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A UNIÃO

Cartas na mesa
Governo do Estado segue na luta pelo
reordenamento do orçamento 2009. O
esforço, que reúne toda a equipe, tem
como objetivo provocar as adequa-

ções necessárias à peça orçamentária, de modo a
compatibilizá-la ao programa de governo.

Com esse propósito, a gestão pública do Estado
pôs as cartas na mesa. Chamou todos os secretários
e mostrou que a situação exige sacrifício e esperan-
ça. Sacrifício, porque é preciso um trabalho redo-
brado. O povo já trabalha muito e o governante se
vê na condição de prestar um serviço de qualidade
à população. Esperança, porque revela a fé que se
tem e a busca permanente por uma vida melhor para
os paraibanos.

O orçamento 2009 foi posto na mesa de secretá-
rios e demais auxiliares do governo estadual. O chefe
do Executivo chamou atenção sobre as suplemen-
tações no orçamento. “As suplementações foram
necessárias, senão ficaria impossível governar. Fo-
ram feitas as adequações à realidade do dia-a-dia
da administração”.

Constam do orçamento, que foi elaborado pela equi-
pe do governo anterior, outras prioridades. A atual gestão
tem outra visão do que seja prioridade, hoje, na Paraíba.
Assim, aposta suas fichas na saúde, na educação e na
segurança pública. Além disso, é preciso orçamento
para investimentos em projetos de irrigação, abasteci-
mento de água e saneamento básico.

O
Agora, está claro que houve uma superestimação

das receitas e uma redução das despesas. Com esse
quadro em mãos, a equipe que cuida das finanças
do Estado observa que a peça orçamentária é fictí-
cia. “Por tudo isso, precisamos fazer essas adequa-
ções”, alertou o governador José Maranhão na reu-
nião de sábado (2/5).

E essas adequações conduzem justamente para
as áreas de saúde, educação e segurança pública.
Na saúde, é prioridade do governo dar condições
de funcionamento a cerca de 30 hospitais. O gestor
público tem sua explicação: “A saúde do povo, por
exemplo, não pode ficar à mercê de uma viagem de
ambulância, daí porque a Paraíba não pode pres-
cindir dos 30 hospitais, essenciais, principalmente
no interior”.

Na versão anterior do orçamento não consta essa
prioridade. A reformulação se faz, portanto, neces-
sária. Para que produza outro direcionamento e um
efeito mais acertado, afinado com a realidade.

A gestão atual também indica outros projetos.
Por isso afirma: “É preciso investir na boa susten-
tabilidade do governo e tocar projetos, como o da
irrigação, que foram abandonados”. Esta questão
do abandono dói na gente. É como se tivesse co-
locado cimento em cima. Mas cimento é bom para
as obras. E as obras, gradativamente, vão apare-
cer. Quando tomarem corpo, crescimento, todo
mundo vai ver.

Três obras modernas e as-
saz interessantes acabam de
ser lançadas pela Editora Sa-
raiva. A primeira é Direito
Societário - Série Gvlaw -
Gestão e Controle, de Maria
Eugênia Reis Finkelstein e
José Marcelo Martins Proen-
ça (1ª edição 2008 - 288 pági-
nas - preço sugerido: R$
66,50). A série Gvlaw se insere no projeto de produção
de pesquisa adotado pelo programa de especialização e
educação continuada do Direito GV. A partir do conteú-
do das aulas dos cursos, busca-se a construção de co-
nhecimento que seja adequado a estudantes, advogados
e demais profissionais interessados, os quais têm sua
atuação pautada pelas novas demandas do mercado de
trabalho globalizado. O presente título cuida da gestão e
controle e é coordenado por Maria Eugênia Reis Finkels-
tein e José Marcelo Martins Proença.

Maria Eugênia Reis Finkelstein é coordenadora e pro-
fessora do programa de educação continuada e especi-
alização em Direito Gvlaw, mestre em Direito Comer-
cial pela PUC-SP, doutora em Direito Comercial pela
USP e advogada. José Marcelo Martins Proença é mes-
tre e doutor em Direito Comercial pela USP, professor
da Faculdade de Direito Damásio de Jesus e da Escola
Superior do Advogado (OAB/SP) e advogado.

A segunda obra lançada é Direito Digital, de Patrícia
Peck Pinheiro (3ª edição 2009 - 450 páginas - preço su-
gerido: R$ 74,50). O direito deve acompanhar as mu-
danças sociais e, haja vista o surgimento do direito
digital, fruto da transformação jurídico-social e econô-
mica da sociedade. Nesse cenário a internet é apenas
mais uma mídia, bem como o telefone celular, o cinema
digital e a TV interativa. A autora examina questões
que abrangem desde empresas virtuais, provedores,
direitos autorais, marcas e domínios, correio eletrôni-
co, conteúdo, segurança, documento eletrônico, assi-
natura e certificação digital, comércio eletrônico, leilão
virtual, finanças virtuais, tributos, e-government, e-
learning, crimes virtuais até publicidade on line. Além
dos novos institutos, são abordados temas como a res-
ponsabilidade civil, utilização de arbitragem e contra-
tos, além de incluir modelos de suas minutas. Mais do
que levantar questões jurídicas, essa inovadora obra
apresenta soluções e estratégias.

A autora é estrategista jurídica e de negócios e con-
sultora especializada em direito digital, tecnologia da
informática e risk management. Graduada em Direito
com ênfase em direito empresarial pela Faculdade de
Direito da USP, com extensão em mercados emergentes
da Harvard University - Business Extension School,
possui MBA em Marketing.

Outra obra lançada é "Direito Imobiliário - Coleção
Prática do Direito 15 - Daniel Áureo de Castro (1ª edição
2009 - 145 páginas - preço sugerido: R$ 19,90). Esta cole-
ção estimula a prática de diversas e específicas ações,
defesas e medidas jurídicas, visto que orienta desde a
correta confecção de uma inicial, sua contestação, as prin-
cipais questões incidentes até, quando o caso, a fase re-
cursiva. Vale destacar que os modelos práticos são pre-
cedidos de uma direta abordagem doutrinária e juris-
prudencial dos institutos em referência. É imprescindí-
vel e única para o dia-a-dia forense do profissional, as-
sim como aos acadêmicos e concursandos. Os autores
são professores universitários qualificados e profissio-
nais de destaque em suas áreas de especialização.

A presente obra oferece noções teóricas fundamen-
tais para a compreensão do Direito Imobiliário, bem
como as principais peças práticas e modelos de contra-
tos indispensáveis aos militantes na área, como advo-
gados, corretores de imóveis e demais profissionais li-
gados ao segmento. Entre os diferenciais marcantes
estão o quadro-resumo, que traz a documentação ne-
cessária para a aquisição de imóvel, e os mais recentes
julgados sobre o tema, cuidadosamente selecionados
pelo autor, que é Mestrando em Direito Civil Compara-
do e Especialista em Direito Administrativo pela PUC/
SP, além de advogado atuante na área cível, em Direito
Contratual e Imobiliário.

Societário, Imobiliário Digital

chicocardoso_cz@hotmail.com

Mais do que levantar
questões jurídicas,
essa inovadora obra
apresenta soluções e
estratégias. ...

Tribunal de Justiça julga
hoje mais de 100 processos
As Câmaras Cíveis e Criminal do Tribunal de
Justiça da Paraíba julgam, hoje, partir das
8h30, 115 processos da pauta ordinária.
Entre os feitos a serem analisados pelos
membros dos órgãos fracionários
constam agravos de instrumento,
embargos de declaração, apelações cíveis,
mandados de segurança, habeas-corpus e
apelações criminais. Os desembargadores
da Segunda Câmara Cível vão apreciar 51
feitos, durante sessão que ocorrerá no 1º
andar do Anexo Administrativo do TJPB.

Poesia Encenada tem
inscrições até hoje
A pedidos de poetas, atores e
diretores que militam, principalmente,
no interior do Estado da Paraíba,
foram prorrogadas as inscrições até
hoje para a V versão do Poesia
Encenada promovido pelo Sesc-PB.
Nesta edição o festival está confirma-
do para os dias 12, 13 e 14 deste

mês, sendo realizado na área de lazer
do Sesc Centro João Pessoa.

Creusa Pires vai receber
homenagem da Assembleia

Uma sessão especial
em homenagem à
Creusa Pires acontece-
rá nos próximos dias
na Assembleia
Legislativa. A

propositura é do deputado Leonardo
Gadelha que classificou a homenageada
como "exemplo que deve ser lembrado
por todas as gerações". Leonardo
justificou a homenagem lembrando que
Creusa Pires foi uma pessoa singular,
uma unanimidade na política paraibana
e um ícone de toda uma geração.

Estacionamentos podem
acabar em casarões
O procurador da República Duciran
Farena, do Ministério Público Federal na
Paraíba, quer o embargo de estaciona-

mentos irregulares que funcionam em
ruínas de casarões históricos na Rua
das Trincheiras, bairro Varadouro, no
Centro Histórico de João Pessoa. Ele já
enviou à prefeitura da Capital um ofício
em que trata do assunto. Estes
estacionamentos, que ocupam o
terreno e restos de casarões históricos
na Rua das Trincheiras, situados nos
números 62 e 88, funcionam sem
alvará municipal.

Receita recebe mais de
25 milhões de declarações
A Receita Federal anunciou ontem que
recebeu 25.555.859 declarações do
Imposto de Renda Pessoa Física 2009
até a meia-noite da última quinta-feira,
fim do prazo para entrega das
informações. O órgão esperava o
envio de 25 milhões de declarações.
Segundo o supervisor nacional do IR,
Joaquim Adir, pela primeira vez o
número foi maior que o projetado
pela receita.

Fernando Vasconcelos
auniaoredacao@gmail.com

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado



3ESTADUAL JOÃO PESSOA, TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Convênio garante a
perfuração de poços

Um contrato firmado entre o Projeto Cooperar e a CDRM vai solucionar o problema
da escassez de água em diversas comunidades rurais do Semiárido paraibano

CHARGE DO DIA

escassez de água em
breve deixará de ser
um problema em diver-

sas comunidades rurais do Se-
miárido paraibano. Na última
quinta-feira (30), foi renovado
um contrato entre o Projeto Co-
operar e a Companhia de De-
senvolvimento de Recursos
Minerais da Paraíba (CDRM)
que garantirá a perfuração e
instalação de poços artesianos
em localidades onde a falta
d’água é uma constante.

A renovação do contrato irá
aumentar a oferta de água com

qualidade para consumo huma-
no e de rebanhos e para uso na
pequena agricultura.

Com o convênio, o Projeto
Cooperar começa a dar seus
primeiros passos, sob a gestão
de Plácido Pires, no combate a
pobreza rural, o qual é seu ob-
jetivo principal.

A perfuração dos poços irá
ocorrer, prioritariamente, nos
municípios do  Semiárido
onde a carência de água mais
se  faz presente,  servindo
como suporte de resgate da ci-
dadania para populações de

baixa renda. Com a chegada
da água, os pequenos produ-
tores rurais terão em mãos a
principal ferramenta para
dar início ao seu desenvolvi-
mento sustentável.

De acordo com Plácido Pires,
a parceria com a CDRM é ape-
nas a primeira de outras que
ainda vêm e que irão abrir o le-
que de opções para o enfrenta-
mento da pobreza em comuni-
dades rurais paraibanas. “Va-
mos firmar novas parcerias
que venham contribuir para
esse nosso trabalho”, concluiu.

Procuradoria arrecada duas toneladas de
donativos para desabrigados em Patos

Duas toneladas em alimentos,
agasalhos, colchões, roupas e
materiais de higiene e limpeza.
Este foi o montante arrecadado
durante a campanha realizada
pela Procuradoria Geral do Esta-
do da Paraíba (PGE/PB), com o
intuito de minimizar as dificul-
dades emergenciais de mais de
500 famílias desabrigadas pelas
chuvas no município de Patos.

Iniciada no dia 15 de abril, a ação
social será prorrogada por tem-
po indeterminado até que a situ-
ação das mais de duas mil víti-
mas seja solucionada.

Todo o material arrecadado, em
parceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Patos e com o apoio dos
meios de comunicação locais, está
sendo entregue à Secretaria da
Ação Social do Município.

A primeira tonelada de dona-
tivos foi repassada para a secre-
tária adjunta de Ação Social,
Helena Wanderley, no último
dia 23 de abril. O segundo mon-
tante foi deixado nesta quinta-
feira, 30 de abril, também na
sede da Secretaria, central de
distribuição dos agasalhos e ali-
mentos para as regiões afetadas.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A

Consultor internacional vai
assinar coluna em A União

O Consultor Palmarí Holan-
da de Lucena vai assinar coluna
no jornal A União. Conferencis-
ta internacional sobre questões
de licitações públicas internaci-
onais, oportunidades de negócio
em programas e projetos finan-
ciados por organismos multila-
terais, ele também atua como
consultor sênior para vários or-
ganismos do Sistema da Nações
Unidas, prestando serviços de
assistência técnica e capacitação
nestes temas e na formulação e
implementação de estratégias de
captação de recursos em vários
países africanos, asiáticos e lati-
no-americanos.

Palmarí de Lucena ocupou
por doze anos um cargo sê-
nior no Sistema das Nações
Unidas, onde serviu como
chefe da Divisão para Amé-
rica Latina e Caribe da
UNOPS (Escritório de Servi-
ços para Projetos das Nações
Unidas).

Sua experiência anterior
inclui os cargos de secretá-
rio adjunto para Financia-
mento de Projetos e Doações
de uma Secretaria do Gover-
no Municipal da Cidade de
Nova Iorque (New York City
Addiction Services Agency),
chefe de Contratos e Doações
numa Comissão do Estado
de Nova Iorque (Division of
Substance Abuse Services of
the State of New York), e di-
retor regional de uma ONG
internacional (Catholic Re-
lief Services) na África Aus-
tral, África Ocidental e Ori-
ental,  América  do Sul e
América Central.

Madre Teresa de Calcutá,

Oscar Arias Sanchez, Nelson
Mandela, Jimmy Carter, to-
dos laureados do Prêmio No-
bel da Paz, reconheceram o
trabalho de Palmarí de Luce-
na em projetos de ajuda hu-
manitária no Quênia; o retor-
no pacífico do ex-combaten-
tes do exército guerrilheiro
do Congresso Nacional Afri-
cano, e o processo de paz na
América Central, Haiti, e na
Angola. A convite de Jimmy
Carter, participou das delibe-
rações do International Ne-
gotiations Network (Rede In-
ternacional de Negociações)
como um expert na questão
angolana.

Palmarí é também conheci-
do nos meandros do setor
privado na América Latina,
África e China por ter estado
associado a atividades rela-
cionadas com o Pacto Global
das Nações Unidas e Respon-
sabilidade Social Empresari-
al. O Global Compact é uma
iniciativa do secretário geral
das Nações Unidas que visa
mobilizar a comunidade em-
presarial para a promoção de
valores fundamentais nas
áreas de direitos humanos,
relações de trabalho, meio
ambiente, e combate à cor-
rupção.

Ele participa dos trabalhos de
várias organizações da socieda-
de civil. Entre elas, serve de cu-
rator da fundação internacional
Maria Nobrega Fondation(http:/
/www.nobregafoundation.org)
e de conselheiro da Maple Bear,
programas de educação bilín-
gue infantil canadense (http://
www.maplebear.com.br).

Palmarí Holanda foi consultor de vários organismos das Nações Unidas

  FOTO: ARQUIVO
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Guilherme Cabral
REPÓRTER

uatro mortos e 33 feri-
dos, resultantes de 42
acidentes registrados

nas rodovias federais na Paraí-
ba. Esse foi o balanço da Ope-
ração 1º de Maio, que a Polícia
Rodoviária encerrou a meia-
noite do último domingo (3).
Durante esse trabalho - desen-
volvido ao longo de 96 horas -
a PRF ainda fiscalizou 1.453
veículos, dos quais reteve 32,
aplicou 362 autos de infração
de trânsito, detectou, com o ra-
dar, por excesso de velocidade,
42 automóveis e deteve 11 pes-
soas, sendo 10 por estarem di-
rigindo sob efeito de bebida al-
coólica e uma por dirigir sem
ser habilitado.

De acordo com o inspetor Ge-
nésio Vieira, do Núcleo de Co-
municação Social da PRF na
Paraíba, o primeiro acidente
com morte ocorreu às 18h20,
no Km 463,3 da BR-230, no pe-
rímetro urbano de Sousa,
quando um veículo - não iden-
tificado, pois o motorista fugiu
do local - colidiu com uma bi-
cicleta, causando o falecimen-
to do adolescente Francisco
Pereira dos Santos, de 14 anos.
O seu acompanhante, Edmil-
son da Silva Targino, da mes-

Q

Feriado tem 42 acidentes nas rodovias
Balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta para 33 feridos, fiscalização de 1.453 veículos, 362 autos de infração de trânsito e 11 pessoas detidas

ma idade, foi socorrido ao hos-
pital daquela cidade, em esta-
do grave.

No último domingo, os poli-
ciais rodoviários federais regis-
traram outras três mortes, no
domingo: às 18 horas, no Km
21,4 da rodovia BR-361, na ci-
dade de Santa Terezinha, no
Sertão, Erivaldo Brilhante Pe-
reira, de 30 anos, que conduzia
uma moto Honda Bizz de pla-
cas MNU - 6770/PB, morreu
após ser atingido por veículo
não identificado. A esposa, Ma-
ria da Conceição Brilhante Pe-
reira, 28 anos, que vinha de
passageira, foi socorrida para
o hospital regional de Patos, em
estado grave.

A segunda morte no domin-
go foi de Josildo de Lima Silva,
57 anos, motorista de um veí-
culo Celta de placas MNO -
4155/PB, vitimado por colisão
com um trator (enchedeira),
que realizava um trabalho na
pista, no Km 19,0 da rodovia
BR-230, em João Pessoa. E a ter-
ceira vítima fatal foi Ronaldo
Gonçalves Martins, atropelado
e morto por uma ambulância
de marca Fiat Fiorino, placas
MOM - 8979/PB, pertencente a
uma associação na Capital. Esse
motorista abandonou o veícu-
lo com um paciente defronte a
um hospital e fugiu.

Reajuste de planos de saúde
é de 6,76% desde 1º de maio

Já está em vigor - desde o dia
primeiro de maio - o reajuste
de 6,76% autorizado pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) para os planos
de saúde médicos-hopitalares
individuais/familiares (firma-
dos por pessoas físicas), contra-
tados a partir de janeiro de
1999, os chamados planos no-
vos. O aumento ficou bem abai-
xo do esperado pelas operado-
ras de planos de saúde.

Dos 428.116 contratos exis-
tentes na Paraíba, 261.371 se-
rão atingidos, sendo 118.059
exclusivamente odontológicos
e 143.312 contratos de assis-
tência médica (com ou sem
odontologia). Somente em João
Pessoa, o reajuste incidirá so-
bre 168.384 contratos, dos
quais 82.644 exclusivamente
odontológico e 85.740 de assis-

tência médica (com ou sem
odontologia).

De acordo com a ANS, o rea-
juste será aplicado ao longo de
12 meses, devendo ser obser-
vada a data de aniversário do
contrato do beneficiário. O ór-
gão recomenda que, ao recebe-
rem seus boletos de pagamen-
to, os beneficiários confiram se
o índice está claramente identi-
ficado. Em caso de dúvidas, po-
dem entrar em contato com a
Central de Relacionamento via
Disque-ANS (08007019656);
pela página na Internet
(www.ans.gov.br, no link Fale
Conosco); ou em um dos 12
Núcleos Regionais de Atendi-
mento e Fiscalização (Nurat)
existentes no país (a relação de
endereços pode ser conferida
no site ANS em ANS/Regionais
de Fiscalização).

Ibama lança na Capital campanha
pela captura sustentável da lagosta

#
Órgão federal quer
evitar o uso  por
pescadores do Litoral
paraibano de
equipamentos de pesca
predatórios e proibidos

A Superintendência do Ibama
na Paraíba, através do Núcleo
de Educação Ambiental e do
Núcleo de Pesca, lançou, na
manhã de segunda-feira (4), em
seu auditório, a Campanha
Educativa para Uso Sustentá-
vel da Lagosta, que tem como
tema: Pesque certo, pesque le-
gal! O ato contou com a presen-
ça de autoridades e prefeitos
dos municípios litorâneos, pre-
sidentes das Colônias de Pesca
e representantes das comuni-
dades pesqueiras.

