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Jornalistas repudiam decisão do STF pelo fim do Diploma. P. 24mais

Período junino aquece venda de comidas
típicas e melhora orçamento de costureiras. P. 6

" Hemocentro intensifica campanha pela
doação de sangue na época de São João. P. 7

"

O governo está autorizado a receber os recursos no âmbito do Programa Emergencial de Financiamento aos
Estados e ao Distrito Federal aprovado pelas resoluções BNDES nº 1.763/2009, 1.767/2009 e 1.174/2009. P. 5

BNDES aprova por unanimidade o
empréstimo de R$ 191 milhões à PB

Estoque de remédios aumenta
de 40 para 93,27% no Centro de
Medicamentos Excepcionais. P. 4

" Conjunto Valentina de Figueiredo
vai ganhar Casa da Cidadania e
melhor acesso à Praia do Sol. P. 5

"

Cursos atenderão
aposentados e
pensionistas no
Cendac e Cejube
O anúncio foi feito ontem
durante o 2° Forró Pé-de-
Serra do Programa de
Atenção ao Idoso realizado
pelo Centro de Apoio à
Criança e ao Adolescente em
parceria com a PBPrev. P. 8

"

FOTOS: SECOM

Hospital atende mais de 300 por dia
Média diária de atendimento no Arlinda Marques dobrou nos últimos dois
meses por causa do aumento das viroses comuns no período chuvoso. P. 4

"
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“Minha Casa” para todos
epois de muitos e muitos anos, este
País vai construir novamente casa
para quem ganha apenas três salári-
os mínimos. Então, no meu modo de

ver, é um programa que realmente atende à ne-
cessidade de todos aqueles que precisam e ne-
cessitam de uma residência a preço mais justo.

Este depoimento é do senador Gim Argelo
(PTB-DF), relator da Medida Provisória nº
459, aprovada no Senado, que cria o progra-
ma habitacional Minha Casa, Minha Vida, do
governo federal, cujo objetivo é atender famí-
lias com renda de até dez salários mínimos. O
texto, aprovado anteriormente pela Câmara dos
Deputados, não recebeu emendas e segue para
sanção presidencial.

O relator da matéria na Câmara, deputado
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), promo-
veu uma série de mudanças na proposta origi-
nal do governo. O relator incluiu no texto a ex-
tensão do programa a todos os municípios.

A MP original previa a construção de 1 mi-
lhão de casas apenas em cidades com mais de
100 mil habitantes. Henrique Alves destinou ain-
da para as cidades de até 50 mil habitantes re-
cursos de R$ 1 bilhão para atender as moradi-
as de famílias com renda mensal de até três
salários mínimos. Portanto, a parcela da popu-
lação que ganha até três salários mínimos terá
a construção de suas casas subsidiada.

O presidente Lula deve sancionar a MP, tor-
nando-a lei.

D
Na Paraíba, a repercussão dessa medida

foi de imediato. A Companhia Estadual de
Habitação Popular (Cehap) ampliou as ins-
crições do programa Minha Casa, Minha
Vida para todos os municípios. Antes, ape-
nas os municípios de João Pessoa, Campina
Grande, Bayeux, Cabedelo, Conde, Luce-
na, Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita es-
tavam inseridos no programa. Com a medi-
da, todos os outros municípios do Estado
serão contemplados.

O déficit de moradias é grande. Muita gente
precisa de uma casa para morar. Na Paraíba,
não é diferente. O registro da Cehap indica que
só em João Pessoa foram cadastradas 64 mil
famílias. Isto confere o interesse na aquisição
da casa própria. Agora, com a abertura das
inscrições para os demais municípios, certamen-
te a procura vai aumentar.

A Cehap mantém a inscrição pela Internet,
no site www.cehap.pb.gov.br, onde o interes-
sado encontra um link especial. Quem não tem
acesso à Internet, a Cehap manterá plantão de
atendimento nas sedes de João Pessoa e Cam-
pina Grande, de segunda-feira a quinta-feira,
das 12h às 18h, e na sexta-feira, das 7h às 13h.

Pelo registro do número de pessoas inscri-
tas, percebe-se que o sonho da casa própria
justifica o nome do programa: Minha Casa,
Minha Vida. E muitos levam toda uma vida
para realizar esse sonho. Que bom que este
momento chegou.

Só agora me chega às mãos o livro "Poemática -
poesia na matemática, uma nova linguagem", de
autoria do professor Benedito Siqueira Martins, tra-
dicionalmente conhecido por "Professor Bené". Nos
conhecemos desde os idos de 70, como colegas do
tradicional Seminário Franciscano de Santo Antô-
nio, em Ipuarana, Lagoa Seca, proximidades de
Campina Grande.

Piauiense de nascimento, Bené tornou-se parai-
bano por adoção e, agora, nesta sexta-feira, dia 19
de junho, receberá o título de "Cidadão Pessoense".
Casado com a médica paraibana Rosângela Amo-
rim, gerou o nosso poemático dois filhos paraiba-
nos, Philipe e Matheus. Portanto, com título de ci-
dadão paraibano, cidadão pessoense e a prole pa-
raibana, dificilmente Bené será novamente coopta-
do pelo Estado do senador Mão Santa.

Mas, a finalidade desta crônica é comentar o livro
de Bené. Nossa amizade é tão sólida que tenho medo
de me perder em reminiscências e referências comuns.
Mas a Poemática de Bené, editada pela Fundação José
Américo, com orelha de Marineuma de Oliveira Costa
Cavalcanti, apresentação de Flávio Sátiro Filho (que
dispensa apresentação) e prefácio da professora Ja-
nete Lins Rodriguez é um livro que deve ser lido por
jovens e idosos, letrados e iletrados.

Aliás, fazer a junção de conhecimentos matemá-
ticos com a poesia demonstra a inteligência do au-
tor. A obra é dividida em quatro partes: Poemas
Matemáticos, Homenagens Justas e Sinceras, Poe-
mas Mais e Experiências Pedagógicas. Há momen-
tos em que Bené considera que a matemática pode
se revelar como mulher, a partir de ângulos, polí-
gonos, trapézios, retas e triângulos. Noutros, exal-
ta a importância dos números ("na matemática da
vida, os números ordinais e cardinais representam
ordens e quantidades".

Em Perfil, Bené se supera: "Na posição perpendi-
cular, quando exibes tuas curvas, posso admirar
todos os pontos até a simetria que compõe tua me-
tade, extraordinária arquitetura do inteiro da cria-
ção". E fala nas linhas "horizontais" onde o corpo
relaxa, suave, "como a brisa mansa da noite".

O amor também se utiliza da logística para con-
quistar parceiros: "Secante, dividiste meu coração:
nos pontos intracordiais do amor e da paixão. Cir-
cunferência, és curva fechada, tangências o círculo
da minha transitória ilusão".

Há muito que os poetas, músicos e cantadores fa-
zem a junção da poesia com a música, mas poesia
com matemática (mesmo que esta seja uma ciência
dos tempos de Platão e de Santo Agostinho) deve
ser uma junção muito recente. Já pensou na figura
grotesca de um amante se declarando para a ama-
da na base dos catetos e das hipotenusas e das re-
gras aritméticas vigentes? A amada daria nele um
bom "pontapé", enxotando-o com veemência. Mas,
se esse mesmo amante utilizar a Poemática de Bené,
com certeza fará sucesso.

Isso é o que se depreende de "ângulo do afeto",
quando o amante poderia recitar: "No ângulo agu-
do, sinto a magia da tua beleza. No ângulo reto,
somei o complemento de teus valores e amizade.
No ângulo obtuso, redescobri a profundidade que
somam o teu coração e tua mente". Deve ser bem
mais fácil para o matemático falar de mulher, pois
não haverá perigo de confundir ângulos, curvas e
triângulos...

Mas o livro trata, também, de música, como no
poema "em transe": A música é deleite da alma, no
balanço da rede levita o meu corpo cansado. Entro
em transe em ondas alfa, beta e gama. Sonho, rela-
xo, refaço planos, elimino minhas tensões. Portan-
to, só falta um compositor para musicar os poe-
mas. Mas, isso Bené tem em casa através dos seus
dois filhos músicos. Está aberto o caminho.

A Poemática de Bené

“Paraíba democrática, terra amada”

Último caso de pólio no
Brasil foi em Sousa
Sábado é o Dia D da Campanha Nacional
de Vacinação Infantil. A Paraíba terá 1.510
postos espalhados nos 223 municípios
do Estado para imunizar as crianças
menores de cinco anos de idade contra a
poliomielite. Este é o 29º ano da Campa-
nha Nacional de Vacinação Contra a
Poliomielite e o 20º sem a doença no país.
O último caso no Brasil foi registrado em
1989 no município de Sousa-PB. A meta
estabelecida pelo MS é imunizar, pelo
menos, 95% das 316 mil crianças
menores de cinco anos contra a pólio. O
Dia D vai mobilizar 4.223 profissionais.

Prefeitura da Capital paga
metade do 13º salário hoje
Nesta sexta-feira (19), todos os
servidores da Prefeitura de João Pessoa
recebem a antecipação de metade do
décimo terceiro salário. A confirmação
foi feita pelo secretário de Administração
(Sead), Gilberto Carneiro. “O prefeito

escolheu uma data única, antes dos
festejos de São João, para que o
servidor pudesse se divertir e viajar”

Festival de quadrilhas tem
início em João Pessoa

Começou, ontem, a
13ª edição do Festival
de Quadrilhas, em
João Pessoa. O
concurso vai
apresentar 39

quadrilhas juninas até domingo (21),
sempre a partir das 20 horas na Escola
Municipal Dumerval Trigueiro, no bairro do
Rangel.O resultado deve ser divulgado na
segunda-feira (22) pela manhã.

Diário da Justiça Eletrônico
é referência nacional
Com pouco mais de 10 meses de
implantação, o Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal Regional do Trabalho da
Paraíba tem se destacado nacionalmente
pela eficiência, celeridade e praticidade nas

consultas. Em recente videoconferência
realizada pelo Conselho Superior da Justiça
do Trabalho com a participação dos
Regionais, a gestora nacional Neusa Maria
de Castro, registrou a qualidade do diário
da 13ª Região: “O diário da Paraíba é um
sonho a ser alcançado pelos outros
Regionais, muito bem projetado e prático”.

Serviço militar não
é mais obrigatório
Sob forte polêmica, a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
aprovou, quarta-feira (17), uma proposta
de emenda à Constituição que torna
facultativa a prestação de serviço militar. O
serviço militar passa a ser facultativo para
homens e mulheres entre 17 e 45 anos. A
proposta altera o artigo 143 da Constitui-
ção, que atualmente considera o serviço
militar obrigatório para homens que
completam 18 anos. Entre outras coisas, a
PEC estabelece também que no serviço
militar será proibido o tratamento
diferenciado entre homens e mulheres.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado



3ESTADUAL JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2009
 A UNIÃO

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

LTF realiza pesquisas
de produtos naturais

Curso de Pós-Graduação, que funciona em nível de mestrado e doutorado,
recebeu conceito seis, sendo a melhor nota no Norte e Nordeste do país

E

CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Em 1930 a Polícia Militar da Paraíba, com a denominação de
Força Policial, escreveu uma das mais brilhantes páginas de
sua história. Foram as lutas desenvolvidas contra grupos ar-
mados, que sob a liderança do deputado estadual José Pereira
pretendia criar no Estado uma situação de desordem que justi-
ficasse a intervenção do governo federal e a consequente depo-
sição do presidente João Pessoa. A esse conjunto de ações da
força estadual denominamos de Campanha de Princesa para
uma melhor compreensão da importância desses fatos, de rele-
vante valor na história da Paraíba e com repercussão na pró-
pria história do país, é indispensável se ter uma ideia das ori-
gens dessas lutas. É o que abordaremos nesta coluna.  João Pes-
soa Cavalcante de Albuquerque, foi eleito presidente do Estado
da Paraíba em 1928, defendendo uma plataforma de Governo
caracterizada pela austeridade administrativa e restauração
(ou implantação?) dos princípios da ética política. Ao efetivar
esse projeto, como era natural, inúmeros interesses políticos
foram contrariados, inclusive de muitos correligionários do
Governo. Egresso da magistratura, onde exerceu as funções de
ministro do Superior Tribunal Militar, João Pessoa exerceu o
Governo com imparcialidade e voltado para os problemas so-
ciais, de tal forma que, de imediato, angariou a simpatia do
povo, tornando-se um grande líder popular.

A firmeza de suas posições e os princípios que defendia, fez
com que, aos poucos, ele se afastasse do governo federal, o que
foi, finalmente, formalizado em 29 de julho de 1929, quando
negou ao presidente Washington Luiz, o apoio solicitado à
candidatura do seu sucessor Júlio Prestes.  Esse fato, conheci-
do como o “Nego”, fez com que João Pessoa ganhasse notorie-
dade em todo território nacional, em face da peculiaridade do
momento político e a coragem e independência política que a
decisão representava, considerando o grau de dificuldade que
qualquer Estado teria, naquela época, para sobreviver sem
apoio do governo federal. Só Minas e Rio Grande do Sul assu-
miram essa posição.

Em meio a esse clima de efervescência política, João Pessoa
acabou se tornando candidato a vice-presidente da Repúbli-
ca, na chapa de Getúlio Vargas.  As eleições foram realizadas
no dia 1º de março de 1930. Iniciada a campanha, João Pessoa
empolgou o eleitorado paraibano, onde, como seria natural,
se esperava uma vitória com larga maioria. O deputado esta-
dual José Pereira, líder político com base eleitoral em Prince-
sa, cidade localizada no Sertão paraibano, era um dos gran-
des aliados políticos de João Pessoa. No dia 18 de fevereiro,
João Pessoa, em plena Campanha Eleitoral, visitou José Perei-
ra, em sua residência, onde foi recebido com todas as honras
de Chefe de Estado e de grande líder popular. Uma das mu-
danças que João Pessoa defendia era a reforma eleitoral, com a
instituição da Justiça Eleitoral e do voto secreto, o que por
certo, não agradava aos políticos tradicionais que se elegiam
através do chamado voto de cabresto ou dos currais eleito-
rais. Essas ideias, por certo, inquietavam a José Pereira e tantos
outros “Coronéis” da política. Esse fato e uma possível ligação
com o governo federal, podem ter contribuído para que José
Pereira, já no final da campanha, resolvesse romper politica-
mente com João Pessoa, o que foi formalizado através de um
radiograma datado de 23 de fevereiro, portanto, seis dias an-
tes da eleição. A justificativa apresentada por José Pereira foi
confusa, ora se reportando a sua exclusão da lista de candida-
tos a deputado federal, feita por João Pessoa, ora alegando
comentários desairosos feitos pelo presidente contra sua pes-
soa, em reunião da cúpula do Partido Governista. O fato é que
a partir de então José Pereira rompia politicamente com João
Pessoa.

     A estratégia montada por José Pereira para fazer oposição
a João Pessoa foi buscar uma forma de criar um clima de desor-
dens na Paraíba, que pudesse justificar o governo federal efe-
tuar uma intervenção no Estado. Com esse objetivo, José Perei-
ra reuniu em Princesa e cidades vizinhas, um grande número
de cangaceiros da região sertaneja e de outros Estados, em ati-
tude de desafio ao governo estadual. Inicialmente foram ocu-
padas as cidades de Santana dos Garrotes, Nova Olinda, Ima-
culada, Água Branca e Teixeira. Dispondo de armamento e
munição fornecido, sutilmente, pelo governo federal, e pago a
razão de 3  mil  réis  por  dia  por  José Pereira, o número de
cangaceiros foi cada vez mais aumentando.  No dia 1º de mar-
ço, grupos de cangaceiros impediram a realização das eleições
em Santana dos Garrotes e Piancó. Estava deflagrado o movi-
mento. Nas próximas colunas narraremos como o Governo se
preparou para essa luta e como ela se deu.

A Campanha de Princesa
As Origens do Movimento

*JOÃO BATISTA É CORONEL DA RESERVA DA PM-PB, ADVOGADO E HISTORIADOR

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br

NA UFPB

xistente há mais de 37
anos em João Pessoa, o la-
boratório de Tecnologia

Farmacêutica (LTF) "Prof. Del-
by Fernandes de Medeiros" da
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) tem desenvolvido
pesquisas importantes de pro-
dutos naturais nas áreas de
química e farmacologia. Nele,
está contido ainda o curso de
Pós-Graduação em Produtos
Naturais e Sintéticos Bioativos,
que funciona em nível de mes-
trado e doutorado, cuja última
avaliação trienal realizada pela
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoa de Nível Su-
perior (Capes), órgão responsá-
vel pela avaliação dos cursos
no Brasil, recebeu conceito seis,
sendo a melhor nota no Norte e
Nordeste do país.

De acordo com o pesquisador
do LTF e vice-coordenador do
curso de Pós-Graduação, pro-
fessor Eduardo de Jesus Olivei-
ra, as pesquisas realizadas são
muito concentradas nas áreas
da farmacologia e química de
produtos naturais, especial-
mente em plantas de espécie
vegetais. O trabalho dos pes-
quisadores, que consiste na ex-
tração, isolamento e na carac-
terização de substâncias e pos-

Teresa Duarte
REPÓRTER

terior ensaio farmacológico de-
las, que já rendeu historicamen-
te muitos medicamentos que
são usados hoje na terapêutica
ou moléculas que serviram de
espelho para produção de ou-
tras moléculas relacionadas e
que vieram se tornar medica-
mentos.

Medicamentos a exemplo da
Morfina, maioria dos antibió-
ticos, entre outros que são de-
rivados de plantas, sendo uns
retirados diretamente delas e
outros que são sintetizados em
laboratórios, mas que tiveram
como origem moléculas natu-
rais. A seriedade do trabalho
que é realizado pelos pesquisa-
dores do laboratório, tem sido
tão relevante que ele vem ge-
rando transferência de tecno-
logia para algumas indústrias
farmacêuticas da região, a
exemplo da "Água Rabelo", 'He-
bron" e a "Eurofarma".

Transferência
de produção
tecnológica

#
As pesquisas
realizadas são muito
concentradas nas
áreas da farmacologia
e química

Além da contribuição dada
as Indústrias Farmacêuticas o
LTF através da transferência de
produção tecnológica contri-
buiu com a criação da empresa
Algema, empresa esta que ope-
rava na produção de Alginato
e outros produtos de origem
marítima.

O professor Eduardo revela
que muitas espécies de vege-
tais, vem sendo bastante estu-
dada, sendo uma delas fruto de
estudos há mais de 15 anos e
que tem rendido trabalhos ci-
entíficos e dissertações de mes-
trados e doutorados.

Dessa planta, conforme o pro-
fessor, já foram isoladas várias
substâncias com atividades
biológicas bastante interessan-
tes, principalmente centrado na
asma. Para tanto, existe no LTF,
um grupo de pesquisa em imu-
nologia, onde a professora Már-
cia Piovesam é a pesquisadora
líder que desenvolve trabalhos
utilizando modelos experimen-
tais de asma e a planta demons-
trou resultados bastante pro-
missores.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Estoque de remédios excepcionais
passa dos 40% para mais de 90%

O esforço da Secretaria da Saúde é pra que não falte mais nenhum medicamento de uso continuado solicitado pelos pacientes no Estado

estoque de remédios
do Centro Especi-
alizado de Dispensa-

ção de Medicamentos Excep-
cionais (Cedmex) passou de
40%, na gestão passada, para
93,27% atualmente. O secre-
tário estadual da Saúde
(SES), José Maria de França,
disse que na verdade não de-
veria estar faltando nenhum
remédio, mas o desabasteci-
mento do setor era muito
grande para ser reposto em
tão pouco tempo.

"Estamos vencendo as bar-
reiras burocráticas dos pro-
cessos de licitação para re-
solver esse problema que
ainda é grave, mas era mui-
to mais grave na gestão an-
terior. Chegou a faltar 130
itens da lista de 223. Hoje,
temos a falta de 15", expli-

O
Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

cou. Segundo ele, os medica-
mentos em falta já foram
comprados ou estão em pro-
cesso de compra e o proble-
ma deve ser resolvido nos
próximos 15 dias.

DOSAGEM
A diretora do Cedmex, Ro-

berlândia Freire, disse que
em alguns casos o Centro
dispõe da medicação, mas

em uma dosagem diferente
da receitada ao paciente. "No
caso do paciente que precisa
de 10 comprimidos de 100mg
de um medicamento e só te-
mos de 50mg, estamos entre-
gando 20 comprimidos. Está
faltando a medicação 'Traco-
limo 1mg', mas temos a de
5mg e estamos enviando à
farmácia de manipulação
para fracionar e atender aos
pacientes, enquanto a de 1mg
não chega", explicou.

Além da reposição da me-
dicação, o Cedmex melhorou
o atendimento aos pacientes
que antes esperavam em fi-
las intermináveis, sob sol e
chuva. Hoje, os usuários con-
tam com um ambiente mais
humanizado para receber a
medicação. A partir do pró-
ximo mês de julho, a entrega
será informatizada, diminu-
indo ainda mais a espera do
paciente.

#
O desabastecimento
do Cedmex
na gestão passada
chegou a 130 itens
de uma lista de
233 prejudicando
centenas de usuários

FAC amplia programa de
alimentação suplementar

O programa de suplementa-
ção alimentar Proalimento,
criado pela Fundação de As-
sistência Comunitária (FAC),
será expandido para 40 mu-
nicípios que já foram licitados,
entre os quais até agora ape-
nas oito recebiam somente
fubá de milho, segundo anun-
ciou, na manhã desta quinta-
feira (18), a presidente em
exercício no órgão, Renata
Christinne Barbosa, após reu-
nião com o governador José
Maranhão, no Palácio da Re-
denção. Ela estava acompa-
nhada das diretoras Ana Vir-
gínia Bezerra Cavalcanti, de
Operações, e Lígia Miranda
Ribeiro, do Emprego e Renda.

Conforme Renata Christin-
ne, a determinação do gover-
nador é para que o programa
seja estendido no futuro a ou-
tros municípios, de modo que
maior número de famílias ca-
rentes possa ter acesso a essa
alimentação suplementar.
Atualmente, a suplementação
chega a 11.263 famílias com
seis pacotes de fubá por sema-
na, e essas pessoas também
são contempladas pelo Pro-
grama Leite da Paraíba.

