMANUEL CAVALCANTE
FOMENTO MERCANTI
Apresentante: EMANUEL CAVALCANTE
FOMENTO MERCANTI
Protocolo...: 2009 - 032642
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ALBU-
QUERQUE MORAIS
CPF/CNPJ....: 109540904-20
Titulo......: CHEQUE R$  635,60
Cedente.....: IESP-SOCIEDADE ENSINO
SUPERIOR DA P
Apresentante: IESP-SOCIEDADE ENSINO
SUPERIOR DA P

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Protocolo...: 2009 - 030896
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SAN-
TOS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 009602657/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  169,31
Cedente.....: NUTRI MAIS DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034366
Responsavel.: MARIA DE LOURDES MO-
RAIS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 003587496/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   55,07
Cedente.....: NUTRI MAIS DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034368
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO FER-
NANDES DOS SANT
CPF/CNPJ....: 005979762/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  121,03
Cedente.....: NUTRI MAIS DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034365
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO
GENUINO DA SI
CPF/CNPJ....: 031663524-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   76,06
Cedente.....: CANAA IND MOVELEIRA
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034427
Responsavel.: SERGIO CABRAL DE SOU-
ZA
CPF/CNPJ....: 498789484-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  136,33
Cedente.....: JOSENILDO DE OLIVEIRA
SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034111
Responsavel.: VALNICE MARIA SILVA DE
ANDRADE
CPF/CNPJ....: 004993983/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  109,15
Cedente.....: NUTRI MAIS DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034364

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

Joao Pessoa,  05/06/2009
---------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: PEREIRA LIMA COMER-
CIO LTDA
CPF/CNPJ....: 004273307/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  566,60
Cedente.....: THI BOBINAS E ETIQUETAS
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 032030
Responsavel.: MARIA ELZA DO VALE
CPF/CNPJ....: 708670544-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  416,66
Cedente.....: SUN SPECIAL COMERCIO
E REPRESENTACA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB

Protocolo...: 2009 - 033973
Responsavel.: SUPERLIGA 66 COMUNI-
CACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 008930336/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.575,00
Cedente.....: EXITO IND E COM DE CON-
FECCOESLTDA E
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034130

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

Joao Pessoa,  05/06/2009
----------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

PODER JUDICIÁRIO – ESTADO DA PARAÍBA
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL

Fórum Des. Mário Moacyr Porto, 532, Centro, João Pessoa – PB

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.

O Dr. JOÃO BENEDITO DA SILVA, MM. JUÍZ DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL NO ESTADO DA PARAÍBA.

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
pelo mesmo INTIMA o executado NORCABOS TELECOM LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n° 28.277.254/0001-66, atualmente em lugar incerto e não
sabido, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
PERDAS E DANOS em face da Execução, processo n° 200 2002 381 278 – 3, em que é
exeqüente NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., e executado NORCABOS TELE-
COM LTDA., tendo por finalidade intimar o executado para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, pague a quantia R$8.502,56 (oito mil, quinhentos e dois reais, cinqüenta e seis cen-
tavos); o prazo do edital correrá em cartório, nos termos do despacho a seguir transcrito:
‘’Vistos, etc. ...Intime-se a NORCABOS, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para
efetuar o pagamento, conforme despacho de fls. 261... João Pessoa, 19 de maio de 2009.
João Benedito da Silva – Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento de todos
mandou expedir o presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume
e publicado na forma da lei. CUMPRA-SE: DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
da Capital do Estado da Paraíba, aos 26 de maio de 2009. Eu __________ Viviana de Lourdes
Coutinho de Holanda Gomes, técnica judiciária do Cível que o digitei e subscrevi.

JOÃO BENEDITO DA SILVA
JUÍZ DE DIREITO

4ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba
EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO Nº EDI.0004.000009-0/2009
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N°. 00.0037271-4 - Classe: 98
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
EXECUTADOS: CONSTRUTORA GERVAL COM. REP. LTDA E OUTROS, VA-

NESSA DE MELO PIMENTEL DOWSLEY, HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO, ROSE-
LENE FREITAS BARROS TEIXEIRA, MARCIO DE MOURA MACHADO, GERALDO
NILO XAVIER CAMARA

Datas 1° Leilão - 28/07/2009, a partir das 09:00 horas 2° Leilão - 07/08/2009, a partir
das 09:00 horas.

Auditório da Justiça Federal - Rua Edgard Villarim Meira, s/n Local °, Liberdade, C.
Grande/PB. Fones: (83) 2101-9132.

O DOUTOR EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITAO, Juiz Federal da 4a Vara
da Seção Judiciária da Paraíba, no use de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tive-
rem, que a 4a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, levará a venda em arrematação
pública, nas datas, local e sob condições adiante descritas, os bens penhorados na ação
supracitada:

DATA: 1°. Leilão: 28/07/2009, a partir das 09:00 horas, por preço igual ou superior ao
valor da avaliação.

2°. Leilão: 07/08/2009, no mesmo horário, por qualquer prego, desde que não seja
considerado preço vil por este Juizo.

LOCAL: Auditório da Justiça Federal - Rua Edgard Villarim Meira, s/n°, Liberdade,
Camping Grande/PB - Fone: (83) 2101- 9132.

ADVERTÊNCIAS
1. Quem estiver interessado em adquirir este bem imóvel, ora levado à leilão, em

prestações, poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à avaliação, com
oferta de pelo menos 30% (trinta por cento) a vista, sendo o restante garantido por hipoteca
sobre o próprio imóvel.

2. Ficam intimados pelo presente Edital o(s) Sr(s) Executado(s) e cônjuge(s), se
casado(s) for(em), bem Como o(s) credor(es) hipotecário(s), o senhorio direto, o credor
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo
parte na execução, caso não tenham sido encontrados para intimação pessoal, acerca do
leilão designado.

RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS:
IMÓVEL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e possíveis credores
e ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido a presente EDITAL que será
afixado no local de costume e publicado em resumo pelo menos uma vez em jornal
local de ampla circulação, na forma do art. 687, cabeça, do Código de Processo Civil.
Dado e passado nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, aos 14 de abril
de 2009. Eu, _________ JOSÉ DAVID VIEIRA MOTH, Analista Judiciário, o digitei. Eu,
Hildebrando de Souza Rodrigues, Diretor de Secretaria da 4a Vara, o conferi e subs-
crevo, de ordem do MM. Juiz Federal.

HILDEBRANDO DE SOUZ A RODR.IGUES
Diretor de Secretaria da 4ª Vara

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO

Registro na CGE Nº. 0960007-8
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão

Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de
Preços Nº. 018/2009, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução
das obras de Implantação do Interceptor de Esgotos Sanitários da Bacia 4, na cidade de
MAMANGUAPE, no Estado da Paraíba. Abertura: 30/06/2009 – às 09:00 horas. Adquirir o
edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no
bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. fone/fax: 3218-1208
– e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 04 de junho de 2009.
Helen Maria Teixeira Coelho

Presidente da CPL

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/09
Registro CGE Nº. 09-00090-8
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da Comissão de Lici-

tação constituída pela Decisão DE PRE 021/08, de 29/12/2008, torna público para
conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº. 005/09, regida pela Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é
a aquisição de 30 (trinta) corretores eletrônicos de volume para consolidação dos
volumes de gás natural comercializados a clientes industriais e automotivos foi
considerada DESERTA.

João Pessoa, 04 de junho de 2009.
ISABELA ASSIS GUEDES

Presidente da Comissão de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1ª VARA

Edital de Citação
EDT. 0001.000008-9/2009
Prazo: 30 (TRINTA) Dias
AÇÃO DIVERSA Nº 2003.82.00.001717-5 – CLASSE 28.
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.
REU: SC - CONSTRUCOES LTDA.
CITAR E INTIMAR: RÉ: SC - CONSTRUCOES LTDA, CNPJ de nº. 12.684.370/

0001-85, em seu representante legal,  em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em

dinheiro objeto da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-
B, na qual figuram a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU:
SC - CONSTRUCOES LTDA, na qualidade de ré(u)(s), tendo os honorários sido arbitra-
dos, para o caso de não cumprimento da ordem de pagamento, em 10% (dez por cento) do
valor da causa, c/c as  custas processuais, conforme o seguinte demonstrativo:

Observações:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ão)

isentos(s) das custas e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, § 1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, o(s) R(R). poderá(ão) oferecer embargos, fican-

do advertido(a)(s) de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, converten-
do-se o mandado inicial em mandado executivo, por força do CPC, art. 1.102–C,
parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, na forma do CPC, art. 475-
J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, CEP 58.031-900,
João Pessoa/PB – PABX: (83) 3216-4040.

Eu, _________, Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de
Rito Especial e Mandado de Segurança, digitei o presente Edital. Eu, _________, RÔMU-
LO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, conferi e
subscrevo.

João Pessoa, 15/maio/2009.
JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

Valor principal 
(débito) 

Honorár
Advocatíc

R$ 54.260,14 R$ 1.627
 

Poder JudiciÁrio
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALDO COSTA
1ª VARA
EDITAL DE CITAÇÃO
EDT. 0001.000010-6/2009
PRAZO: 30 (trinta) DIAS
AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) nº

2003.82.00.000454-5, Classe 29.
AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
RÉU: FERNANDO LUIS GASPARY BESKOW
FINALIDADE: Citar GRACIELA ESTHER MARAFISA BESKOW, por se

encontrar(em) em local incerto e não sabido, para, querendo, Contestar o pedido da AÇÃO
ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO), supramencionada, em trami-
tação neste juízo.

OBJETO DA AÇÃO: cobrança em descumprimento ao contrato de mútuo de dinhei-
ro à pessoa física para aquisição de material de construção no programa carta de crédito
individual – FGTS – com garantia acessória sob o nº 13.5.0037.0000312-8.

ADVERTÊNCIA: Fica ciente a Ré que, não contestada a ação no prazo legal (15
dias), presumir-se-ão por ela aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor
(CPC, art. 285).

SEDE DO JUÍZO: João Teixeira de Carvalho, nº 480, Conj. Pedro Gondim, nesta
Capital.

Expedido, nesta cidade de João Pessoa, em 15 de maio de 2009. Eu, _________,
Eduardo Marques Borges de Souza, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, _________, RÔMU-
LO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi.

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

COMUNICADO
Lombardi Restaurante e Doces Ltda. CNPJ- 06.021.838/0001-48  Insc Estadual No-
16.140.618-1, Localizada na Av. General Edson Ramalho No- 1586 – Loja 1 – Manaira – João
Pessoa-Pb – CEP- 58.038-102, comunica que foi extraviado, um Talão de Nota Fiscal Série
D modelo 02 de numero – 000001 a 000050, conforme B.O No 076/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Julho
de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo técnica e preço, para: Contratação
de Agência de Publicidade e Propaganda. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br. Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos
municípios/Guarabira/licitações)/ www.guarabira.pb.gov.br(licitacões).

Guarabira - PB, 04 de Junho de 2009
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO JULGAMENTO

FASE HABILITAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2009

OBJETO: Aquisição de veículos OKM, destinados ao Município de Guarabira/PB.
LICITANTES HABILITADOS: FIORI VEICOLO LTDA e RIVOLI VEICULOS LTDA. LICI-
TANTE INABILITADO: ORLY VEÍCULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. Maiores
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antonio
André, 21 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br.

Guarabira - PB, 04 de Junho de 2009
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 002/2009
Contrato n.º..................: 031/2009.
TOMADA DE PREÇOS 002/2009
Contratante.................: Prefeitura  Municipal de SALGADO DE SÃO FELIX-PREFEI-

TO ADAURIO ALMEIDA
Contratado..................: ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-

CNPJ 08.953.759/0001-90.
Objeto.........................: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE

DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO(COMPREENDENDO AS
LOCALIDADES DE DOIS RIACHOS, JUÁ, RODEADOR E FEIRA NOVA).

Valor...........................: Valor Mensal R$ 24.935,00(Vinte e Quatro Mil, Novecentos e
Trinta e Cinco Reais).Valor Total R$ 299.220,00(Duzentos e Noventa e Nove Mil, Duzentos e
Vinte Reais).

Prazo..........................: 12(doze) meses
Rubrica Orçamentária:  Secretaria de Obras e Serviços Urbanos45210232088 Manu-

tenção das Atividades de Serviços de Limpeza Urbana33903900001 – Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica.