O objetivo da campanha é
envolver e esclarecer os pesca-
dores do Litoral paraibano
para evitar o uso de equipa-
mentos de pesca predatórios e
proibidos, como é o caso da ma-
rambaia, do compressor e da
caçoeira. A campanha faz par-
te do projeto "Educação Am-
biental para Uso Sustentável
e Ordenamento da Lagosta"
que vem sendo executado des-
de 2008, com a finalidade de
favorecer e assegurar a parti-
cipação das comunidades pes-
queiras na gestão compartilha-
da do uso sustentável deste
recurso natural.

Como resultado deste traba-
lho foram criados Grupos de
Gestão para o Uso Sustentável

da Lagosta, no Litoral Leste
(Tambaú e Cabedelo), no Lito-
ral Sul (Pitimbu/ Acaú) e no Li-
toral Norte (Baía da Traição),
para apoiarem e trabalharem
em parceria com o Grupo Ges-
tor de Uso Sustentável da La-
gosta no Estado da Paraíba.

Foi concluída a etapa de ela-
boração do material impresso
que será utilizado na campa-
nha e o Núcleo de Educação
Ambiental juntamente com o
Núcleo de Pesca, agora estão
trabalhando os dados coleta-
dos para elaboração do Diag-
nóstico Socioambiental das
Comunidades Pesqueiras,
para ser apresentado e discu-
tido durante as reuniões que
serão realizadas durante o mês
de maio.

O Superintendente do Ibama
na Paraíba, Anselmo Castilho,
explicou que estudos técnico
realizados através de pesquisas
e da área de Estatística Pesquei-
ra ficou comprovada a dimi-
nuição considerável do estoque
de lagostas em todo o Litoral,
particularmente no Nordeste,
onde, conforme declarou, a ex-
ploração do animal é pratica-
da de maneira predatória.

Por esta razão, através da
sua Instrução Normativa
nº206/08, o Ibama  instituiu um
novo período para o Defeso da
Lagosta. Tendo em vista possi-
bilitar a recuperação da espé-
cie, ficou proibido o exercício da
pesca da lagosta vermelha (Pa-
nulirus argus) e da lagosta cabo
verde (Panulirus laevicauda)
anualmente, no período com-
preendido entre 1º de dezem-
bro e 31 de maio. Dessa forma o
defeso foi acrescido de mais um
mês, proibindo a pesca da la-
gosta nas águas jurisdicionais
brasileiras. No entanto, mesmo
após o período do defeso, o Iba-
ma continuará fiscalizando o
uso irregular  dos equipamen-
tos de pesca e o tamanho míni-
mo permitido para a captura
de lagostas.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Autoridades e prefeitos de municípios paraibanos participaram do lançamento da campanha na sede do Ibama

  MARCOS RUSSO
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Fortalecimento na atenção à saúde
Paraíba faz intercâmbio com universidade canadense com curso de aperfeiçoamento e execução de projetos onde existirem problemas na atenção primária

Paraíba é um dos quatro es-
tados do Nordeste escolhidos
para participar de um inter-

câmbio entre o Brasil e o Canadá, vi-
sando o fortalecimento da atenção
primária em saúde. A ação é uma
parceria entre o Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (Conass) e a
Universidade de Toronto. O projeto
contempla um curso de aperfeiçoa-
mento, através da Secretaria Estadual
de Saúde (SES), que teve início ontem,
no Hotel Verde Green, em Manaíra,
na Capital.

De acordo com a gerente-executi-
va da Atenção Básica da SES, Niedja
Rodrigues, o projeto 'Aperfeiçoamen-
to de Gestão da Atenção Primária no
Brasil e no Canadá: um Projeto para
o Intercâmbio de Conhecimentos
para a Equidade' terá a duração de
dois anos e meio, com previsão de
término em dezembro de 2010. Além
dos cursos, haverá a execução de
projetos, nos municípios onde forem
diagnosticados problemas na aten-
ção primária.

O objetivo desse intercâmbio é con-
tribuir para a promoção da equida-
de e justiça social no Brasil, além do
reforço e diversificação das relações
de colaboração entre os dois países.

O curso de aperfeiçoamento na
gestão da atenção básica será divi-
dido em quatro módulos e contem-
plará 46 participantes, sendo 23 va-
gas para os municípios, 18 para os
técnicos da SES e cinco para as esco-
las de ensino superior (UFPB, UFCG,
Famene, Ciências Médicas e Facisa).
Os próximos treinamentos aconte-
cerão no mês de julho, setembro e
novembro.

A capacitação se estenderá até
amanhã e culminará com o lança-
mento oficial do projeto, em soleni-
dade que acontecerá às 20 horas, na
Blu'nelle Recepções, no bairro Pedro
Gondim, com as presenças do secre-
tário estadual de Saúde, José Maria
de França; do presidente do Conass,
Eugênio Pacelli; do diretor do proje-
to e chefe do departamento de Medi-
cina da Família da Universidade de
Toronto, Yves Talbot, além de repre-
sentantes da coordenação nacional
da Atenção Básica do Ministério da
Saúde.

Niedja Rodrigues lembrou que no
final do 4º módulo, cada aluno terá
uma bolsa de R$ 12 mil para desen-
volver um projeto. Para participar,
as pessoas tiveram que se enquadrar
em alguns requisitos, como: traba-
lhar diretamente com gestão ou na
gestão, com monitoramento e avaliação
e com vínculo com o SUS. Já os muni-
cípios contemplados deverão cons-
tar no elenco dos que fazem parte do
Pacto para Reduzir as Desigualda-
des no Nordeste.

O Estado da Paraíba já superou a média do Nordeste (42,83%) e também a do Brasil (36,44%)

  FOTO: MARCOS RUSSOA

Estado imuniza 46,03% dos
idosos e postos vacinam até 6 ª

As pessoas com 60 anos ou mais que
ainda não foram imunizadas contra a
gripe têm até esta sexta-feira (8) para
tomar a vacina, nas unidades de saúde
espalhadas por todo o Estado. Segundo
dados do Ministério da Saúde (MS),
188.776 pessoas ou 46,03% da popula-
ção idosa da Paraíba haviam sido vaci-
nadas no Estado, até a manhã de on-
tem. Apesar de ainda não ter alcançado
nem a metade do público-alvo, a Paraíba
supera a média do Nordeste (42,83%) e
a do Brasil (36,44%).

A meta do MS é vacinar pelo menos
80% dos 410.140 idosos do Estado e a
Secretaria Estadual de Saúde (SES) tra-
balha junto aos municípios que estão
realizando a vacinação para que a cam-
panha seja intensificada. O coordena-
dor do Núcleo de Imunização da SES,
Walter Albuquerque, disse que o per-
centual de idosos vacinados está den-
tro da expectativa. "Estamos no Brasil
e brasileiro tem a fama de deixar tudo
para a última hora, mas fazemos mais
um apelo aos idosos que se vacinem o
mais rápido possível, antes que a gri-
pe chegue", afirmou.

Walter Albuquerque lembrou que no

período chuvoso o vírus da gripe ten-
de a se proliferar mais rapidamente,
facilitando o contágio das pessoas pela
doença. "O vírus provoca uma redu-
ção da imunidade, podendo gerar com-
plicações como pneumonias e enfise-
mas pulmonares, e até levar à morte.
Tudo isso pode ser evitado com a vaci-
na", disse.

O coordenador do Núcleo de Imuni-
zação destacou que a vacinação nas zo-
nas rurais de alguns municípios atin-
gidos pelas chuvas tem sido mais len-
ta. "Em alguns locais, há dificuldade de
acesso e isso tem atrapalhado um pou-
co o trabalho dos vacinadores, mas a
expectativa é que até o final da semana
consigamos atingir a meta ou até su-
perá-la", disse Albuquerque.

A campanha de vacinação contra a
gripe, no Estado, foi aberta no último
dia 25 de abril, pelo governador José
Maranhão e o secretário estadual de
Saúde, José Maria de França. Durante
o evento, eles destacaram a importân-
cia da vacina que já é responsável por
uma redução em torno de 50% das in-
ternações hospitalares no Brasil, se-
gundo estudo do Ministério da Saúde.

Cest quer ampliar
atendimento ao
trabalhador com
a criação de núcleos

Ampliar a rede de saúde do trabalha-
dor, criando centros regionais e núcleos
de atendimento especializado em regiões
estratégicas do Estado. Essa é a meta do
novo diretor do Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (Cerest), empossa-
do no último dia 30 de abril, em solenida-
de presidida pela secretária-executiva da
Saúde Estadual, Lourdinha Aragão. O
médico José Gomes da Silva Neto disse que
vai trabalhar para instituir uma nova po-
lítica de saúde do trabalhador na Paraíba.

Lourdinha Aragão destacou a impor-
tância do órgão para a saúde do traba-
lhador. "O Cerest faz essa interlocução
com o trabalhador, atendendo-o, valori-
zando-o e qualificando-o. Acreditamos
que esse trabalho será intensificado nes-
ta nova gestão", disse. O novo diretor do
Cerest informou que o órgão vai estabe-
lecer uma estratégia de ação participati-
va, empreendendo uma série de parceri-
as com os diversos segmentos que cui-
dam da assistência ao trabalhador, atra-
vés do Sistema Único de Saúde (SUS),
promovendo a integração de todos eles a
uma rede estadual ligada à Rede Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde do Tra-
balhador (Renast).

José Gomes da Silva Neto revelou que
um seminário de especialização em saúde
do trabalhador será realizado no segun-
do semestre, envolvendo os centros de re-
ferência regionais sediados em João Pes-
soa, Patos e Campina Grande, com a par-
ticipação dos trabalhadores que atuam no
SUS e que desenvolvem ações nessa área.
"Será uma oportunidade para atualizar-
mos nosso corpo funcional e preparar um
cronograma de trabalho", acrescentou.

Segundo ele, a proposta do Governo do
Estado é criar centros municipais, inicial-
mente em Guarabira, Cajazeiras, Sousa e
Caaporã, o que possibilitaria uma maior
oferta e distribuição dos serviços. "Vamos
ampliar a cobertura, estabelecer uma re-
lação mais estreita com o próprio controle
social e harmonizar nossa convivência
com os trabalhadores", enfatizou.

O Cerest/Paraíba presta atendimento
individual e coletivo visando a promoção e
proteção à saúde, por meio do desenvolvi-
mento de políticas que assegurem o con-
trole de riscos e a prevenção de doenças
relacionadas aos ambientes de trabalho. O
órgão atua em várias áreas, oferecendo ser-
viços, como consultas médicas, terapias
ocupacionais, acupuntura, fisioterapia,
além de desenvolver trabalhos com gru-
pos ocupacionais e terapia corporal global.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA
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Segundo a Caixa Econômica
Federal, as prestações terão va-
lor mínimo de R$ 50,00  e, para
que o programa entre em vigor
de fato, é preciso que as agênci-
as e as operadoras de turismo
entrem em contato com a CEF
para firmar as parcerias. Após
esse cadastramento, o banco
proporcionará um treinamen-
to para que a agência possa
operar o crédito.

Lançada a menos de uma se-
mana, a procura pelo credenci-
amento ainda tem sido peque-
na nas agências da Caixa local.
Porém, a medida já repercute
entre as agências e operadores
de viagem na Paraíba.

Animado com a notícia, o dire-
tor comercial da Atlântica Opera-
dora de Turismo, em João Pessoa,
Walessandro de Carvalho, disse
que o programa será benéfico,
principalmente porque o financi-
amento poderá proporcionar as
opções de viagens para represen-
tantes de diversas classes sociais,
a custo baixo nas prestações e pra-
zo longo para o pagamento. Ele afir-
mou que, sem dúvida,  vai ser be-

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

financiamento de paco-
tes turísticos em até 24
meses é a nova propos-

ta do governo federal. A partir
de agora, a Caixa Econômica
Federal terá em suas agências
uma linha de crédito  específi-
ca para o turismo. A expectati-
va do banco é de que em até
duas semanas o programa já
comece a funcionar nas agências
de turismo.

Segundo a Associação Brasi-
leira de Agências de Viagem
(Abav), a expectativa é de que
as vendas de pacotes turísticos
nacionais tenham um cresci-
mento de até 5% este ano.

O anúncio foi feito  pelo mi-
nistro do Turismo, Luiz Barre-
to, e pela presidente da Caixa,
Maria Fernanda Ramos Coe-
lho, que assinaram protocolo de
intenções com a Associação
Brasileira de Agências de Via-
gem (Abav) para o início das
operações.

O acordo tem como objetivo
disponibilizar a modalidade de
financiamento de pacotes de
viagens diretamente ao turista
e ampliar a concessão de crédi-
to no  setor.

Também fazem parte do acor-
do a companhia aérea TAM e a
operadora de viagens  CVC. Por
enquanto, a linha de crédito só
financiará pacotes nacionais.
Com isso, pretende-se incenti-
var o turismo dentro do Brasil.

Segundo o Ministério do Tu-
rismo, o  objetivo da parceria é
facilitar o acesso da população
a financiamentos de pacotes tu-
rísticos e dar continuidade à po-
lítica de estímulo ao turismo
brasileiro. Pelo crediário, será
possível financiar pacotes de até
R$ 10 mil, em parcelas de 24
meses.

O pagamento poderá ser fei-
to via boleto bancário ou débi-
to em conta corrente e o cliente
não precisará ser correntista
do banco. As operações serão
realizadas por meio das agên-
cias de viagens credenciadas
pela Caixa.

RECURSOS
A assessoria de imprensa da

Caixa informou que  serão  dis-
ponibilizados R$ 2,2 milhões só

Financiamento de pacotes turísticos
animam agências de viagem na PB

A expectativa da Abav é de que as vendas apresentem um crescimento de até 5% este ano com a linha de crédito anunciada pela CEF

O

para esta modalidade de finan-
ciamento. Já com relação ao pe-
ríodo da liberação do financia-
mento e das taxas de juros, a CEF
mantém em segredo, só deven-
do divulgar a informação du-
rante a coletiva de lançamento.

Não será necessário ser cor-
rentista da Caixa para obter o
financiamento e as taxas de ju-
ros serão definidas em conjun-
to com cada parceiro, com base
nos aspectos regionais e na po-
lítica de cada conveniado. O
crédito será distribuído para
todo o país. O turista poderá
procurar as agências ou as ope-
radoras de turismo.

Em contraponto à crise fi-
nanceira, a projeção que o go-
verno federal faz através da
medida é que haja no país um
crescimento de 5% no setor tu-
rístico. Segundo o Ministério
do Turismo, a linha de crédito
do turismo é dedicada princi-
palmente a população de bai-
xa renda, que não está acostu-
mada a fazer viagens devido ao
custo. A previsão é a de que as
agências de viagens estejam
prontas o mais rápido possível
para atender o consumidor
dentro de uma semana a dez
dias, por conta das adaptações
e do treinamento necessário ao
programa.

Prestações terão valor
mínimo de R$ 50,00

Liberação de
crédito será
fácil e não terá
burocracia

néfico à população, acrescentan-
do que o novo programa poderá
democratizar as vendas de paco-
tes turísticos em todo o país

. “Se todas as operadoras e
agências de turismo tiverem
acesso a esse tipo de cadastro, o
efeito será extremamente positi-
vo. Porque, após a aprovação do
financiamento pela Caixa, as
empresas poderão receber o pa-
gamento pelos pacotes à vista
em linha de crédito concedido
pela Caixa, sem falar que a po-
pulação será a grande beneficia-
da, podendo dividir os pacotes
em até dois anos”, disse.

Para obter o financiamento,
basta ir até uma agência da
CEF munido de carteira de
identidade, CPF, comprovan-
te de residência e de renda
(contra-cheque, imposto de
renda, contas de serviços como
água e luz). O cadastro é feito
na hora. A liberação do crédi-
to também é imediata. Duran-
te a operação, o sistema dá o
limite de crédito do operador,
emite uma cédula de crédito, o
cliente assina e já sai com o
pacote de viagem em mãos.

O presidente da Associação
Brasileira das Operadoras de Tu-
rismo (Braztoa), José Eduardo
Barbosa, disse que, com o finan-
ciamento, espera-se que o turis-
mo doméstico cresça em torno
de 20%. Segundo ele, as opera-
doras de turismo que compõem
a Braztoa, e que detém 80% do
movimento das viagens realiza-
das no país, têm um valor esti-
mado em R$ 7 bilhões para mo-
vimentar em 2009.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Lançado a menos de uma semana, o programa ainda é pouco procurado na CEF, que acredita numa grande disputa pela linha de financiamento

  ORTILO ANTÔNIO

#
Agências e operadoras
de viagens estão
otimistas  e afirmam
que o setor será
beneficiado com o
programa
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Paraíba foi escolhida
para participar do II In-
quérito Epidemiológico

de Resistência às Drogas em Tu-
berculose no Brasil. Uma equipe
do Ministério da Saúde visitou o
Laboratório Central do Estado
(Lacen), unidade vinculada à Se-
cretaria Estadual de Saúde (SES),
que será responsável pela coor-
denação dos trabalhos da pesqui-
sa que vai investigar 600 pacien-
tes que têm o diagnóstico da do-
ença. Apenas 12 Estados do país
estão participando da iniciativa.

Os técnicos do MS confirma-
ram o trabalho de excelência re-
alizado pelo laboratório e apro-
veitaram para verificar a execu-
ção dos protocolos de análises.
Eles informaram que o estudo
terá início neste mês de maio. A
pesquisa será por amostragem,
envolvendo pessoas com tuber-
culose de sete municípios parai-
banos. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) é parceira do Mi-
nistério da Saúde.

De acordo com o médico pneu-
mologistaJosé Werellis Braga, da

Fundação Osvaldo Cruz (Fio
Cruz/Ministério da Saúde), a
proposta do estudo é aferir a re-
sistência da bactéria causadora
da tuberculose, traçando um
raio-x do modelo de assistência
e diagnóstico de cada estado pes-

quisado, garantindo um cenário
da situação da doença no Brasil.

José Werellis Braga informou
que é a segunda vez que o país
realiza esse estudo, que busca
apontar estratégias para dimi-
nuir os índices de mortalidade,

Artesãos são cadastrados
para o São  João em Campina

A Prefeitura de Campina
Grande iniciou ontem o cadas-
tramento dos artesãos interes-
sados em expor suas peças na
Vila Nova da Rainha, durante
os festejos do Maior São João do
Mundo 2009, que neste ano
acontecerão no período de 29
de maio até 28 de junho.

O cadastramento será reali-
zado até o dia 15 deste mês so-
mente pela manhã, das 8 horas
ao meio-dia, na Agência Muni-
cipal de Desenvolvimento
(Amde), localizada na Rua Pe-
dro II, 522, bairro do São José.
Os interessados devem procu-
rar Gerusa Mateus ou Ivanilda
Ventura.

Os artesãos já cadastrados
deverão apresentar, no ato da
inscrição, uma peça do traba-
lho que desenvolve. Já os não
cadastrados na Amde  deverão
apresentar uma fotografia 3x4;
cópia dos documentos de iden-
tidade, CPF, comprovante de

residência e da carteira de ar-
tesão (caso possua); uma peça
do trabalho que desenvolve e
material para fazer o teste de
habilidades.

EXPECTATIVA
Para este ano,  a expectativa

é reunir nas casinhas que for-
mam a Vila Nova da Rainha
cerca de 80 artesãos. A vila, ins-
talada no Parque do Povo, é um
dos locais mais visitados por
campinenses e turistas duran-
te os festejos do Maior São João
do Mundo.

 No local, é possível adqui-
rir peças fabricadas com dife-
rentes materiais, como madei-
ra, tecidos, estopa e couro.
Muitos visitantes compram
peças que traduzem a cultura
regional para presentear ami-
gos e parentes. Mais informa-
ções sobre o cadastramento
podem ser adquiridas pelo te-
lefone 3341-4827.

Paraíba vai participar de uma
pesquisa sobre tuberculose

A escolha do Estado feita pelo Minstério da Saúde. O estudo avaliará 600 pacientes que têm o diagnóstico da doença

Saúde realiza
curso sobre
aleitamento
materno

O Banco de Leite Humano
Anita Cabral, vinculado à Se-
cretaria Estadual de Saúde, pro-
move, desde ontem, no Hotel Xê-
nius, na Capital, o curso de Pro-
moção e Apoio ao Aleitamento,
Processamento e Controle da
Qualidade em Bancos de Leite
Humano que será oferecido a 30
profissionais que prestam ser-
viços nos 12 postos de coletas e
cinco Bancos de Leite da Paraí-
ba.