Com relação ao programa de
microcrédito, ela explicou que
continua recebendo os pedidos
de empréstimos, contemplan-
do as pessoas de baixa renda.
Informou que também estão se
realizando cursos profissiona-
lizantes para ajudar a inserir
jovens no mercado de trabalho.

José Nunes
DA SECOM-PB

Atendimentos chegam a 300 em um único dia

Nos últimos dois meses, o
Hospital Infantil Arlinda Mar-
ques, em João Pessoa, está aten-
dendo uma média de 300 paci-
entes por dia, o dobro do que
recebia antes, por causa do au-
mento das viroses neste perío-
do chuvoso. Segundo a direto-
ra da unidade, Darcy de Fáti-
ma Luckwu de Lucena, cerca
de 70% dessas crianças pode-
riam ser tratadas nas unida-
des do Saúde da Família. A de-
manda indevida tem causado
a superlotação do hospital de
urgência e emergência, que é re-
ferência para todo o Estado.

Darcy Lucena explicou que
o objetivo do hospital é aten-
der os casos mais graves de ur-
gência e emergência, como
convulsão, desidratação, insu-
ficiência respiratória e cirur-
gias de urgência. "O problema
é que os pais trazem crianças
com resfriados, doenças de
pele, diarreias leves e quadros
de febre inicial, problemas que
devem e podem perfeitamen-
te ser atendidos em um PSF.
Infelizmente, as pessoas se
acostumaram a trazer os fi-
lhos para cá, porque sabem
que, mesmo não sendo sua atri-

buição, o hospital atende todo
mundo", afirmou.

Ela explicou que a priorida-
de é o atendimento dos casos
graves. "Por isso, estamos im-
plantando o sistema de classi-
ficação de risco, que vai dizer
qual criança será atendida pri-
meiro. As que não correm ris-
co de morte são atendidas pos-
teriormente, mas quero deixar
claro que ninguém volta para
casa sem passar por um mé-
dico e receber os cuidados ne-
cessários", disse Darcy.  Segun-
do a diretora, a superlotação
também acontece porque o Ar-
linda Marques é o único hos-
pital pediátrico da cidade que

faz internação de crianças car-
diopatas, neuropatas e com
quadros de convulsão.

ATENDIMENTO APROVADO
A consultora técnica, Mona-

lisa Ferreira de Oliveira, 24
anos, moradora do bairro de
Jaguaribe, na Capital, levou a
filha de 3 anos ao hospital na
última quarta-feira (17) e ficou
satisfeita com o atendimento.
"Eu nunca tinha trazido a mi-
nha filha aqui. Sempre que ela
adoecia, eu ia para um hospi-
tal particular, mas minha cu-
nhada disse que o atendimen-
to daqui era bom e que não de-
morava. Os médicos são aten-

ciosos e não tenho do que re-
clamar", comentou.

Darcy, que também é pedia-
tra, orienta que os pais evitem
levar os filhos ao hospital
quando a criança apresentar
sintomas como resfriados,
diarreia leve e febre nas pri-
meiras 24 horas sem estar
acompanhada de vômitos ou
diarreias graves. Sem falar
que uma criança com um
simples resfriado, que per-
manece por muito tempo
num hospital junto a outros
pacientes, entra em contato
com bactérias hospitalares,
por exemplo", alertou.

O Complexo de Pediatria,
conta com um ambulatório de
especialidades nas áreas de en-
docrinologia, cardiologia, gine-
cologia, psiquiatria, pneumo-
logia, psicologia, nutrição,
odontopediatria, cirurgia pe-
diátrica, neurologia, referência
para doenças metabólicas da
triagem neonatal (detectadas
no teste do pezinho) e atendi-
mento pediátrico. No ambu-
latório também funciona o
Centro de Referência de Imu-
nobiológicos Especiais (Crie),
que distribui vacinas especiais
para crianças cardiopatas,
com diabetes e síndrome de
down e outras.

Assessoria de Comunicação
DA SES-PB

HOSPITAL ARLINDA MARQUES

A demanda indevida está superlotando a urgência do hospital

IEP completa
125 anos em
clima de festa
e homenagens

Uma vasta programação mar-
cou o aniversário de 125 anos do
Instituto de Educação da Paraíba
(IEP), nesta quinta-feira (18), em João
Pessoa. A abertura do evento ocor-
reu com hasteamento das bandei-
ras do Brasil, da Paraíba e da esco-
la, pelo secretário da Educação e
Cultura, Sales Gaudêncio, mais a
diretora do educandário Vanilda
Ramalho e a viúva do professor
Afonso Pereira, dona Clemilde Pe-
reira, respectivamente, ao som do
Hino Nacional executado pela ban-
da de música da Polícia Militar.

O secretário Sales Gaudêncio
cumprimentou a todos e falou das
dificuldades por que passa a Edu-
cação no Brasil, com a desqualifi-
cação na formação do aluno. Ele
ressaltou que os 125 anos do IEP
são uma referência no setor do
país, "por tratar-se de uma esco-
la normal que é modelo e que deu
certo, contra as intempéries do
tempo". Após as falas das autori-
dades presentes, houve apresen-
tações artístico-culturais, bênção
ecumênica, exibição de slides com
histórico da escola.

Janildes Andrade
DA EDUCAÇÃO E CULTURA
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Uma revolução plenamente
vitoriosa em 20 dias

Murilo Mello Filho

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

murilomellofilho@uol.com.br

BNDES autoriza
empréstimo à PB

Recursos a serem contraídos pelo Governo do Estado no valor de R$ 191 milhões
serão destinados a obras de hospitais, adutoras e unidades habitacionais

O Getúlio Vargas chegou a ter dúvidas sobre a viabilidade
da revolução. Houve dias em que as notícias da conspiração
não eram muito animadoras. E ele não hesitou em iniciar as
suas anotações num caderno de capa preta, com a seguinte
pergunta:

“E se perdermos?”
Ele próprio responde:
 “Como responsável por um eventual fracasso, considero

que uma derrota política dessa dimensão só pode ser resgata-
da com o sacrifício da própria vida. Só ela pode resgatar o
peso de um fracasso. Quantas vezes desejei a morte, como
solução de vida, eu, o mais pacífico dos homens, decidido a
morrer? Resolvi não regressar vivo ao Rio Grande se não for
vencedor. Em Oswaldo Aranha, encontro apoio decidido a
essa idéia.”

Assim está escrito em Getúlio Vargas - O Diário – Ed. Sicili-
ano/FGV – Págs. XIII, 8 e 27. (Era esta a primeira vez em que
acenava com a hipótese de se suicidar. A segunda acontece-
ria no dia 9 de julho de 1932, quando irrompeu a revolução
constitucionalista de São Paulo, e a terceira, fatal, a 24 de
agosto de 1954, quando foi deposto pela segunda vez.) Como
veremos adiante.

A revolução tenentista, desencadeada finalmente a 3 de
outubro, já estava plenamente vitoriosa três semanas de-
pois, no dia 23.

Uma comissão de generais foi ao Palácio Guanabara, onde
depôs o Presidente Washington Luís, que saiu em compa-
nhia do Cardeal Dom Sebastião Leme até o Forte de Copaca-
bana, ficando aí preso até embarcar no navio Alcântara para
a Europa.

E foi substituído provisoriamente por uma Junta Governa-
tiva: Generais Menna Barreto, Tasso Fragoso e Almirante Isa-
ías de Noronha.

Vindo de trem, desde Porto Alegre, e após ter ultrapassado
Itararé, cuja famosa batalha não houve, Getúlio passara em
São Paulo a 28 de outubro e aí deixara João Alberto como
Delegado Militar da revolução, já então sem atender à vonta-
de dos paulistas, que haviam indicado Paulo Morato, líder do
Partido Democrático, para governador.

Chegando ao Rio, recebeu o governo das mãos dessa junta
militar, no dia 3 de novembro, exatamente um mês após o
começo da revolução. E deu posse ao primeiro Ministério do
seu Governo Provisório: Agricultura – Assis Brasil; Fazenda
– José Maria Whitaker; Guerra – General Leitão de Castro;
Justiça – Oswaldo Aranha; Marinha – Almirante Isaías de
Noronha; Relações Exteriores – Afrânio de Melo Franco; Vi-
ação – Juarez Távora; chefe da Casa Militar – Andrade Ne-
ves; chefe de Polícia – Batista Luzardo, e Secretário Particu-
lar – Gregório da Fonseca. Logo em seguida, no próprio mês
de novembro, seriam criados os Ministérios da Educação e
Saúde – Francisco Campos, e do Trabalho, Indústria e Co-
mércio – Lindolfo Collor.

Diversos decretos de banimento do território nacional fo-
ram assinados e levaram para o exílio no exterior vários líde-
res da chamada República Velha, os carcomidos: Washington
Luís, Mello Vianna, Júlio Prestes, José Maria Belo, Simões Fi-
lho, Machado Coelho, Juvenal Lamartine, Estácio Coimbra,
Irineu Machado, Aníbal Freire, Octávio Mangabeira e Prado
Júnior, entre outros.

Simultaneamente, agravava-se a situação econômico-finan-
ceiro do país. Surgia o Clube 3 de Outubro, para manter os princí-
pios e a fidelidade à revolução, com a presença dos Tenentes
Juarez Távora, João Alberto, Juracy Magalhães, Punaro Bley,
Landri Sales, Hercolino Cascardo, Henrique Cordeiro Oest,
Magalhães Barata e dos civis Gustavo Capanema, Francisco
Campos, Amaro Lanari, Pedro Aleixo, Noraldino Lima, Antô-
nio Carlos e Venceslau Braz, na Legião Mineira, além de Pedro
Ernesto, Augusto do Amaral Peixoto e Valdemar Falcão.

Conspirava-se para a deposição de Olegário Maciel, do go-
verno de Minas, com telegramas falsos; o Diário Carioca era
empastelado; os Generais Miguel Costa e Isidoro Dias Lopes
voltavam-se contra o governo federal; os líderes gaúchos João
Neves da Fontoura, Raul Pilla, Borges de Medeiros e Assis
Brasil uniam-se para exigir a reconstitucionalização do país.

População do
Valentina vai
ganhar Casa
da Cidadania
José Nunes
DA SECOM-PB

Banco Nacional de De-
senvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES)
aprovou, por unani-

midade, a concessão de cola-
boração financeira ao Gover-
no do Estado da Paraíba no
valor de R$ 191.556.000,00
(cento e noventa e um milhões
e quinhentos e seis mil reais).
A liberação do empréstimo foi
comunicada ao Governo do Es-
tado no final da tarde desta
quinta-feira.

No documento, o Governo
fica autorizado a receber o em-
préstimo, no âmbito do Pro-
grama Emergencial de Finan-
ciamento aos Estados e ao Dis-
trito Federal, aprovado pelas
resoluções BNDES nº 1.763, de
28.04.2009, 1.767, de 12.05.2009
e 1.174, de 19.05.2009.

Endossando parecer da rela-
toria, a diretoria do BNDES de-
cidiu por unanimidade autori-
zar a concessão do empréstimo
em favor do Estado, à conta de

recursos ordinários do banco.
Os recursos do empréstimo a

ser contraído pelo Governo do
Estado junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social – BNDES, no valor
de R$ 191 milhões, serão desti-
nados para investimentos em
obras como hospitais, adutoras
e unidades habitacionais, por
exigência do próprio banco. O
governo, agora, aguarda a
aprovação do projeto pela As-
sembleia Legislativa.

O bairro do Valentina Figuei-
redo vai ganhar uma unidade
da Casa da Cidadania, dentro
da proposta de facilitar o aces-
so das pessoas carentes aos
programas de inclusão social
do Governo do Estado, confor-
me anunciou nesta quinta-fei-
ra (18) o Governo do Estado,
ao vereador Sérgio da Sac
(PRP) e o suplente de vereador
Djanilson da Fonseca (PRP),
em audiência no Palácio da Re-
denção.

Os vereadores foram rece-
bidos pelo governador para
apresentar pleitos de interes-
se das suas comunidades, en-
tre os quais estava a constru-
ção de unidade da Casa da Ci-
dadania no Valentina Figuei-
redo. O Governo do Estado já
havia determinado ao secre-
tário da Cidadania e Admi-
nistração Penitenciária, Roo-
sevelt Vita, a escolha de um
local para a instalação desse
órgão naquele bairro. Em bre-
ve também serão inaugura-
das as novas instalações da
Casa localizada no bairro de
Jaguaribe.

Outro assunto abordado no
encontro foi a possibilidade de
ampliação da rodovia que liga
o Valentina Figueiredo à Praia
do Sol, que já não comporta a
movimentação de veículos
durante os finais de semana.
Os visitantes entregaram ao
governador uma colher de pe-
dreiro, num gesto de reconhe-
cimento ao trabalho de recons-
trução da Paraíba.

MinTur conhece potencial
para o turismo no Estado
Edson Verber
DA STDE

O potencial da Paraíba, os
principais atrativos e a políti-
ca presente e futura de benefí-
cios do Governo do Estado
para melhorar a infraestrutu-
ra turística foram o tema cen-
tral da palestra que o secretá-
rio executivo do Turismo, Ro-
meu Lemos, fez para uma co-
mitiva de agentes de viagens,
operadores de turismo e téc-
nicos do Ministério do Turis-
mo na terça-feira (16) no Hotel
Tropical Tambaú, em João Pes-
soa. O grupo integra o projeto
‘Caravana Brasil Nacional’
que vem avaliar mercadologi-
camente os atrativos turísti-
cos da Capital paraibana.

PARCERIA
Inicialmente, Romeu saudou

os presentes, agradeceu a vin-
da de todos e elogiou a iniciati-
va do Ministério do Turismo,
em parceria com a Associação
Brasileira das Operadoras de
Turismo (Braztoa) e o Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
que são os responsáveis pela
implantação do ‘Caravana Bra-
sil Nacional’. Neste sábado (20),
a comitiva segue para a cidade
de Campina Grande, onde co-
nhecerá o ‘Maior São João do
Mundo’.

TURISMO SUSTENTÁVEL
“O Governo vem desenvol-

vendo uma série de atividades
para melhorar a infraestrutura
turística do Estado, como refor-
mas no porto de Cabedelo, im-
plantação de um projeto de tu-
rismo sustentável e a constru-
ção do Centro de Convenções,
que começará em breve”, disse
o secretário.

No final da palestra, Romeu
Lemos apresentou um vídeo,
com imagens dos atrativos tu-
rísticos paraibanos e potenciais
que ainda precisam ser explo-
rados. O documentário termi-
na com Jurandir do Sax tocan-
do Bolero de Ravel no pôr-do-
sol do Jacaré.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Comitiva vai a Campina para conhecer o ‘Maior São João do Mundo’
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Aumenta venda de comida de milho
Clima junino tem estimulado a procura pelas iguarias na Capital. Comerciantes esperam maior volume de vendas na semana do São João

clima junino tem esti-
mulado a procura pe-
las iguarias prepara-

das à base do milho. Na cidade
de João Pessoa, vendedores já
registraram aumento na co-
mercialização desses produtos,
principalmente canjica e pamo-
nha, numa variação dos 5% aos
100%. A expectativa desses co-
merciantes é de que haja ainda
maior crescimento, durante
esse mês, por causa do São João.

Uma comerciante que está
satisfeita com o movimento
em seu estabelecimento, loca-
lizado no bairro dos Bancári-
os, é Gilene da Silva Carvalho.
Há três anos ela monta sua
palhoça - devidamente orna-
mentada com palhas, balões
e bambus - num ponto movi-
mentado, onde funciona de se-
gunda a sábado, das 16 horas
às 21 horas. Ela estimou que,
desde o início desta semana,
as vendas aumentaram 100%,
acrescentando que vendia cer-
ca de 30 pamonhas, canjicas e
milho cozinhado por dia e,
agora, são até 150 unidades
comercializadas.

Gilene Carvalho garantiu que
vai continuar vendendo comi-
das de milho no local até o iní-
cio de julho. Em sua palhoça, a
pamonha e a canjica custam R$
1,80 a unidade, enquanto o mi-
lho cozinhado R$ 1,00. Nesse
ponto, ela trabalha com cinco
familiares, que começam a pre-
parar as iguarias diariamente,
a partir das cinco horas. Com
isso, aproveita o mês de festas
juninas para engrossar o orça-
mento da casa, sustentando o
marido e um casal de filhos.

Outra comerciante de comidas
de milho é Maria da Conceição,
cuja barraca - já tradicional - fica
instalada no Mercado Central.
Ela informou que as vendas de
pamonha, canjica e milho verde
aumentaram 5%, mas disse es-
perar que esse movimento cres-
ça ainda mais, à medida que se
aproxime o São João.

Atuando na venda de produ-
tos à base de milho há 15 anos,
no Mercado Central, com a aju-
da da família, Maria da Con-
ceição vende um prato peque-
no de canjica por R$ 0,60 e o
grande por R$ 1,00. Por dia, são
cerca de 40 unidades desse tipo
de iguaria comercializadas e 25
milhos cozinhados, cada qual
ao preço de R$ 0,70.

O
Guilherme Cabral
REPÓRTER

Pamonha, canjica e bolo pé-de-moleque são bastante vendidos em junho

O sanfoneiro solta o primei-
ro acorde. O triângulo e o za-
bumbeiro acompanham. E o
forró invade o arraial. Logo en-
tram em cena moças, girando
seus vestidos coloridos no ar.
O balanço da saia acompanha
a animação da música e elas
brilham enquanto dançam.
Consideradas o maior espetá-
culo das festas juninas, as qua-
drilhas matutas usam vestes
alegres e atraem multidões por
onde passam. Mas antes de
prender os olhos do público, as
roupas são presas pelas mãos
habilidosas de profissionais
que passam despercebidas pela
festa: as costureiras.

Sentadas num canto da casa,
com olhos e mãos dedicadas à
máquina de costura, essas mu-
lheres transformam em reali-
dade o que a imaginação dese-
jar. Pregando um botão aqui e
um babado ali, elas não apenas
contribuem para a beleza do
São João, mas aproveitam os
festejos para incrementar o or-
çamento do lar.

Rita Antonia da Silva, 70 anos
chega a faturar mais de R$ 250
em junho só com costuras de

vestidos de quadrilhas juninas.
Vivendo de duas aposentadorias
e do aluguel de um imóvel, ela afir-
ma que o dinheiro extra ajuda
nas despesas do próprio mês.

A costureira conta que as en-
comendas são tantas que che-
ga a recusar trabalho, porque
não dá conta de atender a tan-
to pedido. "Cobro em média R$
25,00 para fazer um vestido de
quadrilha, mas esse valor pode
aumentar se o vestido for mui-
to trabalhoso. Esse valor é só
pela mão-de-obra. O cliente
também precisa trazer tudo.
Tem que comprar o tecido, a li-
nha, o babado, os botões, as fi-
tas, os zippers e tudo mais que
for preciso. Somando tudo acho
que um vestido poder chegar a
quase de R$ 100", afirma.

Para economizar, dona Riti-
nha, como é mais conhecida no
local onde mora, costuma ori-
entar às freguesas a compra-
rem tecidos mais baratos. "Ge-
ralmente, elas compram a chi-
ta, que é baratinha e muito boa
para quadrilha, por ser colori-
da. A cor e o modelo das roupas
de quadrilha geralmente mu-
dam todos os anos e, às vezes,
se alguém comprar tecido mui-
to caro acaba tendo prejuízo",
destaca.

Além do espaço destinado aos
sorteios, o próprio Caminhão da
Sorte mantém uma lotérica, dia-
riamente, recebendo apostas
para todas as modalidades (Lo-
teria Federal, Lotofácil, Lotoma-
nia, Quina, Dupla Sena, Time-
mania e Mega-Sena). As demais
lotéricas da cidade também re-
ceberão apostas normalmente.

O superintendente da Cefa
na Paraíba, Elan Miranda, pres-
tigiou o primeiro dia de sorteio
(15 de junho), ao lado de outras
autoridades. A Lotofácil sor-
teou em Campina Grande/PB
os seguintes números: 01, 03,
04, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 24 e 25, com dois acerta-
dores levando cada um o prê-
mio de R$ 690.715,03.

Costureiras incrementam
o orçamento do lar com a
chegada do período junino

O trabalho é longo e requer
atenção redobrada. A costurei-
ra pode levar horas para pre-
parar um vestido. Quanto mais
rico em detalhes for, mais difí-
cil será o desafio de tirar o mo-
delo do papel e trazer para o
armário.

Com experiência de quem
costura há mais de 50 anos,
dona Ritinha garante que isso
não é problema. Apesar da ida-
de, ela diz que dá conta de to-
das as encomendas e trabalha
sem pressa. "Costumo parar
para descansar. Tiro algum
tempo para tomar um café, dar
uma volta, descansar o corpo.
Já passei muito tempo costu-
rando sem parar. Criei meus fi-
lhos assim, mas hoje não faço
isso por dinheiro, mas porque
gosto. Para mim, costurar é
uma terapia", declara.

E como na quadrilha as mo-
ças entram no arraial acompa-
nhadas por seus parceiros, os
homens também precisam es-

tar em grande estilo para brin-
car o São João. No entanto, ape-
sar de ser mais simples, a rou-
pa deles também leva tempo e
exige atenção e experiência
para ser preparada.

O cuidado com os detalhes
ainda é maior quando o cliente
é um componente de quadrilha
que resolve inovar e encher a
roupa de detalhes. A boa notí-
cia é que a camisa e a calça do
"matuto" podem sair mais ba-
ratos. Tudo vai depender, po-
rém, do tecido escolhido. Esse
item é considerado o mais one-
roso no processo.

Dona Ritinha cobra R$ 35,00
só para costurar a calça e a ca-
misa. Mais uma vez, ela alerta
que o material do trabalho é por
conta do cliente. "É mais bara-
to fazer roupa de homem por-
que tem menos detalhe. Roupa
de mulher geralmente tem ba-
bados, fitas, apliques, é mais
demorado", observa.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Caminhão da Sorte no
Maior São João do Mundo

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

Profissional pode levar várias
horas para preparar um vestido

A exemplo dos anos anterio-
res, a Caixa Econômica Federal
ocupa uma vez mais a condi-
ção de importante patrocina-
dora do Maior São João do Mun-
do, em Campina Grande (PB),
uma das mais concorridas fes-
tas populares do país.