Data de Assinatura.....: 02 de junho de 2009.
SIGNATÁRIOS: PREFITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX/ADAURIO

ALMEIDA/PREFEITO e ASTECA COSNTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES/ADONIS DE AQUI-
NO SALES JÚNIOR/PROCURADOR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 02/2009
A comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação concluiu a

analise conforme quadro abaixo:
Empresa Situação Descumprimento
Laboratório de Analises Clinicas Cidade
Sorriso Ltda – ME Desabilitada Item 3.2 “b” não contem
DIACLIN – Diagnostico em Analises
Clinicas Ltda – ME Desabilitada Item 3.2 “b” não contem
Laboratório de Analises Clinicas
Dr Gelsimar Batista Ltda Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Lacli Laboratório de Analises
 Clinicas Ltda Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Maria Aparecida de Melo Fernandes Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Simone S. Linhares & Cia Ltda Desabilitada Item 3.4 “b” ausência de autenticação
Estrela Diagnostic Laboratório Ltda Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Julio César Gadelha Rodrigues Desabilitada Item 3.2 “f” Ausência de certidão

Federal
Labomedy laboratório de Analises
Clinicas Ltda Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Gadelha & Rodrigues Ltda Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Laboratório de Analises Clinicas
Dr. Antonio Gadelha S/C Ltda Desabilitada Item 3.2 “a” Ausência de contrato
social
Centro de Patologia Dr. Carlos Pires Ltda Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Geofabio Sucupira Casimiro – ME Habilitada Cumpriu todos os itens do edital
Allyson Fortunato de Abrantes Habilitada Cumpriu todos os itens do edital

Dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109,
da Lei 8.666/93, para apresentação de recurso administrativo.

Sousa, 04 de maio de 2009.
George Stenio Coura

Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N. 10/2009

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, conforme especificação no ane-
xo I do edital.

Data e hora da abertura: 22 de junho de 2009, :09:00 horas
Edital e informação: Sala de reunião da CPL, na Rua Cel. José Gomes de Sá, 27,

Sousa – PB.
Sousa, 04 de junho de 2009.
George Stenio Coura
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N. 11/2009

Objeto: Aquisição de materiais elétricos, conforme especificação no anexo I do edital.
Data e hora da abertura: 22 de junho de 2009, :15:00 horas
Edital e informação: Sala de reunião da CPL, na Rua Cel. José Gomes de Sá, 27,

Sousa – PB.
Sousa, 04 de junho de 2009.

George Stenio Coura
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo de Licitação, Tomada de Preços
nº 03/2009, tendo como objeto contratação de empresa para aquisição de peças e serviços
destinados aos veículos do município de Sousa, e considerando que foram observados os
prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO E
ADJUDICO o procedimento licitatório acima, em conseqüência, ficam convocados os lici-
tantes: Auto Equipadora Sousa - Ltda totalizando o valor de R$ 232.725,90 (duzentos e trinta
e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) e Joana Gomes do Nascimento
Sousa totalizando o valor de R$ 228.765,00 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e sessenta
e cinco reais), vencedores da Tomada de Preços n. 03/2009, por apresentar o menor preço,
para assinar termo de contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente (Nota de Empe-
nho) e entregar os produtos licitados, nas características, prazo e condições de pagamento,
constante da proposta vencedora, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob
as penalidades da lei. Publique-se.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Sousa, Estado da Paraíba, em 26 de maio de 2009.
Fabio Tyrone Braga de Oliveira

Prefeito de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N. 12/2009

Objeto: Aquisição de colchões, cama mesa e banho, conforme especificação no
anexo I do edital.

Data e hora da abertura: 25 de junho de 2009, :09:00 horas
Edital e informação: Sala de reunião da CPL, na Rua Cel. José Gomes de Sá, 27,

Sousa – PB, atendimento das 08: as 12:00.
Sousa, 04 de junho de 2009.

George Stenio Coura
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO N° 001/2009 - ALIENAÇÃO DE BENS

Pelo presente Edital de Licitações, a Prefeitura Municipal de Cuité, Estado da Para-
íba, faz saber que se encontra aberto, o Procedimento Licitatório na Modalidade Leilão
Administrativo, destinado à ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS, SUCATAS, SEMOVENTES E
OUTROS BENS INSERVÍVEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, distribuída em
vários lotes e julgada pelo critério melhor preço, de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e
suas alterações. O procedimento licitatório na modalidade leilão, realizar-se-á no dia 22 DE
JUNHO DE 2009, no prédio da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua
Samuel Furtado, s/n, Centro, Cuité/PB, próximo ao Fórum, com início às 09:00 horas e
término com a arrematação de todos os lotes do leilão. O edital completo será fornecido pela
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das
8:00 às 11:00 horas no endereço acima citado. Maiores informações pelo telefone 83-3372-
2246 ou e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, 03 de junho de 2009.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, por seu Pregoeiro, designado
pela Portaria nº 003/2009, de 02.01.2009, publicada no dia 02 de Janeiro de 2009, publica
para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, pelo
Decreto nº 001/07 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Municipal, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade
PREGÃO na sede deste órgão, situado à Rua José Vidal, 111, Bairro Centro, na cidade de
Água Branca-PB, no dia 19.06.2009 às 10:00hs horas para AQUISIÇÃO DE UNIDADE
MOVEL DE SAUDE, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNI-
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB, conforme
Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas
na sede da prefeitura, no endereço acima indicado.

Água Branca-PB, 03 de junho de 2009.
SAULO CORREIA BORGES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Cel. Jose Vicente, 027 - Centro - Sousa - PB, às 10:00 horas do dia 19 de
Junho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação
de equipamentos fisioterapéuticos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sousa - PB, 04 de Junho de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2009
OBJETO: Locação de estrutura(palco, som, iluminação, gerador, banheiros quími-

cos) da Festa Popular João Pedro do município de Mãe D´água,conforme especificação do
edital e seus anexos. ABERTURA: na sala da CPL, dia 18 de junho de 2009, ás 08:00 horas.

INFORMAÇÕES: em todos os dias úteis, das 08: ás 12:00horas, no endereço Rua
Luis Furtado de Figueiredo, nº 48 – Centro, ou pelo fone: (83) 3428-1000.

Mãe D´água, 04 de junho de 2009
GILDERLEY MOURA RIBEIRO

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2009

O presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento do Pre-
gão Presencial n° 016-09 que objetiva a aquisição parcelada de gêneros alimentícios
diversos e carnes do dia 05 de junho de 2009 para o dia 10 de junho de 2009 às 14:00.

Bayeux - PB, 04 de junho de 2009
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratar profissional para elaboração, fiscalização e consultorias de
projetos de engenharia.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2009.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FPM/ICMS/RECUR-

SOS DIVERSOS. Elemento de Despesa: 33903601 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Física

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00093/2009 - 02.06.09 - ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS - R$ 9.765,00

LUZINETE LOURENÇO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 301.406.174-34, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 918/2009 em João Pessoa, 1 de junho de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Lava Jato, na Rua: Oscar Maciel Monteiro Nº 78 Alto da Boa Vista
Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2009-000202/TEC/LO-0045.

CLAUDIO CEZAR RIBEIRO. – CNPJ/CPF Nº 07.669.613/0001-65, torna público que
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 569/2009 em João Pessoa, 6 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias. Para
a atividade de: Pizzaria (bar e restaurante), na Praça Monsenhor Emiliano de Cristo, Nº
20 – Centro Município: ARAÇAGI – UF: PB. Processo: 2009-000146/TEC/LO-0034.

ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.118.886/0001-50, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu
a Licença de Operação nº 665/2009 em João Pessoa, 28 de abril de 2009 – Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Distribuidora de material médico e Hospitalar, na Rua: Das
Mangueiras Nº 182 A Loteamento Amazônia Park Praia do Jacaré Município: CABEDE-
LO – UF: PB. Processo: 2009-001292/TEC/LO-0272.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - CNPJ/CPF N° 08.924.581/0001-60 Torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 647/2009 em João Pessoa, 28 de abril de 2009 - Prazo:
365 dias. Para a atividade de: Duplicação da pista que dá acesso ao aeroporto interna-
cional Castro Pinto, com um percurso de 700m. Na(o) - DUPLICAÇÃO DA VIA QUE
DA ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX
Município: Bayeux - UF: PB. Processo: 2008-007088/TEC/LI-0460

Receita Federal anunciou
na última quarta-feira que
vai liberar a consulta ao

primeiro lote de restituições do Im-
posto de Renda multiexercícios 2009
e 2008, a partir das 9 horas de hoje.
Para saber se terá a restituição libe-
rada, o contribuinte pode acessar a
página da Receita na internet ou li-
gar para o telefone 146, tendo em
mãos o número do CPF (Cadastro
de Pessoa Física).

De acordo com a Receita, no dia
15 de junho, serão creditadas ao
mesmo tempo as restituições do
exercício de 2009 (ano-base 2008) e
residual de 2008 (ano-base 2007)
para um total de 1.274.345 contri-
buintes, totalizando um montante
de R$ 1,550 bilhão.

A

Receita Federal libera
hoje consultas ao 1º lote

 Para saber se terá direito ao benefício, o contribuinte deve acessar a página da RF na internet ou ligar
para o telefone 146, tendo em mãos o número do CPF

Em relação ao exercício de 2009,
serão creditadas restituições para
um total de 1.261.087 contribuin-
tes, com R$ 1,530 bilhão de créditos,
já acrescidos da taxa selic de 1,77%.

A Receita anunciou que estarão no
lote de restituição todos os contri-
buintes com mais de 60 anos que
não tenham pendências nas respec-
tivas declarações.

PROCEDIMENTO
Segundo o órgão, quem não infor-

mou o número da conta para crédi-
to da restituição deverá se dirigir ou
ligar para qualquer agência do Ban-
co do Brasil para agendar o crédito
em conta-corrente ou de poupança
em seu nome, em qualquer banco.

A restituição ficará disponível no

banco por um ano. Se o contribuinte
não fizer o resgate nesse prazo, deve-
rá fazer um requerimento através de
formulário disponível na internet.

CELULAR
A Receita Federal passará a envi-

ar para os telefones celulares dos
contribuintes, via SMS, comunica-
dos sobre o depósito da restituição
do Imposto de Renda, a partir do
exercício 2008. O projeto é de res-
ponsabilidade da área de tecnolo-
gia da Receita.

O contribuinte que desejar rece-
ber o aviso via SMS precisará ca-
dastrar o CPF e o número do celular
na página da Receita na internet
(www. receita.fazenda.gov.br) para
receber as informações.

Turismo cresce 32% de 2003 a 2006
O setor de turismo gerou R$ 149,642

bi no ano de 2006, o que representa
uma alta de 32% em relação ao resul-
tado de 2003, quando o setor teve uma
produção no valor de R$ 113,284 bi-
lhões. segundo mostra o estudo so-
bre a Economia do Turismo, divulga-
do na última quarta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

A pesquisa compara a evolução
do setor entre os anos de 2003 e
2006. Os valores correspondem às
atividades características do tu-
rismo, que o IBGE define como as
que “deixariam de existir em
quantidade significativa ou para
os quais o nível de consumo esta-
ria sensivelmente diminuído em

caso de ausência de visitantes.”
Em 2006, os valores gerados pelo

turismo foram 11,5% maiores em re-
lação ao ano anterior, quando o setor
gerou R$ 134,193 bilhões. No perío-
do, o setor representou 3,62% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do país. “O
desempenho das Atividades Carac-
terísticas do Turismo como um todo
só não foi mais expressivo devido à
redução no valor da produção obser-
vada nas atividades de transporte
aéreo (-9,2%) e de serviços auxiliares
dos transportes (-7,2%)”, constatou o
IBGE no estudo.

Entre 2003 e 2006, o setor de turis-
mo só cresceu, com uma aceleração a
partir de 2005, quando a alta foi de
11% ante o ano anterior.

Em 2006, o setor de turismo regis-
trou um montante de R$ 31,341 mi-
lhões em salários e outras remunera-
ções, o que representou 4,6% do setor
de serviços. Desse total, os salários e
ordenados representaram 85,9%, ou
seja, R$ 26,920 milhões.

ATIVIDADES
Entre as atividades envolvidas no

setor de turismo, os serviços de ali-
mentação representaram a maior
participação, com R$ 61,279 milhões
gerados em 2006, 40,94% do total. Em
segundo lugar aparece o transporte
rodoviário, com R$ 26,422 milhões e
17,67% do valor total, e em seguida,
as atividades recreativas, culturais e
desportivas (R$ 20 682,00 e 13,82%).
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Eliminado na Copa do Brasil o
Vasco ficou com a sensação de
que o resultado poderia ter sido
diferente pelo espírito de luta da
equipe. Mas não há tempo para
lamentações. A equipe de Dorival
Júnior vai focar a partir de agora

"Vasco volta as
suas atenções
para a Série B

Campinense foca a 1ª vitória
Com 4 derrotas e ocupando a última posição, o time rubro-negro estreia o novo treinador Argel Fucks diante do Atlético-GO no Amigão

“Paraíba democrática, terra amada”

O lateral Fernandes está de volta ao time depois de ficar três jogos
afastado por contusão. Ele está relacionado para enfrentar o Atlético

Marcos Lima
REPÓRTER

Campinense Clube
faz nesta sexta-feira,
5, seu quinto jogo na

Série B do Campeonato Brasi-
leiro. A partida será no está-
dio Amigão, em Campina
Grande e a terceira do time na
presença da sua torcida, pois
jogará em seus domínios.
Lanterna da competição, já
que ainda não pontuou, o ru-
bro-negro paraibano terá o
Atlético/GO como adversário,
time este campeão da Série C.