De acordo com a diretora ge-
ral do banco, Socorro Amaro, o
objetivo do treinamento é bus-
car a excelência dos serviços
ofertados às mães e aos prema-
turos paraibanos que necessi-
tam de leite humano para so-
breviverem, compromisso da
unidade, credenciada pelo Mi-
nistério da Saúde/Fiocruz, pela
qualidade operacional, técnica
e administrativa. Por isso, rece-
beu certificação para ser o Cen-
tro de Referência do Estado para
bancos de leite humano com
participação ativa na Rede Bra-
sileira dos Bancos de Leite Hu-
mano.

Ela informou que, além da
agenda de trabalho –  que inclui
quase 10 palestras sobre pasteu-
rização, reenvase, controle de
qualidade, distribuição, entre
outros – , a capacitação dispo-
nibilizará práticas sobre sele-
ção, classificação, pasteurização,
pesquisa de coliforme, acidez,
crematócrito (exame que mede
o aporte energético do leite hu-
mano) e cadeia de frio (tempe-
ratura ideal para conservar o
leite humano).

As aulas teóricas são  minis-
tradas no local do evento e as
práticas serão feitas na sede do
Anita Cabral, localizado na rua
por trás da Maternidade Frei
Damião, na Capital.

Socorro Amaro informou que
este é o primeiro dos quatro trei-
namentos que serão oferecidos
durante o ano, pelo Banco de
Leite Humano Anita Cabral.
“Nossa meta é atingirmos 100%
dos servidores que trabalham
nos postos de coleta e Bancos de
Leite Humano”, destacou.

Para a diretora geral do Ban-
co de Leite Humano Anita Ca-
bral, a perspectiva do curso, pri-
meiro em nível estadual, é aten-
der a proposta do pacto de re-
dução  da mortalidade infantil.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

morbidade, transmissão da do-
ença e co-infecção com o vírus
do HIV, além de minimizar o de-
senvolvimento de resistência a
drogas.

O Lacen coordenará as ativi-
dades do estudo, recebendo as
amostras coletadas pelos labo-
ratórios que realizam a bacilos-
copia (exame utilizado para o
diagnóstico da tuberculose), e se
encarregará de fazer o processa-
mento laboratorial e de análises.

O Estado conta com 132 labo-
ratórios públicos e conveniados
com o Sistema Único de Saúde
(SUS). Desses, 122 realizam a ba-
ciloscopia, exame utilizado para
o diagnóstico da tuberculose.

HISTÓRICO
A tuberculose é uma doença

infecciosa que pode afetar os pul-
mões ou outras partes do orga-
nismo, com graves conseqüên-
cias. A doença é transmitida de
pessoa para pessoa. Outros in-
divíduos que estejam respiran-
do o mesmo ar contaminado
podem ser infectados.

O Lacen, localizado na Capital, vai coordenar os trabalhos de pesquisa

UFCG abre mais 22 vagas
para o cargo de professor

A Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) vai
abrir mais 22 vagas para pro-
fessores nos campi de Campina
Grande, Patos e Pombal. Qua-
tro delas serão para o Centro de
Ciência e Tecnologia (CCT),
campus Campina, destinadas
às Unidades de Matemática e
Estatística (1), Física (1) e Enge-
nharia Mecânica (2).

O regime de trabalho é T-40 e
as inscrições serão realizadas,
respectivamente, de 11 a 15
deste mês, de 1º de junho a 3 de
julho, e 10 a 21 de agosto.

Em Patos, também serão ofe-
recidas quatro vagas para a
Unidade Acadêmica de Ciências
Biológicas (UABC). Uma para
Fundamentos Filosóficos e So-
ciais, destinada a professor ad-
junto (doutor), no regime de tra-
balho T-40. As outras três são
para professor assistente (Mes-
tre), no regime T-20, reservadas
às disciplinas: Fundamentos Fi-
losóficos Sociais, Diversidade

Biológica e Fundamentos de Ci-
ências Exatas e da Terra.

As inscrições em Patos serão
realizadas de 18 deste mês a 4
de junho. No caso da vaga para
professor adjunto (doutor), não
havendo pessoas inscritas com
essa titulação, será reaberto o
processo de inscrição, de 8 a 19
de junho, para portadores do
título de Mestre.

O campus de Pombal oferece-
rá o maior número de vagas, um
total de 14. As oportunidades se-
rão para o Centro de Ciência e
Tecnologia Agroalimentar
(CCTA), destinadas a mestres e
doutores, nas seguintes áreas:
Economia; Engenharia Rural: Hi-
dráulica e Edificações Rurais; Fí-
sica; Química; Geociências; Cito-
logia e Histologia; Engenharia
Rural e Máquinas e Mecaniza-
ção; Termofluídos; Química Am-
biental; Saneamento Ambiental;
Desenvolvimento sustentável;
Gestão, Legislação e Direito Am-
biental e Economia Ambiental.

A
  MARCOS RUSSO
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Chuva deixa 60 desalojados
e 15 casas interditadas em JP

Águas provocam desabamentos, soterram residência e derrubam parede de igreja, segundo a Defesa Civil

José Alves
REPÓRTER

 erca de 60 pessoas desalojadas,
15 casas interditadas, uma resi-
dência soterrada, desabamento

de teto de uma moradia, queda de pare-
de de uma igreja, deslizamento de bar-
reiras nos bairros do Geisel (próximo à
BR-230) e Cabo Branco, e alagamentos
em diversos bairros da cidade. Esse foi o
saldo das fortes chuvas desse  último fi-
nal de semana na cidade de João Pessoa.
As chuvas também provocaram estra-
gos e enchentes em várias ruas e, em di-
versas comunidades, e várias casas fo-
ram invadidas pelas águas.

No que diz respeito aos prédios histó-
ricos tombados pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico do Estado da Paraíba
(Iphaep), a Defesa Civil do Município
constatou que existem 87 prédios em si-
tuação de risco, mas até agora nenhum
deles sofreu qualquer alteração com as
chuvas do final de semana.

Os deslizamentos de barreiras acon-
teceram na comunidade São Rafael, si-
tuada no bairro do Geisel. No local, a
Defesa Civil interditou oito casas que
apresentaram rachaduras com o desli-
zamento da barreira. As famílias das
casas interditadas foram para residên-
cias de parentes.

Outro deslizamento de barreira acon-
teceu no km 19 da BR-230, na altura do
bairro Castelo Branco. A chuva que cas-
tigou o local derrubou a barreira e a Defe-
sa Civil foi obrigada a interditar parte da
estrada. Outro ponto interditado por des-
lizamento de barreira foi nas proximida-
des do restaurante Bargaço, localizado na
Praia do Cabo Branco. Mesmo a pista sen-
do interditada pela Defesa Civil, os mo-
radores não estão respeitando a sinali-
zação e continuam trafegando na área.

C

No bairro do Roger, o teto de uma re-
sidência desabou na Vila Amazile, e por
se tratar de casas conjugadas e de taipa,
a Defesa Civil interditou outras sete mo-
radias na mesma localidade. Segundo a
Defesa Civil, todas elas estavam com as
paredes rachadas. A parede de uma igre-
ja que desabou, foi registrada no bairro
de Mangabeira II. Na ocasião, ninguém
saiu ferido do local.

Em pelo menos sete bairros as águas
invadiram casas, levando lama para
dentro das residências e destruindo col-
chões e móveis. Os pedidos de ajuda para
a Defesa Civil foram muitos e vieram de
bairros como o Bessa, Bancários, Centro,
Mangabeira, Treze de Maio, Tambiá, Ci-
dade Verde e Torre, entre outros. De acor-
do com a Defesa Civil, os alagamentos não
são problemas da Defesa Civil, e sim de
falta de infraestrutura dos bairros.

CABO BRANCO
Um pequeno deslizamento da bar-

reira do Cabo Branco foi registrado na
manhã do último domingo por técni-
cos da Defesa Civil. O deslizamento
aconteceu dentro de uma área que já
estava interditada pela CPTran quan-
do houve um desmoronamento ante-
rior. Os deslizamentos estão aconte-
cendo devido a ação erosiva das chu-
vas.  Especialistas dizem  que os desli-
zamentos da barreira do Cabo Branco
podem comprometer o turismo na
área, já que é naquela praia que está
localizado um dos principais cartões
portais da cidade de João Pessoa, a
exemplo do Farol do Cabo Branco e um
mirante, de onde pode-se visualizar
todo o litoral urbano da Capital, e é o
ponto mais oriental das Américas.

Três cidades do interior da Paraíba
ficaram isoladas devido às fortes chu-
vas que atingem o Estado, que já apre-
senta 4,4 mil pessoas desalojadas e 1,5
desabrigadas. Pelo menos 53 açudes
estão sangrando sob monitoramento
da Defesa Civil do Estado, e dez muni-
cípios já decretaram situação de
emergência, são eles: Catingueira, Pa-
tos, Sousa, Poço Dantas, Santarém, São
João do Rio do Peixe, Triunfo, Uiraú-
na, Poço José de Moura e Bernardinho
Batista.

O secretário-executivo da Defesa Ci-
vil, coronel Sinval Pinheiro Borges,
afirmou que as estradas de terra que

dão acesso aos municípios Poço José
de Moura, Poço Dantas e Santarém
foram destruídas pelas correntezas.
Ele disse que próximo à cidade de Poço
José de Moura, um buraco de mais de
50 metros foi aberto pela chuva. Para
atravessar a cratera, se faz necessá-
rio o uso de canoas.

Ainda de acordo com o coronel Sin-
val, pelo menos três pessoas morre-
ram afogadas em barragens desde o
início das chuvas. “Na euforia das
águas, o sertanejo vai para essas bar-
ragens para fazer turismo. Alertamos
para que as pessoas não tomem ba-
nho e não pesquem nas barragens

nessa época”, aconselhou. A última
morte registrada foi a de um jovem
que foi encontrado morto na Barra-
gem de Pilões, no município de São
João do Rio de Peixe.

Na cidade de Patos, a água  inun-
dou  residências e chegou a uma al-
tura de até 1,7 metro. Os moradores
foram resgatados por uma força-ta-
refe da prefeitura da cidade. O coro-
nel afirmou também que a Defesa Ci-
vil nacional disponibilizou cinco mil
cestas básicas para os atingidos.
Além disso, continua a distribuição
de colchões e material para limpeza
das casas alagadas.

Campina Grande
vai sediar a terceira
audiência sobre a
segurança pública

Inundações atingem 4,4 mil pessoas e isolam três cidades

Barreira desliza e avenida fica interditada no bairro do Cabo Branco por causa das chuvas

  FOTO: MARCOS RUSSO
Mais uma audiência para discutir

o sistema de segurança pública na Pa-
raíba será realizada pela Secretaria da
Segurança e da Defesa Social do Estado
amanhã, 6 de maio. Dessa vez, o evento
vai acontecer no auditório do Serviço
Social do Comécio (Sesc) da cidade de
Campina Grande, que é um dos 39 mu-
nicípios do Planalto da Borborema co-
bertos pela 2ª Delegacia Regional de Po-
lícia Civil.

Essa será a terceira de uma série de
audiências públicas que estão reunin-
do representantes da sociedade civil e
a cúpula da segurança em todas as dez
sedes de Delegacias Regionais de Polí-
cia Civil (DRPCs) do Estado. A iniciati-
va tomada pelo secretário Gustavo
Ferraz Gominho tem como objetivo
traçar um Plano Estadual de Seguran-
ça Pública para a Paraíba.

TRATAMENTO DIFERENCIADO
“Os índices de criminalidade não

são uniformes, não seguem um mode-
lo, e por isso devem ter um tratamen-
to diferenciado. Daí a ideia de ir a cada
região, escutar as queixas e sugestões
do povo, que é quem mais sofre com a
falta de segurança”, esclareceu o se-
cretário.

No mês de abril, as audiências acon-
teceram nas cidades de João Pessoa e
Guarabira, nos dias 15 e 16 respecti-
vamente, e foram marcadas pela par-
ticipação popular e de autoridades
municipais e regionais.

GUARABIRA
Em Guarabira, uma das sugestões do

público presente em mais uma audiên-
cia foi a de escolher a cidade para exe-
cução de um projeto piloto de Comba-
te Emergencial à Criminalidade. Além
da instalação de uma Delegacia Espe-
cializada da Infância e Juventude e de
um Centro de Reabilitação de Meno-
res infratores no município.

Em João Pessoa, o secretário anun-
ciou, na semana passada, entre outras
medidas, a reformulação da Operação
Manzuá, que vai trabalhar com bar-
reiras móveis, ainda este ano, em ro-
dovias e estradas vicinais que cortam
a Paraíba.

Além do secretário da Segurança, es-
tarão presentes na audiência de Cam-
pina Grande o delegado geral de Polí-
cia Civil, Canrobert Rodrigues; o co-
mandante geral da Polícia Militar, co-
ronel Marcos Antônio Jácome Soares
de Carvalho; o comandante geral do
Corpo de Bombeiros, coronel Pedro
Luís do Nascimento, e o superinten-
dente do Detran/PB, coronel Américo
José Estrela Uchôa.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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Mais doações para desabrigados no Sertão
Estado distribui cestas básicas, kits contendo colchão, travesseiro e material de limpeza para famílias de Patos, São João do Rio do Peixe e Pombal

A gerência executiva da Defesa Ci-
vil liberou no final da tarde des-
sa segunda-feira (4) boletim so-

bre a situação dos municípios atingidos
pelas chuvas, no qual também faz um
balanço das providências adotadas pelo
Governo do Estado para socorrer a po-
pulação dessas localidades.

Para os desabrigados da cidade de
Patos já foram distribuídos 920 cestas
básicas e 720 kits contendo colchão, tra-
vesseiro, fronha, lençol e produtos de
limpeza. Esta semana haverá a entrega
de mais doações nos municípios de Pa-
tos, São João do Rio do Peixe e Pombal.
Aos desabrigados de Sousa já foram dis-
tribuídos 457 kits, acompanhados de
cestas básicas.

A cidade que apresenta o maior nú-
mero de desabrigados é Patos com mais
de 2.600, seguida de Sousa com mais de
1.600 pessoas.

Desde o mês passado, quando come-
çaram as precipitações pluviométricas
no Estado, o Governo vem prestando
assistência através de vários órgãos,
entre eles a Defesa Civil, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, Secretarias da Saú-
de, Desenvolvimento Humano, entre
outros.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
suspendeu os prazos dos processos tra-
balhistas que venceram do dia 27 a 30
do mês de abril passado no âmbito da
13ª Região.

O motivo da adoção da medida, se-
gundo justificou a presidência do órgão,
foi a paralisação no fornecimento de
energia elétrica ocorrida na cidade de
João Pessoa no último dia 27 de abril . E,
ainda, os blecautes que atingiram o Li-
toral Norte da Paraíba, que aconteceu
no dia 28 passado.

Segundo explica o TRT, em ato assina-
do pelo presidente do TRT, juiz Edvaldo
de Andrade, as paralisações de energia
elétrica no período prejudicaram o fun-

  FOTO: DIVULGAÇÃO

Em ação recente, a Defesa Civil fez a entrega de doações para famílias desabrigadas de Sousa

Estudantes da
UEPB estudam o
relevo geográfico
da Paraíba

Carnaval fora de
época incrementa
setor de turismo da
região de Pombal

Dando continuidade às atividades do
Projeto Aulas de Campo, iniciado no fim
de abril, foi realizada no domingo (3) a
segunda etapa do programa como re-
sultado de parceria entre professores e
alunos dos cursos de Geografia e Comu-
nicação Social da UEPB. A iniciativa, que
dessa vez teve como professora respon-
sável a geógrafa Margarida Guimarães,
consistiu em um conhecimento mais
aprofundado dos aspectos geomorfoló-
gicos da Paraíba, no trecho entre Cam-
pina Grande e João Pessoa.

Os alunos foram munidos de GPS, al-
tímetros e mapas, para observar as di-
versas unidades do relevo paraibano,
como o Planalto da Borborema, onde se
encontra a cidade de Campina Grande;
a Depressão Sub-Litorânea, que se inicia
em Riachão do Bacamarte; e as Forma-
ções Flúvio Marinhas, em João Pessoa e
Cabedelo. Os participantes puderam
observar também a grande diversidade
de ecossistemas e as alternativas socio-
econômicas dos municípios localizados
ao longo desse trecho.

O trabalho de campo revelam uma in-
teressante estratégia para a compreen-
são mais detalhada da realidade parai-
bana. “Essa viagem foi bastante provei-
tosa porque ela é um prolongamento do
conhecimento que tivemos em sala de
aula. Tudo aquilo que vimos nos mapas,
nos livros e na internet, pudemos visi-
tar e ter uma noção mais precisa da rea-
lidade, inclusive verificando aspectos da
degradação ambiental”, enfatizou Caio
César Nogueira, aluno do 4° ano do cur-
so de Geografia. Já a professora Marga-
rida Guimarães destacou a significati-
va diversidade geomorfológica da Pa-
raíba.

Para as alunas do curso de Comuni-
cação Social, encarregadas  da cobertu-
ra jornalística do Projeto Aulas de Cam-
po, a experiência foi muito relevante. “Do
mesmo jeito que os alunos de Geografia,
também temos que praticar aquilo que
aprendemos em sala de aula. A oportu-
nidade contribuiu para melhorar a nos-
sa desenvoltura na hora de realizar ou-
tros trabalhos similares”, disse Marce-
lla Alencar, aluna do 2° ano do curso de
Jornalismo.

A próxima viagem envolvendo estu-
dantes de Comunicação Social e Geogra-
fia está prevista para o dia 9 deste mês,
com destino ao Brejo paraibano.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Considerado um dos maiores eventos
do Sertão paraibano, o Pombal Fest che-
ga na sua 8ª edição. O evento, que mistu-
ra carnaval e forró, acontece nos dias
17,18 e 19 de julho.

Segundo o presidente do Bloco Pina, o
maior do Sertão, Franco Vieira, o evento
se transformou num marco para o de-
senvolvimento do turismo em Pombal.
Ele informou que a cidade, antes do even-
to, só dispunha de dois hotéis. Hoje, en-
tre hotéis e pousadas, Pombal já tem seis
estabelecimentos, sem contar o aumen-
to de bares e restaurantes.

“Este ano estamos recebendo um apoio
importante do Governo do Estado, prin-
cipalmente na divulgação do evento e a
expectativa é que o número de turistas
seja triplicado na cidade”, previu.

Durante o evento, Pombal recebe tu-
ristas de diversos estados brasileiros.
Outro setor da economia local benefi-
ciado com o evento é o dos ambulan-
tes, que somam 200  cadastrados”, re-
velou.

O evento tem como atração a Banda
Eva, Cavaleiro do Forró. No segundo dia,
Picirico e Capim Cubano. E no terceiro
dia, Banda Ala Ursa e Forró dos Plays.

Apagão obriga o TRT a mudar  os
prazos de processos trabalhistas

cionamento do Data Center, sistema que
dá suporte a toda a rede de informática
do TRT.

Dessa forma, prossegue o Tribunal
Regional do Trabalho, o corte de energia
elétrica tornou precárias as condições de
atendimento às partes e aos advogados
nesse período em salas de audiência do
TRT.

A decisão do Tribunal Regional do Tra-
balho tem como suporte legal o Artigo
265, inciso V, do Código Processual Civil
(CPC). Segundo o TRT, “A Secretaria Ge-
ral da Presidência dará ampla divulga-
ção ao presente ato, inclusive na intra-
net e no sítio deste tribunal na rede mun-
dial de computadores”.

Secretário preside transmissão
de cargos de diretores na Emater

Em solenidade na sede da Emater, na
Capital, ocorreu nessa segunda feira (4)
a transmissão de cargos dos diretores
técnico e administrativo, respectiva-
mente, o engenheiro agrônomo José
Marinho de Lima e o zootecnista Afon-
so Waltemir Vieira Cartaxo, recém-no-
meados pelo governador José Mara-
nhão.

A solenidade foi presidida pelo secre-
tário do Desenvolvimento Agropecuá-
rio e da Pesca, Ruy Bezerra Cavalcante.
Ruy Bezerra destacou, principalmente,
a eficiência do trabalho da empresa no
tocante ao cadastramento das proprie-
dades rurais e no combate à febre aftosa
e  implantação do biodiesel no Estado.

José Marinho, que trabalha na Emater
há 31 anos, disse que vai dar prossegui-
mento a política de fomento agrícola da
Paraíba, na perspectiva de melhorar a
qualidade de vida dos agricultores fa-
miliares.

Afonso Waltemir Vieira Cartaxo,
que assumiu a diretoria técnica, tam-
bém pertence aos quadros técnicos da
Emater.