Neste ano, além do já habi-
tual patrocínio para o evento,
o banco trouxe à cidade, por
uma semana, do dia 15 até
amanhã, o Caminhão da Sorte,
que costuma percorrer o país
inteiro realizando os sorteios de
todas as loterias da Cef, ao vivo,
em praça pública.

Para Campina Grande, a Su-
perintendência Regional da
Cef e a Secretaria do Desenvol-
vimento Econômico do muni-
cípio decidiram, de comum
acordo, fixar o local do sorteio
em pleno Parque do Povo, pró-
ximo a um dos portais de aces-
so, ao lado da já famosa Pirâ-

mide do Forró. Durante toda
a semana, nos horários habi-
tuais previamente definidos
pelas regras de cada modali-
dade, à vista de auditores e do
público presente, sairão os re-
sultados, bola a bola, dos glo-
bos presentes no caminhão.

Segundo a CEF, a tradição
de realização dos sorteios ao
vivo, diante da população de
cada cidade por onde passa o
Caminhão da Sorte, é um dos
elementos que garantem a li-
sura do processo, já que os re-
sultados podem ser conferi-
dos ali mesmo, na presença
dos auditores.

A última vez em que o Cami-
nhão esteve na Paraíba foi em
2004, na mesma época do ano,
quando os sorteios movimen-
taram, por duas semanas, as
cidades de João Pessoa e Cam-
pina Grande.

Lotofácil com dois ganhadores

Patos
Prestigiando o Sertão paraibano,
o Caminhão da Sorte seguirá na
semana seguinte para a cidade de
Patos, onde permanecerá
realizando os sorteios da semana
compreendida entre 22 e 27 de
junho. O local escolhido foi a
Praça Getúlio Vargas, no calçadão
em frente ao Hotel JK. Em Patos,
estima-se que a animação em
torno dos sorteios não será
menor, pois a importante cidade
sertaneja estará também em
plenos festejos de São João.

SAIBA MAIS #
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“Paraíba democrática, terra amada”

Saiam de baixo!

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Depois não digam que não avisei! Por inspiração
do Ministério das Relações Exteriores, Flamengo e
Corinthians acertaram disputar um Jogo Pela Paz nos
moldes daquele amistoso entre Brasil e Haiti, em
2006, lembram? A partida ainda não tem data mar-
cada, mas o lugar escolhido pelo governo brasileiro,
com apoio da Organização das Nações Unidas, é pra
lá de explosivo: a Palestina.

O aviso lá de cima não é nem meu, digo de passa-
gem. É de uma notícia que li há pouco tempo na
internet e cujo teor lhes repasso agora. Vejam se o
governo brasileiro, o Flamengo, o Corinthians e a
ONU não estão cutucando o camelo com vara curta:

“Um jogador de futebol iraquiano foi morto com
um tiro na cabeça quando estava a ponto de fazer
um gol para empatar a partida que era realizada ao
sul de Bagdá.  Segundo a polícia, o atacante do time
amador Buhairat estava sozinho com a bola, na fren-
te do goleiro, quando foi alvejado na cabeça por um
torcedor da equipe adversária, do clube Sinjar.

“A jogada e o ataque aconteceram no último mi-
nuto do jogo, que era realizado em Hillah. O Sinjar
vencia por 1 a 0. Segundo o chefe da polícia local, o
suspeito de matar o jogador foi preso. O aumento
na segurança no Iraque nos últimos meses está cau-
sando um grande crescimento no interesse por es-
portes. Partidas maiores realizadas em Bagdá têm
fortes esquemas de segurança, mas jogos amadores
têm menos controle da polícia.”

Que tal? Eu sei que a Palestina fica pra lá (ou será
pra cá?) de Bagdá, mas disputar um Jogo Pela Paz
por aquelas bandas não deixa de ser uma temerida-
de. E se a partida for disputada na Faixa de Gaza?
Outra coisa: com relação ao Corinthians, que é o time
do Presidente Lula, para mim, tanto faz. Mas para
que diabos o Flamengo topou pagar um mico destes?
Aliás, em respeito ao próprio Presidente Lula, por que
o Ministério das Relações Exteriores não escalou o
Vasco da Gama? Eu, hein!

Hemocentro da PB
quer repor estoque

Objetivo é aumentar o número de doadores por causa dos festejos juninos. As
bolsas de sangue coletadas abastecem os hospitais públicos e privados do Estado

O

SANGUE

Hemocentro da Paraíba
faz um apelo aos parai-
banos que doem san-

gue para garantir o estoque
durante os festejos juninos e as
férias escolares. O mês de ju-
nho é um dos períodos mais
críticos para o serviço, pois
muitos doadores viajam e es-
quecem de prestar o ato de so-
lidariedade. Enquanto isso, au-
menta o número de acidentes
de trânsito e com fogos de arti-
fícios e, consequentemente, as
cirurgias e a demanda por san-
gue nos hospitais.

"Os acidentes de trânsito e as
queimaduras muitas vezes exi-
gem que as vítimas sejam sub-
metidas a cirurgias. Por isso,
pedimos aos doadores assíduos
e aos paraibanos de forma geral
que compareçam a um dos
postos de coleta do hemocen-
tro para fazer sua doação, lem-
brando que os homens podem
doar de dois em dois meses e as

mulheres a cada três meses.
Pedimos ainda que os que não
estiverem aptos a doar que in-
diquem outras pessoas", apelou
a coordenadora de Ações Estra-
tégicas do Hemocentro, Vânia
Pereira.

A cada mês, são necessárias
2,5 mil bolsas de sangue para
abastecer os hospitais públicos
e privados do Estado, sendo que
a média de doação por mês é
em torno de duas mil bolsas.
Para repor o estoque e aumen-
tar o número de doadores assí-
duos, o hemocentro vem fazen-
do um trabalho de sensibiliza-
ção, com panfletagem, para
conscientizar as pessoas da im-
portância de doar sangue.

Para ser doador as pessoas
precisam ter idade de 18 a 65
anos, estar com peso acima de
50 kg, não tomar remédio con-
trolado, não ter ingerido bebi-
da alcoólica até 24 horas antes
da doação e estar gozando de

Emater destaca projetos de sucesso

boa saúde. Todo o material co-
letado passa por exames de sí-
filis, HIV, hepatite B e C, entre
outros, que garantem a quali-
dade do sangue coletado. "Não
existe risco no ato de doar san-
gue. Todo o material é descar-
tável e também não é necessá-
rio ficar doando sangue sem-
pre, porque doou uma vez",
lembrou Vânia Pereira.

A Rede Hemocentro da Paraí-
ba é responsável por atender a
demanda do Sistema Único de
Saúde e dos leitos de planos de
saúde cadastrados. Além da sede
em João Pessoa, que funciona na
Av. Dom Pedro II, na Torre, a rede
é composta por 10 hemonúcleos
distribuídos nos municípios de
Guarabira, Picuí, Monteiro, Prin-
cesa Isabel, Patos, Piancó, Itapo-
ranga, Cajazeiras, Sousa e Catolé
do Rocha, além de um regional
em Campina Grande.
(Assessoria de Comunicação da
SES/PB).

A aplicação eficiente de cré-
dito do Programa Nacional de
Agricultura Familiar (Pronaf)
do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário tem gerado uma
série de experiências de suces-
so entre agricultores familiares
de vários municípios paraiba-
nos, todos assistidos pela Em-
presa de Assistência Técnica e
Extensão Rural da Paraíba
(Emater-PB), seguindo orienta-
ções da Secretaria do Desenvol-
vimento da Agropecuária e
Pesca (Sedap), à qual o órgão é
vinculado.

A história de Antônio Am-
brósio Dantas, morador do en-
torno da cidade de Nova Flo-
resta, localizada na região ad-
ministrativa de Picuí, no Curi-
mataú paraibano, é um bom
exemplo. Beneficiado com in-
vestimentos do Pronaf C, o hor-
ticultor, que antes trabalhava
em um lote urbano na periferia
do município, hoje gerencia o
seu próprio negócio e dele tira
o sustento da família e mantém
dois filhos numa universidade.

Em apenas um hectare, 'seu'
Antônio cultiva 16 tipos de hor-
taliças como couve, cebolinha,
pimentão, cenoura, beterraba,
alface, brócolis, espinafre, ce-
noura e rúcula e vende direta-
mente aos consumidores de

AGRICULTURA FAMILIAR

Nova Floresta, Cuité e Picuí. O
excedente da produção é co-
mercializado no vizinho Esta-
do do Rio Grande do Norte, es-
pecialmente nos municípios de
Jaçanã e Santa Cruz. Ele possui
também uma pequena área,
onde planta macaxeira para
complementar a alimentação
da família e o restante é vendi-
do no próprio município.

Além de ocupar toda a mão-
de-obra familiar no canteiro
'Cheiro Verde', como é denomi-
nado o plantio de hortaliças,
'seu' Antônio conta com a aju-
da de quatro jovens rurais, que
trabalham pela manhã e estu-
dam à tarde. Ele declarou que a

assistência técnica prestada
pela Emater faz toda diferença.
"Sem as orientações dos exten-
sionistas da Emater eu não te-
ria alcançado todo esse pro-
gresso", afirmou.

Outro agricultor familiar de
sucesso, também de Nova Flo-
resta, é Francinaldo Santos Cruz,
do Sítio Flores de Cima. Beneficiá-
rio do Pronaf grupo C, ele come-
çou com plantio de um hectare
de maracujá e hoje já conta com
três, ou seja, sua área foi aumen-
tada em 200%, o que lhe assegu-
ra renda anual constante.

(Lourdinha Araújo, da Asses-
soria de Imprensa da Emater-PB)

A Agricultura Familiar tem gerado experiências de sucesso no Estado

  ORTILO ANTÔNIO

VIRGE!
Quarta-feira passada, por volta da meia-noite, um

segurança da boate Royal, em São Paulo, barrou a
sra. Cristiane, mãe do modelo Jesus Luz, aquele
aos pés de quem a cantora Madonna se ajoelhou –
e, ao que se sabe, teve de rezar. O jornal sensacio-
nalista abriu a seguinte manchete ao noticiar o fato:
“Mãe de Jesus é barrada em boate”. Que constran-
gimento não deve ter passado a sra. Cristiane! Mas
a notícia esclarece que ela teve acesso ao local de-
pois de identificada como a mãe do homem.

BARBADA
Pudera! Até o Perilima venceria ontem a seleção dos

Estados Unidos. Com todo o respeito pelo Perilima, que
tem um técnico que, pelo menos, técnico é.
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o dia primeiro de julho,
o Cendac vai abrir ins-
crições para aposenta-

dos e pensionistas do Estado
interessados em fazer cursos de
informática, bordado, dentre
outras atividades. O objetivo é
promover a qualidade de vida
dessas pessoas, evitando que
sofram problemas, a exemplo
da depressão. Pelo menos 63
idosos já estão desejosos de
participarem dessa iniciativa.

O anúncio foi feito no início
da noite de ontem pelo gover-
nador do Estado durante o 2°
Forró Pé-de-Serra do Progra-
ma de Atenção ao Idoso, reali-
zado pelo Cendac (Centro de
Apoio à Criança e ao Adoles-
cente) e PBPrev, na sede do
Centro de Atividades do Apo-
sentado e Pensionista Padre
Juarez Benício (Cejube), em
Gramame. Além de prestigiar
o evento, ele conheceu as ins-
talações do órgão.

Cendac vai abrir cursos para
aposentados e pensionistas

Entre os cursos estão a informática e o bordado. O objetivo da ação é promover a qualidade de vida dessas pessoas

Guilherme Cabral
REPÓRTER

Durante o evento, que contou
com as presenças dos direto-
res-presidentes da PBPrev e da
Lotep, respectivamente João
Bosco Teixeira e Paulo Barreto,
dentre outras autoridades, a
presidente do Cendac, Tereza

Alice Bezerra, disse que o Go-
verno do Estado pretende ofe-
recer total apoio ao Projeto Ido-
so Feliz.

Segundo ela, além do curso de
informática, que é o mais pro-
curado e terá 25 computadores

para as aulas práticas, o proje-
to vai desenvolver, ainda, ati-
vidades como hidroginástica,
atendimento médico, de nutri-
cionistas e jurídico, dentre ou-
tros, distribuídos entre o Cen-
dac e o Cejube. Para isso, infor-
mou que os interessados po-
dem procurar um desses ór-
gãos para a inscrição.

Tereza Alice Bezerra acres-
centou que, nessa parceria com
a PBPrev, espera, através do
projeto, utilizar mais as insta-
lações do Cejube, que, por exem-
plo, dispõe de 24 chalés, cada
qual dispondo de cama, ba-
nheiro, televisão, que pode ser
ocupado pelos idosos, ao preço
de R$ 10,00. Há, também, o Par-
que Aquático, a ser ocupado
nas aulas de hidroginástica.

Durante os festejos juninos
realizados no Cejube pela PB-
Prev e Programa de Atenção ao
Idoso, do qual fazem parte 50
idosos a partir dos 60 anos,
houve dança de quadrilha, for-
ró-pé-de-serra e distribuição
de brindes.

O anúncio foi feito ontem em clima junino  e de muito forró-pé-de-serra

  FOTO: MARCOS RUSSO

N

Benefícios
do Simples
é tema de
Seminário

Os internos do Complexo Psi-
quiátrico Juliano Moreira, loca-
lizado em João Pessoa e vincu-
lado à Secretaria da Saúde do
Estado, e seus familiares vive-
ram uma tarde diferente, on-
tem. O motivo: a realização do
‘São João do Juliano’ com atra-
ções como quadrilha junina no
‘Arraiá do Coroné Jujú’  e dança
dos pacientes idosos, cujo ob-
jetivo foi dar continuidade à
política de humanização da
unidade, que, atualmente, aten-
de a 250 internos. A superin-
tendente do órgão, Clélia Luce-
na de Andrade Gomes, desta-
cou a importância desse e ven-
to, garantindo que favorece
uma recuperação mais rápida.

Dentro do clima de festejo ju-
nino – que faz parte do calen-
dário de eventos anual do
Complexo Psiquiátrico – o pá-
tio interno da unidade foi or-
namentado com bandeiras,
balões e outros adereços típi-
cos da época, confeccionados
pelos próprios pacientes, en-
quanto as roupas foram pro-
duzidas pelas costureiras do
órgão.

Quadrilhas juninas reunem os 250
internos do  Juliano Moreira, em JP
Guilherme Cabral
REPÓRTER

A festa foi iniciada às 14 ho-
ras, com a dança dos pacien-
tes idosos. Na sequência, hou-
ve apresentação da quadrilha
junina, composta pelos inter-
nos, e o casamento matuto. No
final, às 17 horas, foi servido
lanche à base de comidas típi-
cas de milho. A superinten-
dente do Complexo Juliano
Moreira comentou, ainda, que
essas atividades servem para
facilitar a ressocialização dos
pacientes, fazendo com que eles
saibam o que acontece fora da
unidade.

FESTEJOS NA FUNAD
A exemplo do Complexo Juliano

Moreira, a Funad, localizada no
Conjunto Pedro Gondim, na
Capital, também promoveu, na
tarde de ontem, os festejos ju-
ninos com os portadores de
deficiência física e seus famili-
ares. Além da apresentação de
oito quadrilhas juninas, houve
casamento matuto, dança da
peneira, xaxado e barracas ofe-
recendo, gratuitamente, igua-
rias típicas da época, como co-
mida de milho, além de cachor-
ro quente e refrigerante.

Nos festejos do Complexo Psiquiátrico teve até casamento matuto

Patos adere a
programa de
gestão de meio
ambiente

Facilitar a arrecadação
de tributos e contribuições
que incidem sobre micro e
pequenas empresas, nos
âmbitos federal, estadual e
municipal. Esse é um dos
benefícios do Simples Na-
cional, que foi tema do I Se-
minário Estadual realizado
na manhã de ontem no au-
ditório da Escola de Admi-
nistração Tributária (Esat)
da Secretaria da Receita, no
Distrito Industrial de João
Pessoa, cujo objetivo foi
disseminar conhecimentos
aos servidores que atuam
no atendimento, análise e
operacionalização dos sis-
temas relativos ao Simples
Nacional.

O evento foi aberto pelo
secretário da Receita do Es-
tado, Anísio de Carvalho
Costa Neto, que destacou a
importância do Seminário,
como forma de aperfeiçoar
o atendimento para as mi-
cro e pequenas empresas.
Para reforçar a dissemina-
ção de informações sobre o
Simples Nacional, o conteú-
do tratado durante o even-
to será distribuído em CD
para os participantes, que
representaram as prefeitu-
ras de João Pessoa, Cabede-
lo, Bayeux, Patos, Sousa,
Cajazeiras, Guarabira,
Campina Grande, Ma-
manguape, Santa Rita e
Pombal.

Além de retirada de dú-
vidas dos participantes,
durante a realização do Se-
minário, foram discutidos
assuntos que servirão para
o embasamento de deci-
sões a serem tomadas, as-
sim como detalhes técnicos,
que se referem ao atendi-
mento ao contribuinte, cer-
tificação digital, controle da
arrecadação mensal do tri-
buto, etc.

Instituído pela Lei Com-
plementar número 123, de
12 de dezembro de 2006, no
bojo da Lei Geral das Mi-
cro e Pequenas Empresas,
o Simples Nacional é um
regime especial unificado
de arrecadação de tributos
e contribuições devidas pe-
las microempresas e em-
presas de pequeno porte.
Com isso, houve a unifica-
ção de oito tributos por
aplicação de alíquota glo-
bal de 4% a 17,42% da re-
ceita bruta das micro e pe-
quenas empresas, confor-
me setor de atuação e fatu-
ramento.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Guilherme Cabral
REPÓRTER

O superintendente Antonio
Gualberto, da Superintendência
de Administração do Meio Am-
biente (Sudema), recebeu na tar-
de dessa terça-feira (17) o prefei-
to de Patos, Nabor Wanderley, e
o secretário de Meio Ambiente
daquele município, Alexandre
Nóbrega, que assinaram o ter-
mo de adesão ao Programa de
Capacitação dos Gestores Muni-
cipais (PNC).

O PNC é uma parceria entre os
governos federal (através do Mi-
nistério do Meio Ambiente) e esta-
dual (por intermédio da Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente-SECTMA, sob a coor-
denação da Sudema) e tem como
objetivo capacitar servidores pú-
blicos e membros da sociedade ci-
vil para implantação de uma es-
trutura pública de gestão ambi-
ental nos municípios.

Após a assinatura do convê-
nio, Antonio Gualberto lembrou
que a Sudema além de promo-
ver a municipalização vai tam-
bém acompanhar o desempe-
nho das prefeituras integradas
ao programa.

Milena Feitosa
DA SUDEMA

  FOTO: MARCOS RUSSO
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Entre os 9 Estados do NE, a Paraíba ficou em 5º lugar nos cheques devolvidos

  DIVULGAÇÃO

PB tem aumento de
cheques devolvidos

Estado ficou com 59,5 que voltaram, a cada mil compensados, em maio, segundo o Serasa
Experian, superando a média nacional que é de 25,2 devoluções na mesma proporção

Todos seremos campeões

Sitônio Pinto

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

sitoniopinto@gmail.com

Oito a um. Já vi um escore desses numa partida de
futebol entre as seleções do Brasil e do Peru, se não me
engano. A seleção chilena estava desclassificada, já tinha
ido embora. Com a vitória acachapante do Brasil, o Peru
caiu fora e o Chile foi classificado matematicamente, por
saldo de golos. O técnico do Chile ficara para ver o jogo,
e saiu às pressas do estádio para chamar seu time de
volta.

Agora, o Supremo Tribunal Federal derribou, pelo mes-
mo escore, a obrigatoriedade do diploma de jornalista
para o exercício da profissão. Os órgãos de classe dos
jornalistas chiaram, os patronais aprovaram. Há muito
tempo já me manifestei, em artigos, sobre o caso. Fui
dirigente do Sindicato dos Jornalistas e tive que refletir
sobre esse assunto para defender a categoria. Entendo a
situação de maneira diferente dos órgãos dos trabalha-
dores da imprensa, dos patrões, dos advogados e do STF.

O meu ponto de vista não é original, pois já foi adota-
do em algumas unidades dos Estados Unidos da Amé-
rica, e deu certo. Naquelas unidades administrativas dos
EEUU, estabeleceram a obrigatoriedade de pós-gradu-
ação para o exercício da profissão de jornalista e extin-
guiram a graduação. Essa medida valorizou o novo pro-
fissional, que passou a ser pós-graduado. Valorizou, ain-
da, porque ele passou a ser diplomado também noutra
profissão. Essas duas situações lhe dão prestígio diante
do patronato, o que repercute no salário. E as redações
ganharam com isso, pois passaram a ter especialistas nos
seus quadros:um jornalista-engenheiro para cobrir o
acidente da ponte que caiu, um jornalista-médico para
escrever sobre a epidemia, um jornalista-economista para
explicar a crise econômica; um jornalista-jurista para
analisar a decisão do tribunal etc.

O jornal é uma enciclopédia que tem de ser escrita
todo dia, em doze horas. Ele reporta todos os assuntos.
Mas as redações não têm especialistas sobre tantos te-
mas, pois o curso de jornalismo não forma especialis-
tas noutras áreas, muito menos faz enciclopedistas. Re-
sultado: quando o repórter vai cobrir a ponte que caiu,
o que se lê é um monte de impropriedades. Assim com
o noticiário sobre a epidemia, sobre a crise econômica
do capitalismo, sobre a decisão do júri que soltou o
réu. O curso de jornalismo só ensina a fazer jornal, não
é um super-curso que forma profissionais aptos a es-
crever sobre qualquer assunto. Daí as heresias que se
lê nas páginas dos jornais, desde que se entenda do
assunto em pauta. E o resultado não podia ser outro,
pois o foca nada entende das redes de transmissão de
energia elétrica para falar sobre a os planos de expan-
são da Eletrobrás.