O lateral esquerdo, Fernan-
des, um dos “xodós” da torci-
da raposeira, será uma das
novidades no time. Depois de
passar três rodadas sem atuar,
devido contusão, o atleta foi li-
berado pelo Departamento
Médico e pode voltar a vestir
a camisa do clube. Ele está á
disposição do treinador, já que
foi relacionado no dia de on-
tem.  A recuperação de Fer-
nandes foi muito comemora-
da pela diretoria do time. “É
mais um reforço de luxo”, afir-
mou ontem Dorgival Pereira,
um dos dirigentes.

A exemplo do Campinense
Clube, o Atlético/GO é rema-
nescente da 3ª Divisão do
Campeonato Brasileiro, aliás
se sagrou campeão da Série C
de 2008. Na terceira divisão
do ano passado, as equipes se
enfrentaram duas vezes, sen-
do 2x1 para o time paraiba-
no, em Campina Grande e
0x0, em Goiás.

Campinense x Atlético/GO,
nesta sexta-feira, terá trio de
arbitragem de Pernambuco.
Wilson Sousa de Mendonça
será o árbitro central, auxili-
ado por Albino Andrade e Al-
cides Augusto de Lira Júnior.

O representante paraibano
vai para este jogo cheio de
transformações, a começar
pelo treinador. O técnico Ar-
gel, gaúcho de Porto Alegre,

faz sua estreia como o novo
comandante da equipe. Ele su-
cede Ferdinando Teixeira, dis-
pensado da equipe depois da
goleada de 5x1, em Ipatinga/
MG, pela quarta rodada da
Série B. O novo treinador vai
mandar a campo uma equipe
com sistema tático diferente.
A formação da Raposa será 4-
4-2 e não 3-5-2, como vinha
adotando o ex-treinador Fer-
dinando Teixeira.

Para Argel, o novo sistema
adotado trará mais ofensivida-
de para os rubro-negros. Ele
disse conhecer muito bem o
adversário e que com a forma-
ção terá condições suficientes
de deixar a praça de jogo com
a vitória, o que seria a primei-
ra do time na competição. On-
tem, o novo comandante da

equipe rubro-negra realizou o
último coletivo, oportunidade
que relacionou os 18 jogado-
res para a partida de hoje con-
tra o Atlético/GO.

O jogo que poderá significar
a reabilitação da Raposa, que
vem de 4 derrotas, está sendo
encarado com seriedade no
grupo. Desde a segunda-feira
(1º), quando chegou a Campi-
na Grande, o técnico Argel tem
realizado várias modificações
no time durante os treina-
mentos.

Ele não deu pistas de qual
será o time titular que enfren-
tará o Atlético Goianiense. Ele
promete anunciar o time
principal para o compromis-
so de hoje à noite apenas mi-
nutos antes do jogo.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

RE
BA

IX
AD

OS

     TIME PG J V E D GP GC SG #
1º  Guarani 12 4 4 0 0 10 5 5

2º  Ipatinga 10 5 3 1 1 12 6 6

3º  Vasco 9 4 3 0 1 7 3 4

4º  Brasiliense 9 4 3 0 1 7 4 3

5º  Portuguesa 8 4 2 2 0 4 2 2

6º  Figueirense 7 4 2 1 1 9 5 4

7º  Bahia 7 4 2 1 1 4 2 2

8º  Bragantino 7 5 2 1 2 8 7 1

9º  Atlético-GO 7 4 2 1 1 6 6 0

10º  Paraná 7 5 2 1 2 5 6 -1

11º  Vila Nova 7 4 2 1 1 3 5 -2

12º  América-RN 6 4 2 0 2 5 4 1

13º  Duque de Caxias 6 4 2 0 2 7 7 0

14º  Ponte Preta 5 4 1 2 1 4 3 1

15º  Juventude 4 5 1 1 3 6 9 -3

16º  São Caetano 3 4 1 0 3 2 5 -3

17º  ABC 3 4 1 0 3 3 8 -5

18º  Ceará 2 4 0 2 2 4 7 -3

19º  Fortaleza 0 4 0 0 4 6 11  -5

20º  Campinense 0 4 0 0 4 4 11  -7
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Começam hoje
as competições

Vinte e uma partidas estão previstas para esta sexta-feira pelos Jogos Escolares nas
modalidades de futsal, basquete e voleibol nos ginásios da UFPB, Pio X, Dede e Master

exclusivamente a Série B e, para o
lateral-esquerdo Ramon, o time
pode esperar algo melhor daqui
para frente. “Se o time continuar
dessa forma, só temos a crescer.
Se fomos eliminados da Copa do
Brasil é porque algo de muito
bom está reservado para o Vasco
mais à frente” acredita o jogador
vascaíno. O principal objetivo
agora na temporada é retornar à
elite do futebol brasileiro.

O Ministério das Relações
Exteriores pensa em levar o
clássico entre Flamengo e
Corinthians para ser disputado na
Palestina. Através do departamen-
to criado para utilizar o esporte
como ferramenta na diplomacia

"Clássico Fla e
Corinthians

   na Palestina

O

A campinense Mary Emannuella
da Costa Oliveira terminou na 15ª
posição na prova dos 10 mil
metros feminino, no Troféu Brasil
Caixa de Atletismo, ontem, no Rio
de Janeiro. A paraibana marcou o
tempo de 37m21s61. Dezoito
atletas participaram da prova

"Mary é 15ª no
Troféu Brasil

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Teste de fogo

Juvenil 2009
A Federação Paraibana

de Futebol, através do seu
Departamento Amador,
informou ontem que não
haverá mudanças na ta-
bela de jogos programa-
dos para amanhã, dia 6.
Algumas equipes acredi-
tavam que o jogo da Sele-
ção Brasileira contra o
Uruguai, programado
para às 16 horas poderia
adiar a rodada, o que foi
descartado por Carmem
Lúcia, responsável pelo
Departamento. Bons jogos
ocorrerão nos mais diver-
sos bairros da Capital,
pela 2ª fase da competição.

Punição
A próxima rodada da Se-

gunda Divisão do Estadual
2009 não terá sete jogadores
em campo, pois os mesmos
terão que cumprir suspen-
são automáticas. O maior
número de suspensos está
punido pelo cartão verme-
lho. O restante não vai po-
der atuar devido à punição
pelo terceiro cartão amare-
lo. Os jogadores que foram
expulsos na rodada passada
são: Elton (Picuí Club), Israel
(Santa Cruz de Santa Rita),
Bruno Recife (CSP), Júnior
Mota (Atlético de Cajazeiras)
e Delany (Cruzeiro de Itapo-
ranga), de acordo com a FPF.

O Brasil, com praticamente todos as suas “constelações”,
estará em campo amanhã.Será mais um “teste de fogo”
para o técnico Dunga. O confronto, no estádio Centenário,
em Montevideo, contra o Uruguai será a oportunidade da
nação brasileira dar mais credibilidade à nossa seleção que,
diga-se de passagem, não vence o adversário há exatos 33
anos naquela praça de esportes. A queda brusca do time
no ranking da Fifa, onde caiu da primeira colocação para a
quinta, bem como a segunda colocação nas Eliminatórias
da Copa do Mundo, atrás do Paraguai, mostra que o fute-
bol pentacampeão do mundo não é mais o mesmo. Certo
que os jogadores são convocados às vésperas dos jogos,
não tendo tempo suficiente para um treinamento melhor
detalhado, mas desempenhar um bom papel dentro de
campo é obrigação de todos. Depois do Uruguai, outro
teste, desta feita na quarta-feira (10) contra o Paraguai.

Paraibano de Basquete

Cinco jogos estão programados para este sábado, dia 6, pelo
Campeonato Paraibano de Basquetebol 2009. As partidas ocor-
rerão no ginásio do Centro Administrativo Municipal, na Capi-
tal e no Meninão, em Campina Grande. O TCE vai enfrentar o
Campinense; Geo JP joga com o Projeto Segundo Tempo, no Sub-
15; Geo JP enfrenta as Lourdinas, no Sub-15; Queimadense x
Ansef duelam na categoria Sub-20 e Avab/CG joga com a AABB.

Mais um rebaixado
O Rio Negro, um dos clubes mais tradicionais do Amazo-

nas, é o segundo rebaixado no Campeonato Amazonense de
2009. Em uma partida fraca e disputada debaixo de muita
chuva, o time alvinegro ficou em um melancólico empate sem
gols contra Manicoré, no Estádio Vivaldão, em Manaus.Com
este resultado, o Galo permanece na lanterna da classificação
geral, com apenas sete pontos. Faltando uma rodada para o
fim do returno, não pode mais alcançar o próprio Manicoré e
o Sul América, ambos com 13.

do Brasil com outros países, o
governo apresentou a ideia aos
clubes, e o pedido deve ser
formalizado na próxima segunda-
feira. O clássico, válido pelo
Campeonato Brasileiro e
agendado para o dia 28 de
novembro, pode ser marcado para
ser disputado na Palestina. Os
clubes já discutem a possibilida-
de. E o governo promete arcar
com todos os custos da operação.

JOGOS ESCOLARES

Marcos Lima
REPÓRTER

s Jogos Escolares da Paraíba
2009, faixa etária 12-14 anos,
programa para esta sexta-fei-

ra, dia 5, primeiro dia de disputas, 21
partidas. Serão 14 jogos de futebol de
salão; 4 na modalidade de basquete-
bol e 3 no voleibol. O evento foi aberto
ontem á tarde e 89 colégios das cida-
des de João Pessoa, Cabedelo, Conde,
Santa Rita e Bayeux, integrantes da 1ª
Regional de Ensino participam da
competição.

As disputas de voleibol ocorrerão no
ginásio de esportes da Universidade
Federal da Paraíba, Campus I, em João
Pessoa. O futsal, na categoria mascu-
lina, terá seus jogos realizados nesta
sexta-feira nas quadras do Colégio
Marista Pio X e na Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho, antigo Dede. Já as par-
tidas de basquete serão realizadas na
quadra do Colégio Master.

Este ano, os Jogos Escolares da Paraíba
teve um aumento em torno de 30% refe-
rente ao número de colégios inscritos e
de atletas. Os 21 jogos a serem disputa-
dos nesta sexta-feira é o início das 242
partidas programadas pelos organiza-
dores nas 10 modalidades esportivas:
voleibol, handebol, basquetebol, futsal,
natação, atletismo, judô, tênis de mesa,
xadrez e ginástica rítmica e artística. Se-
rão 153 no masculino e 89 no feminino.

Os Jogos Escolares da Paraíba, ao lon-
go dos anos, teem revelado grandes no-
mes para o esporte paraibano e nacio-
nal. Alguns atletas, atualmente, defen-
dem grandes clubes do cenário nacional.
As escolas campeãs nestes jogos estarão
aptas a disputarem a etapa estadual, que
será realizada no segundo semestre na
cidade de Monteiro, onde vão sair os re-
presentantes paraibanos para as Olim-
píadas Escolares Brasileira, categoria 12-
14, que ocorrerão na cidade de Poços de
Caldas, Região Sul de Minas Gerais, no
período de 10 a 20 de setembro
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
VOLEIBOL MASC/FEM #

FUTSAL MASCULINO #

8 horas UFPB Pio X  x  CNEC

9 horas UFPB Marista x IE

10 horas UFPB Geo Tambau x Geo Sul

BASQUETE MASCULINO #
8 horas Master Geo Tambau  x Líder

9h15 Master Pio X  x Pio XI

10h30 Master Geo Sul  x Motiva

11h45 Master Lourdinas  x Evolução

7h45 Pio X M. Geni x P. Calmont

8h50 Pio X IRB x C. Rogers

9h40 Pio X N.S. Fátima x Sesqui

10h30 Pio X Pio X x J.Navarro

11h20 Pio X J. XXIII x Anglo

7h45 Dede Líder x Geo Tambau

8h50 Dede A. Chateaubriand x Geo Sul

9h40 Dede IE x Evolução

10h30 Dede Século x Meta

11h20 Dede Interactivo  x  A. Cabral

13h45 Dede Corujinha  x D. Santiago

14h50 Dede E. União  x Polígono

15h40 Dede H. Almeida  x A. Tamandaré

16h30 Dede Motiva  x Sest

Vários jogos de futsal vão acontecer no ginásio do Dede hoje
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“Paraíba democrática, terra amada”

Luís Fabiano encontra rivais
Atacante brasileiro conhece bem a defesa uruguaia porque dois zagueiros, Godin e Cáceres, já foram seus adversários no futebol espanhol

confiança de Luís Fabia-
no é grande para enfren-
tar o Uruguai no pró-

ximo sábado, dia 6 de junho,
pelas Eliminatórias da Copa de
2010, principalmente pelo fato
de ter pela frente uma já conhe-
cida defesa, onde os dois zaguei-
ros são velhos rivais pelo Cam-
peonato Espanhol. Atacante do
Sevilla, o jogador da Seleção
Brasileira enfrentou Godin, do
Villarreal, e Cáceres, do Barce-
lona. Por conta disso, Luís Fa-
biano já avisou que sabe o ca-
minho da rede uruguaia.