Em seu discurso, o novo diretor técni-
co disse que vai se empenhar para pro-
mover o crescimento da empresa de as-
sistência técnica e extensão rural. E, ain-
da, oferecer uma maior contribuição ao
desenvolvimento sustentável da agro-
pecuária no Estado.
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     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....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  264,74
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025955
Responsavel.: ALBERES MENEZES DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 410219084-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  500,00
Cedente.....: BANCO COOPERATIVO SI-
CREDI SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023413
Responsavel.: CLAUDIA LOPES VICEN-
TE DE LIMA
CPF/CNPJ....: 067032774-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  157,16
Cedente.....: DECORART MOVEIS E
DECORACOES LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023395
Responsavel.: EURIDES GONCALVES
DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ....: 132175854-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   35,00
Cedente: COND RESID DIVA NOBREGA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025861
Responsavel.: GIVALDO VICENTE DA

SILVA
CPF/CNPJ....: 804633984-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: F.G.AUTO SERVICE LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022735
Responsavel.: JOSE EDJANILSON FREI-
RE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 010116314-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  339,08
Cedente.....: ZECA S SORVETE LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025528
Responsavel.: JOSE EDJANILSON FREI-
RE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 010116314-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  342,79
Cedente.....: ZECA S SORVETE LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025515
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LU-
CENA
CPF/CNPJ....: 010319948/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  157,00
Cedente.....: AUTOMIX ACABAMENTO E
ACESSORIOS AUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025581

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  2o. Oficio de Protesto, a Praca 1817,
40 - Centro, nesta cidade, no prazo de 03
(tres) dias uteis, a  partir  desta data,  sob
pena  de  serem  os  referidos titulos PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

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

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L
Responsavel.: CARLOS JEFERSON RA-
MOS MENDES
CPF/CNPJ....: 417935284-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   95,00
Cedente.....: ROSSANA SOARES DE BRI-
TO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026969
Responsavel.: COINPA CONST IND PRE
MOLDADOS
CPF/CNPJ....: 007323388/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   90,00
Cedente.....: PB SAT COMERCIO E MONI-
TORAMENTO LTD
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025706
Responsavel.: CONPORT
CONSTR.PROJETOS O.LTDA
CPF/CNPJ....: 008730491/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  220,00
Cedente.....: JOAQUIM GARCIA ALVES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024098
Responsavel.: DIAMANTE COMERCIO E
REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 009219416/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.030,43
Cedente.....: PIETROBON & CIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022927
Responsavel.: FRANCISCA DE LOURDES
VIDERES DE OLI
CPF/CNPJ....: 887712614-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  889,22
Cedente.....: BRASCOL COMERCIO DE
ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024865
Responsavel.: JAT COM VAREJ SERV INF
LTDA
CPF/CNPJ....: 010541304/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  565,00
Cedente.....: GLOBAL PARTNERS FACTO-
RING LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025392
Responsavel.: JAT VAREJISTA SERV DE
INF LTDA
CPF/CNPJ....: 010541304/0001-10

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  758,00
Cedente.....: BANCO INTERCAP S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025758
Responsavel.: J   L REPRESENTACOES
LTDA
CPF/CNPJ....: 009243137/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  729,17
Cedente.....: VILLE D'OURO INDUSTRIA
DE CONFECCOE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022893
Responsavel.: J & L REPRESENTACOES
LTDA
CPF/CNPJ....: 009243137/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  166,24
Cedente.....: VILLE D OURO INDUSTRIA
E CONFECCOES
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023071
Responsavel.: JOSE ALDAIR GONSALVES
CPF/CNPJ....: 265957678-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  215,00
Cedente.....: JULIO CELSO DE OLIVEIRA
E SOUZA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024093
Responsavel.: JOSE EUDES LEITE MEN-
DES
CPF/CNPJ....: 205883134-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$2.064,00
Cedente.....: CONSTRUTORA RENAS-
CER LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024760
Responsavel.: JOSE TAVARES DE OLIVEI-
RA
CPF/CNPJ....: 738830344-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  972,00
Cedente.....: J M DIESEL COM PECAS E
SERVICOS LTD
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026975

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,  05/05/2009
-----------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA

SENADOR HUMBERTO LUCENA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2008
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através do Hospital Estadual de Emer-

gência e Trauma Senador Humberto Lucena, publica para conhecimento dos interessados
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamen-
tou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, realizará licitação na sede deste Hospital, situada a Av. Oreste Lisboa, S?N
– Conjunto Pedro Gondim – João Pessoa/PB – CEP: 58031-090, telefone (083)3216-5740,
no dia 15/05/2009 às 14:30 horas para: Contratação de empresa para execução dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em 05
(cinco) elevadores),  conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Comissão de Licitação
do HEETSHL, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.

REG. CGE Nº - 09-00005-7
João Pessoa, 04 de maio de 2009.

Maevy Pimentel Rodrigues de Lima
Pregoeira do HEETSHL

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

Registro na CGE Nº. 0960114-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão

Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de
Preços Nº. 004/2009, do tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução
dos serviços de melhorias na ETA, com instalação de filtros e fornecimento de passarela de
acesso ao decantador, na cidade de AREIA, no Estado da Paraíba. Valor Estimado: R$
182.550,22. Fonte de Recursos: Próprios. Abertura: 25/05/2009 – às 09:00 horas. Adquirir
o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no
bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. fone/fax: 3218-1208
– e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 29 de abril de 2009.
Helen Maria Teixeira Coelho

Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DO
SINDICATO DO COMERCIO DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO

ESTADO DA PARABAÍBA – SINVEP – PB
O SINDICATO DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DA PARA-

ÍBA – SINVEP – PB, convoca todos representantes ou membros da categoria das empresas
revendedoras de veículos automotores do Estado que exerçam atividades individualmente
ou na qualidade de pequenos, médios e grandes empresários, proprietários, parceiros e
intermediários, para ASSEMBLÉIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO
SINVEP, a ser realizada às 18:00 horas, do dia 15 de maio de 2009, no auditório da Câmara
de Dirigentes Lojistas, na Rua 13 de Mario, 277, centro – João Pessoa-PB, para delibera-
rem sobre a seguinte pauta: a) Ratificação da fundação do Sindicato do Comércio dos
Revendedores de Veículos do Estado da Paraíba – SINVEP – PB. Categoria econômica:
revendedores de veículos automotores e Base territorial: Estado da Paraíba; b) Ratificação
do Estatuto Social; c) Ratificação da Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal
realizada em 18 de Outubro de 2007; e, d) Ratificação da autorização para registro da
entidade nos órgãos competentes. Não havendo na hora acima indicada quorum suficiente
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembléia será às 20:00 horas
da mesma data, em segunda convocação com qualquer número de representantes presen-
tes e no mesmo local.

João Pessoa, Paraíba, 27 de Abril de 2009.
Sindicato dos Revendedores de Veículos do Estado da Paraíba.

CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO (FAZENDA OITEIRO) CNPJ/CPF N°
323.549.084-15 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu  a  Licença de Operação n° 658/2009 em João Pessoa, 28 de abril de
2009 –  Prazo: 730 dias, para a atividade de: Piscicultura, o projeto é composto por 10 (dez)
viveiros, uma lago de sedimentação com 4,00 há e 1,46 há com infra-estrutura, totalizando
uma área útil de 15,46 há, na Fazenda Oiteiro, Município: São Miguel de Taipú – UF:PB.
Processo: 2009-001919/TEC /LO-0427.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2009

OBJETO: Prestação de serviços na reforma e ampliação do Centro Cultural - Ara-
runa/PB.

LICITANTES INABILITADOS: EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA; - REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; RONALDO ALVES CONSTRU-
ÇÕES  LTDA e TERRACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. Dos atos
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de
recursos, será realizada sessão pública dia 13/05/2009, às 15:00 horas, no mesmo local da
primeira reunião, para continuidade dos trabalhos. Maiores informações poderão ser ob-
tidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro -
Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010.
Email: prefeitura.araruna@yahoo.com.br.

Araruna - PB, 30 de Abril de 2009
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2009

OBJETO: Prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo e drenagem de
vias urbanas - Araruna/PB.

LICITANTES INABILITADOS: ALSERV CONSTRUTORA LTDA; ASTRA  CONS-
TRUTORA LTDA; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; COMPACTO -
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA; CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA; CONS-
TRUTORA NASSAU LTDA; EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA;  LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA;
LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA; PARALELO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA; REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; RECOVIAS - RESTAURAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA;  SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA; SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e TER-
RACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, será
realizada sessão pública para a continuidade dos trabalhos no dia 13/05/2009, às 16:00
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB,
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. Email:
prefeitura.araruna@yahoo.com.br.

Araruna - PB, 30 de Abril de 2009
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas
do dia 15 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de gás de cozinha GLP, butijões de 13 e 45kg - recarga -.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 14 de Abril de 2009
JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO - PRESENCIAL Nº 00017/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas
do dia 15 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Serviços tecnicos especializados em microcompudadores. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/
2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 29 de Abril de 2009
JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO LASTRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009
OBJETO: Credenciamento de empresas para fornecimento de peças para frota de

veiculos do município, conforme especificação do edital e seus anexos. DATA DA REU-
NIÃO: 15 de maio de 2009,as 08:40hs INFORMAÇÕES: Sala da CPL, no prédio da Prefei-
tura Municipal do Lastro, á rua Pedro Abrantes Ferreira, nº 116, Centro-Lastro-PB, ou pelo
Fone(83) 3548-1037, em todos os dias úteis, no horário das 8:00 ás 12:00horas.

Lastro-PB, 04 de Maio de 2009
Maria Irismar Pereira Soares

Pregoeira Oficial PML

PREFEITURA MUNICIPAL DO LASTRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2009

OBJETO: Contratação de uma empresa para colocar a disposição da prefeitura e as
demais secretarias deste município, através de meios digitais de transmissão de informa-
ções via rádio, seus serviços de acesso e o uso pela CONTRATANTE dos serviços acesso
à rede municipal internet em LINK DEDICADO de no mínimo 526 kbps, para todos os
endereços relacionados no Anexo I deste edital e possui computadores que serão interle-
gados a internet, conforme especificação do edital e seus anexos. DATA DA REUNIÃO: 15
de maio de 2009,as 08:40hs INFORMAÇÕES: Sala da CPL, no prédio da Prefeitura Mu-
nicipal do Lastro, á rua Pedro Abrantes Ferreira, nº 116, Centro-Lastro-PB, ou pelo Fone(83)
3548-1037, em todos os dias úteis, no horário das 8:00 ás 12:00horas.

Lastro-PB, 04 de Maio de 2009
Maria Irismar Pereira Soares

Pregoeira Oficial PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através do seu Pregoeiro
Oficial, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fica adiado para
o dia 14 de maio de 2009, às 09 h (nove horas), a realização do PREGÃO PRESENCIAL
N.º 003/2009, objetivando à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA
DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO REABASTECIMENTO DA FARMÁCIA
BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais), à Rua
Esplanada Bom Jesus, s/n, Município de Boa Vista – PB, na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, no horário de 08 às 11 horas. O Edital também poderá ser solici-
tado via e-mail, gratuitamente, através do telefone (83) 3313-1100, no horário mencionado.

Boa Vista - PB, 04 de maio de 2009.
BARTOS BATISTA BERNARDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA – CNPJ / CPF Nº 08.940.702/0001-67
Torna Público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença Simplificada nº 610/2009 em João Pessoa, 15 de abril de 2009 –
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES
– GOMES,NAZARÉ E SITIO CALDEIRÃO.Na(o) – POVOADO GOMES – LOCALIDADE
DE NAZARÉ E CALDEIRÃO – no  Município: BOA VENTURA – UF: PB.Processo: 2009-
001284/TEC/LI-0100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00012/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 15:00 horas do dia 19 de Maio
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de
Relógio Termômetro Opto Eletrônico para o município de Areia - PB. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
001/2008. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Site da Prefeitura Municipal de Areia:
www.areia.pb.gov.br (licitações) - E-mail: pma.licita@bol.com.br; Site da FAMUP:
www.famup.com.br (portal dos municípios – Areia – Licitações).

Areia - PB, 29 de Abril de 2009.
AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00007/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Maio
de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Aquisição de
Materiais de Construção. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Site da
Prefeitura Municipal de Areia: www.areia.pb.gov.br (licitações) - E-mail:
pma.licita@bol.com.br; Site da FAMUP: www.famup.com.br (portal dos municípios – Areia
– Licitações).

Areia - PB, 29 de Abril de 2009.
AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo de Licitação do Pregão Presen-
cial Nº 001/2009, tendo como objeto à Contratação de instituição financeira, visando a
prestação de serviços de pagamento de folha de pagamento de servidores municipais,
fornecedores, empréstimos consignados, centralização e processamento da receita muni-
cipal deste Município de Marizópolis/PB,  considerando que foram observados os prazos
recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93,  HOMOLOGO  o proce-
dimento licitatório acima, em conseqüência, fica convocado  a instituição bancária: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 0558 (SOUSA-PB), com a proposta comercial no
valor de R$  170.000,00 (Cento e setenta mil reais), por ser a vencedora do Pregão
Presencial Nº 001/2009, para assinar termos de contratos, aceitar ou retirar instrumentos
equivalentes, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da
lei. Publique-se.

Marizópolis,  Estado da Paraíba, em 04 de Maio de 2009.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
(Prefeito Constitucional)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2009
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Cacimbas através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2009 – REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço
por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO.
Data de abertura: 15/05/2009 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais docu-
mentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Cacimbas,
à Rua São José, nº. 35, centro, Cacimbas – PB, no horário de expediente. Outras informa-
ções pelo Telefone (83) 3476-1137.

Cacimbas, 30 de abril de 2009
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

HOTEL CAIÇARA S/A
CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235,
Tambaú, nesta capital, as 10:00 horas do dia 20 de Maio  de 2009, a fim de deliberar sobre
o seguinte: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício findo em 31/12/2008; b) Honorários da Administração; c) Eleição do
conselho de administração; d) Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se
encontram à disposição dos senhores acionista, na sede social, os documentos a que se
referem o Art. 133 da Lei 6.404/76.

João Pessoa, 31 de Março de 2009.
A Diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO  - TOMADA DE PREÇO Nº 00012/2009

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, às 10:00 horas do dia
20 de Maio de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de materiais de construção. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Aparecida - PB, 04 de Maio de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão



Bancos atuam com novas estratégias
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 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

CEF e BB entram no mercado de crédito para médias e grandes empresas, além de financiamento para automóveis, eletrodomésticos e viagens

O

EDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

s bancos públicos fe-
derais aproveitaram
a crise financeira in-

ternacional para acelerar
uma estratégia de crescimen-
to e superação do setor priva-
do. Nos últimos 12 meses, a
Caixa Econômica Federal
(CEF) e o Banco do Brasil (BB)
entraram em nichos de negó-
cio antes não explorados e
ajudaram o setor público a
avançar de 34,1% para 37,6%
o volume global de operações
de crédito do país.

A Caixa, que sempre foi iden-
tificada com o financiamento
habitacional, pagamento de
funcionários públicos e abra-
çava os pequenos poupadores
e a população de baixa renda,
ganhou um banco de investi-
mentos para comprar parti-
cipação em outras empresas,
a CaixaPar, e entrou mais pe-
sado no mercado de crédito
para médias e grandes empre-
sas, financiamento de automó-
veis e de eletrodomésticos. Na
semana passada, anunciou
que vai financiar viagens.

O Banco do Brasil, que con-
ta com acionistas privados,
mudou de direção, entrou no
mercado imobiliário, de auto-
móveis, eletrodomésticos e
agora está submetido a um
“contrato de gestão informal”
com metas para redução dos
juros dos seus empréstimos,
como definiu o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, ao
anunciar a substituição de
Antônio Lima Neto por Alde- Banco do Brasil entrou no mercado imobiliário e de automóveis e espera baixar os juros dos empréstimos

mir Bendine no comando da
instituição.

Essa expansão dos bancos
públicos é explicada em gran-
de parte pela inércia dos seus
concorrentes privados, que,
com medo da crise, pararam
ou desaceleraram o ritmo de
concessão de novos emprés-
timos, abrindo caminho para
a Caixa e, principalmente, o
BB. Tradicionalmente especi-
alizados em nichos de opera-
ções de crédito, como habita-
ção (Caixa) e agronegócios
(BB), os dois bancos passaram
a atrair pessoas físicas com o
dinheiro que acabaram su-
gando de instituições priva-
das de porte médio durante a
crise. “Tivemos um volume
enorme de liquidez voando
para dentro do BB”, diz o ge-
rente de Relações com Inves-
tidores do banco, Marco Geo-
vanne Tobias.

“Tivemos um
volume enorme
de liquidez
voando para
dentro do BB”

Marco Tobias
GERENTE DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES DO BB

“

Bradesco tem lucro de 9,6% menor
no primeiro trimestre de 2009

O Bradesco anunciou ontem
um lucro líquido trimestral
menor, impactado por um au-
mento de provisões para em-
préstimos de difícil recupera-
ção e crescimento menor da
carteira de crédito frente ao
desempenho do primeiro tri-
mestre do ano passado.

O segundo maior banco pri-
vado do país teve lucro de
1.723 bilhão de reais no primei-
ro trimestre, queda de 9,6 por
cento em relação ao resultado
ajustado obtido um ano antes.

Nove analistas consultados

pela Reuters previam, em mé-
dia, que o segundo maior ban-
co privado do país teria um lu-
cro líquido de 1,77 bilhão de
reais. As estimativas dos ana-
listas variaram de 1,71 bilhão
a 1,86 bilhão de reais.

No quarto trimestre do ano
passado, o Bradesco teve lucro
de 1,6 bilhão de reais, queda de
27 por cento em relação ao
quarto trimestre de 2007.

“A deterioração do rating de
algumas empresas e o atraso
no pagamento pelas pessoas fí-
sicas nos levaram a aumentar

o nível de provisionamento”,
informa o Bradesco em balan-
ço.

A provisão para devedores
duvidosos (PDD) subiu de
1.667 bilhão de reais nos pri-
meiros três meses de 2008 para
2,92 bilhões de reais no trimes-
tre passado. Enquanto isso, o
índice de inadimplência total,
que vinha se mantendo está-
vel nos trimestres anteriores
na faixa de 3,5 por cento, avan-
çou para 4,3 por cento.

“Trabalhamos com um ce-
nário de pequeno crescimento

desse índice para os próximos
dois trimestres, estabilizando-
se até o final do ano”, informa
o banco.

A carteira de crédito da ins-
tituição avançou 26,5 por cen-
to no período, para 214.291 bi-
lhões de reais, perdendo força
após o salto de 38,5 por cento
verificado no primeiro trimes-
tre do ano passado, na mesma
comparação.

Mas na comparação com o
quarto trimestre, houve uma
queda de 0,5 por cento na car-
teira, “refletindo uma queda
da demanda no período”.

As operações com pessoas fí-
sicas totalizaram 73,63 bilhões
de reais, crescimento de 18,3
por cento, e o financiamento de
pessoas jurídicas somou

140.661 bilhões de reais, numa
expansão de 31,2 por cento, se-
gundo breve comunicado pu-
blicado pelo banco.

Os ativos totais do Bradesco
no fim de março somavam
482.141 bilhões de reais, cres-
cimento de 35,6 por cento na
comparação com o primeiro
trimestre de 2008. Enquanto
isso, o retorno anualizado so-
bre os ativos totais médios foi
de 1,5 por cento contra índice
de 2,2 por cento um ano antes.

As receitas com prestação de
serviços se mantiveram pra-
ticamente estáveis em relação
ao primeiro e ao quarto tri-
mestres de 2008, em 2.837 bi-
lhões de reais.

  BRANCO LUCENA
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“Paraíba, terra amada”

A perda do título estadual de
2009 custou muito caro para os
jogadores do Treze Futebol
Clube. A diretoria alvinegra
deverá anunciar nesta terça-feira,
dia 5, a relação de atletas a serem
dispensados. A prática, já

"Treze anuncia
   dispensas após

perder o título

Sousa vai disputar a Série D
Após conquistar o segundo título depois de 15 anos ao derrotar o Treze por 2 a 1, no Amigão, o time sertanejo começa a pensar no Brasileiro

Marcos Lima
REPÓRTER

time do Sousa foi recebi-
do com muita festa on-
tem, no início da tarde,

por seus torcedores na cidade
sertaneja. “Não dá para segurar
tanta emoção”, afirmou Reginal-
do Sousa, treinador. O time dei-
xou Campina Grande por volta
das 9h30 de ontem, após ter fica-
do na Rainha da Borborema de-
pois do título conquistado em
cima do Treze por 2x1, em pleno
estádio Amigão, com gols do ar-
tilheiro Edmundo.