Agora, com a decisão do STF, o jornal pode contratar
um engenheiro-eletricista para a redação. E exigir que
ele tenha uma pós-graduação em jornalismo, pelo me-
nos uma especialização de um ano. Eis o que deve se
transformado em lei, por decisão do Congresso (esse
dos atos Secretos). Ganharão os jornalistas, que passa-
rão a ser profissionais mais qualificados; ganharão os
jornais, que terão em suas redações especialistas em áreas
diversas; ganharão os leitores, que vão dispor de infor-
mações mais precisas. Ganharão o Chile, o Brasil e o
Peru, num jogo onde ninguém sairá perdendo, onde
todos seremos campeões.

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

número de cheques
sem fundo em maio
bateu recorde, segundo

o indicador Serasa Experian,
divulgado ontem (18). No ranking
por Estado, a Paraíba com 59,5
cheques devolvidos a cada mil
compensados, superou a média
nacional que é de 25,2 devoluções
na mesma proporção. O número
verificado foi o maior desde 1991.
Ao todo, foram devolvidos no
país, 2,49 milhões de cheques em
maio deste ano, e compensados
98,74 milhões.

De acordo com os números
estabelecidos pelo indicador
Serasa Experian de cheques sem
fundos referentes ao período
entre janeiro e maio de 2009, a
Paraíba manteve índices de
crescimento acentuados. Foi
uma média de 59,5 cheques de-
volvidos a cada mil compensa-
dos. Mas, de acordo com o
ranking decrescente de devolu-
ções estabelecido pelo institu-
to, entre os nove Estados da re-
gião Nordeste, a Paraíba ficou
em quinto lugar.

De acordo com os números
do Serasa, o paraibano é consi-
derado como melhor pagador
à frente da população de Esta-
dos vizinhos, a exemplo do
Maranhão que registrou 97
cheques devolvidos a cada mil
compensados, Sergipe 84,9, Rio
Grande do Norte 63,5 e Piauí
62,2. Os melhores colocados na

O

região foram Pernambuco com
24,9, Alagoas 54,8, Bahia 34,8 e
Ceará 33,7.

No ranking nacional por Esta-
dos, a Paraíba ficou em 9º lugar,
entre todos os outros 27 da fede-
ração. Os que registraram os
menores índices de devolução
desta espécie de pagamento fo-
ram São Paulo, com apenas 18,3
cheques devolvidos por mil
compensados, seguido de perto
pelo Rio de Janeiro com 19,3, e
Santa Catarina com 20,4. Os pio-
res índices foram registrados
pelo Acre, com uma média de 97,6
cheques devolvidos, seguido pelo
Maranhão 97 e Roraima 91,2.

No ranking de devoluções por
regiões, o Nordeste ficou em
segundo lugar, com uma mé-
dia de 39,6 a cada mil compen-
sados, perdendo apenas para o

Norte, com 53,9. A região mais
bem colocada foi a Sudeste com
apenas 19,5 de devolvidos.

Na variação de maio sobre
abril realizado em todo o país,
o aumento verificado no núme-
ro de cheques devolvidos a cada
mil compensados foi de 13,5%
(em abril/09 foram devolvidos
22,2 cheques por mil compen-
sações). De acordo com os téc-
nicos da Serasa Experian, sazo-
nalmente, maio costuma regis-
trar maior devolução de che-
ques em decorrência das ven-
das do Dia das Mães. Além dis-
to, as compras parceladas da
Páscoa e as despesas com os fe-
riados prolongados do mês an-
terior também contribuíram
para elevação da estatística de
cheques devolvidos por falta de
fundos no quinto mês do ano.

Encerram na próxima ter-
ça-feira (23) as inscrições
para o processo seletivo sim-
plificado que o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica vai realizar para contra-
tar de forma temporária
3.500 agentes de Pesquisas e
Mapeamento, em 480 muni-
cípios de todas as Unidades
da Federação e no Distrito
Federal. Na Paraíba estão
sendo oferecidas 65 vagas.

As contratações serão pelo
prazo de 12 meses, prorrogá-
veis pelo mesmo período, de
acordo com o cronograma das
pesquisas e a necessidade de
trabalho, para atuar nas pes-
quisas econômicas e sociode-
mográficas do Instituto. As ins-
crições podem ser feitas pela

Cleane Costa
REPÓRTER

internet, no site da Consulplan
(www.consulplan.net), ou em
agências credenciadas dos Cor-
reios nos municípios onde hou-
ver vagas. A taxa de inscrição é
de R$ 16,20. A remuneração dos
agentes de Pesquisas e Mapea-
mento, para uma jornada de 40
horas semanais, será de R$ 700,
com direito aos auxílios trans-
porte e alimentação, além de
férias e 13º salário.

O candidato que optar pela
inscrição presencial deverá
inscrever-se nas Agências
Credenciadas dos Correios do
município onde deseja traba-
lhar, conforme lista divulga-
da no site da Consulplan. Para
concorrer é necessário ter,
pelo menos, 18 anos de idade,
ser brasileiro nato ou portu-
guês naturalizado, ter concluí-
do o ensino médio (antigo 2º
grau), estar em pleno gozo dos

IBGE inscreve para agente até dia 23
direitos políticos e, no caso
dos candidatos do sexo mas-
culino, estar em dia com o Ser-
viço Militar.

Não poderão participar do
processo seletivo os servidores
da Administração Direta ou In-
direta da União, Estados, Distri-
to Federal e Municípios, de em-
pregados ou servidores de suas
subsidiárias e controladas e,
ainda, de contratados tempora-
riamente nos últimos 24 meses.

As provas serão aplicadas no
dia 2 de agosto e terão duração
de quatro horas, com 60 ques-
tões de múltipla escolha. Serão
eliminados os candidatos que
não acertarem, pelo menos,
uma questão de cada tema ou
menos de 30% do total das ques-
tões. O gabarito oficial será di-
vulgado no dia seguinte e o re-
sultado final, em 20 de agosto.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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“Paraíba democrática, terra amada”

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 580438294-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   48,00
Cedente.....: J E D COM E REPRESEN-
TACOES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036433
Responsavel.: AFRANIO PAULINO VE-
NANCIO
CPF/CNPJ....: 271381518-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  280,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036166
Responsavel.: ADAILTON VIRGULINO DE
LIMA
CPF/CNPJ....: 237800534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  186,54
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA
AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 031891
Responsavel.: ANTONIO ALVES DA SIL-
VA
CPF/CNPJ....: 441312324-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  405,00
Cedente.....: AUTO PECAS SHIGENAGA
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 033490
Responsavel.: B E BRANDAO LTDA
CPF/CNPJ....: 010314767/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  849,70
Cedente.....: INDUSTRIA GRAFICA CE-
ARENSE E EDITOR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036057
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS M
DE ALCANTARA
CPF/CNPJ....: 682502075-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  287,92
Cedente.....: RENATE CRISTINE DE NE-
GREIROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036846

Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS CI-
PRIANO CANDIDO
CPF/CNPJ....: 002368787/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: IDEAL PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035498
Responsavel.: ISAAC FERREIRA COSTA
ME
CPF/CNPJ....: 008512478/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  371,83
Cedente.....: OFICINA DO PAPEL ARTES
GRAFICAS LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035955
Responsavel.: JOSE VALDERANDO BARBO-
SA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009944225/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  305,40
Cedente.....: JOSE MENDES PIRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034774
Responsavel.: JOSINEIDE ISABEL DE OLI-
VEIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 917431764-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  252,61
Cedente.....: TECIDOS E ARMARINHOS MI-
GUEL BARTOLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035310
Responsavel.: JULIANA FONSECA RODRI-
GUES
CPF/CNPJ....: 053447184-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  274,50
Cedente.....: COMERCIO DE REVISTAS
MOURA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 033946
Responsavel.: OXISOLDAS COM. DE OXI-
GENIO LTDA
CPF/CNPJ....: 007762502/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: ENIVALDO HUMBERTO MAS-
SIGNAN MONTE M
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035397
Responsavel.: OXISOLDAS COM. DE OXI-
GENIO LTDA
CPF/CNPJ....: 007762502/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  300,50
Cedente.....: ENIVALDO HUMBERTO MAS-
SIGNAN MONTE M
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035398
Responsavel.: R. M. COMERCIO DE PECAS
E ACES. P/
CPF/CNPJ....: 009552564/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  318,10

HOSPITAL INFANTIL Dr. JOÃO SOARES - CNPJ : 09114364/0001-77
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

                            Paula Frassinetti Marque
                   Presidente

Ueliton da Silva Sitonio
Contador - CRC PB 008458/0-7

Cedente.....: REAL MOTO PECAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036822
Responsavel.: SERGIO CABRAL DE SOU-
ZA
CPF/CNPJ....: 498789484-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  739,28
Cedente.....: JOSENILDO DE OLIVEIRA
SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036470
Responsavel.: SUPREMA EMPREENDI-
MENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 008243787/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  498,08
Cedente.....: NORSSA NORDESTE S S A
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA
    JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 036285
Responsavel.: VITORIOSA COMERCIO
DE CONF LTDA
CPF/CNPJ....: 003444885/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  478,23
Cedente.....: BANCO RURAL SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034330
Responsavel.: VITORIOSA COM DE CONF
LTDA
CPF/CNPJ....: 003444885/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  706,00
Cedente.....: ETICAL ETIQUETAS CARU-
ARU LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 034454
Responsavel.: W W BRASIL MINERIOS
LTDA
CPF/CNPJ....: 005589778/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  664,21
Cedente.....: LATINA VITORIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036051
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  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 Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/06/2009
----------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

Responsavel.: FABIO MURILO DUARTE
MATIAS
CPF/CNPJ....: 908834543-00
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$3.728,51
Cedente.....: M L GOMES ADVOGADOS
ASSOCIADOS-UNIB
Apresentante: M L GOMES ADVOGADOS
ASSOCIADOS-UNIB
Protocolo...: 2009 - 036534
Responsavel.: GRAN SAPORE BR BRA-
SIL SA
CPF/CNPJ....: 067945071/0459-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  542,60
Cedente.....: KARNE KEIJO LOGISTICA IN-
TEGRADA LTD
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035764
Responsavel.: GRAN SAPORE BR BRA-
SIL SA

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

CPF/CNPJ....: 067945071/0459-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  627,31
Cedente.....: KARNE KEIJO LOGISTICA IN-
TEGRADA LTD
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035766
Responsavel.: GRAN SAPORE BR BRASIL
SA
CPF/CNPJ....: 067945071/0459-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.314,08
Cedente.....: KARNE KEIJO LOGISTICA IN-
TEGRADA LTD
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 035770
Responsavel.: HIDRAL COM ATAC DE MAT
C LTDA
CPF/CNPJ....: 009209889/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  878,00
Cedente.....: DAMEWER METALURGICA
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036060
Responsavel.: JANAYNA DA SILVA MEDEI-
ROS
CPF/CNPJ....: 020796854-30
Titulo......: IND DE CARNET    R$  583,00
Cedente.....: IESP-SOC DE ENSINO SUPE-
RIOR DA PARA
Apresentante: IESP-SOC DE ENSINO SU-
PERIOR DA PARA
Protocolo...: 2009 - 034745

Responsavel.: JERBERSON RAMOS C DE
LIMA
CPF/CNPJ....: 007544534-48
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$1.487,24
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 032519
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  718,33
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036919
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.795,02
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036931
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.393,76
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036933
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO

JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.393,76
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036934
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$6.154,98
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036936
Responsavel.: JOSE ROBERTO DE MELO
CPF/CNPJ....: 032719134-12
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  901,10
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 033530
Responsavel.: JOSELIA FERREIRA DE
SOUZA
CPF/CNPJ....: 391026536-72
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$  600,00
Cedente.....: SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DA PARAI
Apresentante: SANTA CASA DE MISERI-
CORDIA DA PARAI
Protocolo...: 2009 - 032231
Responsavel.: LOGOMARCA
DIV.PROM.EVENTO.AUDIOVISU

CPF/CNPJ....: 002901112/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$9.500,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 033778
Responsavel.: MARIA NANCI BERNARDI-
NO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 069449174-83
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$    23.104,13
Cedente.....: ML GOMES ADVOGADOS AS-
SOCIADOS-UNIBA
Apresentante: ML GOMES ADVOGADOS
ASSOCIADOS-UNIBA
Protocolo...: 2009 - 035988
Responsavel.: MARINA DE SOUZA ALBU-
QUERQUE
CPF/CNPJ....: 948588884-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   30,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036940
Responsavel.: ROSICLEIDE PAULINO DOS
SANTOS
CPF/CNPJ....: 010983554-90
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  812,70
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037186
Responsavel.: ROSICLEIDE PAULINO DOS
SANTOS

CPF/CNPJ....: 010983554-90
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  843,19
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 037187
Responsavel.: SEBASTIAO FERREIRA
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 471681107-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  247,50
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036156

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  acima citadas a virem pagar, ou
darem por escrito  as  razoes  que  tem,
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de
03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,  sob
pena  de  serem  os  referidos titulos PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/06/2009
------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
 - Titular -

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ  09.123.654/0001- 87

COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 01996-8
NIRE 25300002034

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO-
TOS DA PARAÍBA para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia,
a ser realizada às 16:00 horas, do dia 30 de junho de 2009, em primeira convocação, e,
às 16:30horas, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, na sede da
Companhia, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua Feliciano Cirne, s/n,
Jaguaribe, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

1. Examinar e re-ratificar a decisão sobre a eleição dos membros do conselho fiscal
da companhia ocorrida na assembleia geral ordinária de 24 de março de 2009;

2. Outros assuntos de interesse da sociedade.
Observações:
a) Na forma do parágrafo 3º. Do art. 15º. do Estatuto Social, os acionistas podem se

fazer representar por procuradores com poderes especiais, observados os requisitos do
parágrafo 1º. Do artigo 126 da lei 6404/1976, devendo depositar, até 02 (dois) dias úteis
antes da reunião assemblear na sede da Companhia, cópia do documento de identidade e
do respectivo instrumento de mandato;

b) Os documentos relativos a assembleia estarão à disposição dos acionistas, na
sede da Companhia, na data da publicação deste Edital.

João Pessoa, 15 de junho de 2009.
Francisco Jácome Sarmento

Presidente do Conselho de Administração

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº05/09

Registro CGE Nº09-00140-0
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 03/07/2009 às 10:00 horas para: Contratação de empresa
para prestação de serviços durante O I FORUM ESTADUAL EM DIAGNÓSTICO
BACTERIOLÓGICO DA TUBERCULOSE PARA PROFISSIONAIS NA REDE SUS-
LACEN-PB Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridas na
Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br.
(Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 17 de junho de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº12/09

Registro CGE Nº09-00128-7
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 02/07/2009 às 15:00 horas para: Aquisição de material de
consumo ( reagente para hematologia) .  Maiores informações e cópia completa de
EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima,
ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 17 de junho de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DÉCIMA SÉTIMA CHAMADA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGAS, no uso de

suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso Público
– EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de 15/01/2008,

RESOLVE:
1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Públi-

co da PBGÁS obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para compa-
recerem a sede da PBGÁS situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João
Pessoa – PB, impreterivelmente no período de 22/06/2009 a 06/07/2009, sob as penas de
perderem automaticamente o direito a vaga, aqueles que não se apresentarem no prazo
fixado conforme prevê o item XI do Edital nº 001/2007 de Abertura de Inscrições, munidos
dos seguintes documentos:

a) prova de ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal;

b) diploma ou certificado, devidamente registrado, de Conclusão do grau de escolari-
dade exigido para o cargo;

c) certidão de nascimento ou de casamento e certidão de nascimento dos dependen-
tes, se for o caso;

d) comprovante de registro no órgão de classe;
e) título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de

quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral;
f) certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos brasi-

leiros do sexo masculino;
g) documento de identidade;
h) cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita

Federal, com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não
ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.429/92;

i) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
j) comprovante de Inscrição no PIS ou PASEP (se não for o primeiro emprego);
k) 03 (três) fotos 3X4 recentes; e
l) declaração fornecida de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso,

ou sua negativa.
RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

CARGO: B02 - ANALISTA
NOME DOCUMENTO CLASS
FLAVIA EUZEBIO RIBEIRO SILVA 11026316 15
CARGO: E05 - ENGENHEIRO (FUNÇÃO CIVIL)
NOME DOCUMENTO CLASS
LUIZ AUGUSTO CABRAL VITORIA SENA 4583717 04

Manoel de Deus Alves
Diretor-Presidente

PEDRO RUBENS GUEDES MARCIEL NETO – CNPJ/CPF N°  059.223.954/32 torna
público que a SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação n° 1026/2009 em João Pessoa, 15 de junho de 2009 – Prazo: 365 dias
para a atividade de: Lavra de Areia em tabuleiro com uso de retroescavadeira, Processo
DNPM n° 846.040/2009, na Fazenda das Águas – Zona Rural, Município: Santa Rita –
UF:PB. Processo: 2009-001886/TEC/LI-0175.
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 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

PODER JUDICIARIO
JUSTI19A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE

CAMPINA GRANDE/PB F6RUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS – 4ª VARA Rua
Edgard Vilarim Meira, s/n Bairro da Liberdade

Campina Grande/PB - Fone: (83) 2101-9132 - Fax: (83) 2101-9131
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° Edi. 004.000013-7/2009
(PRAZO DE 20 DIAS)
CUMPRIMENTTO DE SENTENÇA N°.2007.82.01.000089-0 - Classe: 229

AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RE(U)(S): TEREZA CECILIA PRAXEDES ALVES

O DOUTOR EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA
LEITAO, Juiz Federal da 4a Vara da Seção Judiciária
da Paraíba, em virtude da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, noticia dele tiverem ou interessar possa,
que, perante este Juízo Federal, se processam os autos da CUMPRIMENTO DE SEN-
TENCA no 2007.82.01.000089-0, Classe 229, promovida por CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - CEF contra TEREZA CECILIA PRAXEDES ALVES, e, por se encontrar(em) o
réu TEREZA CECILIA PRAXEDES ALVES, CPF NO 142.107.094-33, em lugar incerto
e não sabido, conforme consta dos autos, a expedido o presente edital de intimação, sendo
o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado
e duas vezes no jornal local de grande circulação, mediante o qual fica(m) intimado(s)
o(s) executados(s) acima mencionado(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
providencie(m) o pagamento do montante da divida no valor de R$ 16.212,50 (dezesseis
mil, duzentos e doze reais e cinqüenta centavos), sob pena de multa, desde logo imposta,
de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, advertindo-Ihe(s) de que, caso o
pagamento seja parcial, a multa incidira sobre o restante da divida, nos termos do art. 475-
7, § 4.0, do CPC e penhora em tantos bens quantos bastem a satisfação da obrigação. Não
sendo paga a quantia devida no prazo referido acima, ficam fixados, desde logo, os ho-
norários advocatícios da execução da obrigação por quantia certa, na forma do art. 20, §
40, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da divida executada acrescida da multa
indicada acima. Dado e passado nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em
10 de junho de 2009. Eu, FABIO LACERDA DE CASTRO MARTINS, Analista Judiciário,‘
o digitei. Eu, Hildebrando de Souza Rodrigues, Diretor da Secretaria da 4a Vara, o conferi
e subscrevo, de ordem da MM. Juiz Federal.

PODER JUDICIARIO
JUSTIIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SUBSEÇAO JUDICIARIA DE

CAMPINA GRANDEIPB FORUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS - 4a VARA Rua
Edgard Vilarim Meira, s/n Bairro da Liberdade

Campina Grande/PB - Fone: (83) 2101-9132 - Fax: (83) 2101-9131
EDITAL DE INTIMAÇAO Nº EDI 0004.000012-212009
(PRAZO DE 20 DIAS)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N°.2001.82.01.006697-6 - Classe: 229
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RE(U)(S): WELLINGTON ALVES DE SOUSA
O DOUTOR EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITAO, Juiz Federal da 4a Vara

da Seção Judiciária da Paraíba, em virtude da lei, etc.faz saber aos que o presente edital
virem, noticia dele tiverem ou interessar possa, que, perante este Juízo Federal, se pro-
cessam os autos da CUMPRIMENTO DE SENTENCA no 2001.82.01.006697-6, Classe
229, promovida por CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF contra WELLINGTON AL-
VES DE SOUSA, e, por se encontrar(em) o réu WELLINGTON ALVES DE SOUSA, CPF
NO 591.213.354-00, em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, a expedido
o presente edital de intimação, sendo o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado uma
vez no Diário da Justiça do Estado e duas vezes no jornal local de grande circulação,
mediante o qual fica(m) intimado(s) o(s) executados(s) acima mencionado(s), para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, providencie(m) o pagamento do montante da divida no valor
de R$ 8.940,95(oito mil, novecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), acres-
cida, se for o caso, das custas complementares pagas, sob pena de multa, desde logo
imposta, de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, advertindo-Ihe(s) de que,
caso o pagamento seja parcial, a multa incidira sobre o restante da divida, nos termos do
art. 475-3, § 4.0, do CPC e penhora em tantos bens quantos bastem a satisfação da
obrigação. Dado e passado nesta cidade.,d~e..Campina Grande, Estado da Paraíba, em
02 de junho de 2009 Eu FABIO LACERDA DE CASTRO MARTINS, Técnico Judiciário,
V digitei. Eu, Hildebrando de Souza Rodrigues, Diretor da Secretaria da 4a Vara, o conferi
e subscrevo, de ordem da MM. Juiz Federal.

HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES
Diretor de Secretaria da 4ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 003/2009

A Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem possa interessar que
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, fará realizar no dia para conhecimento dos
interessados que fará realizar no dia 06 de julho de 2009, às 14:00 horas, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Avenida Severino Jorge de Sena, 1111,
Centro, Cuité de Mamanguape-PB, Licitação na Modalidade Tomada de Preços de n. 003/
2009, tipo menor preço, destinada a contratação/locação de Transporte para Estudantes/
Diversas Secretarias. Demais esclarecimentos e Cópias do Edital poderá ser obtidos no
endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 8:00 às 12:00
horas Transporte Escolar e Diversas Secretarias do Município.

Cuité de Mamanguape-PB, 17 de junho de 2009.
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO N.° 007/2009 – PROCESSO Nº 023/2009.

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público
que adjudicou em 10 de junho de 2009, o objeto desta licitação à empresa BRAZMOTORS
VEICULOS E PEÇAS LTDA, no valor total de R$ R$59.000,00.

Cuité/PB, 15 de junho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO N.° 008/2009 – PROCESSO Nº 024/2009.

