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Lady Kate estará “pagano” hoje e amanhã no Teatro Paulo Pontes. P. 16 e 17mais

Combate ao fumo é
intensificado com
festival de grafitagem
em João Pessoa
Especialistas afirmam que fica
mais difícil se livrar do vício
quando se começa a fumar
ainda na adolescência. Os
adultos, segundo enfatizam,
encontram mais facilidade
para deixar o tabagismo P. 11

"
Operação de combate
à exploração sexual
apreende menores e
prende adultos em JP
Até o fechamento desta edição, os
policiais, membros do Ministério
Público e dirigentes de Conselhos
Tutelares haviam flagrado atos de
exploração de menores no Terminal
Rodoviário. Busca foi feita também
na Rua da Areia, Lagoa do Parque
Solon de Lucena e Gauchinha.
Mais detalhes na edição de amanhã

" Ministra Eliana
Calmon prestigia
inauguração de
Escola na Capital
Instituição de ensino superior
criada pela Defensoria Pública
do Estado da Paraíba fará a
reciclagem e aperfeiçoamento
dos defensores públicos e
assistentes jurídicos que
atendem à clientela da Justiça
Gratuita. Escola funciona em
prédio na Praça João Pessoa  P. 8

"

Obra vai englobar 70 quilômetros da BR-104 e representará um investimento de R$ 300 milhões. O processo
licitatório e a elaboração do projeto serão realizados ainda este ano, e as obras serão iniciadas em 2010. P.5

BR que liga Campina Grande
a Caruaru vai ser duplicada

  MARCOS RUSSO

SECOM

Comporta de Acauã é
aberta e espetáculo das
águas atrai curiosos
A barragem de Acauã está sangrando desde
o final da tarde da quarta-feira (13). O
manancial armazena normalmente cerca de
250 milhões de metros cúbicos de água em
46 metros de profundidade. O fechamento
da comporta será decidido pela Aesa PPPPP. 9

"
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Saúde na Escola
Secretaria Estadual de Saúde lançou,
em parceria com outras instituições,
o programa Saúde na Escola. Na
primeira etapa, o programa atenderá

81 municípios paraibanos. Para ser incluído, o
município é visto com um baixo Índice de Desen-
volvimento da Atenção Básica (Ideb).

O programa passa pela Secretaria de Saúde
de cada município, que disponibiliza as equipes
do Programa de Saúde da Família (PSF) para
cumprir o objetivo: avaliar a saúde dos alunos e
orientá-los sobre a prevenção de doenças.

Quem tem um pouco de conhecimento sabe que
o ditado popular - é melhor prevenir que remediar
- transmite uma importante lição. Também está
comprovado que se gasta muito com o tratamen-
to de doenças, depois que as pessoas são aco-
metidas, quando seria mais econômico para os
cofres públicos preveni-las.

A implantação desse programa, portanto, veio
amarrar dois polos na construção da personali-
dade: o zelo pela saúde e a cidadania pela edu-
cação. E faz isso desde o aprendizado na escola,
mostrando, quando se é ainda criança ou adoles-
cente, a oportunidade de conscientização.

Nessa direção, o assunto desperta entusi-
asmo nas pessoas que pregam a validade das
políticas públicas, de modo que alcancem be-
nefícios para a população. Esse apreço é con-

A
tagiante e funciona como estímulo.

Assim, a palavra da representante do Go-
verno do Estado, a médica Lourdinha Aragão,
ocupando hoje o cargo de secretária-executi-
va da Saúde, ressoa como uma sintonia entre
o sonho e a realidade.

Ela foi bem enfática no lançamento desse pro-
grama: “É um momento histórico, onde as secre-
tarias de Saúde e de Educação do Estado vão
atuar em conjunto para melhorar os indicadores
da educação e da saúde, a exemplo das altas ta-
xas de pessoas com doenças sexualmente trans-
missíveis e gravidez indesejada”.

O programa vai representar, inicialmente, um mo-
mento de interação. Outro aspecto: o programa re-
ceberá, anualmente, os recursos através do Fundo
Nacional de Saúde, com repasse para o Fundo
Municipal de Saúde. A intenção, bem ajustada, di-
minuirá os índices de evasão e repetência escolar
causados por problemas vinculados à saúde.