Com o título paraibano 2009,
o segundo em todos os seus 18
anos de fundação (a última vez
que o Dinossauro foi campeão
foi no ano de 1994), o Sousa vol-
ta às atenções para as disputas
da Série D do Campeonato Bra-
sileiro, uma vez que assegurou
a única vaga destinada à Paraí-
ba pela Confederação Brasilei-
ra de Futebol. A competição
terá 40 equipes de várias regiões
do país e as disputas devem ser
iniciadas no mês de julho. Esta
é a primeira vez que a Quarta
Divisão do Nacional é realiza-
da. Trinta e um, dos 40 times
que integrarão a Série D já es-
tão definidos.

Por enquanto, a diretoria do
dinossauro não quer falar em no-
vas contratações. O presidente do
clube, Aldeone Abrantes iniciará
a partir desta terça-feira, dias 5,
as conversações com a comissão
técnica e com vários jogadores
sobre a provável permanência na
equipes visando a Série D.

Aldeone sabe da responsabi-
lidade do time em representar o
Estado na competição nacional,
principalmente porque a dispu-
ta envolverá grandes equipes do
cenário esportivo nacional, to-
das campeões estaduais. “Nos-
so objetivo é continuar com um
grande elenco para a competi-
ção”, afirmou o dirigente.

Um dos mais contentes com

O Sousa poderá não contar
mais com seu treinador campeão
Reginaldo Sousa. Ontem, ainda
em Campina Grande, ele disse
que deverá se transferir para um
dos quatro estados (Pernambu-
co, Sergipe, Alagoas e Mato Gros-
so) no sentido de comandar uma
equipe que disputará a Série C
do Campeonato Brasileiro. “Ti-
mes desses estados me fizeram
propostas, algumas delas com-
pensatórias, porém, deverei me
reunir com o presidente do Sou-
sa, Aldeone Abrantes, nesta ter-
ça-feira, para decidir o meu fu-
turo à frente do dinossauro”, afir-
mou Reginaldo.

Reginaldo Sousa informou
que o título de campeão parai-

bano de 2009 foi uma dádiva
de Deus. “Ele nos deus esse prê-
mio. Foi o coroamento por todo
o sofrimento que passei junto
com jogadores e comissão téc-
nica. O Sousa não tinha campo
para treinar, teve que jogar fora
de sua torcida e, no meu caso,
fui muito discriminado princi-
palmente depois de um aciden-
te que ocorreu comigo, quando,
por uma fatalidade, atropelei e
matei uma pessoa. Pensei em
parar depois deste acidente,
mas minha família me incenti-
vou a não desitir”, alegou.

Conforme o treinador, o títu-
lo estadual encerra um perío-
do de muito sofrimento vivido
por ele nestes cinco meses des-

te ano. “Sempre trabalhei com
os pés no chão e com muita
humildade. Deus tarda, mas
não falha. Com força e fé chega-
mos lá”, completou Reginaldo.

As propostas recebidas por
Reginaldo Sousa para defender
outras equipes dependem ape-
nas da diretoria do Sousa. “Vou
aguardar o projeto do Sousa.
Com o título, o dinossauro está
na Série D do Campeonato Bra-
sileiro e na Copa do Brasil, com-
petições estas que são vitrines
para qualquer treinador. Minha
permanência em Sousa não
está descartada, mas tenho que
ver o que é melhor para mim”,
concluiu.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O

Reginaldo tem várias propostas para
dirigir clubes do  Brasileiro da Série C

Já com o troféu de campeão, os jogadores do Sousa ficam de joelhos no gramado do Amigão e agradecem a Deus pelo título paraibano de 2009

o título conquistado, Aldeone
Abrantes recorreu a Bíblia para
justificar a conquista do título
paraibano de 2009. “Mais uma
vez Davi derrotou Golias”, dis-
se o presidente do Sousa.

ADVERSÁRIOS NA SÉRIE D

Cristal/AP, Fluminense e

Atlético de Alagoinhas/BA

Ferroviário/CE, Brasília/DF

Crac e Itumbiara/GO

Moto Clube/MA, Araguaia/MT

Uberaba, Uberlândia e Tupi/MG

São Raimundo/PA, Londrina/PR

Santa Cruz e Porto/PE

Macaé, Bangu e Madureira/RJ

Ypiranga, São José e Pelotas/RS

Mirassol, Paulista e Ituano/SP

Chapecoense e Brusque/SC

Tocantins/TO e Juventus/AC

J. Malucelli/PR

CONFIRMADOS

  WÊNIA BANDEIRA/DIVULGAÇÃO



comum nos fins de temporada,
principalmente por equipes que
ficarão sem jogos profissionais no
segundo semestre, é no sentido
de evitar gastos desnecessários.
A diretoria se reuniu ontem,
ocasião em que tratau diversos
assuntos relacionados ao futebol
profissional. Os dirigentes
voltarão a se reunir no sentido de
discutir a provável participação do
time na Copa Paraíba Sub-21.

A Confederação Brasileira de
Basquete term um novo presi-
dente. Ontem, dia em que a
entidade se reuniu para a votação
que decidiria o novo comandan-
te, o atual mandante Gerasime
Bozikis, o Grego, anunciou a

"Greco desiste e
basquete tem

   nova direção
A primeira etapa do Campeona-

to Brasileiro Sub 21 de Vôlei de
Praia, encerrada domingo (3), no
Parque Ambiental, em Ponta
Grossa (PR), apontou os
paraibanos Álvaro Filho/Vitor
Felipe (PB) como a parceria que
saiu na frente na luta pelo título

"Paraíba brilha
   no vôlei de praia

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Não há o que questionar sobre a conquista do Sousa,
a segunda nos seus 18 anos de fundação. É só ver os
números dos confrontos com o Treze, este ano, que você
se convence, afinal foram oito jogos com cinco vitórias
dos sertanejos, duas delas em Campina Grande, e ape-
nas duas do Galo, uma no PV e outra no Amigão, regis-
trando-se apenas um empate. Quem acompanhou toda
a competição sentiu que o time comandado por Regi-
naldo Sousa estava bem mais entrosado e com jogado-
res decisivos como o meia Miltinho e o artilheiro Ed-
mundo que chegou aos 18 gols, inclusive, marcando os
dois da vitória de 2 a 1 sobre o Galo. O alvinegro de
Campina, apesar da boa campanha no segundo turno,
sempre mostrou deficiências, principalmente no seu sis-
tema defensivo, além do descontrole emocional em al-
guns jogos como aquele de Patos.

O título bem merecido

Série D do Brasileiro
Algumas pessoas já questionam a presença do Sousa no

Campeonato Brasileiro da Série D, tendo em vista as dificul-
dades enfrentadas ao longo do Estadual, principalmente nas
fases decisivas dos turnos quando se viu obrigado a atuar
na cidade de Patos e teve um grande prejuízo. Não sei como
está a situação do estádio Marizão, porém o maior proble-
ma vai ser armar uma equipe sem patrocínio, pois a Série D
não tem ajuda da CBF. O Sousa pode recorrer ao Gol de Placa
já que foi o campeão e vai participar de competição nacional.

Valdeno Brito
O piloto paraibano Valdeno segue liderança o Campeonato

Brasileiro de Stock Car após três etapas com 39 pontos. No
domingo passado, no autodódromo de Brasília, Valdeno lar-
gou em sétimo e teve sérios problemas com o carro, acabando
a prova em décimo lugar. Ele leva três pontos de vantagem
sobre o segundo colocado, o venecdor da prova deste domin-
go, Alamm Khodair que tem 36 pontos.A próxima etapa será
disputada em santa Cruz do Sul, noRio Grande do Sul.

Sales Nascimento
O site futebolsertanejo en-

cerrou as suas atividades e
fico muito triste com esta
notícia, afinal Sales vinha
prestando um relevante ser-
viço ao futebol da Paraíba
com as suas excelentes co-
berturas jornalísticas. Pres-
tou uma enorme colabora-
ção ao jornal A União com
várias fotos para divulgação
e tenho certeza que vai fazer
muita falta. O bom do fute-
bol, na verdade, são os tan-
tos amigos que a gente faz
por aí e Sales é um deles que
mora no meu coração. Para-
béns baraúna sertaneja.

Gafe de Faustão
Durante o programa

Domigão do Faustão, o
apresentador Fausto Silva
deu uma grande mancada
ao informar que o Gama
era o novo campeão parai-
bano depois de derrotar o
Treze no Amigão.  Depois
de um intervalo, certa-
mente a produção chamou
o “gordo” e pediu para fa-
zer a correção e ele final-
mente disse que o campeão
da Paraíba era o Sousa.
Não sei porque esse pessoal
do sudeste gosta de tirar
um sarro com a gente.

Geraldo Varela
EDITOR DE ESPORTES

VI Copa Ourocap Nor-
deste de Futsal chegou
ao seu final neste do-

mingo (3) quando foram co-
nhecidos os campeões em todas
as categorias disputadas e ape-
nas na Sub 17 houve um ven-
cedor paraibano no masculino,
a Ansef, que derrotou na final o
Clube dos Oficiais da Polícia
Militar por 2 a 1, no ginásio
Ronaldão, palco de todas as fi-
nais, exceto na categoria Sub 7
cuja final se verificou no sába-
do à noite no Esporte Clube
Cabo Branco e que teve no An-
glo,  de Pernambuco, o seu gran-
de campeão, após derrotar o
Benfica por 7 a 2. Aliás, o Benfi-
ca disputou três finais na com-
petição e perdeu todas.

A categoria Sub 20 foi a mais
acirrada e registrou um jogo
tumultuado na final envolven-
do Santa Cruz-PE e Benfica-PB.
Melhor para o time pernambu-
cano que venceu por 1 a 0 e fi-
cou com o título. O tricolor de
Recife também se deu bem na
categoria Sub 15 e colocou suas
duas equipes na final. Quem
venceu foi o time A por 1 a 0. O
Santa também fez a festa na ca-
tegoria Sub 9 ao derrotar o Ben-
fica por 4 a 1.

A maior novidade foi à con-
quista do CT Barão na catego-
ria Sub 11 que derrotou no jogo
final o Cabo Branco por 3 a 1. O
Centro, que leva o nome do ex-
técnico do Santa Cruz, Barão,
disputou nas categorias Sub 11
e Sub 13. Destaque também
para a Sumov-CE que partici-
pou pela primeira vez e levou o
título na categoria Sub 13 ao
vencer o Gináqua-PB por 3 a 2.

No feminino, a Administra-
ção da Fatec levou a melhor no
Sub 17 ao vencer o Servicar por
5 a 0, o mesmo acontecendo
com a Administração do IESP
que derrotou também o Servi-
car por 5 a 0.

 Todas as equipes vencedo-
ras receberam troféus e me-
dalhas personalizados. Foram
também premiados, por cate-
goria, os melhores atletas, go-
leiros e artilheiros, todos re-
cebendo medalhas. Durante a
premiação os secretários da

Juventude, Esporte e Lazer da
prefeitura, Alexandre Urqui-
za; e do Estado, Coronel Fran-
cisco de Assis, se fizeram pre-
sentes e entregaram medalhas
e troféus aos laureados na
disputa.

A VI Copa Ourocap Nordes-
te de Futsal, mais uma reali-
zação da Khow How Eventos
e Assessoria, teve início na
quinta-feira (30) e se estendeu
até o dia 3 de maio, registran-
do um total de 164 jogos e 796
gols, uma média de 4,9 por
partida. Disputaram à compe-
tição 78 equipes, um recorde
na história da Copa que con-
tou com o apoio do Banco do
Brasil, das Secretarias da Ju-
ventude, Esporte e Lazer do
Estado e da prefeitura e ainda
do IESP e os jogos foram reali-
zados nos ginásios Odilon Ri-
beiro Coutinho (Valentina),
Cief (bairro dos Estados), Uni-
pê (Água Fria), Cabo Branco
(Miramar), COPM (Manaíra),
Assex (Jaguaribe) e Ronaldão
(Cristo).
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Santa é o destaque
na VI Copa Ourocap

Apenas uma equipe paraibana no masculino consegue o título na categoria Sub 17
numa competição em que os pernambucanos foram absolutos durante os quatro dias

A

Atletas do Benfica e do Santa Cruz após a decisão da categoria Sub 9

! CAMPEÕES
Equipes Categoria
Anglo-PE Sub-7
Santa Cruz-PE Sub-9
CT Barão -PE Sub-11
Sumov-CE Sub-13
Santa Cruz-PE Sub-15
Ansef-PB Sub-17
Santa Cruz-PE Sub-20
ADM Fatec-PB (fem) Sub-17
ADM IESP-PB (fem) Sub-20

masculino da temporada.  O
torneio na cidade paranaense foi o
primeiro dos seis programados
para a temporada 2009. Depois do
Paraná, de acordo com a CBV, a
competição passará pelo Guarujá
(SP), de 29 a 31 de maio, Palmas
(TO), de 12 a 14 de junho, Cabo
Frio (RJ), de 10 a 12 de julho,
Aracaju (SE), de 23 a 25 de
outubro, e Santa Cruz do Sul
(RS), de 20 a 22 de novembro.

retirada de sua candidatura, antes
mesmo da apuração dos votos.
Assim, a presidência para o
próximo quadriênio será de
Carlos Nunes. Em discurso feito
no Salão do Auditório do Jockey
Club Brasileiro, no Rio de
Janeiro, Grego afirmou que não
participaria da votação, enquanto
a chapa de Nunes, chamada Pró-
Basquete, já afirmava ter maioria
de votos para o pleito.

DIVULGAÇÃO
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“Paraíba, terra amada”

Hegemonia no futebol carioca
Ao confirmar a conquista de mais um tricampeonato, o Flamengo agora é o clube com mais conquistas estaduais no Rio de Janeiro com 31 títulos

rincipal figura do Fla-
mengo na conquista do
Estadual do Rio, no últi-

mo domingo, no Maracanã,
Bruno dedicou o triunfo ao za-
gueiro Fábio Luciano. O golei-
ro lembrou que a conquista
deste ano foi mais importante
do que em 2007, quando o ru-
bro-negro também tinha sido
campeão após uma disputa de
pênaltis. O Fla agora é quem
tem mais título no Rio com 31
contra 30 do Fluminense.

O camisa 1 aproveitou a opor-
tunidade para tentar mudar a
opinião do capitão da equipe.
Fábio Luciano anunciou ante-
riormente que iria se aposen-
tar após o término do Estadual
do Rio de Janeiro.

"Acho que o título de 2007 foi
importante. Contudo, a con-
quista desse ano foi muito mais.
A explicação é simples: estamos
perto de perder um grande lí-
der do nosso grupo. Fica aqui
um pedido para ele repensar
seu desejo de se aposentar", dis-
se Bruno, emendando.

"Ele não é apenas o capitão da
nossa equipe. Se trata de uma
pessoa que tem um bom cora-
ção, além de ser um ótimo ser
humano. Ele chegou a pedir
antes da partida contra o Flu-
minense para corrermos por
ele. Portanto, esse título é do
Fábio Luciano", afirmou.

O Flamengo se sagrou cam-
peão Estadual pela 31ª vez ao
vencer o Botafogo, nos pênal-
tis por 4 a 2. No tempo nor-
mal, as duas equipes empata-
ram em 2 a 2. O goleiro Bruno
foi o principal destaque do
Rubro-Negro ao defender as
cobranças de Juninho e Lean-
dro Guerreiro.

"Tenho que parabenizar to-
dos os jogadores pela conquis-
ta. Os méritos precisam ser di-
vididos com o restante do gru-
po. Dizem que a disputa de pê-
naltis é loteria. Eu não concor-
do com isso, porque alguns atle-
tas treinam 10, 20 cobranças
após os treinos. Eu tive tranqui-
lidade para defender e eles para
marcarem os gols", encerrou.

CORINTHIANS
 Sem perder nenhum clássi-

co na temporada 2009, o técni-
co Mano Menezes deixou para
trás a fama de azarado em clás-
sicos para ser o comandante da
primeira conquista invicta do
Corinthians nos últimos 41
anos.

Em entrevista coletiva logo
após a partida, o treinador exal-
tou a conquista do título e pou-
co falou da invencibilidade. "Fi-
caríamos felizes se tivéssemos
sido só campeões, pois já valo-
rizaria muito o que trabalha-
mos e contruímos neste cam-
peonato", disse.

O treinador gaúcho, no en-
tanto, não conseguiu evitar o
festejo por ter levantado a taça
de forma invicta. "Lógico que a
conquista invicta dá um sabor
muito especial. Só daqui a al-
gum tempo outro clube vai
conseguir fazer isso", lembrou

Mano, que exaltou a qualidade
do elenco.

No começo do ano, Mano
Menezes garantiu que o time
não era apenas para dispu-
tar a Série B. No último do-
mingo (3), após a conquista, o
treinador repetiu o discurso.
"Dissemos que os jogadores
tinham qualidade e que não
era apenas uma equipe da Sé-
rie B do Campeonato Brasi-
leiro", confirmou.

Desde quando assumiu o
Grêmio, em 2005, o técnico
Mano Menezes não passa uma
temporada sem título. Em 2005,

P

o treinador conquistou a Série
B do Campeonato Brasileiro.
Nos dois anos seguintes, foi bi-
campeão gaúcho, além de ser
vice-campeão da Libertadores,
em 2007. No ano passado, no-
vamente venceu a Série B, des-
ta vez pelo Corinthians. Ago-
ra, foi campeão paulista.

VENCEDORES
Na véspera do início do

Campeonato Brasileiro e da
Série B, o Brasil já conheceu
14 campeões estaduais. Os
principais torneios, como o
Paulistão, Gaúchão, Carioca e

Mineiro, já têm donos, assim
como todos os estaduais que
têm representantes nos cam-
peonatos nacionais.

Somente no último fim de se-
mana, 11 campeões estaduais
foram conhecidos. Além des-
tes, outros três torneios já
haviam conhecido seus cam-
peões. O Internacional foi
campeão gaúcho, o Assu con-
quistou o Campeonato Poti-
guar-RN e o Sport faturou o
Pernambucano. Veja ao lado
os 14 campeões já definidos da
temporada de 2009.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

6 Em São Paulo, o Corinthians fez a festa de sua torcida e venceu seu 26º
Campeonato Paulista no domingo (3). A vítima foi o Santos, que perdeu por 3 a 1
(com show de Ronaldo) e empatou a segunda partida, por 1 a 1.

CAMPEÕES ESTADUAIS

6 O Flamengo manteve sua hegemonia de títulos no domingo (3), ao vencer o
Botafogo nos pênaltis por 4 a 2, após dois empates por 2 a 2 nas decisões no
Maracanã. Na última década, foram sete conquistas rubro-negras.

CORINTHIANS EM SÃO PAULO

FLAMENGO NO RIO

CRUZEIRO EM MINAS GERAIS
6 Após uma grande vitória por 5 a 0 na primeira partida, o Cruzeiro arrancou um
empate por 1 a 1 no domingo (3), contra o Atlético-MG, e conquistou seu décimo
título estadual nos últimos 20 anos.

VITÓRIA NA BAHIA
6 Em um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, o Vitória bateu o
Bahia em duas partidas e garantiu sua 25ª taça estadual. No primeiro jogo, o time  de
Carpegiani venceu por 2 a 1. Domingo (3), bastou um empate por 2 a 2.

ATLÉTICO NO PARANÁ

6 Jogando todas as suas partidas em casa na fase final, o Atlético-PR aproveitou-
se do fator campo e arrebatou mais um título estadual. O troféu foi confirmado no
domingo (3), com uma vitória por 2 a 0 sobre o Cianorte, na Arena.

#

#

#

#

#

6 O Goiás conquistou o seu 22º título, ao bater o Atlético-GO por 2 a 0. Após
uma derrota na primeira partida da decisão, por 2 a 1, os esmeraldinos contaram
com o fator torcida para vencer o rubro-negro e vencer a primeira taça do ano.

6 No Ceará, o Fortaleza passou pelo Ceará em duas partidas e também comemorou
a conquista estadual. Na finalíssima, no Castelão lotado, o Tricolor de Aço empatou
por 1 a 1 e carimbou sua 38ª taça de campeão estadual.

GOIÁS EM GOIÁS

FORTALEZA NO CEARÁ

AVAÍ EM SANTA CATARINA
6 Com vaga garantida na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Avaí
faturou também a taça de campeão catarinense, ao bater o Chapecoense por 3 a 1 no
tempo normal e 3 a 0 na prorrogação. O título foi o 14º da história do time de Guga.