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público
que adjudicou em 16/06/2009, o objeto desta licitação às empresas VIANA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES LTDA, no valor total de R$ R$11.196,10 e RAMILDO WANDERLEY DE
MEDEIROS COSTA, no valor de R$ 8.482,61.

Cuité/PB, 17 de junho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO N.° 007/2009 – PROCESSO Nº 023/2009.

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público
que o Exma. Sra. Prefeita desta Cidade, em 16 de junho de 2009, homologou a adjudicação
do objeto desta licitação à empresa BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, no valor
total de R$ R$59.000,00.

Cuité/PB, 17 de junho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.° 008/2009 – PROCESSO Nº 013/2009.
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio da Comissão Permanente de

Licitações, torna público que o Exma. Sra. Prefeita desta Cidade, em 16 de junho de 2009,
homologou e adjudicou do objeto desta licitação às empresas VIANA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES LTDA, no valor total de R$ R$88.013,20.

Cuité/PB, 17 de junho de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO PARA CADASTRAMENTO

A Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Estado da Paraíba, torna público para co-
nhecimento de quantos possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e
Prestadores de Serviços está permanentemente aberto a novas inscrições, bem como para
a devida atualização de dados já cadastrados, nos termos do Art. 34 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Maiores informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL, sediada na Rua Antônio Vieira,
01, Centro, Nazarezinho-PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Nazarezinho, 17 de junho de 2009
FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO PARA CADASTRAMENTO

A Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado da Paraíba, torna público para conhe-
cimento de quantos possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Pres-
tadores de Serviços está permanentemente aberto a novas inscrições, bem como para a devida
atualização de dados já cadastrados, nos termos do Art. 34 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente de Licitação – CPL, sediada na Rua rua José Domingos de Oliveira,
17 – centro – São Francisco-PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

São Francisco, 17 de junho de 2009
José Rofrants Lopes Casimiro

Prefeito de São Francisco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇO N.º 0004/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2009

OBJETO: Contratação de empresas de eventos e publicidade para divulgação do
SÃO PEDRO do Município de São Mamede/PB em mídia televisiva e mídia visual.

EMPRESAS: VIEBERTO DA SILVA FEITOSA ME – MERENGUE PRODUÇÕES
ARTISITICAS - CNPJ nº 09.565.396/0001-99 Valor R$ 77.363,00 (setenta e sete mil, tre-
zentos e sessenta e três reais) e BRUNO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA – ALEKS
PRODUÇÕES, CNPJ nº 10.635.238/0001-47, Valor R$ 32.637,00 (trinta e dois mil, seis-
centos e trinta e sete reais)

FONTE DE RECURSO: Ministério do Turismo e FPM/PMSM
DATA DO CONTRATO: 15/06/2009

PREFEITURA MUNICIPAL CUITÉ DE MAMANGUAPE-PB
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/CONTRATO

CONTRATO N. 110/2009
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 001/2009

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO
CONTRATANTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE-PB
CONTRATADO: JOSÉ JOÃO DOS SANTOS ME – CNPJ 03.823.306/0001-36
PRAZO: 12 MESES
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22.05.2009.
VALOR DO CONTRATO: R$ 402.250,00(Quatrocentos e Dois Mil, Duzentos e

Cinquenta Reais).
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 22.05.2009.
SIGNATÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE/ISAU-

RINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA/PREFEITA e JOSÉ JOÃO DOS SANTOS ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Julho de
2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor global para: Construção de 02
Praças e 02 dos Portais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas,até o dia 01 de Julho do corrente ano, no endereço supracitado, telefone: (083)
3369-1037.

Arara - PB, 16 de Junho de 2009.
MARIA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

SÃO PAULO ALPARGATAS S/A - CNPJ/CPF Nº 61.079.117/0145-80 Torna público que a SU-
DEMA - Superitendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 925/2009 em João Pessoa, 3 de junho de 2009 - Prazo: 730 dias. Para
a atividade de : FABRICAÇÃO DE CALÇADO Na(o) - CONTORNO DA BR 230 KM 41 S/N.
Município: SANTA RITA UF; PB. Processo: 2007-004707/TEC/LO-1129

SÃO PAULO ALPARGATAS S/A - CNPJ/CPF Nº 61.079.117/0146-61 Torna público que
a SUDEMA - Superitendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 824/2009 em João Pessoa, 20 de maio de 2009 - Prazo: 730 dias . Para a atividade
de : COSTURA E COLAGEM DE CABEDAL PARA TENIS Na(o) - AVENIDA FELICIANO BATIS-
TA AMORIM, S/N ZONA URBANA  Município: GUARABIRA- UF: PB. Processo: 2008-007065/
TEC/LO- 2062

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA – CNPJ/CPF Nº 08.778.755/0001-23, torna público que
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 825/2009 em João Pessoa, 20 de maio de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Construção de um Posto de Saúde, na Rua: Manoel Cândido do Nascimento S/
N. Município: ARARA – UF: PB. Processo: 2009-001713/TEC/LI-0134.

PERICLES NUNES DE SOUTO LIMA – CNPJ/CPF Nº 250.968.184-20, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 944/2009 em João Pessoa, 3 de junho de 2009 – Prazo: 485 dias. Para a atividade
de: Carcinicultura. O projeto compreende 03 (três) viveiros com uma área de 8,40 ha, 3,20 ha
com 02 (duas) lagoas de sedimentação, 040 ha com infra-estrutura, uma área útil de 12,00 ha,
na Fazenda Nossa Senhora da Conceição do Livramento. Município: SANTA RITA – UF: PB.
Processo: 2008-007859/TEC/LO-2263.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ – CNPJ/CPF Nº 08.917.080/0001-56, torna público que
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 905/2009 em João Pessoa, 28 de maio de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Implantação do sistema de esgotamento sanitário que compreende a sub-bacia
5 composto de rede coletora de esgoto, estação elevatória (EE-05-SS), emissário de recalque
e o sistema de tratamento de esgoto sanitário, na Malha Urbana do Município, em diversas ruas
e local denominado “Agro-Vila”. Município: SAPÉ – UF: PB. Processo: 2009-002293/TEC/LI-
0215.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE – CNPJ/CPF Nº 08.916.645/0001-80 Torna público que
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 735/2009 em João Pessoa, 8 de maio de 2009 – Prazo: 180 dias. Para a atividade
de: Escola de ensino superior. Com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque sép-
tico, sumidouro e filtro anaeróbico. Na(o) – LOTEAMENTO PRAIA DE JACUMÃ, QUADRA 20,
LOTE 21,22,23,24,25 E 26, ZONA URBANA Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2008-
008184/TEC/LI-055

Governo deverá prorrogar
IPI reduzido para carros

 Alíquotas deverão aumentar, mas ainda não voltarão aos patamares normais, o que deverá ser
feito aos poucos. Término do benefício está previsto para o próximo dia 30

Vendas de carros deverão cair se o IPI reduzido não for prorrogado

alíquota reduzida de IPI
(Imposto sobre Produtos
Industrializados) deverá

ser prorrogada novamente pelo
governo, segundo divulgou o Jor-
nal da Globo, na edição da última
quarta-feira (17).

As alíquotas deverão aumentar,
mas ainda não voltarão aos pata-
mares normais, o que deverá ser
feito aos poucos. A informação te-
ria sido dada por uma fonte da equi-
pe econômica do governo, que ain-
da não assumiu uma decisão so-
bre a medida.

OPINIÕES DE GOVERNANTES
Com a aproximação do dia 30

deste mês, data prevista para o tér-
mino do benefício, muitos mem-
bros do governo já expressaram
opinião contrária a uma nova pror-
rogação, como o ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Miguel Jorge.

Porém, o próprio presidente Luiz
Inácio Lula da Silva já se demons-
trou favorável a tornar o IPI redu-
zido uma medida permanente, opi-
nião que também foi compartilha-
da pelo governador de São Paulo,
José Serra, que ressaltou que esse
benefício gera empregos na econo-
mia paulista e de outros estados

A
ARQUIVO

que têm indústria automobilística.

REDUÇÃO
O IPI reduzido foi adotado em

dezembro do ano passado, com
data para terminar em 31 de mar-
ço, mas, devido aos bons resulta-
dos, com aumento nas vendas de
carros, o governo prorrogou a me-

dida para até 30 deste mês.
Montadoras e associações do se-

tor já afirmaram que, caso a alíquo-
ta volte aos patamares normais, as
vendas de carros deverão cair sig-
nificativamente no segundo semes-
tre e que, por isso, são favoráveis à
prorrogação da medida por todo o
ano de 2009.
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 A UNIÃO

O técnico do Campinense,
Argel Fucks, faz hoje os últimos
ajustes na equipe para o jogo
deste sábado contra o Fortaleza,
no Amigão, quando a equipe
tenta fugir da lanterna do
Campeonato Brasileiro.

"Argel define o
Campinense no
treino de hoje

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Competição termina amanhã
Fim de semana vai definir os últimos campeões que irão disputar as Olimpíadas Escolares que acontecerão em Poços de Caldas em setembro

“Paraíba democrática, terra amada”

O piloto paraibano Tony Al-
meida, pentacampeão brasilei-
ro, que havia anunciado sua
despedida do rally 4x4 em de-
zembro de 2008 quando com-
petiu na cidade de Teotônio Vi-
lela-AL, onde o mesmo venceu
as duas últimas etapas e con-
sagrou-se na modalidade, mu-
dou os planos e volta a compe-
tir oficialmente no Estado do
Maranhão nos próximos dias
3, 4 e 5 de julho na 3ª e 4ª etapas
do Campeonato Brasileiro.

Não vai ser nada fácil para o
piloto Tony Almeida entrar
nessa disputa pelo título nacio-
nal de 2009, pois já foram reali-
zadas duas etapas no mês de
maio e o piloto não participou
das mesmas, o que o coloca em
plena desvantagem na tabela
de pontuação do campeonato.

Marcos Lima
REPÓRTER

s Jogos Escolares da Pa-
raíba 2009, faixa etária
12-14 anos, correspon-

dente a Regional de Ensino João
Pessoa, se encerram neste sába-
do (20). Ontem, o coordenador
geral do evento, desportista José
Hugo Falcão Coelho informou
que, na segunda-feira (22), a Se-
cretaria de Juventude, Esporte e
Lazer do Governo do Estado es-
tará fazendo um balanço total
da competição, que teve início
no último dia 4.  “Inicialmente
podemos dizer que tudo trans-
correu com total normalidade e
bastante sucesso”, afirmou.

Já foram conhecidos os cam-
peões nas modalidades de
judô, natação, ginástica rítmi-
ca, tênis de mesa, atletismo, fu-
tebol de campo e basquete. Hoje
e amanhã, serão conhecidos os
campeões no Voleibol, Futsal e
Handebol. As escolas campeãs
nestes jogos estarão aptas a dis-
putarem a etapa estadual, que
será realizada no segundo se-
mestre na cidade de Monteiro,
onde vão sair os representantes
paraibanos para as Olimpíadas
Escolares Brasileiras, categoria
12-14 anos, que ocorrerão na ci-
dade de Poços de Caldas, região
Sul de Minas Gerais, no período
de 10 a 20 de setembro. A com-
petição de âmbito nacional reu-
nirá aproximadamente 5 mil
atletas de todo o país.

A maior competição de âm-
bito estudantil da Paraíba é
promovida pelo Governo do
Estado através das Secretarias
Estaduais de Juventude, Espor-
te, Lazer, Educação e Cultura.
Este ano, o evento teve um au-
mento em torno de 30% refe-
rente ao número de colégios
inscritos e de atletas. Ao longo
dos anos, o evento tem revela-
do grandes nomes para o es-
porte paraibano e nacional.

JOGOS ESCOLARES

“Realmente estou em desvan-
tagem na pontuação, mas isso
não significa que não estou na
disputa do título, vamos ter que
nos esforçar bastante para
buscar nosso objetivo que é
vencer o campeonato e buscar
o nosso sexto título nacional”,
disse o pentacampeão Brasilei-
ro Tony Almeida.

Nada vai ser fácil para nosso
pentacampeão, afinal de contas
a mais de sete meses ele não
compete no rally 4x4. “Vamos
ter muito pouco tempo para
conseguir ritmo de prova e se
readaptar ao carro que tem
nada menos que 260hp e
70kgfm de torque, não é fácil
domar essa criança dentro das
pistas, mas vamos tentar”, re-
velou Tony Almeida

Tony Almeida está de volta às competições de rally

O

Carro do piloto Tony Almeida que é pentacampeão brasileiro de 4 x 4

O handebol masculino terá o seu campeão masculino conhecido amanhã. As disputas estão acontecendo no colégio Marista Pio X, no Centro
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Brasil vence fácil
os Estados Unidos

Seleção faz 3 a 0 e define classificação para a segunda fase da Copa das
Confederações. No domingo decide o primeiro lugar do grupo contra a Itália

Tradicionalmente, a Argentina
recebe seus adversários no estádio
Monumental de Nuñez, em Buenos
Aires. Entretanto, nesta quarta-feira
(17), a AFA (Associação Argentina
de Futebol) entrou com um pedido
à Fifa (Federação Internacional de

"Argentina quer
jogo em Rosário
contra o Brasil

S
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Botafogo abre a “caixa preta”

Beach Soccer
A diretoria da Federação

de Beach Soccer vai divul-
gar no próximo domingo
(21), a lista dos 24 atletas
convocados para a seleção
do Estado, visando o pro-
ximo campeoanto brasi-
leiro da temporada de
2009. Apenas nove atletas
do grupo do ano passado
que disputaram o brasilei-
ro deverão permanecer
neste ano para inicio dos
trabalhos: os goleiros
Wagner e Douglas, os de-
fensivos Rádio, Paulinho e
Gil Mataraca, os atacan-
tes, Dieguinho, Dino Tam-
bau, Kléber e Kleydson.

Amanhã é o Dia “D” para o Botafogo/JP. Afinal, seus
dirigentes estarão abrindo a “caixa preta” do clube para
os torcedores e a sociedade em geral durante Fórum de
Debates que ocorrerá no auditório do Sebrae, na Capital.
O presidente Alcedo Gomes fará demonstração dos gas-
tos do time em competições futuras. Raimundo Nóbre-
ga, dirigente, promete levar a público os valores em reais
devidos aos credores, que, diga-se de passagem ultrapas-
sam os R$ 500 mil. Os torcedores, no entanto, com certe-
za não ficarão calados diante da tamanha situação. Para
registrar, são exatos seis anos sem um título estadual da
Primeira Divisão. Mas, o Fórum poderá selar uma par-
ceira lucrativa para o “Belo”. Dirigentes do Botafogo/RJ
estarão presentes ao evento no sentido de ajudar o time
da Maravilha do Contorno. Caso se concretize, todos nós
esperamos compromisso efetivo dos dirigentes do Belo.

Rodada mantida da Segundona
O promotor de Justiça de Defesa dos Direitos do Cidadão de

João Pessoa,Valberto Cosme de Lira, expediu recomendação à
Federação Paraibana de Futebol para que cumpra a tabela do
Campeonato Paraibano de Futebol – Segunda Divisão, man-
tendo as datas de realizações das partidas marcadas para os
dias 20 e 27 deste mês, nos locais, datas e horários, conforme
publicado no site da federação.

Copa Sesc de Voleibol
Dois jogos serão realizados amanhã, pela Copa Sesc de Vo-

leibol 2009. Às 15 horas, pela categoria juvenil masculino, se
enfrentam Athenas x Colégio Polígono, partida esta que deve-
rá se acompanhada por um bom público. Às 16h30, pela cate-
goria adulto masculino jogam Everest x Esporte Clube Cabo
Branco. A Copa Sesc teve seu início na última quarta-feira,
(17), e tem como coordenador Jailson Oliveira da Silva. Depois
desses dois jogos, só voltará a ocorrer rodadas, na quarta-
feira, 2 de julho, após os festejos juninos.

A Coreia do Norte empatou em
0 a 0 com a Arábia Saudita, fora
de casa, e é a quarta seleção da
Ásia classificada para a Copa de
2010, na África do Sul, ao lado de
Austrália, Japão e Coreia do Sul.
Os norte-coreanos voltam ao
Mundial após 44 anos, desde que

"Coréia garante
   vaga na Copa

causaram choque ao eliminar a
Itália na primeira fase em 1966,
por 1 a 0. Já a Arábia Saudita,
com 12 pontos, se beneficiou do
empate de 1 a 1 do Irã, em casa,
com a Coreia do Sul, garantiu o
terceiro lugar na chave e se
classificou para a repescagem,
contra o Barein. O vencedor
enfrenta a Nova Zelândia em
disputa direta por vaga na Copa. O
Irã, com 11 pontos, foi eliminado.

Futebol e Associados) para
liberar o Gigante de Arroyito,
em Rosário, justamente para
abrigar o maior clássico do
continente, contra o Brasil, em
setembro, pelas Eliminatórias
Sul-Americanas para a Copa do
Mundo de 2010. A Argentina
convive com um problema
burocrático com a Conmebol,
pois habilitou apenas um
estádio para as Eliminatórias.

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO

e foi falta de fôlego o pro-
blema na estreia, as mu-
danças no time fizeram

a diferença. A Seleção Brasilei-
ra, com quatro alterações na
equipe titular, bateu os Estados
Unidos por 3 a 0, ontem, no es-
tádio Loftus Versfeld, em Pre-
tória, pela segunda rodada da
Copa das Confederações.

Com seis pontos conquista-
dos, o Brasil já está classifica-
do para a fase semifinal. No
próximo domingo, o adversá-
rio será a Itália, também em
Pretória, quando o time deve
ratificar o primeiro lugar do
grupo. Já os EUA, que depen-
dem de uma combinação de re-
sultados para seguirem vivos,
vão pegar o Egito.

Depois dos 4 a 3 sobre os egíp-
cios na estreia - vitória conquis-
tada apenas no último minuto
de jogo em cobrança de pênalti -,
Dunga e os jogadores culparam o
cansaço pela má atuação. Para
mudar a postura da equipe, o
treinador escalou  Maicon, Mi-
randa, André Santos e Ramires.
Daniel Alves, Juan, Kléber e Ela-
no deixaram a equipe.

Os tiros foram certeiros e a
seleção ganhou nova disposi-
ção. Todos os gols da seleção ti-
veram participação direta de
jogadores promovidos ao time
titular. Felipe Melo marcou
após cruzamento de Maicon.
Robinho fez com contraataque
puxado por André Santos e
passe de Ramires. E Maicon
anotou o seu.

Também é verdade que os ame-
ricanos, com muitos erros, ofere-
ceram pouquíssima resistência.
Mas o Brasil fez sua parte.

O Brasil sobrou em campo no
primeiro tempo e não precisou
de mais de seis minutos para
abrir o placar. Maicon levantou
na área e Felipe Melo apareceu
por trás da zaga para tocar for-
te, de cabeça, para o fundo do gol.

A defesa não deu as bobeiras
da última partida e a ligação
do meio com o ataque esteve
precisa. Em um desses contra-
ataques fulminantes, a seleção
chegou ao segundo gol após um
erro americano na cobrança de
escanteio.

Aos 19 minutos, André San-
tos lançou Kaká, que só ajeitou

para Ramires. O meia arran-
cou, chegou perto da área e viu
Robinho entrando sozinho. Ele
tocou a bola para o atacante,
que chutou com categoria no
canto de Howard.

Apesar da vantagem e do
cansaço, os brasileiros continua-
ram marcando o adversário no
campo de ataque. Júlio César foi
um mero expectador, sem fazer
uma única defesa na primeira
metade do jogo.

O Brasil, com mais posse de
bola, tocava com tranquilida-
de esperando o momento para
avançar. E quase chegou ao
terceiro gol, mas Kaká, Luís Fa-
biano e Gilberto Silva desper-
diçaram boas chances.

Os EUA acordaram no início do
segundo tempo e chutaram duas
vezes sem perigo, com Altidore e
Bradley. Mas qualquer ameaça de
reação acabou aos 10 minutos,
quando Kljestan perdeu a cabe-
ça, acertou Ramires sem bola e
recebeu o cartão vermelho.

A partir daí a seleção voltou
a sobrar. E foi premiada com
mais um belo gol, aos 16 minu-
tos. Maicon avançou pela direi-
ta e serviu Ramires, que deu de
primeira para Kaká. O craque
do Real Madrid tocou na frente
para Maicon encher o pé e mar-
car o terceiro.

Dunga aproveitou para me-
xer ainda mais no time. Deu fol-
ga a Kaká e Luís Fabiano, duas
de suas principais estrelas, e
colocou Júlio Baptista e Nilmar.
Depois, ainda testou Luisão no
lugar de Lúcio.

O Brasil ainda levou um sus-
to. Aos 38min, Feilhaber acer-
tou a trave. Mas o susto pas-
sou. E o jogo acabou 3  a 0. Dun-
ga elogiou a aplicação dos jo-
gadores.

“
Lauro,
GOLEIRO DO INTERNACIONAL

Não podemos desistir
jamais. Em casa, com
apoio do torcedor,
podemos ser campeões”

Maicon cumprimenta Robinho pela marcação do segundo gol brasileiro

CBFNEWS/DIVULGAÇÃO

Egito 1 x 0 Itália
Itália e Egito fizeram um

daqueles jogos impossíveis
de se contar apenas com nú-
meros. Os campeões mun-
diais chutaram mais a gol,
tiveram mais posse de bola,
obrigaram o goleiro El Ha-
dary a fazer grandes defe-
sas e, mesmo assim, saíram
do estádio Ellis Park, em Jo-
anesburgo, com a primeira
derrota na Copa das Confe-
derações. O Egito, mais efi-
ciente, fez 1 a 0, gol de Ho-
mos, e levou a decisão dos
classificados do Grupo B
para a última rodada e im-
pediu que o Brasil se garan-
tisse nas semifinais por an-
tecipação.
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Vantagem não ilude Corinthians

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Timão abre dois gols de diferença sobre o Internacional nas finais da Copa do Brasil, mas o técnico Mano Menezes relembra decisão com o Sport

ais de um ano depois
de perder uma final
de Copa do Brasil para

o Sport, o técnico Mano Mene-
zes ainda não esqueceu a frus-
tração. O comandante do Co-
rinthians usa a decisão de 2008
como exemplo para não se ilu-
dir com a vantagem conquis-
tada sobre o Internacional quar-
ta-feira (17), no Pacaembu.