Esse entrelaçamento entre saúde e educação
sinaliza bons resultados, porque uma coisa tem
a ver com a outra. Se o aluno não apresenta
condições de saúde, é evidente que não atingi-
rá um aproveitamento escolar satisfatório. Se
ele aprende a se cuidar e a informar à sua fa-
mília sobre estes cuidados, então se torna
consequência o ensino vir a ser aceito com na-
turalidade e com vantagens.

Nesta semana a Pa-
raíba foi palco de mais
um dos escândalos se-
xuais que recentemen-
te fustigam a igreja ca-
tólica, quando um vídeo
na internet mostrava
um padre da Diocese
de Cajazeiras despido,
em atitude de orgia com um casal. Há desmentidos,
correções e pedidos de perdão do padre, do bispo e do
arcebispo, mas o que queremos aqui é o oportunizar o
fato local para uma abordagem da crise global e fun-
damental que assola a igreja em todo o mundo, atra-
vés da leitura do livro "Silêncio Sagrado - negação e
crise na igreja", em que um padre jesuíta norte-ameri-
cano responde à pergunta do cardeal arcebispo de
Los Angeles "do que temos medo?"

O livre integralmente aprovado por todos os Câ-
nones que regem hoje o Vaticano, isto é, com o ca-
rimbo do Papa e livre exposição nas prateleiras das
"Paulinas" faz declarações como: "Podemos não ter
motivos para não sentir medo, mas temos motivos
abundantes para estarmos ansiosos. E, como a his-
tória deixa claro, onde existe ansiedade a imagina-
ção se atrofia, a negação prospera e o controle tor-
na-se obsessivo".

O padre Donald Cozzens, sacerdote e escritor, le-
ciona Ciências da Religião na John Carroll Universi-
ty, dos beneditinos de Minnesota, USA, embora ele
mesmo seja jesuíta. Dedica o livro à memória dos
bispos P. Francis Murphy e Raymond A. Lucker: "ho-
mens de fé e de coragem que ousaram romper o
silêncio". Como se vê, o padre Donald é um desses
imortais homens de fé e de coragem.

Por exemplo, ele cita uma carta de Santa Catari-
na de Siena, doutora da igreja, ao Papa Gregório
XI: "Eles tem medo de ofender e fazer inimigos - e
tudo isso por causa de amor a si próprio". Às vezes
a intenção é apenas manter a paz, e isso eu lhes
digo, é a pior crueldade que se pode infligir. Em
seguida cita um jornal: "Não há vida espiritual que
não se depare com engano e desilusão, sofrimento
e confusão".

A pergunta inicial desdobra-se nos seguintes ques-
tionamentos: "Por que temos medo? Por que a igre-
ja institucional mostra-se tão defensiva? Por que ela
é tão controladora? Como uma igreja que é porta-
dora da palavra e a defensora dos oprimidos pode
manter silêncios perversos, negando até mesmo a
existência de problemas, de fato crises, pastorais e
eclesiais evidentes?"

Em resposta, o padre Donald diz que "a omissão
em estabelecer um diálogo honesto, livre e respei-
toso só pode aprofundar a crise atual que engolfa a
Igreja. Sem um diálogo saudável, a negação e os
"volteios eclesiais" que marcam os primeiros anos
de século atual continuarão a ameaçar a integrida-
de e a credibilidade de nossos próprios bispos e a
própria missões da igreja. Acima de tudo, é hora de
uma fala honesta e corajosa - hora de falar em ver-
dade e amor".

Ao preparar tal resenha neste último 13 de maio
Dia de Nossa Senhora de Fátima, passando pela Ca-
tedral das Neves por residir nas proximidades, en-
contro no Altar do Santíssimo a seguinte "Oração
pelos Sacerdotes" assinada por Maria de Lourdes
Ribeiro, iim: (um trecho) "Derramai, Senhor, sobre
todos os sacerdotes, a vossa bênção para que se-
jam pessoas de diálogo, Maria, Mãe de Jesus e de
todos os seres humanos, auxilia-os para que sejam
verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, o Eterno
Sacerdote que se entregou pela salvação de toda a
humanidade". Não mais me surpreendi com a coin-
cidência. É o que o cientista suíço C.G. Jung chamou
de "Sincronicidade".

Igreja - Silêncio Sagrado

*Armando Nóbrega Marinho é jornalista

"Podemos não ter
motivos para não sentir
medo, mas temos
motivos abundantes
para estarmos ansiosos ...