BRASILIENSE EM BRASÍLIA
6 Tem time no Brasil que já pode bater no peito com orgulho e dizer que é seis
vezes consecutivas campeão estadual. No último sábado, o Brasiliense venceu o
Brasília por 2 a 0 e faturou a taça.

ASSU NO RIO GRANDE DO NORTE

6 Após golear na primeira partida por 4 a 1, o Assu pôde finalmente soltar o grito
de "É, campeão!" pela primeira vez em sua história. Na última sexta-feira (1º), a
conquista foi sacramentada mesmo com vitória sobre o Potyguar por 2 a 1.

#

#

#

#

#

6 O último campeão estadual conhecido foi o Sousa, que contou com tarde
inspirada de Edmundo para vencer o Treze por 2 a 1, fora de casa. Foi somente o
segundo título do Sousa na Paraíba, que havia sido campeão estadual em 94.

6 O Internacional nem precisou esperar um duelo direto contra o Grêmio para ser
campeão estadual. O Colorado venceu tanto a Taça Fernando Carvalho quanto a Taça
Fábio Koff. Na decisão do segundo turno, o Inter goleou o Caxias por 8 a 1.

SOUSA NA PARAÍBA

INTERNACIONAL EM PORTO ALEGRE

SPORT EM PERNAMBUCO
6 Assim como o Colorado Gaúcho, o Sport também dispensou a final do Estadual
e conquistou o Pernambucano de forma antecipada, vencendo os dois turnos. Na
última partida, o Leão precisou de apenas um empate de 0 a 0 ponto contra o Náutico.

JUVENTUS NO ACRE
6 O Campeonato Acreano começou mais tarde, mas já conheceu seu campeão no
domingo (3). Em casa, o Juventus arrebatou seu 14º troféu e conquistou os dois
turnos (ambos nos pênaltis) e confirmou a conquista estadual.

#

#

#

#

Já em praça pública, Ronaldo e jogadores brindam o título corintianoO goleiro Bruno ergue o zagueiro Fábio Luciano durante comemoração

FOTOS: REPRODUÇÃO
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“Paraíba, terra amada”

Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Sinopse:

Marília
de Dirceu
Enquanto pasta, alegre, o manso gado,
Minha bela Marília, nos sentamos
À sombra este cedro levantado.
Um pouco meditamos
Na regular beleza,
Que em tudo quanto vive nos descobre
A sábia Natureza.

Atende como aquela vaca preta
O novilhinho seu dos mais separa,
E o lambe, enquanto chupa a lisa teta.
Atende mais, ó cara,
Como a ruiva cadela
Suporta que lhe morda o filho o corpo,
E salte em cima dela.

[...]

Que gosto não terá a esposa amante,
Quando der ao filhinho o peito brando
E refletir então no seu semblante!
Quando, Marília, quando
Disser consigo: "E esta
De teu querido pai a mesma barba,
A mesma boca e testa"

Que gosto não terá a mãe, que toca,
Quando o tem nos seus braços, com o dedinho
Nas faces graciosas e na boca
Do inocente filhinho!
Quando, Marília bela,
O terno infante já com risos mudos
Começa a conhecê-la!

Que prazer não terão os pais, ao verem
Com as mães um dos filhos abraçados;
Jogar outros na luta, outros correrem
Nos cordeiros montados!
Que estado de ventura!
Que até naquilo, que de peso serve,
Inspiro Amor doçura.

Café pequenoCafé pequeno

Os teus olhos espalham luz divina,
A quem a luz do sol em vão se atreve;
Papoila ou rosa delicada e fina
Te cobre as faces, que são cor da neve.
Os teus cabelos são uns fios de ouro;
Teu lindo corpo bálsamo vapora.
Ah! Não, não fez o Céu, gentil Pastora,
Para glória de Amor igual tesouro!
Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

Marília de Dirceu

O poema "Marília de Dirceu", de Tomás Antônio Gon-
zaga (conhecido representante do Arcadismo brasilei-
ro), foi escrito no século XVIII. Trata-se de uma lira -
composição poética em que geralmente repete-se um
estribilho ao fim de cada estrofe.

Marília é o pseudônimo dado à mulher amada pelo poeta,
que na obra adota o pseudônimo de Dirceu e que a idealiza
de forma quase a santificá-la. É descrita como um ser que
não possui nenhum defeito de personalidade e que, portan-
to, se constitui na perfeição moral materializada em pessoa.

Como obra própria do Arcadismo, "Marília de Dir-
ceu" apresenta também padrões estéticos relacionados

O que li

GONZAGA, TOMÁS ANTÔNIO. MARÍLIA DE DIRCEU. IN: PROENÇA
FILHO, DOMÍCIO, ORG. A POESIA DOS INCONFIDENTES. RIO DE

JANEIRO, NOVA AGUILAR, 1996. LIRA XIX, P. 605

ArcadismoArcadismoArcadismoArcadismoArcadismo

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

DE LETRAS DA UFPBTOMÁS ANTÔNIO GONZAGA

...........................................................
O Arcadismo foi o estilo literário que

vigorou no século XVIII. Tem como ca-
racterísticas principais a exaltação da
natureza e o elogio à vida no campo. A
principal característica desta escola é que
homem se caracteriza pela sua capaci-
dade de manifestar suas ações e expres-
sões, que são sempre dirigidas pela ra-
zão, sem deixar a emoção transbordar.

O homem desse período evita entrar
em conflitos emocionais, como acontecia
com o homem do período barroco. Sua
vida é pautada na mais plena tranquili-
dade, sem dramas ou exageros. Devido a

Sua sugestão de leitura
A sugestão de leitura hoje vai assina-

da pelo editor geral de A União, jorna-
lista João Evangelista, e está relaciona-
da à crônica "O padeiro", do escritor e
jornalista Rubem Braga. No texto, o
autor enfoca a relação de igualdade que
há entre todas as profissões presentes
na vida das sociedades, umas de nível
fundamental, outras de nível médio,
outras de nível superior...

Boa leitura.

....................
essas características principais, o Arca-
dismo ficou também conhecido como
Neoclassicismo.

Só para contextualizar melhor, é bom
que se diga que o Classicismo, em lite-
ratura, é o nome que se dá ao estilo que
esteve em moda na época do Renasci-
mento. Ao período Árcade também é
dado o nome de Neoclassicismo (neo-
novo) porque seus autores propunham
basicamente a imitação dos escritores
clássicos, muitas vezes se reportando à
Antiguidade greco-romana, outras ve-
zes aos escritores do Renascimento.

ao Classicismo, pois a bela mulher se enquadra nos pa-
drões físicos desta época: uma moça com a tez muito
alva, longos cabelos loiros, olhos azuis e silhueta delga-
da - padrão de beleza cultuado no período chamado Clas-
sicismo, conforme trecho reproduzido na sessão "Café
pequeno" desta coluna.

Gonzaga manifesta ainda nesta obra características do Ro-
mantismo (movimento que em sua época começava a surgir
no Brasil) quando confessa o seu enorme amor, como tam-
bém o ciúme intenso que corrói o seu coração. Essa poesia de
confissão é um dos traços do autor, e antecipam o estilo Ro-
mântico que dominaria amplamente o século seguinte.

.........................................................
Marília é o pseudônimo dado à mulher amada pelo poeta, que na obra adota o

pseudônimo de Dirceu e que a idealiza de forma quase a santificá-la..........................................................

Sobre o estilo literário



Bob Dylan lidera parada
britânica após 39 anos

Together Trought Life, 33º álbum da carreira de Bob
Dylan, colocou o americano novamente no topo da parada
britânica. O lançamento superou Music For The People, do
The Enemy, que ficou na segunda posição.

O último disco de Dylan a liderar o ranking no Reino
Unido foi New Morning, lançado no ano de 1970.

Já na lista dos singles, o hit de Calvin Harris, I’m Not
Alone, deixou a liderança e caiu para a quarta posição.
Quem assumiu a liderança foi Number 1, de N-Dubz.

A novidade na lista fica com uma parceria entre Ironik,
Chupmunk e Elton John em uma releitura de Tiny Dancer,
na terceira colocação.

Prudência
mantém a vida
segura, mas
sua frequência
não a faz feliz

Samuel Johnson,
ESCRITOR
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Texto de Arnaldo Jabor
abre Leituras em Cena
Projeto também contará com textos de novelistas como

Maria Adelaide Amaral e Miguel Falabella. 19

"

x

JOÃO PESSOA, TERÇA-FEIRA,
5 DE MAIO DE 2009

 A UNIÃO 16

Filme de Walter Lima Júnior
sobre o período da Bossa Nova é
o destaque de hoje no IV
Cineport, em João Pessoa

A

Deliciosamente
Jovens descobrem arte
de Machado e Quintana
12 paineis sobre a vida e a obra dos escritores estão em

exposição itinerante em escolas paraibanas. 23

história começa em 1962, termina
em 2000 e está centrada num grupo
de músicos representados por ato-

res diferentes quando jovens e mais velhos,
como Ângelo Paes  Leme, Antônio Pedro e
Jair Oliveira (o músico Jairzinho). Rodrigo
Santoro completa o quarteto musical em um
filme que também tem a atriz Cláudia
Abreu. Selton Mello interpreta Dico, um ci-
neasta.  Eles são as estrelas de ‘Os desafina-
dos’, filme de Walter Lima Júnior, que será
exibido, hoje, na programação do IV Cine-
port, em João Pessoa.

A bela trilha sonora é assinada pelo maes-
tro e arranjador Wagner Tiso. A música é tão
importante nesse trabalho que Tiso compôs
as canções antes de a cena ser filmada, o que
não é habitual em cinema.

Enquanto rola o playback da música ‘Quero
Você’, adaptação de Wagner Tiso para tema
inédito de Newton Mendonça, Rodrigo San-
toro simula tocar piano e Cláudia Abreu faz o
mesmo na flauta, e estão ensaiando num mi-
núsculo apartamento de Nova York, em cena
montada nos estúdios Renato Aragão no Rio
de Janeiro. São artistas, jovens, sonhadores,
querem se apresentar no Carneggie Hall e, de
quebra, mudar o mundo.

Mas a vida tem planos diferentes para aque-
les primeiros anos da década de 60. De volta
ao Brasil, eles vão sofrer os danos do golpe
militar, da ditadura, do cerceamento às liber-
dades – mesmo sem ter pactos com movimen-
tos políticos. Esses fatos pontuam o filme, com
estreia prevista para o segundo semestre, mas
o foco central não é a política.

Cena do
filme ‘Os
desafinados’

“

DESAFINADOS
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O Tambor de Três é a atração musical de
hoje à noite, na programação do IV Cineport,
na Usina Cultural, em João Pessoa. O grupo
é formado pelos músicos Catarina dos San-
tos (Portugal/Brasil), Oswaldo Santos (São
Tomé) e Mick Trovoada (Angola/São Tomé).
O trio mostrará sonoridades típicas da Áfri-
ca em um show acústico.

Catarina dos Santos é cantora e composi-
tora de música inspirada na Lusofonia. Por-
tuguesa que vive em Spanish Harlem, Ma-
nhattan (EUA), dá aulas de canto e conduz
coros de crianças do Lower East Side. Já Mick
Trovoada iniciou sua carreira artística em
Portugal em 1985 no grupo de teatro e dança
Africano “Kalandula”.

No Teatro Trovoada trabalhou com os en-
cenadores Carlos Avilez na série televisiva
‘Por Mares Nunca Dantes Navegados’ e
“Café do Ambriz” (dirigido por Jaime Cam-

Tambor de Três canta as sonoridades
africanas no palco da Usina Cultural

pos), “Marido Ausente” (de Herlânder Peyro-
teo). E com José Carretas em “Leilão de es-
cravos”.

No cinema, Trovoada trabalhou no filme
“Ilhéu de Contenda”, do Rabo-Rerdiano Leão
Lopes, e no filme “Street of no return”, do
americano Samuel Fuller.

Percussionista que se inspira nos rítmos
tradicionais africanos da qual, tem vindo a
desenvolver um trabalho de investigação fa-
zendo cruzamento do reggae, funk, dub, mis-
turando melodias e ritmos tradicionais afri-
canos, orientais, com a riqueza harmônica
do jazz fusão.

Com mais de 20 anos de carreira, formou
vários projetos e mantém contato com a mú-
sica brasileira, em um intercâmbio com ar-
tistas como

Filipe Mukenga, Toquinho, Maurício Mat-
tar, Diana Miranda e Zélia Duncan.

Cineastas reconhecem o Prêmio Linduarte Noronha
de Curta-Metragem como incentivo à produção cine-
matográfica paraibana. O prêmio foi lançado pelo Go-
verno do Estado, na Usina Cultural Energisa, em João
Pessoa, durante abertura do Festival de Cinema de Paí-
ses de Língua Portuguesa (Cineport).

O prêmio instituído através da Subsecretaria de Cul-
tura, destinará a quantia de R$ 200 mil para financia-
mento de projetos relacionados à produção de filmes e
película de vídeo digital de curta-metragem, documen-
tais ou ficcionais.

O cineasta Linduarte Noronha, homenageado duas
vezes pelo próprio festival, devido à sua contribuição ao
cinema paraibano e nacional, e pelo Governo do Estado
ao criar um prêmio com o seu nome, reconhece que a
iniciativa vai ajudar e muito o cinema paraibano. "Mui-
ta surpresa. Nunca esperava isso. Eu não sabia, de ma-
neira nenhuma, da existência desse prêmio. Isso vai aju-
dar muito o cinema paraibano, claro que vai", disse Lin-
duarte, se referindo ao fato de o Governo ter surpreendi-
do a todos no Cineport com o lançamento do novo prê-
mio.

Já o cineasta Manfredo Caldas é da opinião que o Prê-
mio Linduarte Noronha vai ser importante não só para
as novas gerações de cineastas, mas para as gerações
antigas que sobrevivem do estoicismo. "Os cinemas pa-
raibano e brasileiro, numa forma em geral, vivem do
estoicismo de seus cineastas. E quando surge um prêmio
desses, de incentivo, é sempre uma coisa bem-vinda e
que solidifica cada vez mais a força do cinema paraiba-
no", complementou.

Para o presidente da Academia Paraibana de Cinema,
Willis Leal, o prêmio tem um duplo sentido: homena-
gem a Linduarte Noronha, mas também se constitui em
um grande incentivo ao cinema paraibano. Ele conside-
ra a iniciativa do Governo Estado altamente positiva e
acredita merecedora de aplausos de todos os setores li-
gados à atividade cinematográfica.

"Deram o nome de Linduarte Noronha ao prêmio para
simbolizar que é um cinema de preocupação cultural. O
concurso é um prêmio que se vincula a essa realidade
cultural que se quer produzir, ou seja, um cinema volta-
do para grandeza humana, para a exaltação da terra e
dos seus valores mais reais, cujo símbolo é Aruanda e o
personagem Linduarte Noronha", comentou.

Mônica Botelho, presidente da Fundação Cultural
Ormeo Junqueira Botelho, instituição mantida pelo
grupo Energisa, disse que a iniciativa do Governo do
Estado é realmente maravilhosa. Ela, que também co-
ordena o Cineport, acrescenta que o Festival de Cine-
ma de Países de Língua Portuguesa, de alguma ma-
neira, também colaborou na discussão que contribuiu
para a instituição do prêmio. "Na medida que a gente
tem aqui um grande evento de cinema, é importante
que o Governo do Estado contribua na verdade para o
movimento cinematográfico da Paraíba, e o governa-
dor deu essa resposta de forma rápida. Fiquei muito
feliz", enfatizou.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

SAIBA MAIS #

Dia 5 – Terça-Feira
14 horas – Mostra “Periferias do Brasil”
Exibição de produções audiovisuais realizadas por
moradores de comunidades brasileiras em favelas,
vilas e aglomerados.

16 horas - Mesa 5 – Conversas
A experiência brasileira de construção de
identidades locais em áreas consideradas de risco
a partir da ferramenta audiovisual. Debate com
realizadores pertencentes a estes grupos sociais.
Convidados: Geraldo Damasceno – Ponto de
Cultura Acartes – Fortaleza – Ceará; Márcio Blanco
(foto) do Festival “Visões Periféricas” e do Fepa -
Fórum de Experiências Populares em Audiovisual.
Ponto BR Paraw’iva.

Banda que reúne músicos de Portugal, São Tomé e Angola fará apresentação hoje à noite, na Capital

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cineastas celebram
anúncio de Prêmio
Linduarte Noronha

O cineasta Linduarte Noronha foi homenageado
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Assis Lemos e suas
‘Memórias de Fogo’

Kennedy tinha razão num único
ponto: a miséria é uma só em
qualquer parte do planeta....

Um livro que reúne

O

Obra do professor da UFPB
e doutorando Simão Farias
Almeida será lançada na
Livraria Esquina das Letras
do Centro Cultural Zarinha,
em João Pessoa

Só agora, por meio das Edições Linha
D’Agua, é que pude ler o livro “Nordes-
te – O Vietnã que não houve”, do pro-
fessor e ex-deputado Assis Lemos. O tí-
tulo tem a ver com uma declaração do
então presidente John Kennedy, que no
início da década de 60 estava às voltas
com uma intervenção armada no Su-
deste Asiático. O presidente dos EUA
enxergava no Nordeste uma possível
reedição da Guerra do Vietnã face à atu-
ação de líderes como Gregório Bezerra,
Francisco Julião, Agassiz Almeida, Lan-

gstein Almeida e Assis Lemos.
Kennedy tinha razão num único pon-

to: a miséria é uma só em qualquer par-
te do planeta. Mas daí entender que o
Nordeste pudesse vir a ser um Vietnã é
outra história.  Buscar na cidadania o
respeito devido à pessoa jamais deve-
ria ser interpretado como um desvir-
tuamento de posicionamentos indivi-
duais. A opinião de Kennedy acerca do
Nordeste brasileiro era o mote de que
ele precisava para justificar o envio de
assessores militares para esta região. A
intenção era uma só: dar início a uma
sangrenta intervenção armada nos
mesmos moldes do Vietnã sob a alega-
ção da “ameaça vermelha”. A visita que
faria à Paraíba, mais precisamente a
Sapé, tinha outras finalidades. Estas se
centravam exatamente em assegurar o
poder dos latifundiários (o que se daria
no fatídico 31 de março) e garantir a
selvageria capitalista. Acredito que
caso o presidente americano tivesse
mesmo vindo ao Nordeste, Jango não
teria chegado a 64. Porém foi Kennedy

quem não sobreviveu a 63.
Mas qual teria sido a visão de Kenne-

dy por aqui? Por onde ele passasse iria
ver pobres camponeses vivendo em ha-
bitações miseráveis, sem as condições
mínimas de sobrevivência. Saberia que
esses pobres eram constantemente
ameaçados pelos capangas dos senho-
res de terras. Iria ver crianças desnu-
tridas e muitas morrendo antes do pri-
meiro ano de vida. Conheceria a reali-
dade e a dureza do trabalho na roça, no
canavial e no cultivo de outras cultu-
ras, como a do sisal, por exemplo. Do
vocabulário da miséria no campo Ken-
nedy iria conhecer o significado do
“cambão”, do “cabocó” e do “foro”. Sa-
beria que a revolta camponesa era uma
decorrência dos castigos corporais e do
isolamento em tanques onde eram pos-

tas fezes e urinas. Por vários dias con-
secutivos o camponês era ali posto, e se
dormisse, morreria afogado naqueles
dejetos. Nem mesmo Kennedy ficaria
indiferente a uma desumana obrigação,
a do cambão, que obrigava pais de fa-
mílias a cultivarem gratuitamente a
terra do patrão por alguns dias da se-
mana.

Por tudo isso a Paraíba deve um tri-
buto a todos esses homens e mulheres
que arriscaram suas vidas em favor de
uma causa justa. Que se doaram numa
luta sem tréguas contra uma classe de
homens que faziam dos seus domínios
uma espécie de sucursal do inferno.

Este artigo é uma homenagem, em-
bora tardia, a homens e mulheres como
João Pedro Teixeira, Nego Fuba, Pedro
Fazendeiro, Elisabete Teixeira, Francis-
co Julião, Zezé da Galileia, Eduardo
Coutinho, Assis Lemos e tantos outros.
Ah....e ao editor Heitor Cabral, da Li-
nha D’Agua, pela iniciativa de republi-
car obras do gênero.