Com a vitória por 2 a 0, o Co-
rinthians passou a poder até per-
der para o Inter no dia 1º de julho,
no estádio Beira-Rio, por um gol
de diferença. "E, se a gente marcar
um gol lá, eles precisarão fazer
quatro. A situação de inverteu em
relação à final contra o Sport",
comparou Mano Menezes.

Os jogadores do Corinthians
também projetam gols no Bei-
ra-Rio. "O importante era não
sofrer gols no Pacaembu, como
havia acontecido contra o Sport.
Se fosse 1 a 0, já estava de bom
tamanho. Mas, mesmo com 2 a
0, não podemos administrar
nada na casa deles. A gente sabe
que precisa marcar gols lá para
ficar com o título", disse o lateral
direito Alessandro.

Para o volante Cristian, o fato
de o Inter precisar da vitória em
seu estádio facilitará a missão do
ataque corintiano. "Sabemos que
será complicado, mas possuímos
uma equipe rápida, que sabe jo-
gar bem fora de casa. Eles terão
que sair para o jogo e abrirão es-
paços para nós", vislumbrou.

INTERNACIONAL
Questionado sobre um supos-

to erro da arbitragem que favo-
receu o Corinthians em seu se-
gundo gol, Tite foi taxativo : "quan-
to à questão da arbitragem, a
quem compete julgar, que julgue".
Na sequência, porém, o técnico do
Inter desabafou.

No lance em questão, Elias
teria cobrado uma falta com a
bola rolando. Ronaldo recebeu
o passe, cortou um zagueiro e
marcou o segundo gol do Co-
rinthians. Por esta razão, Tite
ficou revoltado e não poupou
adjetivos para definir a jogada.

"Um lance como esse não pode
acontecer em um jogo decisivo,
pois denigre a lisura de um re-
sultado. Foi um erro ridículo, es-
túpido, anormal, grosseiro e que
prejudica o clube. Não peço que
vocês acreditem em mim. Peço
apenas que acreditem nas ima-
gens da televisão", afirmou Tite,
que encontrou eco para sua re-
volta no vice-presidente de fute-
bol do Inter, Fernando Carvalho.

Palmeiras tenta
agora controlar
a instabilidade
após eliminação

A eliminação nas quartas de
final da Copa Libertadores da
América obriga o Palmeiras a
controlar um momento de ins-
tabilidade. A partir de agora, os
jogadores do Verdão serão
obrigados a provar que podem
brigar pelo título do Campeo-
nato Brasileiro.
"Estamos tristes, mas somos
fortes, precisamos de persona-
lidade para superar esse mo-
mento difícil. Aqui tem um time
guerreiro", definiu o meio-cam-
pista Diego Souza, esbanjando
confiança em uma rápida revi-
ravolta.
Nome marcante na caminhada
palmeirense na Libertadores,
Diego Souza vê o Campeonato
Brasileiro como a oportunida-
de perfeita para a redenção do
elenco. O próprio técnico Wan-
derley Luxemburgo cita fre-
quentemente que o time terá o
auge de seu entrosamento na
competição nacional.

Grêmio celebra
a sua sétima
semifinal na
Libertadores

O Grêmio e a semifinal da
Libertadores já possuem in-
timidade. Não precisam se
tratar com formalidades. São
velhos conhecidos. Na noite
de quarta-feira, o Tricolor pela
sétima vez alcançou esta fase
da competição mais impor-
tante do futebol das Améri-
cas. Decidindo em casa, o Tri-
color caiu somente uma vez
nesta etapa da Libertadores.
Foi em 2002, quando foi der-
rotado em uma polêmica de-
cisão por pênaltis diante do
Olímpia, no Paraguai. Na
oportunidade, o goleiro gre-
mista Eduardo Martini, atu-
almente no Avaí, defendeu
uma penalidade, que foi vol-
tada pelo árbitro do confron-
to, pois o arqueiro se adian-
tou.
Na última quarta-feira, o time
empatou sem gols com  o Ca-
racas no Olímpico e selou a
classificação.

Fifa decide pela
proibição de TV
ao lado do 4º
árbitro na Copa

A polêmica marcação do pê-
nalti a favor do Brasil diante do
Egito, na última segunda-feira,
já resultou em uma mudança
prática na Copa das Confede-
rações. Segundo o presidente da
Fifa, Joseph Blatter, o quarto
árbitro não terá mais uma te-
levisão a seu lado durante as
partidas. A medida visa dimi-
nuir a suspeita de interferên-
cia eletrônica nas decisões da
arbitragem.
"A partir de agora não vai mais
haver uma televisão junto ao
quarto árbitro para que nin-
guém diga que foi ele quem in-
formou o árbitro principal. Va-
mos eliminar essa televisão",
determinou o dirigente.
Na vitória por 4 a 3 dos brasi-
leiros na estreia da Copa das
Conofederações, o árbitro in-
glês Howard Webb demorou a
marcar o pênalti cometido por
Al Muhamadi após toque na
bola com o braço.

Brawn diz que
Barrichello tem
boa chance de
vencer domingo

Jenson Button chega a Silvers-
tone com seis vitórias conquis-
tadas em sete provas disputa-
das no Mundial 2009 de Fórmu-
la 1. Mas não é apenas o inglês, o
grande favorito no GP da Ingla-
terra. A oitava etapa do campe-
onato acontece no domingo (21).
O chefe da equipe Brawn GP,
Ross Brawn, acredita que Ru-
bens Barrichello chega com
grandes possibilidades de vitó-
ria no circuito inglês. O brasi-
leiro, que venceu na pista pela
Ferrari, está 26 pontos atrás de
Button na tabela de classifica-
ção.
"Ele é sempre muito forte em
Silverstone. Eu acho que por
causa do seu início de carreira
- quando pilotou muito por
aqui. Não é uma pista sensível
aos freios. É uma área crítica
para o carro, então espero que
ele se saia muito bem", disse
Brawn.

M

No jogo de ida, no Pacaembu, o Corinthians levou a melhor sobre o Internacional pela Copa do Brasil por 2 a 0. O jogo de volta será no dia 2 de julho.

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO
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Grygena
Targino
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Cantinho de Cultura

Senhora
RomantismoRomantismoRomantismoRomantismoRomantismo

JOSÉ DE ALENCAR

- O senhor não retribuiu o meu amor e
nem o compreendeu. Supôs que eu lhe
dava apenas a preferência entre outros na-
morados, e o escolhia para herói dos meus
romances, até aparecer algum casamen-
to, que o senhor, moço honesto, estima-
ria para colher à sombra o fruto de suas
flores poéticas. Bem vê que eu o distingo
dos outros, que ofereciam brutalmente
mas com franqueza e sem rebuço, a per-
dição e a vergonha.

Seixas abaixou a cabeça.
- Conheci que não amava-me, como eu

desejava e merecia ser amada. Não era sua
a culpa e só minha que não soube inspi-
rar-lhe a paixão, que eu sentia. Mais tarde,
o senhor retirou-me essa mesma afeição
com que me consolava e transportou-a
para outra, em quem não poderia encon-
trar o que eu lhe dera, um coração virgem
e cheio da paixão com que o adorava. En-
tretanto, ainda tive forças para perdoar-lhe
e amá-lo.

[...]

Seixas, que tinha curvado a fronte, er-
gueu-a de novo, e fitou os olhos na moça.
Conservava ainda as feições contraídas, e
gotas de suor borbulhavam na raiz de seus
belos cabelos negros.

- A riqueza que Deus me concedeu che-
gou tarde; nem ao menos permitiu-me o
prazer da ilusão, que têm as mulheres en-
ganadas. Quando a recebi, já conhecia o
mundo e as suas misérias; já sabia que a
moça rica é um arranjo e não uma esposa;
pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para
dar-me a única satisfação que ainda posso
ter neste mundo. Mostrar a esse homem
que não me soube compreender, que mu-
lher o amava, e que alma perdeu. Entre-
tanto ainda eu afagava uma esperança. Se
ele recusa nobremente a proposta aviltan-
te, eu irei lançar-me aos seus pés. Supli-
car-lhe-ei que aceite a minha riqueza, e que
a dissipe se quiser; mas consinta-me que
eu o ame. Essa última consolação, o senhor
a arrebatou. Que me restava? Outrora ata-
va-se o cadáver ao homicida, para espia-
ção da culpa; o senhor matou-me o cora-
ção; era justo que o prendesse ao despojo
de sua vítima. Mas não desespere, o suplí-
cio não pode ser longo: este constante mar-
tírio a que estamos condenado acabará por
extinguir-me o último alento; o senhor fi-
cará livre e rico.

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

LETRAS DA UFPB

MÁRIO CHAMIE

Um
dois
três
o juro: o prazo
o pôr / o cento / o mês / o ágio
porcentágio.
dez, cem, mil
o lucro: o dízimo
o ágio / a moral / a monta em péssimo
empréstimo.
muito, nada, tudo
a quebra: a sobra
a monta / o pé / o cento / a quota
haja nota
agiota.

Agiotagem

Café pequenoCafé pequeno

O texto em destaque é parte integrante do livro "Senhora",
consagrada obra escrita em 1875 por José de Alencar que se en-
quadra na categoria romance urbano. A narrativa gira em torno
dos problemas sociais e morais decorrentes do desenvolvimen-
to da cidade do Rio de Janeiro.

No trecho objeto desta coluna, o diálogo entre Aurélia e Fer-
nando (protagonistas da história) mostra bem a influência que o
dinheiro, a exemplo do que acontece na atualidade, já exercia
nas pessoas da época. Em plena noite de núpcias, Aurélia revela
a Fernando o motivo que a levou a "comprá-lo" para ser seu
marido. Partindo desse diálogo, o enredo se desenvolve em tor-
no de uma transação comercial sem escrúpulo a qual é bem des-
tacada nos títulos de cada uma das quatro partes do romance:
preço, quitação, posse e resgate.

Além das severas críticas à sociedade da época, em sua grande
maioria interessada muito mais na riqueza das pessoas do que
na sinceridade dos sentimentos, José de Alencar ressalta a análi-
se do drama íntimo de uma mulher dividida entre o orgulho
ferido e o amor.

Apesar de ser um romance do século XIX, em "Senhora" se
pode perceber diversas mazelas sociais bem presentes na socie-
dade em que vivemos. Temas como a discriminação social e o
casamento realizado por interesse econômico, por exemplo, con-
tinuam bastante atuais, apesar de desprezíveis.

O que li

......................................................
Temas como a discriminação social e o casamento realizado por interesse

econômico, por exemplo, continuam bastante atuais, apesar de desprezíveis.......................................................



Oficina para técnicos em
museus termina hoje
Trinta e cinco técnicos de instituições museológicas de
todo o Estado estão reunidos na Funesc, em João
Pessoa, até hoje, dia 19, para a “Oficina de Treinamento
de Equipes Administrativas e de Apoio”.
O curso é promovido pelo Iphaep - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, em
parceria com o Ibram – Instituto Brasileiro de Museus,
órgão recentemente criado e que é vinculado ao Minc –
Ministério da Cultura.
A oficina tem como ministrante a museóloga e historia-
dora baiana Luciana Palmeira, especialista em questões
patrimoniais. Segundo Luciana, serão debatidas as
seguintes questões: O que é o museu? Quais as funções
básicas da instituição e como deve funcionar, de acordo
com a Política Nacional de Museus? Que serviços deve
oferecer ao usuário e que qualificação é necessária para
um profissional que atua no setor museológico?
Inicialmente seriam oferecidas 30 vagas, mas, como a
demanda foi além da expectativa, os organizadores resolveram
ampliar o número de participantes, trazendo à Capital
paraibana 35 técnicos de todas as regiões da Paraíba. São
representantes de instituições localizadas em vários municípi-
os, do Sertão ao Brejo, passando pelo Litoral e Semi-Árido, a
exemplo do MAAC – Museu de Arte Assis Chateaubriand
(Campina Grande), Museu do Semi-Árido (Pombal),
Fundação Cultural Casarão Ibiapinópolis (Soledade) e
Fundação Menino de Engenho (Pilar). De João Pessoa se
inscreveram servidores da Casa do Artista Popular, Fundação
Casa de José Américo e NDIHR (Núcleo de Documentação e
Informação Histórica Regional), da UFPB.

O único encanto
do passado
consiste em
que é o
passado

Oscar Wilde,
ESCRITOR

"

p
a
n
o
râ

m
ic

a
ch

a
m

a
d
a
s

Boneca de pano é tema
de debate em seminário
Evento sobre folkcomunicação está com programação

até hoje, dia 19, na UEPB, em Campina Grande. 19
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muito além
do óbvio

‘O rebeliado’ representa PB
em festival do Maranhão
Filme do cineasta paraibano Bertrand Lira está na

programação do 32º Guarnicê, em São Luís. 23

Fotografia: João Lobo
Curadoria: Raul Córdula
Produção Executiva: Mayara Maia
Modelo Fotográfico: Tâmara Damacena
Assistente de Produção: Bruna Raquel
Direção de Iluminação: Nayana Lôbo
Assistente de Fotografia: Dayse Amarante
Direção de Estúdio: Mariama Ireland
Making Off: Sidney Azevedo
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Fotografias conceituais que desconstroem a realidade
colocam João Lobo como único selecionado do
Nordeste em projeto da Fundação Nacional de Arte
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fotógrafo João Lobo um
dos selecionados para um
dos mais importantes

programas do governo federal des-
tinado ao artista, Bolsa de Estímu-
lo a Criação Artística da Fundação
Nacional de Arte – Funarte, con-
clui projeto e surpreende com lin-
guagem contemporânea e pesqui-
sa conceitual. Com o projeto entre-
Corpus João Lobo foi o contemplado
da região Nordeste.

“O projeto entreCorpus, é uma
desconstrução da relação tradicio-
nal entre homem-máquina-refe-
rente, que transfigura as sutilezas
do real estimulando um processo
reflexivo sobre a arte contempo-
rânea, suas representações senso-
riais e manifestações que narram
a percepção intensa e direta da re-
lação artista e criação, metalingua-
gem e leitura, semiótica e signifi-
cação, sentimento e expressão. En-
fim, identificar o conjunto de sig-
nos que referenciam obras desta
natureza”,  afirma João Lobo.

João Lobo natural de Brejo do
Cruz-PB recentemente foi reconhe-
cido nacionalmente sendo incluí-
do na Coleção Senac de Fotografia,
a mais importante publicação do
gênero no país. Sobre João Lobo
disse Simonetta Persichetti – uma
das mais destacadas especialistas
em fotografia em atividade no Bra-
sil: “As imagens de João Lobo bus-
cam desconstruir o real e servem
como suporte e estímulo ao traba-
lho sempre inovador que o carac-
teriza. João Lobo é um experimen-
talista no sentido mais amplo. Tra-
balha com a luz, com diferentes fil-
mes, quebrando regras de exposi-
ção e processamento, obtendo re-
sultados que quase sempre nos
surpreendem e acaba produzindo
imagens que nos causam um des-
condicionamento do olhar. Nada

é visto da forma que realmente é.
Isso só é possível de ser feito com
sucesso, porque sua base tradicio-
nal e acadêmica na fotografia é
bastante consistente. Nada é por
acaso. Os riscos são calculados e
ele conhece muito de regras e pa-
drões ao ponto de quebrá-los e,
novamente, como qualquer cientis-
ta ser capaz de reproduzir a expe-
riência, obtendo os mesmos resul-
tados, base esta necessária para a
transmissão do conhecimento”.

 Sobre entreCorpus disse W. J.
Solha:  “Como da Vinci com a pin-
tura, João Lobo está sempre tão in-
teressado na qualidade do que re-
produz, quanto na busca de novas
técnicas para conseguí-la. Se Leo-
nardo se deu mal em afrescos tipo
“A Última Ceia” e “A Batalha de An-
ghiari”, ambos extremamente pre-
judicados pelas experiências dele
com os meios novos de fixar a cor
na parede, como ele queria, saiu-se
muito bem, no entanto, com o tra-
balho em verniz e óleo alternados
em várias camadas, de onde surgiu
o revolucionário sfumato da Mona
Lisa. João Lobo, igualmente inquie-
to, lançou no final de 2000, pela Tex-
toarte Editora, seu ensaio Corpo e
Alma, de fotografias em branco e
preto, que alcançou – na segunda
parte – resultados que saudei, na
época, como trabalhos que “lem-
bram fotos Kirlian da aura, imagens
do efeito de ondas sonoras em dis-
cos de aço, flashes de cristais de pla-
tina ou átomos de tungstênio vis-
tos em microscópios eletrônicos”.
Agora, no “entreCorpus”, chegou,
para ele,  a vez da cor e do movi-
mento. O corpo da mulher é, mais
uma vez, o suporte utilizado, mas
movendo-se em condições especi-
ais diante dos spots, a fim de pro-
duzir os efeitos procurados pelo
artista, numa quase abstração.

Uma ruptura com a tradição e
a entrega ao experimentalismo

João Lobo põe à margem,
portanto, a fotografia como a pra-
ticaram Cartier-Bresson, Robert
Kapa, Jeff Wall, André Kertész e
assemelhados, decidindo-se a en-
veredar pelo caminho aberto por
experimentadores como Man Ray
e László Moholy-Nagy nos anos
20, colocando acima da beleza do
que está sendo fotografado aquilo
que um fotógrafo pode conseguir
com as virtudes e limitações das
ferramentas com que opera.  As
distorções visuais que ele obteve
com seu método, lembram-me, em
parte, uma sequência do “Janela da
Alma”, de João Jardim e Walter
Carvalho, em que é filmada com
certos “problemas” uma rua cheia
de luminosos, à noite, de dentro de
um carro que se desloca pelo trân-
sito, exatamente como a veriam os
deficientes visuais entrevistados -
Saramago, Manoel de Barros, João
Ubaldo, Win Wenders,  Walter
Lima Jr., Hermeto Paschoal, etc.

Observe-se, no entanto, que João
Lobo  não se interessa pela reprodu-
ção exata do movimento ou de nos
passar uma ideia de como ele ocorre,
como fez Herold Edgerton nos anos
60, flagrando uma bala atravessan-
do uma maçã, o rombo de um lado, aA interferência técnica permite a criação de uma nova realidade imagética

eclosão do outro, o projétil parado
no ar como a seta de Zenão. O que
João Lobo quer – e o consegue – é al-
guma coisa como o que se buscou no
movimento artístico francês do final
do século XIX : a  impressão – mas  não
de uma realidade, como fez Monet,
porém do movimento. E só. Ou mais:
o que ele flagra é o que o acaso lhe
oferece quando devidamente provo-
cado pelo modelo móvel e pelos fe-
nômenos da óptica que o acompa-
nham com a luz.

O resultado é o que se vê. João
Lobo subindo sua própria escada
e, no alto, cegando-nos com seu
flash.”  Para o artista visual Sid Az
“João Lobo adota um procedimen-
to de entreposicionamento estraté-
gico fenomenológico, interponere cor-
po-a-corpo, desvelando imagens
secretas do corpo em movimento,
do corpo pluralizado mutante que
desprende de si flexuosidades.

Um novo canal imagético é aber-
to pelo fotógrafo-artista que, não
simplesmete retrata o convencio-
nal imediato radicado no senso co-
mum, porém, sem desprezá-lo, es-
creve com luz outras narrativas a
partir de suas percepções altera-
das, ou percepções da alteridade.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Novo espetáculo
da vida

Resgate cultural

P

Festa no Sesc Centro de
Campina Grande vai até
o próximo dia 26,
mantendo as tradições
juninas, com
entrada franca NO ‘ARRAIÁ’

rossegue hoje, (19), a programa-
ção do “1º Arraiá do Sesc – Res-
gatando a Cultura no Maior São

João do Mundo”, evento promovido pelo
Sesc Paraíba, através do Sesc Centro
Campina Grande.

O evento tem início às 18 horas e a en-
trada é franca para comerciários e de-
pendentes, já para a comunidade em ge-
ral, o ingresso pode ser trocado por 1kg
de alimento.

PRATOS TÍPICOS
No cenário regional montado na área

interna do Sesc Centro, famílias inteiras
estão se divertindo, e chamam a aten-
ção para o ambiente seguro e familiar,
que se tornou o Arraiá do Sesc, tem quem
não deixe de passar por lá e apreciar as
comidas típicas. “O bom que na minha
casa todo mundo espera a hora que eu
chego, levando milho, pamonha e canji-
ca pro jantar, passar no Sesc virou ma-
nia” disse Maria do Carmo Barros, co-
merciária.

ATÉ 26 DESTE MÊS
O “1º Arraiá do Sesc – Resgatando a

Cultura no Maior São João do Mundo” é
um evento que tem o intuito de difundir
e divulgar a cultura popular nordestina
e valorizar os artistas locais, e segue até
o dia 26 deste mês, com apresentações
de trios de forró, grupos folclóricos, qua-
drilhas juninas e barracas de comidas
típicas. Mais informações pelo telefone
3341-5800.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

As diversas comunidades da Capital
paraibana estarão mobilizadas, até  domin-
go, dia (21), para a III Integração Cultural,
com música, dança, teatro, cinema,
oficinas e muita troca de informações so-
bre a arte da capoeira. O evento é uma
realização da Associação Cultural de Ca-
poeira Badauê, que visa promover a
integração dos seguimentos sociais e cul-
turais da cidade utilizando a arte educação.
O tradicional e populoso bairro de Cruz
das Armas, em João Pessoa, é o anfitrião
do encontro, onde a associação tem sede e
realiza o evento pelo terceiro ano consecu-
tivo. Os contatos para as inscrições podem
ser feitas com o responsável pela organi-
zação, Escurinho Badauê (88374380 -
88931228 - 9342 0086), ou em Campina
Grande com o Mestre Sabiá Marco Aurélio
(87403573 - 87202009), sendo que os
valores variam de acordo com as ativida-
des oferecidas.
O evento começou ontem e contará com
oficinas a partir de hoje sobre “Técnica
Vocal”, com Tiba Magalhães (9 horas às
11 horas), no salão de eventos da comuni-
dade São Sebastião, Rua do Rio em Cruz
das Armas; à tarde (15 horas  às 17 horas)
“Danças Populares”, com Vanderlúcia e
Escurinho, no salão de eventos da paró-
quia São José, em Cruz das Armas; no
mesmo horário, “Penteado Afro”, com
Suzane e Rayza, na comunidade São Se-
bastião; e à noite, a parir das 19 horas, o
projeto do Sesc-PB Glória Vasconcelos,
na Praça Antenor Navarro – Centro Histó-
rico; depois, confraternização geral com
os grupos Imburana e Mulambo Acústico.