Inscrições recorde no
Desafio Sebrae de 2009
A Paraíba bateu recorde de inscrição no
Desafio Sebrae de 2009. Foram 3.941 mil
universitários paraibanos  que  se
inscreveram. As inscrições foram
encerradas, quarta-feira (13), para a 10ª
edição do game de empreendedorismo,
com o crescimento de 34% do número
de estudantes quando comparado à
edição do ano passado (2.939). Ao todo
mais 740 equipes de três e cinco
estudantes universitários foram formadas
para disputar a primeira fase do jogo

Proposta é universalizar
o Enem a partir de 2010
O novo Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) será universalizado a partir de
2010. De acordo com o Ministério da
Educação todos os estudantes da rede
pública serão obrigados a fazer a nova
prova, que pode servir também para
certificar o curso. A proposta foi
apresentada pela presidente do Conselho

Nacional dos Secretários de Educação,
Maria Auxiliadora Seabra, ao ministro da
Educação, Fernando Haddad.

Praça da Amizade será
inaugurada no Rangel

Um espaço
para lazer,
esporte, cultura
e convivência.
É baseada

nesses quatro propósitos que a Prefeitura
de João Pessoa inaugura amanhã, às 17
horas, a Praça da 'Amizade', no bairro do
Rangel. O novo espaço tem uma área
total de 5.363 m² na esquina da Av. 2 de
Fevereiro com a Rua Mourão Rangel,
bem ao lado da Igreja Católica, que
inclusive doou o terreno para a constru-
ção da praça.

Sábado Empreendedor
com oficinas e palestras
O programa Sábado Empreendedor
ciclo 2009, acontece no Centro

Universitário de João Pessoa (Unipê),
neste sábado (16). A programação
gratuita e aberta ao público, segue das 8
horas às 18 horas, com 750 vagas em
10 oficinas e oito palestras para os
interessados. Nesta edição, o destaque
fica por conta das oficinas de ‘Novas
Regras Ortográficas’ e ‘Operações
Financeiras HP12C’. O projeto é uma
parceria entre o Sebrae e Unipê, através
da troca de informações e conhecimento.

Funasa inscreve para
concurso até amanhã
As inscrições para o  concurso da
Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
que oferece 411 vagas de níveis superior
e médio em todo o país, sendo cinco de
nível superior e uma de nível médio em
João Pessoa, terminam neste domingo.
Quem quiser concorrer a uma das vagas
do órgão, que é ligado ao Ministério da
Saúde, terá que se inscrever pela
internet, no site da organizadora do
concurso, a Fundação Cesgranrio.

chicocardoso_cz@hotmail.com

Armando Nóbrega Marinho
auniaoredacao@gmail.com



3ESTADUAL JOÃO PESSOA, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2009
 A UNIÃO

Governo tenta atrair
novas empresas à PB

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Edivaldo Nóbrega, mantém
contatos com  sete grupos empresariais de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro

CHARGE DO DIA

Sebastião Nery
sebastiãonery@ig.com.br/
www.sebastiãonery.com.br

Rio - "Três dados de marfim e um copo de couro faziam
parte do butim da minha incursão. Será que houve tempo
para um arremesso favorável, dois, seis, um terno ou mesmo
uma quina? Com esses dados, eu joguei mais tarde, quando
fomos transferidos do campo de prisioneiros no Palatinado
Superior ao campo maior de Bad Aibling, a céu aberto, com
um rapaz da minha idade, pelo que eu já ansiava na escura
floresta de pinheiros e que agora de fato se chamava Joseph e
falava um alto alemão bávaro".

- "Chovia muito. Escavamos um buraco na terra para nos
abrigar. Quando chovia, ficávamos sentados debaixo de uma
lona de barraca que pertencia a ele. Falávamos de Deus e do
mundo. Assim como eu, ele havia sido coroinha. Ele efetiva-
mente e por muito tempo, eu apenas substituto temporário. Ele
continuava acreditando, para mim nada mais era sagrado".

Os dados de Joseph

Piolhos
- "Ambos estávamos cheios de piolhos. Isso pouco  preo-

cupava. Também ele escrevia poemas, porém queria subir
na vida de um modo bem diferente. Isso crescerá a ponto de
se tornar história apenas mais tarde, aos poucos. Por en-
quanto, os broches da Linha Ocidental é que importam".