Valeu!!!

livro “De Literatura e Cine-
ma”, de autoria do professor
universitário e doutorando Si-

mão Farias Almeida, será lançado na
próxima sexta-feira, dia 8, às 19 horas,
na Livraria Esquina das Letras do Cen-
tro Cultural Zarinha (Av. Nego – Tam-
baú). Numa só obra, os leitores serão
contemplados com textos de poemas,
contos e roteiros, de curta e longa me-
tragem. Na ocasião do lançamento, a
obra será comentada pelas professo-
ras da UFPB, Neide Medeiros Santos e
Zélia Bora, além do cineasta Torquato
Joel.

Denominando Simão como o “escri-
tor caminhante”, a professora Neide
Medeiros assim antecipou sobre a obra:
“A dupla formação do autor (jornalis-
mo e letras) facilitou o trânsito entre a
literatura e o cinema, mas não me aven-
turo a dar opiniões sobre o texto cine-
matográfico, não entendo do risco des-
se bordado, vou tentar emitir breves
comentários sobre os contos e os tex-
tos poéticos. Seis contos e oito poemas
integram o universo literário do livro.
Alguns contos e cito: ‘A Herança’, ‘Fe-
liz Ano Novo’ e ‘Um Sertanejo Chama-

Simão é definido
como ‘escritor

caminhante’

Nonato
Nunes
nonato.nunes@hotmail.com

JORNALISTA E ESCREVE QUINZENAL-
MENTE ÀS TERÇAS-FEIRAS NESTA
COLUNA

CINEMA e POESIA
do Firminu’ trazem a marca da nor-
destinidade – no falar matuto, na am-
bientação; outros apelam para uma li-
nha mais psicológica, investigação da
alma humana.

‘Venha ver o nascer do sol’ é uma re-
leitura de ‘Venha ver o pôr do sol de
Lygia Fagundes Telles. Os poemas são
diminutos e oscilam entre o louvor à
terra natal - ‘João Pessoa’ e à nova ter-
ra adotada pelo poeta – ‘Mito’. Há poe-
mas marcados pelo tom confessional e
‘Erotismo’ é um bom exemplo. Simão é
um poeta jovem e repito Antônio Ma-
chado – certamente irá andar por mui-
tos caminhos, abrirá muitas veredas e
navegará por cem mares. Que assim
seja!”

Já a professora Zélia Bora escreveu:
“No mundo em que vivemos hoje, per-
gunto-me a todo momento como ler di-
ferentes formas e sensibilidades literá-
rias frente ao desenvolvimento da tec-
nologia digital e como definir a relação
leitor/texto diante de novos quadros
que se estruturam?. Estou certa de que,
ao selecionar os seus textos para publi-
cação, Simão Almeida passou a fazer
parte do mesmo rol de preocupados Daí,
entendo que ao invés de uma resposta
definitiva, os textos de Simão como atos
da comunicação, abrem muitos cami-
nhos em busca de respostas”.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO
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Igreja aceita padres
homossexuais

É a lógica apregoada por santos
e padres famosos, como Santo
Agostinho e São Tomás de Aquino...

Leituras em Cena:

O

Com um nova roupagem,
texto do cineasta e jornalista
Arnaldo Jabor abre primeira
etapa do projeto, que
também terá obras de Leilah
Assumpção e Miguel Falabella

EU SEI QUE VOU TE AMAR

texto “Eu sei que vou te amar”
do jornalista, escritor e rotei-
rista Arnaldo Jabor abre a pri-

meira etapa da Mostra Leituras em
Cena 2009. A abertura do evento está
confirmada para o próximo dia 12, às
18h30, no mini-auditório do Sesc Cen-
tro João Pessoa. Homólogo ao filme
produzido em 1986, o dramático ro-
teiro de Jabor ganhará uma nova rou-
pagem com a direção de Victor Luís e
encenados pelos atores Ana Valentin,
Elba Góes, Sócrates Chaves, Maurício
Soares, Robert Luís e Natasha Bernar-
do.

Dando prosseguimento à mostra de-
senvolvida pelo Sesc-PB, no póximo dia
13, no mesmo local e horário, será a
vez de “Boca Molhada de Paixão Cala-
da”, obra de Leilah Assumpção que
trata de um casal que se reencontra
após a separação, relembrando traje-
tória iniciada nos tempos da repres-
são e da revolução de costumes. A tra-
ma será apresentada pelo elenco for-
mado por Joelton Gomes, Neuri Moss-
man, Petra Ramalho, Camila Guedes e
Raquel Ferreira, todos dirigidos por
Alan Monteiro.

Em seguida, no mesmo dia, ainda
sobe ao palco “Submarino”, escrito por
Maria Carmem Barbosa e Miguel Fa-
labella, o texto comédia será encenado
pelos atores Vladimir Santiago, Már-
cio Bacellar, Ana Raquel, Anderson
Santos, Eliane Honorata, Diogo Soares

Calma, gente! Como naquele “funk”
carioca em que a cantora esclarece a cer-
ta altura que ela se refere ao fogão Daku
e a nada mais. Pois é: aqui também esta
história de a igreja aceitar que seus pa-
dres sejam homossexuais não é bem as-
sim. Vale esclarecer que esta é a posição
da CNBB – Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil.

Anualmente os bispos brasileiros se
reúnem e discutem temas de importân-
cia social. Este ano a novidade veio gran-
de: “Os padres podem ser gays”. Isto não
quer dizer que os padres agora vão tro-
car as procissões pela paradas gays
mundo afora.

Nada disto. O padre pode ser gay, ho-
mossexual, homoerótico, o escambau.
Poder pode. Ou seja: pode e não pode.
Explico: pode porque ele vai manter o
celibato. E não pode porque ele não vai
poder “ficar” com outro padre, outro
homem. Enfim, o padre pode ser homos-
sexual, platonicamente. Nada de práti-
ca. Sonhos, visões, delírios são permiti-
dos. Até um olharzinho meio Capitu cai
bem. Afinal, não tira pedaço da carne de
ninguém. E parece que a questão de ser
gay sem praticar é uma questão tipo sex-
ta-feira santa: nada de carne. E aqui, nem

de peixe. Já que há, neste mundo de meu
Deus, muito peixão solto por aí. Peixão
surfista, peixão urso, peixão barbie, pei-
xão biba. Virgem Maria, eu mesmo nem
tinha me dado conta de como este car-
dume é enorme.

Mas voltando à questão da aceitação
do padre que pode ser homo, mas não
pode fazer com outro homo. Há um com-
ponente importante nesta declaração da
CNBB. E que não pode passar em bran-
co. É que ela, ao aceitar o padre homos-
sexual como padre, está dizendo que não
há nada de “anormal”, de “doença”, de

“pernicioso”, de “pecado”, de “vergo-
nha”, de “inferior” no fato de o padre ser
homossexual.

A CNBB – e esperamos que a igreja –
acaba de decretar que o homoerótico, ou
homossexual, ou gay, ou seja lá o nome
que derem, é um ser (homem ou mulher)
como outro qualquer. Nada de culpa,
nada de vergonha, nada de pudicícia em
ser-se assim. Todos estão vivendo ape-
nas os seus desejos mais recônditos – que
até aqui eram jogados pra baixo do san-
to tapete eclesiástico.

E, se padre pode ser gay, a freira pode
ser lésbica. É a lógica elementar, tão
bem  apregoada por santos e padres
famosos como São Tomás de Aquino,
Santo Agostinho e Padre Vieira. Então,
felicidade aos padres e freiras homos-
sexuais. E a todos os homens e mulhe-
res de boa vontade.

e Leandra Sousa, quem comanda na
direção é Larissa Hobi.

Finalizando a primeira etapa da
mostra Leituras em Cena, no dia 14, se
apresenta “De Braços Abertos”, obra
de Maria Adelaide Amaral, a peça con-

siderada pela crítica surpreendente,
traz uma mistura intrigante em que
une emoção, sinceridade e profundi-
dade, “De Braços Abertos” faz com que
o espetáculo seja recomendado. Com
direção de Clara Talha o espetáculo

terá no elenco Edmilson Santos, Daniel
Melo, Cecília Lauritzen, Elisa Honora-
to, Mirtthia Guimarães e Manoel Fer-
reira.

A escolha dos diretores e artistas que
integrarão a mostra foi desenvolvida
após a oficina intitulada “A Insuportá-
vel Leveza do Amor: Peças sobre o
Amor e suas Catástrofes”. O encontro
foi ministrado pelo especialista Djal-
ma Thurler abrindo a primeira etapa
do Projeto Dramaturgia Leituras em
Cena 2009, ocorrida entre os dias 18 e
20 de abril.

Participaram da oficina comandado
por Djalma Thurler 75 inscritos, den-
tre eles a presença marcante dos alu-
nos de Artes Cênicas da Universidade
Federal da Paraíba, além de atores ca-
louros advindo de escolas públicas e
participantes de grupos de teatro do
Estado. Na oportunidade, foi decidido
o repertório de textos que serão ence-
nados no transcorrer da mostra.

Dentro da programação do “Leitu-
ras em Cena” acontecerá outro impor-
tante evento que une teatro e literatu-
ra, isto é, a V versão do Festival Poesia
Encenada, cujas inscrições encontram-
se abertas até o dia 30 deste mês, no
Setor de Cultura da entidade comerci-
ária, situado no Centro de João Pessoa.

O projeto de dramaturgia realizado
pelo Serviço Social do Comércio obje-
tiva o intercâmbio cultural com o in-
tuito de aproximar artistas e amantes
das artes cênicas no Estado de forma
dinâmica.

O Setor de Cultura do Sesc Centro
João Pessoa fica localizado na Rua De-
sembargador Souto Maior, 281. Mais
informações pelo telefone (83)
32083158.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO

Encenação do texto de Arnaldo Jabor abrirá a primeira etapa do projeto do Sesc

Amador
Ribeiro Neto
amador.ribeiro@uol.com.br

PROFESSOR DA UFPB, ESCRITOR E
ESCREVE ÀS TERÇAS-FEIRAS NESTA
COLUNA
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O João Pessoa Convention & Vi-
sitors Bureau e a Prefeitura de
Gramado firmaram mais uma
parceria para ampliar os negó-
cios entre as duas capitais, onde
haverá divulgação do destino
Gramado como destino turísti-
co na cidade de João Pessoa. A
ação acontecerá no próximo dia
13, na Capital paraibana, no Ho-
tel Tropical Tambaú, e reunirá
turístico e imprensa especi-
alizada.

 O livro “De literatura e cinema”,
de autoria do professor univer-
sitário e doutorando Simão Fa-
rias Almeida, será lançado na
próxima sexta-feira, às 19 ho-
ras, na Livraria Esquina das Le-
tras do Centro Cultural Zarinha.
Numa só obra, os leitores serão
contemplados com textos de
poemas, contos e roteiros, de
curta e longa-metragem.

 A jornalista campinense Sandra
Medeiros, proprietária da em-
presa HP Serviços, que oferece
uma gama de serviços  especi-
alizados para empresas e even-
tos, comemora mais uma con-
quista profissional com a entra-
da da TV Borborema no seu rol
de clientes.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
 Sucesso ontem à noite o en-

contro da patronesse da festa
Illusion no restaurante Fidalgo.
Depois a gente mostra e con-
ta tudo.

 Solteirão convicto, George Clo-
oney foi  visto deixando um
restaurante junto de uma loi-
ra alta e sorridente, em South
Beach, Miami. O ator começou
a beber tequila às 18h30 e saiu
do local quatro horas e meia
depois, muito bem acompa-
nhado.

 A modelo britânica Kate Moss
desbancou vários “figurões”
da moda como Calvin Klein e
Alexander McQueen com um
modelo desenhado por ela
para uma popular rede de lo-
jas e que foi eleito o “vestido
do ano” na Inglaterra.

 A cantora britânica Amy Wi-
nehouse foi tratada por desi-
dratação em um hospital de
Santa Lúcia, no Caribe, após
sofrer um desmaio, informou
a “BBC”. Winehouse, de 25
anos, que está de férias na ilha,
passou uma noite no hospital
em observação, confirmou
seu porta-voz. A cantora es-
taria correndo com um grupo
de crianças antes de sofrer o
desmaio.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Arlete Wanderley Gayoso, Avanir

Mousinho, Eliane Freire, Fátima Macedo, Fernando
Pessoa Milanez, Lúcia de Fátima Dantas, Luiz Carlos
Teixeira de Carvalho, Paulo Batista de Menezes, Ramo-
nilson Arruda, Roberto Cavalcanti Ribeiro e Tereza
Cristina Vilar Nogueira.

2 O Sabor da Paraíba
A abertura do Festival Brasil Sabor, ocorrida quarta-feira pas-

sada no Salão Paraíba do Hotel Tambaú foi a comprovação
de que o evento veio realmente para ficar. Os restaurantes e
bares que participaram do evento criaram pratos especiais  -
e que pratos! -  e fizeram a degustação para os muitos convi-
dados presentes. O festival acontece até o  31 deste mês en-
volvendo restaurantes de todo o país em uma grande ação
de promoção e valorização da gastronomia brasileira. O even-
to é resultado de uma ação conjunta da Abrasel, Sebrae e
Ministério do Turismo e aqui na Paraíba o sucesso se deve ao
trabalho desenvolvido por Edílson Sobreira, atual presiden-
te da Abrasel/PB, que contou com o apoio de Denise Wollf na
organização da concorrida inauguração. Quem quiser expe-
rimentar os pratos – que estão com preços accessíveis -  é só
ir nos restaurantes participantes e sentir o verdadeiro sabor
que a Paraíba tem. Um  guia de restaurantes do Brasil Sabor
impresso está sendo distribuído gratuitamente em lugares
estratégicos, como aeroportos, postos de informações turís-
ticas, hotéis e cinemas. Pegue o seu e vá se deliciar.

2 Prato especial
E quem está participando do badalado evento de Gastrono-

mia Brasil Sabor é o restaurante Fidalgo, de Lúcia e Rena-
to Nóbrega. Com a receita de um attelette de lagosta ao
molho Bloody Mary - que é na verdade um espetinho de
lagosta grelhada com molho de tomate e vodka, eles fize-
ram na noite de lançamento. Aliás, esse prato é um dos
mais pedidos no restaurante, que funciona na Av. Antônio
Lira, no Cabo Branco.

2 Milão
As arquitetas Anelisse Lacerda e Karla Barros, amigas e sócias de

um dos mais requisitados escritórios de arquitetura da cidade,
retornaram recentemente de mais uma viagem de reciclagem
profissional. Dessa vez o destino foi Milão, onde aconteceu o
Salão do Móvel de Milão e a exposição internacional de banhei-
ros do badalado Salão Satellite.

2Reinauguração
A loja de roupas femininas CZAR, localizada no Manaíra Shopping

e que tinha como franqueada local a bonita paulista Carmem
Sanchez, conta agora com nova administração e passa a ser co-
mandada pelos próprios donos da marca, Sother Reis e a irmã
Elizabeth. Na quinta-feira (7), um badalado coquetel fará a rei-
nauguração oficial da CZAR, agora totalmente repaginada.

O presidente da Abrasel/PB, Edilson Sobreira, com Ana Paula, que participa do
evento com a lanchonete Fina Fatia

Ricardo Castro
com Denise
Wolff, da DW
Eventos, que
organizou o
coquetel.

O casal Palmari e Marcélia Rodrigues também do Brasil Sabor

2 Parabéns
Ontem, o jornalista de turis-

mo Rogério Almeida foi
alvo de muitas felicitações
pela passagem de seu ani-
versário. Dedicado e sem-
pre muito competente em
tudo que faz, Rogério é um
dos nossos melhores pro-
fissionais da área turísti-
ca e no próximo ano esta-
rá completando 20 anos de
atuação neste segmento.

Os parabéns da coluna para o jornalista de turismo Rogério Almeida
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A liberdade de cada um está vincu-
lada ao compromisso para todos os
acontecimentos humanos objetivos
que a afetam”
Jean – Paul Sartre“

A linda Ana Carolina, filha de
Maria Alice Quintans e Má-
rio Sérgio Bezerra de Lima,
aterrissou em nova idade
no sábado 2 de maio.

Amigos de Belém-PA, Salva-
dor-BA, Aracaju-SE e Reci-
fe-PE, confirmando presen-
ça no aniversário de 50
anos de Odimar Olívio Bon-
fim, no próximo dia 16.

O designer Ângelo Rafael
está participando do Minas
Trend Preview, em Belo Ho-
rizonte-MG.

A atriz Letícia Spiller foi vis-
ta provando das delícias de
La Suissa, em companhia
de André da Costa Pinto.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Movida a massas
A cerimonialista Zélia Alcântara, uma das mais bem cotadas da

cidade, reuniu um grupo de amigos para festejar o seu ani-
versário, na noite de 29 de abril, na casa de massas Coco
Bambu. Entre as presenças de relevo, estava a primeira-dama
da cidade, Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rêgo. Muito feliz,
Zélia viu a noite mergulhar na madrugada.

2 La Barca
Ainda se comenta a belíssima

festa de aniversário da es-
cola de dança La Barca, rea-
lizada no final do mês pas-
sado no Clube Campestre.
Uma seleta plateia lutou o
espaço. Gente muito bem
vestida ocupou o dancing,
ao som da espetacular or-
questra que é a Mistura
Fina. Música das décadas de
70, 80 e 90.

O solo do trompetista deu um
toque hollywodiano à noi-
te, destacando-se ainda um
número de dança do ventre,
o bolero dançado por estu-
dantes, e o sensacional sam-
ba no pé do casal Euclides
Alves e Ássima. Também
chamava a atenção, a boni-
ta decoração do clube em
que predominavam as co-
res vermelho e branco.

Iniciada às 23 horas do sábado,
a noitada estendeu-se até as
4 horas da manhã, sem que
a animação arrefecesse.

2 Pesar
Lamento registrar a repentina

morte da cronista social pa-
toense Carleusa Candeia.
Aos seus familiares, os nos-
sos mais sentidos votos de
pesar.

2 Dudu
Anunciei com uma semana de

antecipação, mas agora é
verdade: o sambista Dudu
Nobre é a atração nacional
do Projeto Seis e Meia da
próxima quinta-feira. Vocês
já sabem: será no Garden
Hotel, onde os shows estão,
sendo apresentados, en-
quanto não se realiza a re-
forma do Teatro Municipal
Severino Cabral.

2 O filme
A Pousada Sabiá, lindamente localizada no Brejo, teve dias de gran-

de agitação (no melhor sentido) com a presença de atores glo-
bais e a equipe de produção do filme “Tudo que Deus Criou”,
dirigido pelo campinense André da Costa Pinto. Estiveram hos-
pedados ali, Guta Stresser, Maria Gladys, Letícia Spiller e Paulo
Vespúcio, entre outros. As filmagens terminaram esta semana e
os artistas foram unânimes em elogiar o trabalho do jovem
diretor e o argumento, que foi mantido em segredo.

André já teve trabalho premiado.

2 Gripes
As gripes também entram e caem de moda. Não faz muito tempo,

era a gripe aviária. Sem, qualquer explicação, ela sumiu da mí-
dia. Agora, é a tal gripe suína. Eu queria que me explicassem
porque são necessários 10 dias, até que se tenha o diagnóstico de
uma paciente suspeita de estar contagiada.

2 Quadrilhas
Também estão abertas as inscrições para as quadrilhas juninas

que querem apresentar-se n´O Maior São João do Mundo. Só que
o prazo é até 10 deste mês. As classificadas vão apresentar-se
na Pirâmide do Parque do Povo, nas escolas dos bairros, nos
distritos de Galante e São José da Mata, no Aeroporto João Suas-
suna (recepcionando os turistas) e na Praça da Bandeira.

2 Sabores
Que eu me lembre, é a segunda vez que se realiza em

Campina Grande, o Festival Brasil Sabor. Hoje, no Garden Ho-
tel. São nada menos de 70 restaurantes da cidade e da região
(Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Cabedelo,
Conde, Lagoa Seca e... também João Pessoa). Abrasel, Sebrae e
Ministério do Turismo são os principais promotores do evento,
que vai resultar no livro “Segredo dos Chefs”, que será lançado
no dia (31) deste mês, último dia da promoção.

2 Cooperativa da vermelha
  Desde sexta-feira passada encontra-se em João Pessoa o executivo

Luiz Félix para ultimar a instalação da distribuidora dos vi-
nhos portugueses da marca Mundus com escritório já funcio-
nando na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, em Tambaú.

Nos dias 5, 6 e 7 deste mês estará à frente do stand da Cooperativa
na Expovnis do Hotel Transamérica onde um pavilhão do Icep
de Portugal congrega uma brigada de oito vinícolas lusas.

Em São Paulo encontra-se o sócio José Bernardinho que montou no
Pavilhão do Icep o seu QG na Paulicéia.