SAIBA MAIS #
DIVULGAÇÃO

Grupos para-folclóricos estão na programação do 1º Arraiá do Sesc, em Campina Grande

Os limites nunca se esgotarão porque
sempre existirá o novo. Este surpreende atra-
vés do desconhecido, novo até para ele mes-
mo. O momento seguinte é a mágica que fal-
ta para encantar a plateia desanimada que
vê o espetáculo transcorrer sem suspenses.

Deter essa percepção é entender que o im-
portante é enxergar o caminho emergente, e
não aquele em que ora se encontra porque o
presente é resultante do passado. O passa-
do nada constrói senão a história. Dele se

extrai apenas lições e lembranças, e a partir
destas o lamento por não poder reviver os
bons momentos e o alívio por ter deixado
para trás dissabores e amarguras.

Todo presente é momento de recomeço e
renovação. A água que surge da fonte é cris-
talina e jamais voltará ao seu estado origi-
nal a não ser depois de um longo percurso e
primoroso processo. Esse ciclo envolve tem-
po porque para todo certo tempo existe tem-
po certo.

A natureza é inteligente e o poder regente
– o que lhe deu sopro – criou laços e estreitou
relações de modo a fazer tudo depender de
tudo. A verdade desse princípio é que não
existe maior nem menor, apenas o mais apro-
priado.

O universo é um imenso expositor onde
se tem a opção de escolher. Escolhas erradas
geram desconforto que só é eliminado com
novas escolhas. Por isso, o presente traz tan-
ta infelicidade. O presente nunca nos con-
forma. Insatisfeitos, recorremos ao novo na

tentativa de que nos traga o acerto. É como o
jogador que remove a carta do baralho na
esperança de que nela encontrará a respos-
ta para o seu jogo.

A história é algo que se pode justificar, po-
rém jamais negar os fatos. Eles passam como
páginas lidas que permitem a elas recorrer
mas já sem o envolvimento da primeira vez.
É quando se passa a entender que a repeti-
ção tem a virtude do apuro e o vício da mo-
notonia.

De tanto se pôr o sol perde a beleza e quan-
do se põe a falta que deixa é a luz que carre-
gou consigo, e não a beleza que imprimiu no
céu. Assim, fica explícito que jamais nos can-
samos do necessário.

Se não existissem as estrelas para povoar
a imensidão do céu negro se arrumaria ou-
tra forma de distrair a noite porque o seu
maior encanto está em saber que ela passa-
rá trazendo de volta o sol na manhã seguin-
te.

Como um rio a vida quer fluir porque tudo

é energia. A gota d’água que consegue movi-
mento tem capacidade de se tornar rio. Tudo
em seu redor interage inclusive as pedras
aparentemente imóveis e imutáveis.

Onde há vigor e animação há mudanças.
Essa é a sabedoria do curso d’água. Sua de-
terminação é o que o impulsiona para fren-
te, que o faz vencer curvas, desvios e obstá-
culos.

Centrada em cumprir sua missão a cor-
renteza não quer saber o que carrega atrás
de si, porque estará sempre ocupada em ven-
cer os obstáculos. A sua superação é o que
fará encontrar o oceano e dele fazer parte. De
lá um dia subiu a montanha em forma de
nuvem. A chuva devolveu-a à terra, asse-
gurando-lhe novamente a graça de brotar
em forma de gota para outra vez se tornar
rio. E é justamente daí que se conclui que os
limites nunca se esgotam porque sempre
existirá o novo, e o novo não é senão a pala-
vra mágica que encanta a plateia no espetá-
culo da vida.

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

ARTISTA  PLÁSTICO, JORNALISTA E
ESCREVE ÀS QUINTAS-FEIRAS NESTA
COLUNA
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A praça

É uma praça aberta como uma
cárie, levemente inclinada. (...)
Uma praça também é um barco...

A sabedoria da

I
BONECA DE PANO

nserir a boneca de pano como re-
curso lúdico na prática pedagógi-
ca, esse é o objetivo da oficina Bo-

neca de Pano com Recursos Didático-
Pedagógicos, oferecida no 6º Seminá-
rio Os Festejos Juninos no Contexto da
Folkcomunicação e da Cultura Popu-
lar, em Campina Grande.

A professora Glória Maria Leitão dis-
cursou sobre as origens das bonecas
de pano e sua influência para a forma-
ção do indivíduo. A importância das
bonecas na vida de uma criança e como
ela transformará seu intelecto. As bo-
necas de pano são símbolos da nossa
cultura e fazem parte da vida de mui-
tas mulheres que cresceram confeccio-
nando seus próprios brinquedos.

Há alguns anos esse era o mundo das
crianças, bolinhas de gude, bonecas ar-
tesanais, jogos de amarelinha, de cor-

da, hoje em dia muito se perdeu. A vio-
lência obrigou a maioria dos pais a
deixar seus filhos em casa, trancados,
presos a um ambiente recheado de jo-
gos eletrônicos e computadores. A ofi-
cina vem para discutir questões como
essas e proporcionar a mães, professo-
ras e educadoras o aprendizado da
confecção.

Maria do Socorro Pereira da Silva, a
chamada “Corrinha dos bonecos”, en-
sinará para as participantes no decor-
rer do curso o passo a passo da criação
das bonecas. Linha, agulha, tecido e
um pouco de criatividade é o que não
vai faltar para mais de 20 mulheres
inscritas no curso. Dona Luzia Alves,
66, artesã, diz que gosta muito de bo-
necas e relata a importância delas para
as crianças; “desenvolve a mente da
criança e no futuro elas podem ter um

Seminário de
Folkcomunicação
debate a importância
dos objetos lúdicos na
formação cognitiva
dos alunos, em
Campina Grande

trabalho, a criança gosta, isso traz cu-
riosidade, despertando algo para a
vida.” Assim como dona Luzia, Rosi-
lange Tavares, 35, busca levar para o
bairro de Belo Monte, onde faz parte
do Clube de Mães, o aprendizado. Ela
deseja capacitar outras pessoas para
que o conhecimento seja compartilha-
do entre toda a comunidade.

O homem necessita do lúdico para a
sua formação, da crença, do acreditar,
aquele que cresceu sem ter contato com
bonecos, cantigas de roda ou amareli-
nha, pode-se dizer que não teve uma
infância completa, formou-se um adul-
to pela metade. Estudos mostram que
educadores/pais que utilizam objetos
lúdicos no processo de educação da
criança estão formando cidadãos men-
talmente equilibrados.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Bonecas de pano são centro do debate

A praça não tinha uma definição, não
se sabia se era obra acabada ou um tipo
de abandono que ficou na moda. Pare-
cia ter existido sempre, e muitos acha-
vam que, com um pouco de mancha na
memória, condenados já foram execu-
tados ali. Vista por um ângulo abusa-
do, parecia sorrir de esquina a esquina,
os bancos esparsos como dentes que so-
breviveram.

A praça é mal freqüentada, porque

um bosque aceitou sobreviver por lá,
bem no centro, e as ramagens das ár-
vores topam, com dedos curiosos, os
fios dos postes. Também namoradinhos
que tiveram a família na contramão, de-
cidiram seguir a corrente erótica nos
meandros e nas trilhas da praça. Acei-
tam, de modo desavisado, que sombras
praguejem com cigarros na boca, e que
haja um vício ou um estupro nos dias
propícios, desde que passem ao largo e
caiam direto no bueiro das páginas po-
liciais.

A praça se enfiou no bairro de uma
maneira abusada: resistiu de chuteiras
como campinho de futebol, depois la-
maçal a céu aberto, quermesse, parque
de diversões de quinta, feirinha de ob-
jetos descartáveis, corta-caminho para
a beira da pista de onde se pega o lota-
ção. Durou e garantiu uma licitação para
que fosse vestida de bancos, um

playground, e quatro trilhas que iam dar
no bosque cultivado há décadas. Há um
fóssil de uma placa tipo “não pise na gra-
ma” onde uma colônia de cupins inau-
gurou suas festividades. Há um bueiro
no canto esquerdo onde o mau hálito dis-
puta com o cheiro adocicado de um gru-
po de azaleias adotadas pela aposentada
da Esquina Norte. Há panfletos da elei-
ção passada colados ao poste de concre-
to de iluminação duvidosa e persistente.

Nela há uma vida suspensa, de onde a
imaginação corre o risco, sempre palpá-
vel, de torná-la todas as praças impossí-
veis de existir, de ser uma imagem aca-
bada de um projeto de praça, promessa

de melhoria em tempo de eleição,
rumo inesperado do assaltante, cami-
nho de casais solitários, delírio de
gari.

É uma praça, aberta como um livro
a espera de autor.

É uma praça aberta como uma cá-
rie, levemente inclinada, desconfian-
do de que seu projeto de simetria e
planura destoaria nos últimos anos:
uma praça também é um barco e
pode adernar sem rotas, e parar como
uma poça de bucolismo saturado.
Quem a atravessar em dias de bafejo
do vento, motivando as folhas ao de-
lírio, pensa que é um suspiro alto de
indignação. Atravessará como uma
suspensão da rotina, como se vestisse
um suéter de ar fresco, um pouco gas-
to e com uma vaga memória de que o
mundo poderia aceitar melhor suas
praças.

André Ricardo
Aguiar
andrericardoaguiar@uol.com.br

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE ÀS
SEXTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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2 Repercussão
Ainda repercute o casamento da bonita Luciana Régis com Marcus

Neves, ocorrido sábado passado(13), na Igreja de Nossa Senhora
do Carmo. Depois da bela e emocionante cerimônia religiosa, onde
a noiva arrasou com um lindíssimo vestido criado e executado
pelo estilista Rogério Rufino, a comemoração aconteceu em grande
estilo no Paço dos Leões, decorado com o talento de André Luís, que
mais uma vez  deu um show e deixou o salão super chique. O bolo,
feito é claro, por Maria Helena Moura, foi um dos destaques da
recepção e estava lindíssimo, aliás, a festa toda estava muito boni-
ta e bem organizada, mérito para o cerimonial de Érika Gurgel. A
animação ficou por conta das bandas Mistura Fina e Forró Caçuá,
ou seja, descontração e alegria total entre os amigos e familiares,
tudo para celebrar em clima de felicidade a união de Luciana e
Marcus. Confira mais detalhes e veja a cobertura completa no site
da coluna: www.rcvips.com.br

2 Em Caruaru
Amanhã, um grupo de colunistas e jorna-

listas paraibanos segue para Caruaru-
PE  a convite de André Lubambo, se-
cretário de Comunicação daquele mu-
nicípio, que escolheu inclusive o colu-
nista Ricardo Castro e a jornalista Ce-
res Leão como Embaixadores do São
João de Caruaru em João Pessoa. Lá,
hóspedes do Hotel Eduardo de Castro,
conhecerão a famosa e tradicional fes-
ta junina, que este ano será a mais lon-
ga, com 42 dias de pura animação.

2 Em Gravatá
O artista plástico Clóvis Júnior, que ani-

versaria na próxima segunda (22), vai
comemorar a data com a família em
Gravatá-PE, mas recebe antecipada-
mente hoje os parabéns no Espaço Her-
balife de Manaíra, de Conceição Pere-
grino, onde ele almoça saudavelmente
todos os dias e é super querido pelos
amigos que conquistou lá.

2 Prestígio
E falando em Clóvis, ele recebeu recente-

mente mais outro importante convite
para expor sua bela arte naif. Dessa vez
será em Brasília, no período de 23 de
outubro a 21 de novembro, na galeria
da Casa Thomas Jefferson, um dos es-
paços mais concorridos e prestigiados
da capital federal e que atende a um
público qualificado e muito interessa-
do em artes. Clóvis merece.

2 Feriado
A direção do Foro da Seção Judiciária da

Paraíba informa que devido as come-
morações do São João,  suspendeu o ex-
pediente forense e administrativo na
próxima terça-feira (23). Como o dia
seguinte (24) será feriado municipal, os
prazos processuais serão prorrogados,
automaticamente, para o primeiro dia
útil subsequente (dia 25).

2 Super loja
O casal de empresários Max e Urânia Cos-

ta está agilizando ao máximo em Ma-
naíra a obra de construção de mais
uma loja Rayssa Presentes, que prome-
te ser um dos maiores espaços de pro-
dutos e artigos para presentes.  A inau-
guração está prevista para julho e de-
pois a gente conta mais detalhes.

2 Agenda cheia
A banqueteira Cecília Miranda, proprietária

da casa de recepções Palazzo Cristal, onde
aconteceu a poderosa festa Illusion, come-
mora o sucesso de seu belo espaço, que
está com a agenda cheia de eventos até o
fim do ano. E por lá aconteceu recente-
mente um grande casamento coletivo da
Igreja Batista de Manaíra, celebrado pelo
pastror João Filho, que uniu 15 casais.

2 Arraiá da Tetê
E hoje à noite tem a grande festa do Arraiá

da Tetê na casa de recepções Vila Cândi-
do,  localizada no Altiplano. Em sua sé-
tima edição, o evento promovido pela
apresentadora Thereza Madalena pro-
mete reunir muita gente da sociedade.
Uma das atrações será a Orquestra Mis-
tura Fina em ritmo de forró, que prome-
te animar os convidados. Estaremos lá.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
 Os mais novos inimigos íntimos da televisão atendem pelos nomes de Luciano Huck

e Sônia Abrão. O apresentador global ficou bem contrariado ao saber que, sem a sua
autorização, a apresentadora exibiu uma gravação feita há quase 11 anos, onde ele
participava de um programa humorístico. Luciano acha que deveria ser consultado
antes que esse material fosse ao ar.

 No festival de participações especiais em “Caminho das Índias”, a Alcione também
marcará presença. A “marrom” gravou nesta semana, tendo como cenário a gafieira. A
cantora, que é muito amiga da autora Glória Perez, também tem uma de suas músi-
cas na trilha sonora da novela. O capítulo irá ao ar no próximo dia 23.

 Susana Vieira e Maitê Proença podem respirar aliviadas. O Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro suspendeu dois processos contra as atrizes movidos por Regina Célia da
Silva, mãe de Marcelo Silva, ex-marido de Susana Vieira, morto em 11 de dezembro
de 2008. Maitê Proença foi objeto do processo após dizer, no Programa Saia Justa, que
a morte de Marcelo Silva “foi quase uma celebração. Esse rapaz era uma desgraça”.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje: Ed-
nalva Pereira de Nó-
brega, Elizandra Rabe-
llo, Isabel dos Santos
Claudino, José de Ari-
matéa Barbosa dos San-
tos, Maria Aparecida
Melo Vilar, Philemon
Rodrigues da Silva, Sa-
lete Morais, Sandra
Moura, Sandra Porto e
o jornalista Geraldo
Varela.

Presenças de Herman Lundgren e Carla Pimentel Régis

Bruno Villarim, Alan Kildere, Manoel Júnior e Venâncio Alencar

José Arari e Ana Amélia foram prestigiar a união de Luciana e Marcus

Artur e Isabele Régis no enlace de Luciana e Marcus Neves

Detalhe dos noivos
Luciana Régis e Marcus
Neves ainda na igreja



Oliveira
FILHO

21
JOÃO PESSOA,

SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2009

 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

LINHA DIRETA COM A COLUNA: OLIVEIRAFILHO@CLICK21.COM.BREDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

Degustando as delícias re-
gionais do Parque do Povo
encontrei Ana Lígia Araújo,
Yette Cruz e Luizete Pinheiro.

Marco Paulino foi quem as-
sinou a decoração de rua
da vizinha cidade de Espe-
rança.

Cida Santos, para alegria de to-
dos nós seus amigos, se re-
cuperando de um proble-
mazinho de saúde.

Animadíssimos nos salões do
Campestre, anotamos Geo-
vane e Rosa Gabino, Paulo e
Graça Bastos.

Dividiam mesa no Banana
Beer – Parque do Povo: Ma-
ria de Lourdes Amorim, So-
corro Paulino e Lindalva Cla-
ra. Bye.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas

2 Vips & Tops
 Os caros amigos médicos

Francisco e Luciana Rabelo
Vieira marcaram presenças
no Forró dos Namorados,
promovido por Celino Neto,
no Garden.

 Nosso abraço de carinho à
Sra. Laudicéa Aguiar, que
rasgou folhinha do calendá-
rio na última quarta-feira.
Ela, presidente da Fundação
“Suellen Caroline”.

 O aniversário de Paulo Dona-
to foi festejado em pleno pa-
vilhão do Q’Doca – no Par-
que do Povo. Em meio ao ca-
rinho da esposa, Estela, dos
filhos Alessandra, Patrícia (e
o marido), Ana Paula, Ma-
teus e de grupo de amigos.

 Este fim de semana eles vão
acontecer no São João de Ga-
lante: Neilton e Raquel San-
tos, Dário e Moema Andra-
de, Kareca e Coca Nobre,
Clara Nóbrega, Tereza Nas-
cimento. Eu vou conferir.

 A professora Benira Pereira
sempre recebendo para
agradáveis momentos de
lazer em sua chácara “São
Sebastião”, cercanias de La-
goa Seca.

2 Enxurrada
Declinamos involuntariamen-

te de alguns compromissos
sociais, noite destas, em vir-
tude das fortes chuvas que
caíram na cidade. Pelo que
registramos nossas descul-
pas. Em essencial, ao convi-
te da primeira-dama da Ci-
dade, Ana Cláudia Nóbre-
ga Vital do Rego, para
prestigiarmos o camarote
oficial da PMCG, no Parque
do Povo; e à confraterniza-
ção junina do “Campinão”,
realizada no pavilhão (não
gosto de mencionar “barra-
ca”, acho pejorativo) do La
Costa. Eu volto.

2 Rutra
A Rutra é a rede de lojas que

veste o mundo elegante da
região! – Tem matriz aqui
em Campina Grande e con-
ta com lojas também em
João Pessoa e Natal. Próxi-
mo mês de agosto será a vez
de Recife ganhar a sua loja
Rutra.

2 Beagá
A empresária Luzineide Farias

está hospedando a prima-
mineira Érika Fonseca, psi-
cóloga que reside em Belo
Horizonte, e que pela pri-
meira vez veio conhecer os
festejos juninos de nossa ci-

dade e está encantada com
tudo.

2 Portugal
Quem retornou de um maravi-

lhoso passeio por Portugal foi
o casal empresário Alberto
(Gisa) Nascimento, em com-
panhia do filho Leandro (Mi-
lena) Nascimento. Agora des-
frutam os festejos juninos
pela terrinha.

2 Romântico
Dia dos Namorados, os queridos

amigos Ivan e Ceiça Menezes
jantavam romanticamente
no Campina Grill. Ivan é o

atual diretor-social do Clube
Campestre e está a receber
parabéns pela organização
do São João alvi-verde.

2 Brasília
A médica dermatologista Cla-

ra Coeli Nóbrega e o enge-
nheiro Hermes Vargas estão
vivendo uma deslumbran-
te “love story”. A propósi-
to, Clara esteve curtindo al-
guns dias em Brasília, onde
reside seu amado e já está
na cidade – em plena efer-
vescência do Maior São João
do Mundo.

2 O Oeste
O Rotary Clube Oeste realizou

sua festa de confraternização
junina na noite da última
quarta-feira, em pleno Par-
que do Povo – o pavilhão do
La Costa foi o local escolhido
para o descontraído encon-
tro. Muita gente esteve mar-
cando encontro por lá

2 Vera Martins
Vera Martins é a presidente na-

cional da Federação Brasilei-
ra de Colunistas Sociais-Fe-

bracos. Ela irá receber papa-
ricos dos colunistas de todo
o país, próxima segunda-fei-
ra, quando aniversaria. Nos-
so beijo de carinho para a
querida amiga.

2 Voluntárias
Nos atrasamos um pouco, em

virtude de outros compro-
missos, mas chegamos para
ver o sucesso que foi a tarde
junina promovida pelo
Grupo de Voluntárias, últi-
ma quarta-feira, no restau-
rante “Mororó”. A presiden-
te Guia Carvalho esteve li-
derando o concorrido e
prestigiado evento.

2 Quentão
Quem for ao Parque do Povo

não deve deixar de degus-
tar o “Quentão Nordestino”
– que é uma bebida alcoóli-
ca mista de aguardente de
cana e mel de engenho que,
apesar do nome “quentão”
é servida deliciosamente ge-
lada. À frente do empreendi-
mento, Eliane Cunha Carva-
lho – do engenho Serra Pre-
ta (Alagoa Nova).

2 Fazendo a cabeça da criançada...
 A inauguração da Pépoka Calçados se constituiu num aconte-

cimento concorrido. As sócias Vilma Sobreira Santos e Ge-
anne Tavares – que já têm loja em João Pessoa – receberam
seus convidados com coquetel em alto estilo, para a inaugu-
ração da loja de nossa cidade. As melhores griffes de calçados

e acessórios infanto-juvenis estão disponíveis no mercado.
 Só prá evidenciarmos algumas presenças, citaríamos: Ciro e

Paula Braga, Fátima Villar e Vitória Serrano, Luzineide Farias,
Laíse, Caio e Émyle Farias, Maria das Dores Maciel, Apareci-
da e Érika Maciel, Kekéu Campos, entre outros mais.

As duas da
direita – Vilma

Sobreira
Santos e
Geanne
Tavares

(proprietárias
da Pépoka –
em foto com
Natália Neila,

Kekéu
Campos e

Laíse Sobreira

Prestigiando a
inauguração:

dona X Maciel,
Érika e

Aparecida
Maciel com a

empresária
Luzineide

Farias

2 Autógrafos
 A comissão coordenadora da cons-

trução do Santuário do Sagrado
Coração de Jesus – que vem sen-
do edificado no bairro do Catolé
– promoveu o lançamento do li-
vro “A Queda do Meteorito” – do
escritor Giusone F. Rodrigues –
tendo como apresentador da obra
o padre José Vanildo Medeiros. A
tarde-noite de autógrafos teve lu-
gar na praça de alimentação do
Shopping “Luiza Motta”.