- "Ainda no campo maior de prisioneiros de Bad Ai-
bling, três cigarros da marca Camel valeram para mim
um saquinho de cominho, que eu mastiguei me recor-
dando de repolho com carne de porco temperada com
cominho: uma receita do mestre desaparecido".

- "E parte do cominho que eu negociei dei a meu compa-
nheiro, com o qual eu ficava sentado sob a lona de uma
barraca, enquanto a chuva demorava e de quando em
vez jogava os três dados especulando acerca de nosso
futuro. Aí está ele, seu nome é Joseph, fala comigo em voz
imperturbavelmente baixa, até mesmo suave e não quer
me sair da cabeça".

Futuro
- "Eu queria me tornar isso,

ele aquilo. Eu dizia, há mais
de uma verdade. Ele dizia, há
uma única, a única. Eu dizia
não acreditar em mais nada.
Ele encilhava um dogma
atrás do outro. Eu chamava:
Joseph, tu por certo queres
te tornar grão-inquisidor ou
talvez chegar ainda mais
longe.

- "Ele sempre conseguia fa-
zer alguns pontos a mais, e
ao lançar os dados citava
Santo Agostinho, como se
suas confissões estivessem
deitadas diante dele na ver-
são latina. Assim falávamos
e jogávamos dia a dia, até
que, por estar em casa na re-
gião bávara, foi liberado cer-
to dia, enquanto eu, por não
ter um endereço pátrio ga-
rantido e por isso sem lugar
para ir, tive de passar pelo
combate aos piolhos e pelo
campo de trabalhos força-
dos"

Nazismo
- "Meu nazismo juvenil de

outrora parecia ter sido expeli-
do minuciosamente pelo suor.
Com esse passado se arras-
tando teimosamente, eu não
queria ter nada a ver. Nenhu-
ma das ideias já estragadas
era capaz de me atrair, ainda
que, no lugar em que no pas-
sado a única ideia válida havia
enganchado tudo com tudo,
agora bocejasse uma fissura".

- "Mas como essa rachadura
que, se não era visível, se abria
interiormente, poderia ser pre-
enchida? Provavelmente foi a
busca de sentido constante e
difusa que salvou o jovem aco-
plador durante as longas pau-
sas obrigatórias, nas quais ele
começou a estudar com afinco,
longe dos camaradas que dis-
cutiam e iluminado apenas por
uma lâmpada de carbureto, as
leis brônzeas e as palavras de
uma língua morta, acabando
por fazer com que ao fim das
contas ele ainda se tornasse
aluno de verdade".

Latim
 - "A absurda situação se manteve de modo tão nítido que

ainda hoje me ouço conjugar verbos. Nenhum dúvida: aquele
jovem acoplador, que procurava melhorar, diligente e teimo-
samente, seu latim 950 metros abaixo da crosta terrestre, sou
eu. Assim como nos tempos da escola, faz caretas e enquanto
isso martela seu ditozinho: qui quae quod cuius cuius".

- "Eu faço troça dele, chamo-o de "figura ridícula", mas ele
não se deixa desviar, quer preencher o vazio com alguma coi-
sa, ainda que seja com o entulho de uma língua, que seu cama-
rada no campo maior de Bad Aibling dominava e que tam-
bém havia chamado de "dominadora do mundo por toda a
eternidade". Mais ainda: Josef chegava a afirmar que sonhava
segundo as regras irrevogáveis dessa língua".

“Paraíba democrática, terra amada”

omo parte da política do
Governo do Estado de
atrair novas empresas
que queiram se instalar

e investir na Paraíba, o secretá-
rio de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, Edivaldo Nó-
brega, estará mantendo conta-
tos com dirigentes de sete gru-
pos empresariais nos estados de
Santa Catarina, São Paulo e Rio
de Janeiro, nos próximos dias.

O secretário informou que os
trabalhos começaram ontem,
quando participou da Quinta
Reunião Ordinária do Fórum
Nacional dos Secretários e Diri-
gentes Estaduais do Turismo, em

Florianópolis. Neste  sábado (16),
no Rio de Janeiro, ele fará visita a
um dos maiores estaleiros do
país, que pretende instalar uma
filial na Capital paraibana.