2 Artesanato
Começou ontem, o cadastramento dos artesãos que desejam

expor seus trabalhos na Vila Nova da Rainha, o setor do
Parque do Povo que funciona durante O Maior São João do
Mundo, este ano, indo de 29 de maio a 28 de junho. Quem
quiser se alistar, tem o prazo até 15 deste mês, das 8 horas
ao meio-dia, na Agência Municipal de Desenvolvimento
(AMDE), que fica na Rua Dom Pedro II, São José.

A primeira-dama de Campina Grande, Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rêgo (à
direita) foi prestigiar a amiga Zélia

O parzinho Nayara Sampaio e Felippe Albuquerque foi levar seu abraço à
aniversariante

A cabeleireira Jô Monteiro formando trio animado com Edna Braz e Magaly
Nogueira no Coco Bambu

A cerimonialista Zélia
Alcântara
comemorou seu
aniversário, em 29
de abril no Coco
Bambu
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2 CINEMA
X-MEN - ORIGENS - WOLVE-
RINE - Cens. 16 anos. Aventu-
ra. Box 5- 14h00, 16h30 e
19h00 (sexta a segunda-feira e
quarta-feira); 16h30, 19h00 e
21h30 (terças e quintas-fei-
ras). Box 6 - 13h30/ 16h00/
18h30/ 21h00 (sexta-feira a
segunda-feira e quarta-feira);
16h00, 18h30 e 21h00 (terças
e quintas-feiras). Box 7 -
13h00, 15h30, 18h00 e
20h30 (sexta a segunda-feira e
quarta-feira); 15h30, 18h00 e
20h30 (terças e quintas-fei-
ras). Tambiá 6 - 14h00,
16h10, 18h20 e 20h30. Cam-
pina 4 - 14h20, 16h30, 18h40
e 20h50.

A FESTA DO GARFIELD -
Cens. Livre. Animação. Box 3-
13h20/ 15h20/ 17h20/ 19h20
(de sexta-feira a quarta-feira);
15h20/ 17h20/ 19h20 (terças
e quintas-feiras).

UM LOUCO APAIXONADO -
Cens. 16 anos. Comédia ro-
mântica. Tambiá 1 - 15h50,
18h00 e 20h20.

A FMONTANHA ENFEITIÇADA
- Cens. 12 anos. Aventura.
Campina 1- 14h00 e 16h00.

OS DELÍRIOS DE CONSUMO
DE BECKY BLOOM - Cens. 12
anos. Romance. Box 8-
14h10/ 18h50 (sexta-feira a
segunda-feira e quarta-feira);
18h50 terça e quinta-feiras).
Tambiá 1 - 18h00/ 20h00.

DIVÃ - Cens. 14 anos. Tragi-
comédia. Box 4 - 13h05,
15h05, 17h05, 19h10 e
21h15 (sexta-feira a segunda-
feira e quarta-feira);  e 15h05,
17h05, 19h10 e 21h15 (terças
e quintas-feiras). Tambiá 5 -
14h10, 16h10, 18h10, 20h10.

ANJOS DA NOITE - A EVOLU-
ÇÃO - Cens. 16 anos. Ação.
Box 7- 17h20/ 19h25/ 21h30
(exceto quinta-feira, dia 30).
Tambiá 4 - 14h30/ 16h30/
18h30/ 20h30.

PRESSÁGIO. Cens. 14 anos.
Suspense.  Box 2 - 13h25 /
16h05/18h45 e 21h25 (exceto
terça-feira e quinta-feira);
16h05, 18h45 e 21h25. Cam-
pina 1 - 18h30 e 20h50.

ELE NÃO ESTÁ TÃO A FIM DE
VOCÊ. Cens. 14 anos. Comé-
dia Dramática. Direção: Ken
Kwapis. Campina 3. 14h00/
16h20/ 18h40/ 21h00.

EU ODEIO O DIA DOS NAMO-
RADOS - Cens. 12 anos. Co-
média romântica.  Box 3  -
21h20.

EVOCANDO ESPÍRITOS. Cens.
14 anos. Terror. Box 1 -
14h05/16h20/18h40/21h05
(exceto terça e quinta-feiras); e
16h20/ 18h40/ 21h05.

MONSTROS VS ALIENÍGENAS
Cens. Livre. Animação.  Tam-
biá 1 - 14h10/. Campina 1-
14h10, 16h10, 18h10 e
20h10.

VELOZES E FURIOSOS 4.
Cens. 14 anos. Ação. Box 1.
16h25 e 21h10. Tambiá
4.14h40/ 16h40/ 18h40/
20h40. Campina 3 - 14h40/
16h40/ 18h40/ 20h40

DRAGON BALL EVOLUTION.
Cens. livre. Ação. Tambiá 3 -
14h15 e 18h15. Campina 2 -
14h10 e 18h20.

SE EU FOSSE VOCÊ II - Cens.
10 anos. Comédia.  Tambiá 3 -
16h15/  20h15.

QUEM QUER SER UM MILIONÁ-
RIO? - Cens. 16 anos. Drama.
Campina 1 -  18h20/ 20h40.

Agenda

Áries (21/03 a 20/04)  -  Venus em
aspecto tenso exato com Plutão
possibilita decisões definitivas em
relacionamentos que deviam ter
terminados há muito tempo. Esta
semana será decisiva para às
soluções.não ficará pedra sobre
pedra.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Dia ótimo
para estabelecer contatos, pois você
estará, mais do que nunca, com razão e
emoções conectadas. Procure
estabelecer alguns limites no que diz
respeito à sua vida doméstica e convívio
com familiares. A tensão da fase difícil
começa a diminuir ainda este mês.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Hoje você
passará o dia mais voltado para dentro
de você. Mesmo que alguns problemas
profissionais obriguem você a estar
mais em contato com as pessoas e o
mundo, há um pedaço de você que se
recusa a se misturar e contaminar com
problemas mundanos.

Libra (21/09 a 20/10) - Nesta fase você
deve tomar cuidado com o excesso de
agressividade. Procure fazer um balanço
dos últimos acontecimentos e o que
realmente deseja de suas relações, sejam
elas comerciais ou pessoais. Procure
manter o equilíbrio mesmo que as
tensões sejam intensas.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Nesta fase todo trabalho relacionado
com as comunicações obterão ótimos
resultados. Mesmo as reuniões de
negócios tendem a ter melhores
resultados e serem mais claras nesta
fase. Objetividade na fala e na escrita
será uma marca desta fase.
Financeiramente, a fase continua ótima.

Virgem (21/08 a 20/09) -  O dia
hoje será decisiva para colocar um
ponto final em algumas questões
que estão tirando seu sono já há
alguns dias. Você começou uma
nova fase, que é de finalização
definitiva de um processo que já
dura dois anos.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Nesta
fase todo trabalho relacionado com as
comunicações obterão ótimos
resultados. Mesmo as reuniões de
negócios tendem a ter melhores
resultados e serem mais claras nesta fase.
Objetividade na fala e na escrita será uma
marca desta fase.

Peixes (20/02 a 20/03) -  A fase é
ótima para romper com tradições e
padrões de funcionamentos que já não
funcionam mais. Procure manter sua
mente em paz, não deixe que pequenos
problemas tornem-se grandes e
estraguem seus momentos de
liberdade. Sinta-se livre e viva essa
sensação. Isso fará muito bem a você.

Touro (21/04 a 20/05)  - Sol, Lua e
Saturno em ótimos aspectos estabilizam
definitivamente seus planos e você já
pode perceber os resultados de alguns
projetos. Esta é uma boa fase para você,
taurino e você não deve deixar as coisas
passarem sem criar as estruturas
necessárias para dar novos passos.

Leão (21/07 a 20/08) - Algumas
estruturas serão devidamente
estabelecidas e o inicio desse
processo possivelmente se dará no
dia de hoje. a vida financeira pede
definições e este é o momento que
você deve fazer de tudo para definir.
Afinal, está mais do que na hora.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Fase
de novos relacionamentos e novos
amores também. Tome cuidado
apenas com o excesso de intensidade
e paixão que esses relacionamentos
podem desencadear em você.
Procure ir com calma. Mantenha os
pés no chão.

Aquário (21/01 a 19/02)  - No dia
de hoje suas emoções estarão à flor da
pele, mas você não deve se deixar levar
pelo baixo astral. Procure conectar-se
às boas energias que tem recebido de
Júpiter e deixe que a sorte entre em sua
vida. Nesta fase há uma briga interna
entre o velho e o novo, o mundo
emocional positivo e as sombras.

A animação ‘A festa do Garfield’ permanece em cartaz nos cinemas de João Pessoa

DIVULGAÇÃO
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Um olhar sobre

O

Sesc leva 12 paineis às escolas
paraibanas e relatam a vida de
dois dos maiores escritores
brasileiros; projeto também
prevê a exibição gratuita de
filmes nacionais

MACHADO
E QUINTANA

Serviço Social do Comércio da Pa-
raíba está levando aos colégios e
instituições da Capital a exposição

de 12 paineis que relatam a vida do escritor
carioca Machado de Assis e do poeta gaú-
cho Mário Quintana. O projeto tem o obje-
tivo de atuar junto às escolas e incentivar o
acesso da juventude paraibana a grandes
nomes da Literatura Brasileira.

O Sesc acredita que as novas gerações
da nossa Capital têm o direito de conhecer
o trabalho de pessoas que transformaram
a realidade de toda uma época. Tenta, des-
sa forma, abrir caminho e criar ciência,
junto ao público jovem, da diversidade
cultural e literária do nosso país.

Além dos paineis, podem ser agendadas
sessões com mostras de vídeos através do
Projeto  Cinema na Escola. Os filmes exibi-
dos fazem parte da Cinemateca do Sesc, e
são escolhidos de acordo com o tema abor-
dado, dando preferência a filmes que pos-

suem cunho educativo.
Acompanham a exposição,
títulos que narram a vida
e obra dos autores Macha-
do de Assis e Mário Quin-
tana, além de outros nomes
da Literatura Brasileira.

A finalidade nas tentati-
vas de agregar temas cultu-
rais à grade curricular de es-
colas paraibanas é respal-
dar um trabalho que vem
sendo muito bem desenvol-
vido, pelo Departamento
Nacional do Sesc, em diver-
sos locais do país, através de
sua área de Literatura, que
faz circular atualmente por
todas as regiões brasileiras
exposições que recontam a
vida e a obra dos renoma-
dos autores.

Unir esse projeto ao Ci-
nema na Escola, levando
filmes de diretores brasi-

leiros, e até mesmo paraibanos, é de extre-
ma importância. O acesso a títulos nacio-
nais não é fácil, pois a ditadura comercial
holywoodiana não permite que tais obras
sejam expostas ao grande público, elas são

taxadas como produtos não rentáveis. Para
certificar que o cinema também pode ser
utilizado como um instrumento de educa-
ção, o Sesc proporcionou aos estudantes
da rede de ensino da Grande João Pessoa,
mais uma possibilidade de conhecer seus
direitos e principalmente sua realidade lo-
cal e nacional.

Machado de Assis foi um poeta, roman-
cista, dramaturgo, contista, jornalista e tea-
trólogo brasileiro. Seu legado conta com
um extenso número de obras, sendo neces-
sário apresentar destaque para seus ro-
mances, que o consagraram como o maior
nome da Literatura Brasileira.

Em sua primeira fase, a obra ficcional de
Machado de Assis tendia para o Roman-
cismo, mas converteu-se em Realismo na
segunda, quando desenvolveu um incon-
fundível estilo desiludido, sarcástico e
amargo. Esse momento da sua carreira li-
terária foi o período em que teve a oportu-
nidade de realizar a primeira narrativa
fantástica e o primeiro romance realista
brasileiro em Memórias Póstumas de Brás
Cubas. Ainda na segunda fase, Machado
produziu obras que mais tarde o colocariam
como especialista na literatura em primei-
ra pessoa (como em Dom Casmurro, onde
o narrador da obra também é seu protago-
nista).

Como jornalista, além de repórter, utili-
zava os periódicos para a publicação de
crônicas, nas quais demonstrava sua vi-
são social, comentando e criticando os cos-
tumes da sociedade da época, como tam-
bém antevendo as mutações tecnológicas
que aconteceriam no século XX, tornando-
se uma das personalidades que mais po-
pularizou o gênero no país.

Mário de Miranda Quintana foi um poe-
ta, tradutor e jornalista. Foi apreciado com
o título de um dos maiores poetas brasilei-
ros do século XX. Considerado um escritor
de poemas das coisas simples e com um
estilo marcado pela ironia, profundidade e
perfeição técnica, trabalhou como jorna-
lista por um longo período de sua vida. Tra-
duziu mais de 130 obras  da literatura uni-
versal, entre elas Em Busca do Tempo Per-
dido de Marcel Proust, Mrs. Dalloway de
Virgínia Woolf Palavras e Sangue, de Gio-
vanni Papini.

Viveu grande parte da sua vida em ho-
téis, sendo o último deles o Hotel Majestic,
no centro velho de Porto Alegre, que foi
tombado e transformado em centro cultu-
ral, sendo batizado como Casa de Cultura
Mário Quintana em sua homenagem, quan-
do ainda era vivo.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Vida e obra do gaúcho
Mário Quintana e do
carioca Machado de

Assis compõem a
mostra

#
Os grandes trabalhos do
cinema nacional
também fazem parte
do projeto realizado
pelo Sesc para
estudantes da Grande
João Pessoa
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Orçamento será entregue na sexta-feira
Documento que traz receita e despesa do Estado será encaminhado pela Secretaria de Planejamento ao governador durante reunião com secretários

  FOTO: DIVULGAÇÃOA Secretaria estadual de
Planejamento entrega
na próxima sexta-fei-

ra (8) o orçamento definitivo
para o atual exercício financei-
ro em reunião convocada pelo
governador do Estado com to-
dos os secretários e dirigentes
da administração direta, con-
forme anunciou ontem o secre-
tário de Planejamento, Ade-
mir Alves de Melo. “Nós esta-
mos com a missão de compa-
tibilizar despesa com receita.
Esse rearranjo interno será fei-
to sempre levando em consi-
deração as prioridades de Go-
verno que recaem sobre as
áreas de Educação, Saúde e Se-
gurança”, comentou.

O secretário adiantou que a
arrecadação do Estado, esti-
mada pelo governo anterior,
não será possível por conta da
crise financeira. O orçamento
previa uma arrecadação de R$
4 bilhões que se somariam a
repasses federais da ordem de
R$ 1,6 bilhão. Os cortes para
adequar o orçamento, segun-
do ele, devem recair primeiro
no custeio da máquina admi-
nistrativa e rearranjos entre
secretarias.

Só em último caso será enca-
minhada proposta de altera-
ção na Lei Orçamentária des-
te ano para ser votada na As-
sembleia Legislativa. Contu-
do, Melo prefere não adiantar
números do novo orçamento.
“Ainda não podemos anunciar
nada. Só o faremos após a apre-
ciação do governador. De mais
a mais, ainda estamos nos pre-
parando para essa maratona”,
ressaltou.

O Ministério da Integração
Nacional (MI) e o Governo do
Estado, por meio da Secretaria
de Planejamento e Gestão e em
parceria com a Cepal e o Insti-
tuto Interamericano de Coope-
ração para a Agricultura
(IICA), iniciaram o ‘Curso de
Gestão Estratégica do Desen-
volvimento Regional e Local’
na manhã dessa segunda-fei-
ra (4), na Escola Superior de
Administração Tributária
(ESAT), localizada no Distrito
Industrial de João Pessoa.

O curso prevê uma visita aos
municípios de Sapé, Itabaiana
e Mari, cidades com problemas
hídricos. A ideia do treinamen-

Cerca de 40 pessoas participam de curso de planejamento com palestrantes do Brasil e de vários países

Governo promove curso de Gestão Estratégica
to é propor caminhos para um
plano regional num território
que tem déficit hídrico.

São cerca de 40 participan-
tes que irão, desta segunda até
a sexta-feira (22), aprender as
etapas de um planejamento
estratégico com palestrantes
do Brasil, Argentina, Chile e
Colômbia. O curso é o nono de
uma série que vem ocorrendo
em todo o Brasil, e já foi reali-
zado na Bahia, Piauí, Pernam-
buco e Ceará.

Segundo secretário Henrique
Villa, da Secretaria de Políticas
de Desenvolvimento Regional,
o Nordeste vem sendo privile-
giado na política de desenvol-

vimento nacional e regional do
MI. “Após o curso, os partici-
pantes estarão preparados
para fazer planejamento regional
em qualquer parte do territó-
rio brasileiro.”, conta Villa.

Já o secretário Ademir de
Melo, da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão, que abriu o
evento, entende que o curso
mostra na prática a diferença
em relação a uma política ini-
ciada em 1990, neoliberal,
quando o governo federal pas-
sou a transferir a responsabi-
lidade da ação governamental
para o mercado, na expectati-
va de que o mercado resolve-
ria tudo.

Arte em troca de solidarieda-
de. Dez bodes ornamentais,
confeccionados por artistas
plásticos, serão leiloados no
próximo sábado (9) pelos orga-
nizadores do Cineport.

O dinheiro será revertido para
trabalhos sociais do Centro de
Apoio à Criança e ao Adolescen-
te (Cendac). O leilão vai ocorrer
às 9 horas, na Usina Cultural da
Energisa, na Capital.

Os bodes ornamentais atraem
pela beleza e riqueza de deta-
lhes. Têm tamanho natural.
Quem quiser apreciar a quali-
dade do trabalho, antes do lei-

Cineport vai destinar verba de leilão para o Cendac
  FOTO: MARCOS RUSSO

Alice Bezerra, presidente do Cendac

lão, basta fazer  visita à Usina
Cultural da Energisa.

A presidente do Cendac, Alice
Tereza Bezerra Cavalcante, pre-
tende usar os recursos arrecada-
dos para comprar equipamentos
que serão utilizados na realiza-
ção de cursos profissionalizantes.

“Esse dinheiro será transfor-
mado em obras sociais. Iremos
comprar computadores, uten-
sílios domésticos e objetos indis-
pensáveis aos nossos trabalhos
sociais”, afirma a presidente.

A solidariedade tem sido uma
marca presente na realização
do 4° Cineport. Até o dia 10, os

paraibanos poderão assistir
apresentação de filmes nacio-
nais e internacionais. Basta
apenas desembolsar a quantia
de R$ 2 para a entrada. Todo o
valor arrecadado na bilheteria
vem sendo doado para diver-
sas instituições de caridade.

“Toda noite, a diretora do Ci-
neport, Mônica Botelho, desti-
na a bilheteria para uma insti-
tuição. Para o Cendac, ela não
destinou bilheteria, mas doou
os dez bodes para serem leiloa-
dos”, explica a presidente do
Cendac, Alice Tereza.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Ação da PM
em Pocinhos
foi legal, diz
Gominho
Nathielle Ferreira
REPÒRTER

“O trabalho foi realiza-
do com legitimidade”, afir-
mou o secretário da Segu-
rança e da Defesa Social,
Gustavo Ferraz Gominho,
referindo-se à ação empre-
endida pela Polícia Militar,
no último sábado (2), du-
rante tentativa de ocupa-
ção da fazenda Cabeça de
Boi, localizada no municí-
pio de Pocinhos, às mar-
gens da BR-230. Segundo
ele, a polícia foi acionada
pela proprietária da fazen-
da, Maria do Rosário
Magno Cavalcanti, no
momento em que cerca de
30 pessoas provenientes
de Catolé de Boa Vista,
distrito de Campina Gran-
de, invadiam o local utili-
zando um ônibus fretado
e um veículo Fiat Palio.

“Segundo relatório, os
policiais foram recebidos a
tiros pelos sem terra, que
atearam fogo em um carro
e em uma residência da pro-
priedade para evitar a ação
da PM. Isso motivou uma
reação dos policiais, que fi-
zeram uso de meios auxili-
ares de contenção e uso pro-
gressivo da força para pró-
pria defesa e para controlar
a situação”, explicou o se-
cretário, acrescentando que
com o grupo de Sem Terra
foi encontrada uma espin-
garda calibre 32.

Foram presos em fla-
grante pela delegada Ma-
ria do Socorro Ribeiro os
agricultores Osvaldo Soares
Meira, 48 anos, e Nilton
Tavares de Araújo, 42, e
depois submetidos a exa-
me de corpo de delito. Dois
menores ainda foram
apreendidos por partici-
parem da invasão.

Em depoimento, Osval-
do e Nilton confirmaram
participação no incêndio
e na invasão da fazenda,
que foi planejada.