O jogador do Brasil já sabe o
que terá pela frente, principal-
mente o espírito “viril” dos za-
gueiros adversários. “Os za-
gueiros do Uruguai já me conhe-
cem e eu os conheço também.
Eles jogam no futebol espanhol,
tanto o Godin, do Villarreal,
quanto o Cáceres, que joga no
Barcelona. Já sei o caminho e o
que fazer. Já apanhei deles tam-
bém no Espanhol, eles batem
bastante. Graças a Deus, tive a
felicidade de vencer o Godin em
duas oportunidades. Mas ago-
ra a história é diferente. Brasil e
Uruguai é uma partida muito
pegada, é um outro jogo”.

Na temporada 2008/2009 do
Campeonato Espanhol, con-
quistado pelo Barcelona, Luís
Fabiano enfrentou cada um dos
zagueiros adversários em duas
oportunidades. O saldo não é
negativo e nem positivo. Seu
clube, o Sevilla, venceu o Villar-
real nas duas ocasiões, por 1 a
0 no primeiro turno e por 2 a 0
no segundo, com um gol do ata-
cante. Contra o campeão Bar-
celona a história é outra. Foram
duas goleadas sofridas, uma
por 3 a 0 e outra por 4 a 0.

Luís Fabiano disse que tem
consciência da pressão que a
equipe enfrentará em Montevi-
déu, mas disse que se o adver-
sário der uma “bobeada” vai
colocar a bola na rede.

“A gente sabe que vai ser
complicado jogar fora de casa,
será uma pressão muito gran-
de. O Uruguai tem jogadores
que estão muito bem na Euro-
pa, como é o caso do Forlán, que
foi Bola de Ouro. Temos que ter
cuidado, mas acredito muito
na força da Seleção Brasileira.
Uma bobeada do Uruguai e
nós vamos fazer o nosso golzi-
nho também”, conclui o cami-
sa 9 do Brasil.

Com o empate em 0 a 0 com o
Vasco no estádio do Pacaembu,
o Corinthians chega à sua quin-
ta final de Copa do Brasil. Duas
delas com Mano Menezes no
comando. Após a partida, o trei-
nador lembrou a decisão do
ano passado, quando o time foi
batido pelo Sport e espera que,
dessa vez, a história seja dife-
rente.

"É o segundo ano seguido que
chegamos e vamos tentar es-
crever o final que não tivemos
ano passado. Vamos tentar es-
crever o final feliz", decretou o
comandante.

O técnico ainda admitiu que
o adversário foi superior na
noite desta quarta-feira. Preci-
sando fazer gol para conseguir
a vaga, o Vasco foi pra cima e
pressionou o Corinthians.

Apesar da pressão, para
Mano, o sofrimento não é um
privilégio da torcida corintia-
na. Segundo ele, todas as equi-
pes encontram jogos difíceis
pela frente. "Acho que é difícil
para todo mundo. Todos têm
jogos difíceis. Desperdiçamos

alguns gols, mas tivemos ma-
turidade mais uma vez", res-
saltou o treinador.

O Corinthians vai enfrentar o
Internacional na final da Copa
do Brasil. A primeira partida vai
acontecer no próximo dia 17 .

INTERNACIONAL
Visivelmente aliviado, Tite

foi entrevistado após garantir
o Inter na final da Copa do Bra-
sil, nesta quarta-feira. Essa será
a segunda vez que ele decidirá
o título da competição. Nova-
mente, o Corinthians está no
seu caminho para erguer a
taça. Em 2001, com o Grêmio,
ele atingiu o objetivo.

Para poder enfrentar o rival,
Tite sofreu. Os colorados per-
deram por 1 a 0 e foram pressio-
nados nos últimos minutos de
partida. Para aumentar o dra-
ma, Bolívar acabou expulso a 6
minutos do fim do confronto.
O treinador chegou a temer
pela eliminação. No fim, o Inter
se fechou e não sofreu gol, atin-
gindo pela segunda vez na his-
tória a decisão do torneio.

URUGUAI X BRASIL

"O primeiro tempo não fomos
bem. No segundo, nos ajusta-
mos, neutralizamos. O Coritiba
foi merecedor do resultado, pois
fez um primeiro tempo melhor.
Nos 180 minutos, a classifica-
ção do Inter foi justa", opinou o
treinador, comemorando a vi-
tória por 3 a 1, em Porto Alegre.

Na primeira vez que chegou

na final da Copa do Brasil, em
1992, o Inter se deu bem. Aca-
bou campeão derrotando o
Fluminense, no Beira-Rio. Os
dois confrontos decisivos ocor-
rerão em 17 de junho e em 1º
de julho. Os embates coloca-
rão frente a frente dois treina-
dores gaúchos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

REPRODUÇÃO

CBFNEWS/DIVULGAÇÃO

Mano agora aposta no título contra o Internacional
COPA DO BRASIL

O atacante Ronaldo esteve bem marcado diante do Vasco, no Pacaembu

A

Luís Fabiano tem treinado com muita disposição e se mostra otimista para o jogo deste sábado contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Na Senzala, úmida, estreita,
Brilha a chama da candeia,
No sapé se esgueira o vento.
E a luz da fogueira ateia.

Junto ao fogo, uma africana,
Sentada, o filho embalando,
Vai lentamente cantando
Uma tirana indolente,
Repassada de aflição.
E o menino ri contente...
Mas treme e grita gelado,
Se nas palhas do telhado
Ruge o vento do sertão.

Se o canto pára um momento,
Chora a criança imprudente ...
Mas continua a cantiga ...
E ri sem ver o tormento
Daquele amargo cantar.
Ai! triste, que enxugas rindo
Os prantos que vão caindo
Do fundo, materno olhar,
E nas mãozinhas brilhantes
Agitas como diamantes
Os prantos do seu pensar ...

E voz como um soluço lacerante
Continua a cantar:

"Eu sou como a garça triste
"Que mora à beira do rio,
"As orvalhadas da noite
"Me fazem tremer de frio.

[...]

A cantiga cessou. . . Vinha da estrada
A trote largo, linda cavalhada
De estranho viajor,
Na porta da fazenda eles paravam,
Das mulas boleadas apeavam
E batiam na porta do senhor.

[...]

A porta da fazenda foi aberta;
Entraram no salão.

Por que tremes mulher? A noite é calma,
Um bulício remoto agita a palma
Do vasto coqueiral.
Tem pérolas o rio, a noite lumes,
A mata sombras, o sertão perfumes,
Murmúrio o bananal.

Por que tremes, mulher? Que estranho crime,
Que remorso cruel assim te oprime
E te curva a cerviz?
O que nas dobras do vestido ocultas?
É um roubo talvez que aí sepultas?
É seu filho ... Infeliz! ...

Tragédia
no mar

Romantismo

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

DE LETRAS DA UFPB

[...]

- Escrava, dá-me teu filho!
Senhores, ide-lo ver:
É forte, de uma raça bem provada,
Havemos tudo fazer.

Assim dizia o fazendeiro, rindo,
E agitava o chicote...
A mãe que ouvia
Imóvel, pasma, doida, sem razão!
À Virgem Santa pedia
Com prantos por oração;
E os olhos no ar erguia
Que a voz não podia, não.

[...]

Senhor, por piedade, não
Vós sois bom antes do peito
Me arranqueis o coração!
Por piedade, matai-me! Oh! É impossível
Que me roubem da vida o único bem!
Apenas sabe rir é tão pequeno!
Inda não sabe me chamar? Também
Senhor, vós tendes filhos... quem não tem?

[...]

- Senhores! basta a desgraça
De não ter pátria nem lar, -
De ter honra e ser vendida
De ter alma e nunca amar!

[...]

O que li
A obra em destaque "Tragédia no mar" faz parte da produção literária de

Antônio Frederico de Castro Alves, ou simplesmente Castro Alves, poeta
baiano que nasceu no dia 14 de março de 1847 e morreu em 6 de julho de 1871
com apenas 25 anos de idade.

 Dentre suas obras mais conhecidas destacam-se "Espumas Flutuantes", "A
Cachoeira de Paulo Afonso", "Os Escravos", "Hinos do Equador", "Navio Ne-
greiro", "Tragédia no mar" e o drama "Gonzaga ou a Revolução de Minas",
produzido para o teatro e representado na Bahia e em São Paulo.

Integrando a geração do Romantismo brasileiro, Castro Alves direcionou
sua obra para duas causas importantes: a defesa da abolição da escravatura e
a defesa da República. Por sua vasta e excelente produção, tornou-se um dos
nomes mais importantes do Romantismo brasileiro.

Café pequenoCafé pequeno

CASTRO ALVES

Ó mãe do cativo! que alegre balanças
A rede que ataste nos galhos da selva!
Melhor tu farias se à pobre criança
Cavasses a cova por baixo da relva.

Ó mãe do cativo! que fias à noite
As roupas do filho na choça da palha!
Melhor tu farias se ao pobre pequeno
Tecesses o pano da branca mortalha.

Misérrima! E ensinas ao triste menino
Que existem virtudes e crimes no mundo
E ensinas ao filho que seja brioso,
Que evite dos vícios o abismo profundo ...

E louca, sacodes nesta alma, inda em trevas,
O raio da espr'ança... Cruel ironia!
E ao pássaro mandas voar no infinito,
Enquanto que o prende cadeia sombria! ...

A mãe do cativo

................
Integrando a geração do
Romantismo brasileiro,

Castro Alves direcionou sua
obra para duas causas

importantes: a defesa da
abolição da escravatura e a
defesa da República. Por sua
vasta e excelente produção,

tornou-se um dos nomes
mais importantes do

Romantismo brasileiro.................

Porém nada comove homens de pedra,
Sepulcros onde é morto o coração.
A criança do berço ei-los arrancam
Que os bracinhos estende e chora em vão!

[...]

Assim a escrava da criança ao grito
Destemida saltou,
E a turba dos senhores aterrada
Ante ela recuou.

- Nem mais um passo, cobardes!
Nem mais um passo! ladrões!
Se os outros roubam as bolsas,
Vós roubais os corações! ...

Entram três negros possantes,
Brilham punhais traiçoeiros...
Rolam por terra os primeiros
Da morte nas contorções.

Um momento depois a cavalgada
Levava a trote largo pela estrada
A criança a chorar.
Na fazenda o azorrague então se ouvia
E aos golpes - uma doida respondia
Com frio gargalhar! ...



Os Cabras de Mateus
abrem Arraiá da Capitá
Depois do enorme sucesso da primeira edição do “Arraiá da
Capitá” o Sindicato dos Bancários repete a dose este ano
em sua sede em João Pessoa (Av. Beira Rio, Tambauzinho).
Na programação dos 4 dias de festa e cultura estarão se
apresentando artistas destacados na cena da música
regional tais como os grupos Explosão Nordestina e Os
Cabras de Mateus, que abrem o projeto hoje,  dia 5,  e
mostram como se consegue conciliar música de qualidade
com diversão sem fazer letras de dúbio sentido.
No segundo dia do “Aarriá da Capitá” estarão no palco o
grupo Luiz Bento & Forró Aruanda e Zezinho do Acordeon,
no terceiro o Swing Nordestino e Os Cabras de Mateus e no
quarto dia, Verônica Ryos e Herdeiros do Forró contando
ainda com a participação de Zezinho do Acordeon. Os
interessados em fazerem logo suas reservas de mesas ou
obter mais informações, devem entrar em contato através dos
telefones 3224-2054, 9914-0186, 9931-0035 ou 9114-0011.

Viajar é descobrir
que todo mundo
está errado
sobre os outros
países

Aldous Huxley,
ESCRITOR

"

p
a
n
o
râ

m
ic

a
ch

a
m

a
d
a
s

‘A farsa do poder’ inicia
nova temporada em JP
Espetáculo dirigido por Christina Streva entrará em

cartaz, hoje à noite, no Teatro Santa Roza. 18
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Quarta parte do filme sobre a
luta contra androides estreia
hoje nos cinemas paraibanos

O
Lilla Ferreira
REPÓRTER

aguardado filme Exterminador do
Futuro: A Salvação (Terminator
Salvation), estreia nesta sexta-fei-

ra (5) em todo o país, incluindo os cinemas
de João Pessoa, e abre a segunda trilogia da
saga de O Exterminador do Futuro, cujos
dois primeiros filmes foram protagoniza-
dos pelo atual governador da Califórnia,
Arnold Schwarzeneger. Com um orçamen-
to de US$ 200 milhões e direção de McG, de
As Panteras, traz no elenco Christian Bale,
Helena Bonham Carter, Sam Worthington
e Anton Yelchin.