Na segunda-feira (18), estará
em São Paulo, capital, e lá vai
manter reuniões com diretores
de uma empresa de pesquisa e
mineração; no dia seguinte, 19,
chega a Santo André, no ABC
Paulista, e visita uma fábrica de
módulos de metal; dia 20, no Bair-
ro do Alto da Lapa, em uma in-
dústria de beneficiamento de fios;
e no dia 21, numa indústria me-
talúrgica de Araçariguama.

“Não podemos ainda revelar

Seminário discute hoje a fruticultura
As regiões do Seridó e do Cu-

rimataú paraibanos estão de-
senvolvendo ações no agrone-
gócio, motivando o setor frutí-
fero. Por se destacar na produ-
ção de caju, esse território inte-
grado aposta na capacitação
para o trabalho em grupo e re-
aliza o 1º Seminário do Seridó e
Curimataú. O evento será rea-
lizado neste sábado, na cidade
de Cuité, no auditório do Cen-
tro de Educação e  Saúde da
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG).

No segundo ano de andamen-

os detalhes sobre as empresas
que iremos visitar, porque existe
uma verdadeira concorrência
entre os estados nordestinos na
busca por mais empreendimen-
tos. O que posso garantir, con-
cluiu, é que deverão ser geradas
centenas de empregos para os
municípios paraibanos”, previu
Edivaldo da Nóbrega.

Ele lembrou ser esta “a pri-
meira viagem que realizamos
com o objetivo de participar de
um evento importante, de âm-
bito nacional, e tentar conven-
cer empresários de outros es-
tados a instalarem empresas
na Paraíba”.

to, o projeto de fruticultura do
Seridó/Curimataú, apoiado pelo
Sebrae e parceiros, envolve 200
produtores de manga, gravio-
la, pinha e outras espécies. Além
de reunir a cadeia de investido-
res do ramo das frutas, o semi-
nário vai receber caravanas de
outras regiões, como a do Brejo
paraibano, que vai levar os agri-
cultores da Associação de Pro-
moção do Desenvolvimento
Sustentável (Aprodes).

Um dos problemas enfrenta-
dos pelos fruticultores nesse
território é o desmanche das

associações devido à falta de
novos membros, segundo o ges-
tor do projeto de Fruticultura
do Sebrae, Felipe Cavalcante.
No intuito de fortalecer essa ca-
deia, o projeto convida novos
integrantes a participarem das
cinco associações existentes ou
a ajudar a formar outras. “Se
trabalharmos com o associati-
vismo podemos chegar a um
volume de vendas maior, dan-
do mais respaldo à produção
local”, explicou Felipe Caval-
cante.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

EM CUITÉ

C
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Economista tranquiliza poupadores
Profissional diz que cobrança do imposto só atingirá saldo de caderneta que ultrapassar R$ 50 mil. E, ainda, se a Selic ficar abaixo de 10,25% ao ano

Cleane Costa
REPÓRTER

partir de 2010, o poupa-
dor que tiver depósitos
acima de R$ 50 mil esta-

rá sujeito ao pagamento de im-
posto sobre o rendimento do
valor que ultrapassar essa quan-
tia. Apesar do impacto do anún-
cio, os economistas afirmam que
não há motivo para pânico e
tranquilizam especialmente os
pequenos poupadores, os quais
não serão atingidos pela medida
do governo federal.

O economista Cláudio Rocha
comentou que o anúncio da
medida vem provocando uma
confusão na cabeça das pessoas,
porque a maioria está enten-
dendo que o imposto incidirá
sobre o total do investimento
da poupança. Ele explicou que
não é assim: a tributação so-
mente incidirá sobre os rendi-
mentos do valor aplicado que
ultrapassar os R$ 50 mil. As-
sim mesmo somente se a Selic
(taxa referencial de juro) ficar
abaixo de 10,25% ao ano.

REMUNERAÇÃO
Para facilitar a compreensão,

o economista informou que os
juros da poupança são resul-
tantes do rendimento de 0,5%
ao mês mais a correção mone-
tária, o que ao final do ano cor-
responde a quase 7%. De acor-
do com o anúncio do governo
federal, o imposto incidirá so-
mente sobre o rendimento, ou
seja, sobre o valor resultante da
taxa de 0,5%. "Não há motivo
para pânico, porque o leão é
manso", observou.