 Fomos encontrar: Maria José Mi-
neiro (da comissão organizado-
ra), médico Evaldo Nóbrega, Dia-
na Almeida, Dvone Medeiros,
Vera Maia, Maria de Lourdes
Amorim, Walmir (Neide) Xavier,
Cirilo (Irene) Vieira, Francisco
(Laudicéa) Aguiar, e mais, e mais.

Curtindo a
“Bodega” –
no Parque do
Povo – a
empresária
Maria de
Lourdes
Amorim e seu
sobrinho
Marcos
Antônio
Souza

Francisco e
Laudicéa Aguiar
foram prestigiar
o lançamento
do livro “A
Queda do
Meteoro”

O médico Dr. Evaldo
Nóbrega quando

recebia seu exemplar
das mãos do escritor

Giusone Rodrigues O autor do livro, Dr. Giusone F. Rodrigues, e
o padre José Vanildo – que fez a
apresentação da obra
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Agenda

22222 CINEMA
DUPLICIDADE (125 min) -
Cens. 12 anos. Suspense. Box
5 - 13h15 (Exceto quinta-feira),
15h50, 18h30 e 21h15 (Exceto
terça-feira, 23/06).

MINHAS ADORÁVEIS EX-NA-
MORADAS (101 min). Cens. 14
anos. Comédia Romântica. Box
6 - 14h30 (Exceto quinta-feira),
18h55 e 21h05 (Exceto terça-
feira, 23/06)

O EXTERMINADOR DO FUTU-
RO: A SALVAÇÃO (116 min) -
Cens. 14 anos. Ação. Box 7
(Legendado) - 14h00 (Exceto
quinta-feira), 16h30, 19h00 e
21h30 (Exceto terça-feira, 23/
06). Box 8 (Legendado) - 18h00
(Exceto terça, quarta e quinta-
feira - até 22/06). Tambiá 5 (Du-
blado) - 14h10, 16h20, 18h30,
20h40. Campina 4 (Legendado)
- 14h20, 16h30, 18h40, 20h50.

TRANSFORMERS: A VINGAN-
ÇA DOS DERROTADOS (147
min) - Aventura. Box 1 (Dubla-
do) - 14h50 (Somente quarta-
feira), 17h50 e 20h50 (Somen-
te quarta e quinta-feira). Box 2
(Legendado) - 18h20 e 21h20
(Somente quarta e quinta-feira).
Box 8 (Legendado) - 14h20

(Somente quarta-feira), 17h20
e 20h20 (Somente quarta e
quinta-feira).  Dias 24 e 25/06

A MULHER INVISÍVEL (105
min) - Cens. 14 anos. Comédia
Romântica. Box 4 - 14h10
(Exceto quinta-feira), 16h25,
18h50 e 21h10 (Exceto terça-
feira, 23/06). Tambiá 6 - 14h20,
16h20, 18h20, 20h20.

UMA NOITE NO MUSEU 2 (107
min) - Cens. Livre. Comédia.
Box 2 (Dublado) - 13h40
(Exceto quinta-feira), 16h00,
18h20 (Exceto terça. Quarta e
quinta-feira). Box 2
(Legendado) - 20h55 (Exceto
terça, quarta e quinta-feira, até
22/06). Tambiá 4 (Dublado) -
14h15, 16h15, 18h15, 20h15.
Campina 1 (Dublado) - 14h40,
16h40, 18h40, 20h40.

DIVÃ (93 min) - Cens. 14 anos.
Comédia. Campina 2 - 14h20,
18h50.

ANJOS E DEMÔNIOS (140 min)
- Suspense. Cens. 16 anos. Box
1 (Legendado) - 14h50 (Exceto
quarta e quinta-feira), 17h50 e
20h50 (Exceto terça,quarta e
quinta-feira). Até 22/06. Tambiá
2 (Dublado) - 14h00, 17h00,

Áries (21/03 a 20/04)  - Hoje o dia
pede um olhar mais cuidadoso ainda
às suas finanças, que tem sido o
foco principal de sua vida nas
ultimas semanas. O trabalho
continua extenuante e trazendo
alguns problemas e limites em sua
vida.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Clima de
menos tensão e mais expansão e
alegria tomam conta de você,. Você
anda meio fechado e reflexivo e isso
não é mal, pois neste momento você
precisa avaliar todos os passos que
deve dar para a conclusão de planos e
projetos feitos já há algum tempo atrás.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Você tem
preferido ficar ainda mais quieto e
fechado do que sempre foi. Em fases
como a que está vivendo, o melhor
que tem a fazer é pensar muito antes
de dar qualquer passo.
Relacionamentos pessoais e parcerias
comerciais.

Libra (21/09 a 20/10) -  Procure
não se isolar neste momento
negando convites. Seja flexível e
saiba separar o joio do trigo. Não
permita que algumas angústias e
ansiedades pessoais atrapalhem o
bom andamento de seus projetos e
planos de futuro.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Hoje suas emoções estarão
afloradas e você deve tomar muito
cuidado para não misturá-las com
trabalho. Seja racional em qualquer
decisão que tenha que tomar nesse
setor. Deixe os problemas
domésticos em casa e para resolver
depois.

Virgem (21/08 a 20/09) - Há
grande possibilidade de, durante todo
o mês, mas especialmente no dia de
hoje, você receber algum convite para
trabalho fora do Brasil. Caso isso
aconteça, aceite. Caso não aconteça,
certamente algo de muito positivo
acontecerá nos próximos meses.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Relacionamentos continuam sendo
foco de preocupação, mas como a
solução não virá agora, você pode
começar a relaxar e se dedicar de
corpo e alma ao seu trabalho. Crie
novos projetos e os apresente ainda
este mês.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Nesta fase
você precisa fazer o possível para se
dedicar mais à sua vida intelectual.
Faça cursos de especialização e novas
formações, pois você vai precisar de
novos conhecimentos para uma nova
fase de vida que começa daqui alguns
meses. Pense e não deixe para depois
a decisão.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Lua
transitando em seu signo se
aproxima de Venus e Marte e faz com
que sua sensibilidade fique ainda
mais aflorada. Procure nesta fase
visitar museus, assistir a balés, ou
seja, estar mais em contato com as
manifestações artísticas.

Leão (21/07 a 20/08) - Caso seja
parte em algum acerto financeiro,
procure ser flexível. Não misture
questões de orgulho pessoal com
finanças. Procure entender que uma
das melhores compras que o
dinheiro pode fazer quando abrimos
mão dele, é nossa paz.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Lua
em Touro se unindo a Marte e Venus,
faz com que seu dia seja carregado de
alegrias no amor e nos
relacionamentos em geral. Você estará
esbanjando charme e capacidade de
conquista, que, aliás, tem sido sua
marca durante todo mês.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Ótima fase de expansão continua
ainda no dia de hoje e você não
deve perder as oportunidades do
dia. Continue focado em seu futuro
e crie muitos projetos. Certamente
alguns deles serão bem vistos por
pessoas que podem ajudá-lo em
seu crescimento.

Estrelado por Julia Roberts, ‘Duplicidade’ entrou em cartaz nos cinemas paraibanos

20h00.  Campina 2 (Dublado) -
16h20, 20h50..

RECÉM CHEGADA (97 min) -
Cens. 10 anos. Comédia Ro-
mântica. Campina 3
(Legendado) - 14h30, 18h30.

INTRIGAS DE ESTADO (127
min) - Suspense. Box 8 - 15h15
e 20h45 (Exceto quarta e quin-
ta-feira).  Até dia 23/06.

EU TE AMO, CARA (110 min) -
Cens. 14 anos - Comédia. Cam-
pina 3 - 16h30, 20h30.

X-MEN - ORIGENS:
WOLVERINE (114 min) - Cens.
12 anos - Ação. Tambiá 1 (Du-
blado) - 14h00, 16h10, 18h20,
20h30.

HANNAH MONTANA - O FILME
(104 min) - Cens. Livre - Musi-
cal. Box 3 (Dublado) - 14h10
(Exceto quinta-feira), 16h20,
18h45 e 21h00 (Exceto terça-fei-
ra, 23/06). Tambiá 3 (Dublado) -
14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

Atenção: No dia 23/06 (terça-
feira) as sessões dos cinemas
do Manaíra Shopping (Box) ini-
ciadas após as 17h50 não se-
rão exibidas.
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Guarnicê exibe

U

Festival de cinema em
São Luís (MA) destaca o
filme paraibano sobre
um ex-travesti que se
converte em uma igreja
neopentecostal

O REBELIADO
m dos festivais mais antigos
do país, o Guarnicê de Cine-
ma e Vídeo de São Luís, entra

na sua 32ª edição e homenageia a atriz
Léa Garcia que completa 50 anos de
carreira. O evento teve início na últi-
ma quarta-feira e prossegue até do-
mingo no Centro de Criatividade
Odylo Costa Filho, em São Luís, com
exibição de curtas e longas, oficinas,
palestras, debates. O 32º Festival
Guarnicê de Cinema é uma realiza-
ção da Universidade Federal do Ma-
ranhão, por meio dos departamentos
de Assuntos Culturais, da Secretaria
Estadual da Cultura e da Fundação
Municipal de Cultura da Prefeitura
de São Luís.

Com uma mostra de longas-metra-
gens não competitiva, o 32º Guarnicê
exibiu, ontem, dia (18), o documentá-
rio “O Rebeliado”, do paraibano Ber-
trand Lira. Captado em mini-DV, o
projeto teve início em junho de 2006,
seis meses antes de sua aprovação no
edital do Fundo Municipal de Cultu-
ra (FMC) que permitiu a realização do
filme e a produção de mil cópias em
DVD. “O Rebeliado” teve estreia em
janeiro deste ano em João Pessoa e
também será exibido na mostra de
longas do Festival Vitória Cine Vídeo
em novembro. O Rebeliado” aborda o
universo das igrejas neopentecostais
na Capital através do personagem ir-
mão Clóvis, negro, 39 anos, ex-traves-
ti, convertido à Igreja Assembleia de

Deus Missão, com uma trajetória de
vida singular.

 Os curtas-metragens participam
das mostras competitivas e paralelas
que vão. 21 vídeos produzidos por di-
retores dos estados de Pernambuco,
Paraíba, Maranhão, Santa Catarina,
Amazonas, São Paulo, Ceará, Rio de
Janeiro e Distrito Federal estão na dis-
puta do 32º Festival Guarnicê de Cine-
ma. 18 curtas-metragens em película
vão concorrer no 32º Festival Guarni-
cê de Cinema. Os trabalhos foram rea-

lizados por diretores dos estados da
Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará, Mara-
nhão e no Distrito Federal. O curta me-
tragem Reverso, de Francisco Colom-
bo, uma ficção de 6 minutos é o único
filme maranhense que vai estar na dis-
puta do Troféu Guarnicê de Filmes. O
Guarnicê terá ainda concursos de vi-
deoclipes e 1 minuto. Neste ano não
houve inscrições para os concursos de
tele-reportagens e comerciais.

O Dia do Cinema Brasileiro (hoje, dia

19) vai ser comemorado em grande es-
tilo pela UFMA, com a entrega do Tro-
féu Guarnicê para a atriz Léa Garcia.
A rica história do cinema brasileiro
tem como marco oficial o dia 19 de ju-
nho de 1898, data na qual o cinegrafis-
ta italiano Alfonso Segreto, ao voltar
da Europa a bordo do navio Brésil, fil-
ma a entrada na Baía de Guanabara.
Com seu irmão, Paschoal Segreto, tor-
nam-se produtores de cinema.

Imortalizada na televisão brasileira
pela personagem Rosa, na novela Es-
crava Isaura. Léa Garcia tem como
marco principal na sua filmografia a
participação no Festival de Cannes, em
1959, com o filme “Orpheu”, de Viní-
cius de Moraes e Marcel Camus. Léa
foi indicada como Melhor Atriz e ficou
em segundo lugar em Cannes, à frente
da grande diva Ana Magnani. Os fãs
maranhenses da atriz vão poder bater
fotos, pedir autógrafo e ainda assistir
a atriz no filme “Remissão”, que faz
sua estreia no Nordeste.

O filme, de Sílvio Coutinho já foi exi-
bido nas seleções oficiais dos festivais
de Calcutá, Bogotá e na Mostra Inter-
nacional de Cinema de São Paulo. Léa
Garcia também vai estar em cartaz no
documentário “O Bonde, Léa Garcia e
seus Trilhos”, filme do carioca Júlio Le-
llis, que participa da mostra competi-
tiva de curtas-metragens e será exibi-
do amanhã, (20), no 32º Festival Guar-
nicê de Cinema.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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‘Irmão Clóvis’ é o protagonista de ‘O Rebeliado’, curta-metragem de Bertrand Lira
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“Paraíba democrática, terra amada”

Consumidor vai às compras
e linha branca já está em falta

Ausência de produtos no comércio como máquinas de levar, geladeiras e fogões deve-se à redução do IPI pelo governo
federal, o que facilitou a aquisição dos eletrodomésticos com redução de até 15% no preço, incentivando as vendas

eladeiras, máquinas de
lavar e fogão ficaram
mais baratos em março

deste ano, quando o governo re-
duziu e, em alguns casos, até eli-
minou a cobrança do IPI (Impos-
to sobre Produtos Industrializa-
dos). Os eletrodomésticos fazem
parte da chamada linha branca
e a isenção fiscal não poderia
surtir outro efeito: o consumi-
dor aproveitou o preço até 15%
mais baixo e foi às compras. A
procura foi tanta que os apare-
lhos domésticos já estão em fal-
ta em algumas lojas.

Para Jurandir Vasconcelos,
presidente da Câmara dos Diri-
gentes Lojistas de João Pessoa, a
falta desses produtos no mer-
cado é um bom sinal e mostra
que as vendas estão em ritmo
acelerado e acima da média.

"Os empresários costumam
comprar uma certa quantidade
de eletrodomésticos suficiente
para manter o estoque abasteci-
do. Quando falta produto é sinal
que as vendas estão elevadas e
passaram da média", observa.

G

Fim do diploma
para jornalista
provoca reação
da categoria

As entidades representativas da
categoria dos jornalistas na Pa-
raíba lamentaram a decisão do
Supremo Tribunal Federal, que
revogou a obrigatoriedade do di-
ploma de jornalista. O Sindicato
dos Jornalistas Profissionais do
Estado da Paraíba está convocan-
do os profissionais de imprensa
para no próximo sábado (20), às
10 horas, no auditório da Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB-
PB, participarem de um debate
com professores e estudantes de
Comunicação.

Para o presidente do Sindi-
cato dos Jornalistas Profissio-
nais do Estado da Paraíba, Land
Seixas, a decisão do STF repre-
senta um grande retrocesso na
história da comunicação bra-
sileira e dá início a um proces-
so de desregulamentação de
várias profissões. "A dos jorna-
listas foi apenas a primeira,
outras virão agora", comentou.

Ele considerou que a não exi-
gência do diploma a partir de
agora é um prejuízo não somen-
te para a categoria dos jornalis-
tas, mas para a sociedade, que
corre o risco de não ter mais
acesso a uma informação com
ética e comprometida com a ver-
dade dos fatos. Segundo Land, a
medida revela "a ditadura da
justiça brasileira e trata-se da
subserviência dos juristas aos
empresários de comunicação".

O presidente da Associação
Paraibana de Imprensa, João
Pinto, disse ver com tristeza a
decisão do Supremo e acredita
que, por conta disso, os cursos
de Comunicação passarão por
uma situação extremamente di-
fícil, uma vez que vai desestimu-
lar os jovens a ingressarem nas
universidades para serem jor-
nalistas. "Quem vai querer se es-
pecializar, se qualquer outra pes-
soa, sem o menor esforço ou gas-
to, pode ocupar uma vaga no
mercado de trabalho?", indagou.

João Pinto também destacou
que as pessoas não habilitadas
vão querer escrever apenas por
prazer ou hobby, sem nenhum
comprometimento ético com a
profissão. Ele acredita até que os
cursos de Comunicação tendem
a ser fechados num espaço de três
anos. O chefe do Departamento
de Comunicação da Universida-
de Federal da Paraíba, Pedro Nu-
nes, declarou que um diploma
não mede a capacidade ou a qua-
lidade de um profissional, "mas
é a partir de uma vivência aca-
dêmica nas universidades que
esses profissionais obtêm funda-
mentos de ética, de linguagem,
elementos de captação e inter-
pretação da notícia, e compro-
metimento com a realidade".

Defensoria leva o Balcão do
Direito ao Bairro das Indústrias

O Programa Balcão do Direi-
to, iniciativa criada pela Defen-
soria Pública do Estado da Pa-
raíba e lançada em caráter ex-
perimental no mês de maio úl-
timo, será ampliado e na pró-
xima segunda-feira (22) vai
atender ao Bairro das Indústri-
as, a partir das 9 horas.

 O Balcão atenderá pessoas
com a emissão de documentos,
assistência médica e cerimônia
matrimonial coletiva de doze
casais.

O anúncio foi feito nesta
quinta-feira (18), pela defen-
sora pública geral Fátima de
Lourdes Lopes Correia Lima,
após audiência com o Gover-
no do Estado, no Palácio da
Redenção.

Mesmo em fase de experiên-
cia, o Balcão do Direito já aten-
deu 1.500 pessoas. "Nesses
eventos é possível se ter acesso
a serviços que asseguram cida-
dania às pessoas, com direito a

José Nunes
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documentação pessoal, como a
obtenção da segunda via do re-
gistro civil, e agora assistência
medica básica, como verifica-
ção de pressão", observou a de-
fensora.

Segundo ela, é também o mo-
mento em que é possível escla-
recer dúvidas sobre os direitos
de cada um. O evento vai acon-
tecer na comunidade Nossa
Senhora da Conceição, no Bair-
ro das Indústrias, onde as fa-
mílias serão atendidas por
equipes durante todo o dia.

"A Defensoria está chegan-
do mais perto do cidadão, da-
quele mais carente que mora
nos bairros e às vezes não
chega aos nossos núcleos. Por
isso estamos indo até as peri-
ferias levando o nosso aten-
dimento", afirmou Fátima Lo-
pes. Ela informou que o Insti-
tuto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS) também está inte-
grado ao projeto, o que deve
acontecer também com a De-
fensoria Pública Federal, em
breve.

Quadrilha
junina anima
o expediente
no Detran

Uma quadrilha junina, forma-
da por servidores do Detran,
animou o expediente na sede do
órgão, em Mangabeira. Com di-
reito a casamento matuto e ao
som de um trio de forró pé de
serra, os funcionários  e usuá-
rios se divertiram e festejaram
uma das datas mais importan-
tes da cultura nordestina.

O objetivo é dar um clima fes-
tivo à semana que antecede o São
João, quando a procura pelos
serviços aumenta consideravel-
mente. Muita gente decide reno-
var a carteira de habilitação ou
o licenciamento do veículo para
viajar durante os festejos juni-
nos e a estimativa é de que o
número de atendimentos cres-
ça em 60%.

Quem tem pendências para
resolver no Detran antes de
viajar pelo São João pode pro-
curar o órgão até a terça-feira
(23), quando o expediente nas re-
partições públicas será das 7 às
13 horas.

PM investe na
qualificação e
forma mais
42 sargentos

Foi realizada na manhã da
quarta-feira (17) na sede do 3º
Batalhão de Polícia Militar (3º
BPM), na cidade de Patos, a for-
matura do Curso de Habilita-
ção de Sargentos - CHS 2009,
que acontecera no período de 16
de fevereiro a 20 de março deste
ano, totalizando 356 horas au-
las de 16 disciplinas, e com a
aprovação de 42 alunos.

O subcomandante da unida-
de, major Manoel Dedeu, desta-
cou em seu discurso a impor-
tância da realização de ativida-
des dessa natureza, "onde o
profissional recebe qualificação
para aprimorar o desempenho
de seu papel como defensor da
segurança pública". Ele para-
benizou a todos e disse estar
"muito feliz com o aproveita-
mento dos policiais". Foram
homenageados os três primei-
ros colocados do curso, que na
ocasião receberam certificados
das mãos de oficiais do Esta-
do-Maior do 3º BPM.

A falta dos produtos é um bom sinal, pois mostra que as vendas estão acima da média

Jurandir afirma que os eletro-
domésticos serão repostos e que
o problema não  afeta o comércio.
Ele também destaca que a redu-
ção do imposto trouxe fôlego para
o segmento. "Quando a crise atin-
giu o auge, entre o final de 2008 e
começo deste ano, o comércio da
Capital estava muito abatido. O
consumidor ficou retraído e as
vendas enfraqueceram. Mas o go-
verno agiu certo e abriu mão do
IPI para aquecer as vendas, o que
aconteceu", analisa.

O IPI cobrado da geladeira caiu
de 15% para 10%. Enquanto que o
imposto da máquina de lavar, que
era de 5%; e do fogão, cobrado em
10%, foram zerados.

Apesar de reconhecer a atua-
ção rápida do governo, Jurandir
critica a carga tributária do país.
Ele lembra que os altos impostos
ainda são muito prejudiciais
para o comércio. Por isso, outra
preocupação do presidente da
CDL é a não prorrogação da isen-
ção do IPI. A renúncia termina

no dia 30 de junho. Se o governo
decidir não estender o prazo, Ju-
randir acredita que haverá um
declínio nos negócios.

"Estamos caminhando bem.
Desde que a isenção começou que
o comércio registra crescimento
nas vendas. Só neste mês de ju-
nho esperamos superar em 3%
as vendas do mesmo período do
ano passado, o que é considerado
um bom número. Mas tudo isso
pode mudar se a prorrogação do
IPI não ocorrer", adverte.

O IPI é um imposto federal co-
brado sobre mercadoria indus-
trializada estrangeira e nacional.
A alíquota varia de acordo com a
essencialidade do produto. Por
isso, artigos diferentes podem ter
tributação diferente.

A renúncia fiscal sobre os ele-
trodomésticos está prevista para
terminar no final deste mês. Até
agora, o governo federal não se
pronunciou se pretende ou não
prorrogar o prazo. Além da ge-
ladeira, máquina de lavar e fo-
gão, houve redução do IPI sobre
os carros, motos e alguns mate-
riais da construção civil. Em con-
trapartida, o imposto sobre ci-
garros ficou mais caro.
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