A história dará início a uma nova trilo-
gia, centrada na guerra entre homens e
máquinas. Depois do apocalipse de 2018,
John Connor (Christian Bale, de Batman, o
Cavaleiro das Trevas) é o homem destina-
do a liderar as forças de resistência huma-
na contra a Skynet e suas máquinas exter-
minadoras de seres humanos.

Vai ser difícil olhar para Bale e desvincu-

Campina Grande recebe
10º Salão de Artesanato
Evento homenageia artesãs de Cajazeiras e terá como tema

‘Mãos ao Barro’; começa hoje e termina dia 28. 19

“

lar sua imagem do último Batman. Talvez a
ideia do produtor tenha sido a de dar um
caráter de super-herói a John Connor, um
tanto quanto apagado no terceiro filme da
primeira trilogia. Nada melhor do que um
ator confundido com um personagem de
peso, e com os antecedentes de Batman, para
emprestar um pouco mais de credibilidade
ao personagem e um pouco mais de espe-
rança à humanidade à beira do extermínio.

São seres híbridos, e não se sabe mais
quem é humano e quem é máquina. No pri-
meiro filme as coisas eram bem definidas.
Homem era homem, máquina era máquina.
Agora tudo se confunde e o mundo da ficção
está cada vez mais próximo do chamado
mundo real.

O filme mal estreou e seus produtores já
anunciaram que o Exterminador do Futuro
5 deve ser lançado em 2011. Será o início de
uma nova trilogia. A versão que estreia nes-
ta sexta-feira foi precedida por O Extermi-
nador do Futuro (1984), O Exterminador do
Futuro 2 (1991) e O Exterminador do Futuro
3 - A Rebelião das Máquinas (2003).

está de volta
à tela grande

EXTERMINADOR
O
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Luana Piovanni é a estrela
de ‘A Mulher Invisível’

Documentário
‘Nosso Planeta,
Nossa Casa’

As Cataratas do Iguaçu foram
incluídas no badalado documentário

‘Nosso Planeta, Nossa Casa’

A atriz Luana Piovanni
contracena com Selton
Melo e Vladimir Brichta

Outra boa opção que estreia neste 5 de junho,
Dia Internacional do Meio Ambiente, simulta-
neamente em 54 países é  Home – Nosso Planeta,
Nossa Casa, produção que conta com uma cam-
panha mundial de mobilização. Dirigido por
Yann Arthus-Bertrand um consagrado diretor
de fotografia que, desde jovem se interessa pela
vida selvagem e pela natureza, o filme é parte de
uma mobilização mundial em prol da conscien-
tização ambiental.

O filme mostra como estamos impondo mudan-
ças radicais à terra nas últimas décadas e como ela
vem reagindo ao elemento humano. O objetivo é
fazer com que a população tome consciência dos
danos causados por essas mudanças e do limitado
tempo que nos resta para manter o que ainda vive.

Uma experiência original que registra uma
viagem única pelo planeta Terra. Filmado in-
teiramente do ponto de vista de cima, uma vi-
são que pretende sensibilizar, educar e consci-
entizar as plateias de todo o mundo sobre a
fragilidade de nosso lar, ao demonstrar que tudo
que é vivo e belo sobre nosso planeta está inter-
ligado. Sua missão é alertar que, apesar dos
males que causamos nos últimos 50 anos à Ter-
ra, ainda há chance de salvarmos nossa casa.

A Mulher Invisível, uma comédia criada, roteirizada e diri-
gida por Cláudio Torres (filho da atriz Fernanda Torres) traz
no elenco Luana Piovanni, Selton Melo e Vladimir Brichta, e é
outra boa opção de filme que estreia nesta sexta. O filme conta
a história de Pedro, um romântico incurável que, mesmo de-
pois de sofrer uma desilusão amorosa, acredita ter encontra-
do a mulher ideal: Amanda, sua bela, amiga e dedicada vizi-
nha. Ao mesmo tempo, seu amigo Carlos, pragmático, não
acredita em amor e o desencoraja a investir numa relação
com uma mulher que ninguém conhece.

Mas Pedro está, definitivamente, apaixonado. E ela é ma-
ravilhosa. Pelo menos até Pedro começar a desconfiar de que
ela tem um único, mas terrível defeito, Amanda não existe!
Um filme leve, com uma boa dose de romance. Sua preten-
são é a diversão, garantindo boas risadas. Vale à pena confe-
rir e dar aquela força ao cinema nacional.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Comédia

A FARSA
DO PODER

grupo de teatro Osfodiário ini-
cia, a partir de amanhã, dia 6, a
primeira temporada do espetá-
culo “A farsa do poder” que se-

gue durante os dias 7, 12, 13 e 14 deste
mês. A supervisão é assinada pela dire-
tora carioca Christina Streva. O elenco é
formado pelos atores Daniel Porpino,
Thardelly Lima, Dudha Moreira e Fabí-
ola Morais. A peça tem início às 20 ho-
ars. Ingressos no valor de R$ 10 e R$ 5.

A peça é uma livre adaptação da obra
homônima do dramaturgo potiguar Raci-
ne Santos, e se passa na pequena cidade de
Cudimundo. O prefeito corrupto e o dele-
gado, seu braço direito, veem seu poder
ameaçado pela chegada do governador.

Tal ocasião é a oportunidade perfeita
para o astucioso poeta popular Ferreiri-
nha tirar vantagem, conquistar a admi-
ração de seu grande amor Das Dores, e “de
quebra” reformar o cabaré de Malvorosa.

A divertida trama convida o público
ao universo da comédia popular apre-
sentando essas personagens presentes
em qualquer cidade, seja numa capital
ou num pequeno vilarejo do interior.

A peça leva ao riso mostrando o con-
turbado convívio desses tipos popula-
res, ao mesmo tempo em que provoca
uma reflexão sobre as arbitrariedades
presentes nas relações de poder da so-
ciedade.

Espetáculo será encenado,
amanhã, a partir das 20
horas, no Teatro Santa Roza,
em João Pessoa

A primeira apresentação de A farsa do
poder” aconteceu em dezembro de 2008
no Teatro Lampião da UFPB. Logo em
seguida foi encenada no Festival de Tea-
tro de Cajazeiras, onde conquistou cin-
co premiações, incluindo melhor dire-
ção e melhor espetáculo.

Esta temporada tem patrocínio do Se-
brae PB e da Fofex, e apoio cultural da
Energisa e Restaurante Picuí. Produção:
Trato – Assessoria e Produção Cultural.

Osfodiário foi criado em 2008, a partir
da Especialização em Representação Te-
atral da Universidade Federal da Paraí-
ba. Ao longo de seis meses o elenco - for-
mado pelos atores Daniel Porpino, Thar-
delly Lima, Dudha Moreira e Fabíola
Morais - realizou uma investigação teó-
rico-prática em torno de nomes como o
do italiano Dario Fo e do francês Jacques
Lecoq, buscando nas referências históri-
cas da Commedia Dell‘Arte a técnica de
representação dos atores.Sem medo de
abusar das convenções teatrais, Osfodi-
dário tem seu foco no trabalho do ator,
buscando a simplicidade estética e um
fazer teatral que diverte e faz pensar.

O autor
Racine Santos nasceu em Natal, em 1948. No
grupo de Teatro Amador de Natal, do então
professor Sandoval Wanderley, atuou,
escreveu, dirigiu peças de teatro. Aos 28 anos,
em 1976, estreou o espetáculo A festa do Rei
no Teatro Alberto Maranhão. Desde então,
Racine já consolidou 14 textos teatrais.

SAIBA MAIS #

DIVULGAÇÃO

O

São João com Fartura contará com
Trem do Forró e Pastoril Profano

Apresentação do Pastoril Profano será dia 1º de julho, no Teatro Santa Roza, na Capital

Pelo quarto no seguido o Projeto “São João
com Fartura: Alimente essa ideia” firma
parceria com o  Sesc/Senac, promovendo
duas viagens do já conhecido Trem do For-
ró e uma apresentação da peça teatral Pas-
toril Profano. As atividades buscam aten-
der até 2.800 pessoas e arrecadar 10 tonela-
das de alimentos, que serão destinadas a
entidades cadastradas pelo Sesc.

O São João com Fartura é realizado pelo
curso de Relações Públicas da Universi-
dade Federal da Paraíba,  e tem como
objetivo cumprir metas de arrecadação
de alimentos não perecíveis para distri-
buição de cestas básicas durante a épo-
ca de São João.

Duas viagens serão realizadas, nas

datas de 4 e 5 de julho, às 15 horas e
com retorno às 17h30. O trem conta
com cinco vagões e um trio de forró-
pé-de-serra em cada um, garantindo
a animação da viagem, que vai da es-
tação João Pessoa até a Estação Ferro-
viária de Bayeux. Já em Bayeux, por
conta de uma parceria com a prefei-
tura local, terá apresentações de qua-
drilhas e stands de comidas típicas. O
passeio é aberto ao público, e para re-
servar sua vaga basta levar 5 quilos
de alimentos no posto de troca, locali-
zado no Banco de Alimentos do Sesc
Centro, na data que ainda será divul-
gada. Cada viagem de trem vai ter ca-
pacidade para 1000 pessoas.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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O que é belo
não morre

Percebia a hora porque não
havia sombra na calçada e a
fome queria destruir o estômago...

Artesanato

U
EM CAMPINA

m dos principais atrativos para
o turista que chega a Campina
Grande para o Maior São João

do Mundo é o 10º Salão de Artesanato
da Paraíba, que será instalado na entra-
da da cidade, na Avenida Severino Be-
zerra Cabral, 995, de hoje até o dia 28
deste mês, reunindo trabalhos dos arte-
sãos cadastrados no Programa de Arte-
sanato Paraibano.

A iniciativa é do Governo do Estado
da Paraíba e do Sebrae, com apoio do
Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Eco-
nômica e do Campina Auto Clube. O
evento vai homenagear o grupo de lou-
çeiras de Cajazeiras denominado de Loi-
ça, que trabalha com a tipologia Barro e
tem como um diferencial a cerâmica
bordada, graças a uma parceria com um
grupo de bordadeiras também daquela
região. Por isso o tema deste 10º Salão
será “Mãos no Barro”.

O projeto de concepção do 10º Salão
de Artesanato da Paraíba é da arquiteta
Sandra Moura, que vai privilegiar o pro-
duto artesanal em consonância com a
arte da decoração, demonstrando que o
artesanato de qualidade pode estar nos
ambientes mais refinados do país. O es-
paço terá uma área de 2.500 metros qua-
drados e será decorado pelos profissio-
nais Babá Santana, José Sereco e Haen-
del Melo, integrantes da equipe do Pro-
grama de Artesanato Paraibano, sob o
comando de Marielza Rodriguez Targi-
no de Araújo.

O Salão vai expor peças produzidas
por 4.299 artesãos de 96 municípios do
Estado que hoje fazem parte do Progra-
ma de Artesanato Paraibano, oriundos
de Cooperativas, Associações, Grupos

de Produção, Núcleos e também arte-
sãos individuais. Os ambientes serão di-
vididos entre hall com exposição de 12
ceramistas e a feira propriamente dita,
com artesanato, habilidades manuais e
gastronomia.

No espaço do Artesanato estarão as ti-
pologias Artesanato Indígena, Brinquedos
Populares, Cerâmica, Couro, Fibras, Batik,
Bordado, Crochê, Fuxico, Macramé, Labi-
rinto, Renda Renascença, Tecelagem, Va-
gonite, Reciclados, Tricô Artístico, Retalhos,
Madeira, Pedra, Osso, Flande, Aço, Ferro,
Xilogravura e Cordel.

No espaço de Habilidades Manuais es-

Nos anos 70 a cultura do sisal no Cu-
rimataú, mais destacadamente em Cui-
té, foi essencial para a economia da re-
gião e para a sobrevivência das comu-
nidades rurais, dependentes da agricul-
tura familiar em função das condições
do clima semi-árido.

A capacidade de gerar oportunidades
abria o mercado de trabalho, gerava em-
prego e renda. A cidade vivia um tempo
de glória, e igual a todo lugar, havia um

ponto de convergência: “O bar Ouro
Verde”.

Nas segundas-feiras, dia de feira na
cidade, ajudava meu pai no armazém -
um comércio de compra e venda de fi-
bras, que ficava de frente ao mercado
central.     Mas os acontecimentos só me
prendiam até o meio-dia. Percebia a hora
porque não havia sombra na calçada e a
fome dava a impressão de querer des-
truir o estômago.  A impaciência irrita-
va meu pai que, para ver-se “livre” de
mim, abria o cofre, tirava uma nota de
dez (um Santos Dumont) e dispensava-
me.

Eu almoçava e batia pernas para o bar
(Ouro Verde) do meu tio. Mal me via e já
pedia para limpar uma mesa, deixar cer-
veja noutra, dar um recado. Os fregue-
ses se atropelavam em meio à confusão
das conversas, gargalhadas, dos versos
dos repentistas...