Como exemplo, Cláudio Ro-
cha citou uma pessoa com um
depósito na poupança no va-
lor de R$ 55 mil. Nesse caso, o
imposto vai incidir somente
sobre os rendimentos (0,5%)
obtidos com os R$ 5 mil (quan-
tia que ultrapassa o valor de R$

50 mil), ou seja, a tributação
será em cima de R$ 25. Além
disso, se a Selic estiver em
10,25% não haverá taxação.

TETO
O economista paraibano

lembrou ainda que a pessoa que
possui a caderneta de poupan-
ça como única aplicação não
pagará Imposto de Renda, se o
teto deste investimento for da
ordem de R$ 850 mil. Confor-
me disse, a medida atingirá so-
mente 1% dos aplicadores bra-
sileiros, já que 99% das cader-
netas no Brasil são de aplica-
ção de R$ 100 até R$ 50 mil.

Cláudio Rocha comentou ain-
da que o perfil do investidor de
caderneta de poupança é con-
servador, ou seja, na maioria

das vezes são pessoas que não
entendem o funcionamento do
mercado de investimentos e pre-
ferem não se arriscar. Na sua
opinião, os investidores mais
agressivos não têm aplicação na
poupança. Por isso, acredita que
esse poupador não sairá em
busca de outra opção de inves-
timento.

A MEDIDA
O governo federal explicou que

a medida tem objetivo de evitar
que a poupança seja alvo de es-
peculação por parte dos investi-
dores. Ao mesmo tempo, ela po-
derá permitir quedas da taxa
básica de juros. Vale salientar
que, para começar a vigorar, a
medida ainda precisa ser apro-
vada pelo Congresso Nacional.

PRINCIPAIS MUDANÇAS DA POUPANÇA!

6 A tributação de Imposto de Renda incidirá sobre os depósitos superiores a R$ 50 mil.

Os valores inferiores continuam isentos.

6 A tributação somente incidirá sobre os rendimentos do valor aplicado que

ultrapassar os R$ 50 mil. Assim mesmo somente se a Selic (taxa referencial de

juro) ficar abaixo de 10,25% ao ano.

6 A tributação começará em 2010. Por isso, o pagamento ocorrerá na declara-

ção do ajuste do Imposto de Renda de 2011.

O economista Cláudio Rocha
informou que não haverá mu-
danças para o investidor da
caderneta de poupança sobre
as aplicações em 2009. O paga-
mento do imposto, conforme
esclareceu, não é na fonte e so-
mente acontecerá na declara-
ção do ajuste do Imposto de
Renda de 2011, já que a medida
só entra em vigor em 2010.

O Hospital de Emergência e
Trauma Senador Humberto
Lucena (HETSHL) da cidade
de João Pessoa, cujo serviço
básico é oferecer a população
paraibana tratamento em ex-
celência no setor urgência e
emergência, com destaque
para ampliação dos procedi-
mentos de alta complexidade,
enfrenta problemas para
atender o público devido ao
grande número de procura
por seus serviços.
   Boa parte do público busca a
solução para pequenos proble-
mas na área de saúde que são
de atendimento exclusivo em
outros hospitais.

Esse problema é um dos gran-
des desafios da atual adminis-
tração do complexo hospitalar,
que já está empenhada em de-
finir o perfil dos pacientes que
devem ser atendidos no hospi-
tal. Conforme informações da
diretora da instituição, a mé-
dica Aleuda Nagila de Sá Car-
doso, já está em fase de elabo-
ração, uma campanha que será
destinada a conscientizar a co-
munidade e os profissionais de
saúde sobre as características
do atendimento a instituição.

Segundo a médica os pacien-

Trauma fará campanha para
divulgar perfil de atendimento

Os desmandos administrati-
vos, praticados pela gestão an-
terior, no Centro Formador de
Recursos Humanos (Cefor), já
denunciados pelo Ministério
Público Federal (MPF), estão
sendo investigados pelos Tribu-
nais de Contas da União (TCU)
e do Estado (TCE).

De acordo com Rita Pereira,
diretora-geral do Cefor, a situ-
ação é tão grave que até o Mi-
nistério Público Federal (MPF)
pediu a suspensão dos convê-
nios. Cerca de 800 pessoas fo-
ram afetadas pela paralisação
dos cursos oferecidos pelo ór-
gão, que é vinculado à Secreta-
ria Estadual da Saúde (SES).

"Os projetos pedagógicos da
instituição sofreram claras de-

tes atendidos no Hospital de
Trauma, permanecem por um
período de 3 a 5 dias, quando se
trata de um quadro agudo. Pas-
sado esse período o paciente é
encaminhado para a fase final
de recuperação, dependendo
do caso, para outra instituição
hospitalar ou receberá alta
para retornar a sua residência.
Esse procedimento ocorre des-
sa forma para que os leitos se-
jam ocupados por outros paci-
entes e, especialmente, sejam
destinados para pacientes que
necessitem de procedimentos
de alta complexidade do hos-
pital.

QUALIDADE
Ações diversas já estão sendo

realizadas pela direção geral do
hospital para oferecer cada vez
mais atendimento de qualida-
de a população.

Uma dessas importantes
ações concretizada é o serviço do
Laboratório de Análises Clínicas
que, apesar de ter sido fundado
em julho de 2001, somente pas-
sou a funcionar no dia 16 de
março último na atual gestão, e
consumiu  recursos da ordem de
R$ 300 mil com a compra de equi-
pamentos automatizados.

Cefor procura normalizar
oferta de curso para servidor

ficiências nas suas conduções,
a exemplo das qualificações
para formação de agentes co-
munitários de saúde e do curso
complementar de auxiliar e téc-
nico de enfermagem", contou.

A diretora informou que está
adotando as providências ne-
cessárias para garantir que as
pessoas concluam seus cursos,
retomando o cronograma nor-
mal de trabalho do Centro. "Os
problemas são muitos, mas es-
tamos trabalhando com o
apoio do secretário José Maria
de França, para resgatar a cre-
dibilidade e a referência que o
Cefor sempre teve perante a
sociedade paraibana", garan-
tiu Rita Pereira.

Aplicação feita em 2009 não sofrerá mudança
Durante o anúncio da medi-

da, o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, informou que o
governo irá reduzir este ano o
Imposto de Renda cobrado so-
bre outros investimentos finan-
ceiros que não a caderneta de
poupança.

Segundo o ministro, essa re-
dução é para evitar que apli-
cações de renda fixa, por exem-

plo, não tenham rendimento
líquido menor do que o da pou-
pança caso haja uma nova re-
dução da taxa básica de juros,
que hoje está em 10,25% ao
ano. "Os investidores perdem
a rentabilidade da Selic  nós
atenuamos essa queda de ren-
dimento com a redução do Im-
posto de Renda em 2009", afir-
mou Mantega.

A

Novas alterações na aplicação da caderneta só atingirão 1% dos poupadores

  FOTO: BRACO LUCENA
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“Paraíba democrática, terra amada”

Trecho da BR-104 será
duplicado em 70 km

Parceria entre o Governo do Estado e a União vai permitir a execução dos trabalhos
no ano de 2010 em perímetro que liga as cidades de Campina Grande e Caruaru

O

*Carlos Chagas É JORNALISTA

Só falta editar as 
partidas de futebol

Carlos Chagas
oul.com.br

Brasília (Alô) – Vamos supor, só para argumentar, que Fla-
mengo e Corintians cheguem à final do “brasileirão”.  De um
lado Ronaldo Fenômeno, de outro o Imperador Adriano, am-
bos no auge de suas performances. Atrás deles, duas torcidas
em paroxismo, assim como o país inteiro de olho nas telinhas.
Sabemos  que desde a periferia do estádio, seja o Maracanã, seja
o Morumbi, o pau vai cantar. Nas arquibancadas, nem se fala,
mas no gramado, pior ainda. Cotoveladas, protestos, sacrifícios,
esforços inauditos dos craques, gols e defesas maravilhosas.

O leitor que faça sua opção a respeito do vencedor, mas a
verdade é que o Brasil inteiro estará paralisado diante da
transmissão de um dos maiores espetáculos do planeta.

Suponhamos, porém, que  a nova  moda a ser adotada pelo
Supremo Tribunal Federal se alastre por todas as atividades
nacionais. Que até um Flamengo e Corintians não possa ser
transmitido ao vivo, tenha que ser editado, expurgando-se do
som e das imagens aquilo que poderia ser prejudicial ao  bom
desenvolvimento do futebol.  Palavrões, agressões, violência,
até coro e  gestos obscenos precisariam ser censurados nos
estádios  para salvaguardar a essência da arte  futebolística.