 “...Quem amar uma, eu amarei dez,
quem amar dez,  amarei cem,

 Amo todas, não deixo uma e nem dez
para ninguém...

...São mentiras do amor, pois só a dor é
quem conforta a minha solidão...”

Um bom verso era medido pela rea-
ção das pessoas. Gostava daquilo; às
vezes ficava feito uma estátua, admiran-
do, vendo o verso nascer, a riqueza da
rima, a surpresa do sentido. De repente,
um grito. Era meu tio. “Olha o serviço!”
Ia socorrer algum freguês desesperado
por uma cerveja. De lá eu escutava pe-
daços de versos, aplausos, boas risadas.

Certa vez um homem deu um mote:
“A fantasia são as asas do pássaro do

coração.”

O repentista estava sempre pronto:
“Na estiagem do isolamento quando

no peito bate a tristeza...
Despeço-me da dor, do rancor e das

mágoas que irrigam a solidão,
Pro meu peito só aceito a boa recorda-

ção porque
O que é belo não morre: transforma-

se em outra beleza...”
O passado ficou onde está: na imobili-

dade do silêncio. Restou a fantasia que,
através das suas asas, vez ou outra, traz
boa recordação. Lembro do homem, do
mote, da morte da mulher, causa da sua
solidão. Lembro do violeiro.

No fim do dia ganhava outro “Santos
Dumont“. Pronto, agora tinha dinheiro
para o cinema pela semana inteira. Era
tudo!

Boa infância, belas lembranças... Mas
as lembranças bastam, mesmo que boas,
mesmo que belas. Afinal de contas, o que
é belo não morre: transforma-se em ou-
tra beleza...

tarão peças de Barro, Bijuterias, Brinque-
dos, Sisal, Biscuit, Cabaça, Bordados, Cro-
chê, Fuxico, Retalhos, Tapeçaria, Tecela-
gem, Vagonite, Algodão Colorido, Madei-
ra, Cimento e Reciclados.

Evento: 10º Salão de Artesanato Paraibano

Local: Campina Auto Club

Endereço: Av. Severino Bezerra Cabral, 995 –

Campina Grande - PB

Funcionamento: de 5 a 28 de junho de 2009

Horário: das 15 às 22 horas diariamente

SERVIÇO#

Peças ficarão expostas até o próximo dia 28 em um espaço montado na entrada da cidade, para artesãos cadastrados no Programa de Artesanato

No espaço da Gastronomia haverá pro-
dução de Mel, Cocada na Kenga, Doces
Caseiros, Licores, Geléia, Castanha de
Caju, Bolos de Soja, Frutas Cristalizadas,
Rapadura, Fubá, Conservas, Biscoitos,
Bombons de Açúcar e Cachaça.

Uma novidade neste Salão é que as
sacolas a serem utilizadas pelos artesãos
nas suas vendas não serão mais de plás-
tico, mas sim de papel reaproveitado,
confirmando assim o compromisso do
Programa de Artesanato Paraibano com
a questão ambiental e sustentável do
Planeta.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

10º Salão da Paraíba será
aberto, hoje, durante a
programação do Maior
São João do Mundo,
reunindo artesãos
do Estado

DIVULGAÇÃO

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

ARTISTA  PLÁSTICO, JORNALISTA E
ESCREVE ÀS QUINTAS-FEIRAS NESTA
COLUNA
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 Sucesso total o coquetel de
lançamento da nova cole-
ção de óculos da famosa
grife Dsquared, promovido
ontem à noite pela A Graci-
osa do Manaíra Shopping. A
gerente Janaína Albino
reuniu um grande número
de clientes e convidados
vips, que adoraram a linha
jovem, casual e  sofisticada
da grife canadense.

  O  “Assustado Junino”, pro-
movido pela jornalista Ruth
Avelino e que certamente
vai atrair um grande núme-
ro de pessoas, será  realiza-
da hoje, a partir das 21h, no
Clube Cabo Branco. Por
conta dos festejos juninos
que se aproximam, o tema
desta edição será “Relem-
brando os Ranchos”.

 O cantor Jorge Vercillo fará
apresentação de lança-
mento do novo CD e DVD “
Trem da Minha Vida, hoje, no
Spazzio, em Campina Gran-
de. O show terá ainda a par-
ticipação de Guilherme
Arantes e da banda pernan-
bucana Nós 4.  Será um
show imperdível que
reunirá ícones da Música
Popular Brasileira. 

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
 Não sentimos firmeza no La-

tino ao afirmar que está mui-
to inseguro e triste porque a
Mirella Santos está na “Fa-
zenda” da Record. O cantor
também declara que quase
rompeu com a modelo para
não vê-la nesse reality show.
Para nós, tudo isso não passa
de uma arriscada estratégia
de marketing para render
matérias em jornais e revis-
tas para o casal.

 Sempre engajada com as
causas sociais, a cantora
Claudia Leitte acaba de
vestir a camisa de mais
uma luta e é a madrinha
oficial da Campanha Dro-
ga Mata 2009. A campanha
está completando 16 anos
e é de autoria do comuni-
cador Mauro Borges, presi-
dente do Conselho Comu-
nitário de Segurança do 21º
DP da Vila Matilde, Zona
Leste de São Paulo.

 Susan Boyle foi convidada
para cantar para o presi-
dente Barack Obama no
dia da Independencia dos
Estados Unidos, em 4 de
julho. Susan estaria muito
animada em fazer parte
das comemorações ape-
sar de ainda estar interna-
da por estafa depois do fim
do ‘Britain’s Got Talent’.

2 Viagem
Os empresários Telmo e Fátima

Lopes estão no Vale dos Sinos,
Rio Grande do Sul, onde pre-
param a coleção primavera-
verão 2009/10 da Tell Passo e
participam como convidados
da SICC - Salão Internacional
do Couro e do Calçado, retor-
nando amanhã cheios de no-
vidades. Com certeza os clien-
tes vão adorar.

2 De cara nova
O sempre antenado Fernando Sou-

za, gerente geral do Tropical
Tambaú, está feliz da vida com
a liberação do investimento de
cerca de R$ 1,5 milhão, feita
pela Rede Tropical. Os investi-
mentos serão destinados para
as reformas dos apartamentos
da categoria standard,como
troca da mobília, frigobar, te-
levisores e sistemas de telefo-
nia, num total de R$ 22 mil por
acomodação.

2 Memorial
Fernando informa que  já foram en-

tregues 69 apartamentos, o que
representa cerca de 40% do total
das 173 unidades e a previsão é
que a obra seja concluída até o
final de 2010. Depois da reforma
dos apartamentos vai ser inicia-
da a do restaurante e a constru-
ção do Memorial do Hotel Tam-
baú, que vai homenagear os mais
de 50 anos deste importantes
ponto turístico da Paraíba.

2 Arraiá
A Associação dos Servidores da

Justiça Federal na Paraíba (As-
sejuf/PB) realizará hoje à noi-
te, mais uma edição do Arraiá
Assejuf. A festa junina terá
como palco a Granja dos Pro-
motores, em Água Fria, a par-
tir das 20 horas. A animação
ficará por conta da banda Pan-
cada Federal e do trio pé-de-
serra Feira de Mangai. A festa
contará com pratos de entra-
da, comidas e bebidas típicas e
tradicionais, além de sorteios
de brindes. O evento tem apoio
da Cooperativa de Crédito dos
Servidores do Poder Judiciário
– Credisutri.

2 A paz da despedida
 Ao som mágico de uma

harpa, um dos instru-
mentos mais antigos e que
provavelmente existe há
séculos antes de Cristo, foi
inaugurada semana pas-
sada na BR 230, a Central
de Velórios e Crematório
Caminho da Paz, dos de-
terminados empresários
Zilma e Carlos Navarre-
te, que apostaram certei-
ro numa opção de despe-
dida dos entes queridos e
que vem crescendo no
país:  a cremação.

 Esse é o terceiro cremató-
rio do Nordeste e oferece
serviços diferenciados,
entre eles apoio psicológi-
co e cerimonialista. O pro-
jeto do empreendimento  é
da arquiteta Iris Galvão,
que criou ambientes boni-
tos e agradáveis, tudo
para confortar e aliviar a
dor da despedida final.

  Além da cremação, é ofere-
cido também os serviços de
velório tradicional, com
toda a infraestrutura neces-
sária, com salas amplas, se-
gurança, estacionamento e
muito mais. Para mais in-
formações, ligue: 083 - 3246-
9091. A coluna RCVIPS
esteve presente cobrindo os
detalhes. Confira também
no nosso site: www.
rcvips.com.br

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Abraão

Brito Lima Beltrão, Alice Fer-
nandes, Ana Valéria Coelho
Teixeira, Flávia Glangiulio
Taveira, Gláucia Menezes,
Hilma Maria Loureiro, Iara
de Almeida Eloy, Isa Yplá, Li-
lian Vilhena, Lizanka Mari-
nheiro, Marcos Antônio Fi-
lho, Maria do Socorro Cris-
tovão, Maria Manuela Teixei-
ra Gonçalves, Maria Silvia de
Vasconcelos, Mitsuo Noya-
ma, Nice Guedes, Regina Ca-
valcante Albuquerque, Ri-
cardo Pacheco, Sérgio Falcão
e Socorro Pessoa.

Dorgival Terceiro Neto com os anfitriões e proprietários da Central de Velórios e Crematório Caminho da Paz, Zilma
e Carlos Navarrete

Zilma Navarrete
ladeada por
Norma
Pedrosa e Ana
Paula
Vasconcelos,
que foram
conhecer o
empreendimento

Maria Das
Graças Costa,

Renata
Cabral, Zilma

Navarrete e
Gisele

Muribota

Ana Flávia
Fonseca, Zilma
Navarrete, Ana
Paula Borges e
Mara
Mendonça na
inauguração da
Central de
Velórios e
Crematório
Caminho da Paz

2 O Rei no Imperial
O Hotel Imperial, administrado pelo atuante executivo Claudio Ferrarezi, e o preferido das celebri-

dades que visitam a Capital paraibana, hospedou o Rei Roberto Carlos na sua suíte presidencial.
Em sua estadia em João Pessoa, o cantor se apresentou nesta quarta-feira (3) no Forrock e desfru-
tou das mordomias oferecidas pelo hotel que é referência em nosso Estado.
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 Quem prestigiava o pavilhão
“Bodega”, noite da última
quarta, era a empresária e
querida amiga Rose Carta-
xo.

 A atração principal do “Seis
& Meia” de ontem, no Gar-
den, foi o cantor e composi-
tor Peninha.

 Antes, como “prata da casa”, o
sempre aplaudido Ataual-
pa Freire. Muita gente con-
ferindo.

 Pela cidade, nesta sexta-fei-
ra, o jornalista-escritor Nel-
son Coelho – superinten-
dente deste jornal.

 Soube que foi um “arraso” o
show de Tony Dumond, no
Espaço Matuto. Um grande
público aplaudindo o artis-
ta-cantor.

Na paulicéa, em ritmo de
compras e aperfeiçoamen-
tos em sua área de trabalho,
a designer de bijus Vera
Maia.

 Solange Saraiva antenadíssi-
ma na ornamentação juni-
na de sua bela vivenda do
Cruzeiro.

 Kareca e Coca Nobre con-
vidando para o arraial ju-
nino que todos os anos
promovem em sua man-
são. Eu volto.

 Volto na próxima, com mui-
tas-muitas notícias do soci-
ety serrano. Bye.

Hot NewsHot NewsHot NewsHot NewsHot News

2 Vips & Tops
 Evandro e Betinha Lira, Emerson e Rosália Albuquerque confe-

riam as festividades do Maior São João do Mundo, noite da últi-
ma quarta-feira, no Parque do Povo. Um prazer encontrá-los.

 Léo e Daniele Leite Ramos estão prestes a ganharem a primeira
herdeira! – Na noite de hoje, em companhia de Luiz Alberto e
Salete Leite, festejam em pleno Parque do Povo o “nat” de Dani-
ele. Nosso beijo de carinho para futura mamãe.

 No plenário da Câmara de Vereadores, o jornalista Apolinário
Pimentel fez lançamento do seu livro “Parem as Máquinas”, em
meio a autoridades, políticos, familiares, amigos e colegas de
imprensa. Grato pelo convite.

 O médico e Sra. João Adolfo (Luciana) Mayer estiveram por Reci-
fe especialmente para encontrar a filha, a advogada Polyana
Vilar Mayer – que se encontrava ministrando curso sobre Tri-
buto Internacional, no IBET-PE.

 O aniversário natalício do amigo-tecladista Alex Macedo foi festeja-
do em meio a concorrido churrasco, do qual compareceram fami-
liares e grupo de amigos. Nosso abraço de parabéns para ele!

2 Maristela
 O “Arraial da Telinha” este ano foi em ritmo de almoço, no

domingo último, em casa do colunista Hermano José – irmão
da sempre querida e animadíssima aniversariante, a amiga
Maristela Bezerra Cordeiro. Aliás, as delícias do almoço esta-
vam igualando-se às delícias dos deuses da cozinha regional.
E o convívio com os familiares e amigos, um prazer renovado
a cada ano.

 Por lá fomos encontrar: além do anfitrião, a matriarca dona Zezé
Bezerra; Norberto Luiz Tavares Nogueira e Mônica, André Luiz
e Jú – com a filhinha Maria Eduarda, Evandro e Natália Cristi-
na, Valéria Bezerra – com os filhos Aline e Guilherme, Verônica
Bezerra, Alessandra, Luciano Costa e Ana, Heide Freire, Luizi-
nho e Aureni Araújo, Edinho, entre outros mais.

2 Coroação & livro
Ponto alto da festiva reunião da Associação Cristã Feminina, realiza-

da na Chez Vous, foi exatamente a coroação de Nossa Senhora –
um momento de beleza e da maior emoção. Antes, tivemos o lan-
çamento do livro “Apontamentos de Aula – Exercícios de Paixão”,
autoria da professora-escritora Conceição Araújo, uma conterrâ-
nea caririzeira muito querida. Aliás, a renda com a venda dos
exemplares é em benefício da coordenação do Congresso Nacional
da ACF, que – no próximo ano – será sediado em nossa cidade.

2 Nova idade
Nomes badalados no society serrano em ritmo de nova idade! –

Nesta sexta-feira rasgam folhinha do calendário: a professora
Hilma Loureiro, o engenheiro Adailton Cavalcanti e o empresá-
rio José Mangueira. Amanhã (sábado), emplacam idade nova:
Fátima Queiroga, a acefista Eunice Ferreira e Rita Nunes de Sou-
za; no domingo (7) será a vez de Rosita Tavares e da minha filha
Shirley Freire Machado (que reside em Boa Vista-RR); na segun-
da-feira (8) estream idade nova a odontóloga Rilávia Cardoso, a
mana Suzete Fernandes de Oliveira e Deusarina Vidal (gerente
de nossa sucursal); e, para finalizar, na terça-feira (9), a querida
Aurinete Oliveira Camelo.

2 Reunião
O empresário Antônio Hamilton Fechine, vice, foi quem presidiu a

reunião-almoço do “Campinão”, semana passada. Pelo La Cos-
ta do alto Branco circularam: Hiran Ribeiro e Zouraide Silveira,
Manoel Morais – e sua secretária Vitória de Lima, a professora
Yara Lira, Maria Aldano, Fátima Brito, Euza Mariano, Marcelo
Falconi, Edson Araújo, Edivaldo de Souza, Migliaccio Pires, João-
zinho Lucas, Emerson Cavalcanti, Edésio Rocha, Edmilson Ara-
újo, Antônio Loureiro, Olacy Cavalcanti, Evandro Lira, Hugo
Brito, Stênio Oliveira e este colunista.

2 Convite
 Em nossa mesa de trabalho, convite para a sessão de autógrafos

em benefício das obras de construção do Santuário do Sagrado
Coração de Jesus, ocasião em que será lançado o livro “A Queda
de Meteorito”, de autoria do Dr. Giusone F. Rodrigues. Pelo que
agradecemos.

 O evento acontecerá na próxima terça-feira, às 17h30, na Praça
de Alimentação do Shopping Luiza Mota, com apresentação do
Padre José Vanildo Medeiros. Muita gente marcando encontro
por lá, neste dia.

2 Saloon & Santana
 O pavilhão do Saloon Bar –

propriedade do casal em-
presário Carlos Alberto e
Keyla Xavier – é um dos
mais concorridos no Par-
que do Povo. A propósito,
Keyla está com a agenda da
“Fazenda Santana” super
requisitada, neste período
em que vivemos o “Maior
São João do Mundo”. A “Fa-
zenda Santana” é um local
belíssimo, bucólico, nas
proximidades da vila de
Galante, e que funciona nos
domingos e feriados com
café da manhã e almoço re-
gional.

 A “Fazenda Santana” – é o
sol ardente do agreste pa-
raibano, que alimenta o
nosso calor humano, de
porteiras abertas para pro-
porcionar a você, um ma-
ravilhoso dia no campo.
Atende também em festivi-
dades de confraternizações,
além de passeios de cavalo
e de charrete, piscina adul-
ta e infantil, sala de jogos
(sinuca, totó e ping-pong) e
uma capelinha (destinada a
casamentos e batizados).
Contato: 3317.1102.

2 Maildes
A empresária Maildes Almeida comandando com sucesso sua loja

de roupas, com novidades as mais atualizadas na moda femini-
na e masculina. Os antenados adquirindo, principalmente, as
mais belas camisas para o período festivo de São João.

Empresário Antônio Hamilton Fechine e o casal eng. Luiz Alberto (Salete) Leite, na
Tarde com as Estrelas

São presenças
sempre muito

queridas em
nossas

promoções
sociais: Dalva

Oliveira e
Lindalva

Gonçalves

A jornalista-
amiga Molina
Ribeiro com
sua linda filha
Johana Portela
Ribeiro

Empresária
Sevy Silveira
ladeada pela

professora
Conceição

Araújo e pelo
Padre Antônio

Nelson

Dona Zezé
Bezerra e sua
filha Maristela
Bezerra
Cordeiro,
numa foto
para o
colunista
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Agenda

2 CINEMA
O EXTERMINADOR DO FUTU-
RO: A SALVAÇÃO (116 min)
- Cens. 14 anos. Ação. Box 5
(Legendado)  –  13h00
(Exceto terça-feira), 15h30,
18h00,  20h30.  Box 6
(Legendado)  –  14h00
(Exceto terça-feira), 16h30,
19h00, 21h30.

A MULHER INVISÍVEL (105
min) - Cens. 14 anos. Comé-
dia  Românt ica .  Box 4  –
14h10 (Exceto terça-feira),
16h25, 18h50, 21h10.

HOME – NOSSO PLANETA,
NOSSA CASA  (93 min) -
Cens. Livre. Documentário.

Box  3 (Dublado) – 16h40.

UMA NOITE NO MUSEU 2 (107
min) - Cens. Livre. Comédia.
Box 1 (Legendado) – 14h20
(Exceto terça-feira), 16h45,
19h05, 21h25. Box 2 (Dubla-
do) – 13h20 (Exceto terça-fei-
ra), 15h45, 18h05, 20h25.

DIVÃ (93 min) - Cens. 14
anos.  Comédia.  Box 3 –
14h30 (Exceto terça e quin-
ta-feira, 11/06), 18h55 e
21h00 (Exceto quinta-feira,
11/06). Até 10 de junho.

ANJOS E DEMÔNIOS (140
min) - Suspense. Cens. 16
anos. Box 7 (Legendado) –

15h00, 17h50, 20h50.

HERÓIS (111 min) - Cens. 14
anos. Ficção. Box 8 – 13h50
(Exceto terça e quinta-feira,
11/06), 16h20 (Exceto quin-
ta-feira, 11/06). Até 10 de ju-
nho.

RECÉM CHEGADA (97 min) -
Cens. 10 anos. Comédia Ro-
mânt ica .  Box 8  –  18h45
(Exceto quinta-feira, 11/06),
21h05 (Exceto quinta-feira,
11/06).

INTRIGAS DE ESTADO (127
min) - Suspense. Box 8 –
13h10,  15h50,  18h35,
21h20. (Dia 11 de junho).

Áries (21/03 a 20/04)  - Ótimos
contatos são prometidos hoje pra
você; agir em cooperação com seus
colegas, caprichar nos sorrisos para
quem ama, ser justo nas negociações
com clientes propiciam maior
equilíbrio para o dia fluir melhor. Sinta
e conecte-se com essa vibração.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Astral
positivo pra você que sair em busca de
informação, trabalho conjunto.
Importante também concentrar a
atenção em algumas informações
básicas antes de partir pra uma decisão
financeira. Concentre-se nos sinais não
verbais que as pessoas enviarem a você.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Pressão do
ambiente pode elevar seu nervosismo e
causar estresse; se possível diminua o
ritmo, tirando um tempo pra repensar
estratégias e métodos pra uma nova
abordagem no trabalho. Mudanças de
orientação a caminho no setor
profissional, prepare-se.

Libra (21/09 a 20/10)  - Sensibilidade
continua alta com o trajeto mensal da
Lua por seu signo até final da tarde.
Durante este período, otimismo,
idealismo e percepção orientam você
na vida cotidiana. Mulheres ajudam
você. Sorria e mostre todo seu
refinamento e senso de justiça. Amor.
Capriche no visual.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Aquela vontade de amar e ser amado
está de novo na berlinda, como tema
prioritário do seu dia. Como uma
bussola, ou imã, o projeto do amor
equilibrado é tanto meta quanto
meio pra auto-realização. Cuide mais
de sua aparência. Circule mais. Sorria
mais. E aguarde os deuses.

Virgem (21/08 a 20/09)  - Faro
apurado pra resolver qualquer
problema, instinto agudo e talento
pra realçar seus melhores talentos.
Finanças é um bom assunto pra
você tocar adiante hoje. Você pode
ter noticia de dinheiro prometido,
retomar um negocio parado.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Persuasão, diplomacia e controle da
impulsividade são ingredientes essenciais
pra se dar bem com as pessoas hoje. E
porque se dar com elas é tão
importante? Porque delas dependerá a
maioria de seus empreendimentos, no
campo profissional e pessoal. Justo e
otimista, siga.

Peixes (20/02 a 20/03) - Dia
delicado pra negócios financeiros e
profissionais, evite entrar de gaiato
em armadilhas, deixando-se levar por
pressões. Mesmo que alguém tente
seduzir você, resista. Nenhum plano
mirabolante pode hoje salvar você de
perder um valor que lutou pra
conquistar. Fique alerta.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Hoje você
conta com ótima cabeça pra fazer
ajustes e aprimoramentos no seu
cotidiano. Inclua seu toque artístico
em tudo que fizer. Esforce-se pra
ajustar também suas necessidades
pessoais com as alheias. Revelações
podem surgir naturalmente.

Leão (21/07 a 20/08)  - Vida social é
tudo hoje! Capriche e cultive seus
vínculos, laços e contatos. Apareça no
clube, participe das empreitadas
sociais no trabalho. E fique de olho no
que acontecer a sua volta, nesses
ambientes. Para você, soluções e
oportunidades surgirão.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Tudo o que você precisa saber
chegará a seus ouvidos se
permanecer quieto, num estilo 'low
profile'. Espere pra confirmar suas
impressões a respeito de alguém.
Combata a desconcentração
meditando e descansando mais.
Criatividade alta e  inspiração.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Sonhos
claros, inspirações proféticas, e uma
sensibilidade super aguda pra captar
onde estão as injustiças do mundo.
Resta saber quem serão seus
companheiros nessa empreitada de
melhoria social. Quanto aos sonhos e
impressões, anote e oriente-se por eles
até fim do mês.

Russel Crowe é uma das estrelas de ‘Intriga de Estado’, em cartaz no Cine Box 8
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Tabajara FM

Primeira edição do
programa debaterá as novas
formas de adquirir e
divulgar música,
entrevistando Chico Correa
e Cândida Nobre

ESTREIA DO
DIVERSITÁ

Espaço para o reggae e para os músicos paraibanos

streia nesta sexta (5) em João Pes-
soa, e para todo o mundo atra-
vés da web, um projeto jornalís-

tico multimídia. Diversitá, organizado
por Ricardo Oliveira, é uma iniciativa
que busca valorizar cultura e opinião
na era da informação. No italiano, “di-
versità” quer dizer “diferente” e em
bom português também lembra diver-
sidade. Logo, a ideia é mixar possibili-
dades inovadoras e diversificadas: o
encontro de uma mídia centenária com
as mais recentes possíveis. Um progra-
ma de rádio semanal na Tabajara FM
junto a um site atualizado diariamente
com notícias culturais passando pelo
global e local. Diversitá será convergen-
te: o programa de rádio transforma-se
em podcast durante a semana; os co-
mentários e notícias postados no site
tornam-se ondas sonoras transmitidas
via AM e FM no rádio. Mídias novas ou
consagradas juntas em prol do melhor
da arte e cultura.

Diversitá será transmitido todas as
sextas, das 18 horas às 19 horas, na Ta-
bajara FM (105.5) e reprisado às 20 ho-
ras  na Tabajara AM (1.110). A apresen-

Quem também estreará um progra-
ma, hoje, na Tabajara FM, será o radia-
lista Dado Belo. Ele apresentará um pro-
grama de reggae. O Transa Reggae vai
ao ar após o Diversitá.Nos últimos 10
anos, Dado Belo consolidou-se como
maior divulgador do reggae na Paraíba.
Estudioso desse ritmo musical, Dado
mostrará o que há de melhor entre as
sonoridades regueiras.

 Já amanhã,  dia 6, estreia o programa
Canta Paraíba, das 12 horas às 13 horas.
O programa oferece espaço aos talentos
musicais de nossa terra, sejam eles con-
sagrados ou ainda anônimos. A apresen-
tação do Canta Paraíba ficará por conta
da radialista Nena Martins.

A Rádio Tabajara FM inaugurada em
agosto de 1999 completa 10 anos no ar. A
solenidade de inauguração ocorreu na

Praça do Povo do Espaço Cultural com
um show da Orquestra Tabajara, inclu-
sive regida por seu maestro Severino
Araújo. Rui Leitão era o superintenden-
te da Tabajara naquele ano. Para come-
morar os 10 anos está em andamento o
projeto de um festival de Música Popu-
lar Brasileira. De acordo com Rui Leitão
os vencedores do festival participarão
da grande final em Salvador, em dezem-
bro. O evento é uma promoção da Asso-
ciação das Rádios Públicas do Brasil e
terá eliminatória na Paraíba.

A FM vai estrear até o final de junho
um programa educativo dirigido a quem
gosta de música erudita, com apresen-
tação de Arlindo Almeida, que já foi se-
cretário da Indústria e Comércio. Ele vai
explicar de forma didática o perfil da
música clássica.

Rui Leitão anunciou ainda que está em
estudo para estreia na Tabajara FM um
programa que resgatará a memória pa-
raibana em todos as áreas: esporte, cultu-
ra, política, literatura, música, etc. o acer-
vo deste programa será organizado em
áudio digital e o jornal A União documen-
tará as entrevistas publicando o conteú-
do de cada programa. O superintendente
Rui Leitão lembra que uma das missões
institucionais da Tabajara é fomentar, di-
vulgar promover a cultura da Paraíba.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Nena Martins
apresentará o Canta
Paraíba, a partir de
amanhã

tação fica por conta de Ricardo Oliveira,
jornalista que desde os 15 anos tem pai-
xão por escrever sobre cultura pop. For-
mado em Comunicação Social pela UFPB,
com habilitação em Jornalismo, Ricar-
do atualmente é mestrando em Cultu-
ras Midiáticas Audiovisuais na Univer-
sidade Federal da Paraíba e desde 2007
escreve no que até então era o blog Di-
versitá. É crítico de cinema do Guia Ce-
nário Cultural e também tem textos pu-
blicados no Jornal da Paraíba. Agora
transforma o blog em projeto mais am-
plo, de maior alcance e mais desafiador,
mesclando um veículo de massa como o
rádio com a rede dos nichos que é a In-
ternet. A síntese é mostrar que as mídias
tradicionais não morrem, precisam ape-
nas ser reconfiguradas e transformadas
para o tempo presente. De preferência,
convergindo com as nova mídias. O Di-
versitá acredita, realmente, que o rádio
não morreu.

O ponto alto do programa são as en-
trevistas temáticas, pontuadas pelos
eventos da cidade ou por datas específi-
cas. Na primeira edição o tema será “As
novas formas de adquirir e divulgar
música”, tratando da cultura do MP3,
polêmicas sobre download e as bandas
que tem inovado para alcançar seu es-
paço. Os entrevistados serão Esmeraldo
Marques, líder da banda Chico Correa
Eletronic Band e Cândida Nobre, mes-
tranda em comunicação da UFPB e pes-
quisadora sobre pirataria e distribuição
de conteúdo via Internet.O jornalista Ricardo Oliveira é o apresentador de ‘Diversitá’, novo programa da Tabajara FM

E

FOTOS: DIVULGAÇÃO



24 ÚLTIMASJOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Abertos os Jogos Escolares da PB
Governo do Estado assina, na oportunidade, um Decreto Lei criando a Medalha do “Mérito Esportivo Governador Tarcísio de Miranda Burity”

Um Decreto Lei criando a
Medalha do “Mérito Es-
portivo Governador
Tarcísio de Miranda

Burity” foi assinado ontem à
noite pelo governador do Esta-
do durante a solenidade de
abertura oficial dos Jogos Esco-
lares da Paraíba, realizada no
Ginásio Poliesportivo O Ronal-
dão, em João Pessoa. A comen-
da é um incentivo aos despor-
tos no Estado.

O governador afirmou sen-
tir-se feliz em promover mais
uma edição dos Jogos Escolares
da Paraíba, evento que integra
milhares de jovens atletas de
escolas e que foi criado em sua
segunda administração. “Sin-
to que o espírito competitivo
olímpico no mais legítimo sen-
tido da palavra estará aqui pre-
sente, e é uma honra muito
grande que tenhamos lançado
esse programa a exatos oito
anos atrás”, comentou.

Ele assegurou que em 2010 o
Governo do Estado promove-
rá os Jogos Escolares da Paraí-
ba de maneira que supere o bri-

Josélio Carneiro
REPÒRTER

Estudantes de 89 escolas participaram da abertura do evento, na Capital

  FOTO: JOÃO FRANCISCO

lho deste ano, porque haverá
mais tempo para sua organi-
zação. Como mensagem aos
atletas, professores e alunos
das 89 escolas participantes, o
governador afirmou que a par-
te mais importante do projeto
está dentro das escolas, com os
alunos e os dirigentes que se
preparam para esse grande
evento esportivo.

A aluna do 9º ano do Institu-
to João XXIII, de João Pessoa,
Marcela Marinhos, 14 anos,
campeã brasileira em natação,

acendeu a pira olímpica, e Na-
tália da Silva Galvão, 15 anos,
campeã brasileira de atletismo
na modalidade arremesso de
peso, aluna do 9º ano da Escola
Municipal Anita Trigueiro do
Vale, fez o juramento do atleta.

O secretário da Juventude,
Esporte e Lazer, coronel Fran-
cisco, destacou a importância
do Governo do Estado em rea-
lizar os Jogos Escolares da Pa-
raíba que contribuirão com a
formação do caráter dos jovens
paraibanos.

Até o dia 20 deste mês, o Ro-
naldão e outros ginásios da Pa-
raíba serão palco de várias dis-
putas entre estudantes de es-
colas particulares, estaduais e
municipais. Eles irão competir
em nove modalidades, dentre
elas o futebol, o futsal, a nata-
ção, o handebol e o voleibol.

Trinta mil estudantes, distri-
buídos em 12 regiões, irão com-
petir entre si. Os vencedores
regionais irão participar de
nova disputa, em agosto. Desta
vez, em nível estadual. Quem
vencer nessa última fase irá re-
presentar a Paraíba numa
competição nacional que ocor-
rerá em Poços de Caldas (MG)
em novembro deste ano.

Só na Grande João Pessoa, 89
escolas e 3.200 estudantes par-
ticiparão das disputas. Os
atletas são de colégios particu-
lares, municipais e estaduais.
O secretário de Juventude, Es-

porte e Lazer, Francisco de As-
sis Silva, disse que todas as
despesas que os atletas tive-
rem durante as competições,
como alimentação, hospeda-
gem e viagens, serão pagas
pelo Governo do Estado.

O governador do Estado dis-
se que vai investir no esporte
para descobrir talentos, como
o jogador de futebol Pelé. “Vou
realizar competições nas esco-
las secundárias e de ensino
fundamental para estimular a
juventude a participar do es-
porte, porque isso é uma for-
ma de revelar talentos, desco-
brir gênios e de promover a
saúde”, afirmou, acrescentan-
do que seu governo encontrou
cerca de 70 ginásios de espor-
tes em estado de abandono
pelo interior da Paraíba e ga-
rantiu que não vai só recupe-
rar os equipamentos, como irá
construir outros para manter
os jovens e adolescentes longe
da marginalidade.

Trinta mil estudantes estão
participando da competição
Nathielle Ferreira
REPÓRTER

O filhote faz parte de uma espécie que ficou desaparecida por três séculos

Teresa Duarte
REPÒRTER

Com apenas três semanas de
vida o primeiro filhote de pri-
mata da espécie Cebus flavius,
nascido em cativeiro na Paraí-
ba, passa bem e está sendo pro-
tegido pelos pais. Somente on-
tem ele foi liberado para ser fo-
tografado pela imprensa, no
Centro de Triagem de Animais
Silvestres (Cetas) do Ibama, lo-
calizado na Floresta Nacional
das Restingas de Cabedelo, lo-
cal da sua procriação.

O filhote nasceu no dia 14 úl-
timo, e faz parte de uma espé-
cie que ficou desaparecida por
três séculos. A reprodução em
cativeiro é fruto de um traba-
lho de estudo dos pesquisado-

Nasce em cativeiro filhote
de primata Cebus flavius

res do Centro Nacional de Pes-
quisa e Conservação de Prima-
tas Brasileiros (CPB) e do Insti-
tuto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICM-
Bio), que foi iniciado em 2006.

Segundo o coordenador do
Cetas, Paulo Guilherme, o filho-
te ainda não foi pesado nem
medido para evitar que a mãe
o rejeite. “Como o macaquinho
tem apenas três semanas de
vida e fica agarrado à mãe cons-
tantemente, nós temos que es-
perar um tempo até que ele co-
mece a se deslocar sozinho.
Quando isso acontecer, nós po-
deremos retirá-lo do cativeiro
para fazermos os exames de
praxe, inclusive, saber o sexo do
filhote”, informou.
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IFPB realiza concurso com 59 vagas

Gestores participarão de capacitação

Guilherme Cabral
REPÒRTER

Cinquenta e nove vagas para
técnico-administrativo e pro-
fessor, no quadro permanente,
distribuídas para os campi nas
cidades de João Pessoa, Sousa
e Cajazeiras, estão sendo ofe-
recidas em concurso público
pelo Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia
(IFPB) da Paraíba, que man-
tém as inscrições abertas até o
dia 18 deste mês, através do
site www.cefetpb.edu.br/con-
curso, onde estão disponibili-
zados os editais. A taxa de ins-
crição para docente é de R$
55,00, enquanto para técnico ad-
ministrativo varia, conforme o
nível: R$ 45,00 (superior) e de R$
35,00 (nível intermediário C e D).

De acordo com informações

divulgadas pela Assessoria de
Comunicação Social do IFPB, o
candidato a professor que ne-
cessitar de condições especiais
para realizar as provas escri-
tas deverá apresentar, até o
próximo dia 25, no horário das
8 horas às 11h30 e das 14 horas
às 17h30, requerimento devi-
damente instruído com laudo
médico, descrevendo sua ne-
cessidade e tipo de atendimen-
to que a instituição precisará
oferecer, no local dos exames,
para que seja garantida parti-
cipação no concurso. No caso
de técnico, a solicitação tem de
ser feita até 23 de junho.

São oferecidas 40 vagas para
professor, distribuídas em João
Pessoa (13), Sousa (19) e Caja-
zeiras (8). Para técnico-admi-
nistrativo, são 19 vagas, nas

três cidades. As provas serão
aplicadas no dia 26 de julho.

Para técnico-administrativo,
o salário inicial é de R$ 1.747,83
no nível superior. No nível in-
termediário D, a remuneração é
de R$ 1.364,53, enquanto ao ní-
vel C, o valor de R$ 1.143,36. Mas
há auxílio alimentação (R$
120,00), auxílio transporte, den-
tre outros benefícios. Os salários
dos professores variam confor-
me a titulação: Graduação, R$
2.124,20; Aperfeiçoamento, R$
2.178,45; Especialização, R$
2.206,29; Mestrado, R$ 2.551,34;
e Doutorado, R$ 3.542,75.

A prova escrita para professor
deve ser realizada no dia 19 de
julho. Os aprovados passam
para a etapa seguinte, ou seja,
prova de desempenho (didática)
e análise de títulos (currículo).

Guilherme Cabral
REPÒRTER

A partir do mês de julho ges-
tores públicos de cinco cidades
da Paraíba – João Pessoa, Cabe-
delo, Bayeux, Santa Rita e Cam-
pina Grande – participarão do
primeiro curso de capacitação,
dentro de uma iniciativa do
Projeto Brasil Municípios, do
governo f ederal, com o objetivo
de reduzir a pobreza. Depois, a
intenção é estender essa ativi-
dade para outros municípios.

A informação é da coordenado-
ra geral do Brasil Municípios,
Mara de Biasi, que ontem visitou
o presidente do Tribunal de Con-
tas da Paraíba, Nominando Di-
niz, e demais integrantes da ins-
tituição. O objetivo da visita foi
conhecer os treinamentos, em
convênio com universidades, que
o TCE tem desenvolvido através
da sua Escola de Contas Conse-
lheiro Otacílio Silveira (Ecosil),
para prefeitos, vereadores, con-
tadores e servidores municipais.

“Reduzir a pobreza não é tra-
balhar com a fome, mas traba-
lhar com os municípios, oferecen-
do serviços e produtos capazes
de reduzir as desigualdades, ten-
tando melhorar o desempenho,
através da capacitação”, afirmou
Mara de Biasi, acrescentando que
já está mantendo os contatos com
os cinco municípios paraibanos,
que, conforme ressaltou, “servi-
rão de molas propulsoras para
futuros eventos”.
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