Pois é. O ministro Gilmar Mendes,  presidente do Supremo, 
pretende impedir a transmissão ao vivo das sessões da mais
alta Corte nacional de justiça, visando evitar cenas desagra-
dáveis como a acontecida dias atrás, quando do bate-boca
entre ele e o ministro Joaquim Barbosa. Seriam censuradas e  
editadas as intervenções dos meretíssimos, o público assisti-
ria apenas um festival de pasmaceiras, quando não uma pro-
cissão de autoelogios, rapa-pés, louvações  e sucedâneos. Ja-
mais o cidadão comum perceberia  a evidência de que juízes
são seres humanos, mantém suas idiossincrasias, seus amu-
os, suas emoções e suas personalidades como mola propulso-
ra de suas sentenças. 

Progredindo a sugestão, logo  os tribunais superiores, os
tribunais de justiça dos estados e os juízos singulares estabe-
lecerão o mesmo critério. Pior ainda, se o Congresso seguir o 
exemplo e proibir  a  exposição das sessões na hora em que 
acontecem. O eleitorado passará a receber visões distorcidas
do que realmente se passa  na Câmara e no Senado, tornando-
se incapaz de decidir quando das eleições. Se são todos anjos,
arcanjos e querubins, para que votar?

É preciso  tomar cuidado, porque a sociedade tem o direito
de saber tudo o que se passa nela e em suas instituições. Tudo
de bom e de mau. De certo e de errado. De ódio e de amor.
Apenas por aí poderemos aprimorar-nos...

DEPOIS, RECLAMAM...
Para tornar o lixo ainda mais mal-cheiroso, o deputado

Sergio Moraes anunciou estar impetrando mandado de
segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para anu-
lar sua destituição do cargo de relator do Conselho de
Ética da Câmara.

Depois, deputados e senadores reclamam da interferên-
cia, sem dúvida indébita, do Poder Judiciário nas atribui-
ções do Legislativo. No vazio da legislação não votada, os
tribunais superiores julgam-se  no direito de agir, muitas
vezes legislando e criando normas que só poderiam provir
do Congresso, ou seja, da representação popular.

Só que agora ficou pior. O parlamentar que “se lixa”
para a opinião pública invoca a mais alta Corte nacional
de justiça para obstar um direito líquido e certo de seus
companheiros, que foi o de destituí-lo de atribuições que
desonrou verbalmente. Daqui a pouco vai exigir na Justi-
ça a prerrogativa de continuar fornecendo passagens aé-
reas gratuitas a parentes e amigos...

#
Construção do Hospital
de Emergência e
Trauma de CG deverá
estar concluída em
outubro e vai consumir
R$ 85 milhões

Governo da Paraíba vai
duplicar a BR-104 no
trecho que liga as cida-

des de Campina Grande e Ca-
ruaru, numa extensão de 70 qui-
lômetros. A obra será executa-
da em parceria com o governo
federal, a um custo de R$ 300
milhões. A duplicação foi um dos
assuntos tratados pelo Gover-
no do Estado,  em Brasília, com
o ministro dos Transportes, Al-
fredo do Nascimento, e o dire-
tor geral do Departamento Na-
cional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit), Mauro Bar-
bosa Silva. A elaboração do  pro-
jeto e a licitação serão feitas ain-
da este ano, e a obra vai come-
çar em 2010.

O Governo do Estado inspe-
cionou ontem as obras do Hos-
pital de Emergência e Trauma
da cidade. Os serviços devem

ser concluídos no mês de outu-
bro, faltando apenas a compra
de equipamentos e sua instala-
ção. Para a conclusão foram
gastos R$ 85 milhões, e na aqui-
sição dos equipamentos mais
R$ 15 milhões.

Ainda em Campina Grande,
o Governo estadual apoiou

evento em homenagem ao
‘Dia das Mães’ promovido pela
Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande e realizado na
casa de show ‘Spazzio’. O
evento também contou com o
apoio da Fundação Estadual
da Criança e do Adolescente
(Fundac), Fundação de Ação
Comunitária (FAC) e do Cen-
tro de Apoio à Criança e ao
Adolescente (Cendac).

Presentes ao evento, os se-
cretários da Saúde José Maria
de França (Saúde); de Interio-
rização, Francisco de Assis; as
presidentes da Fundação Ação
Comunitária (FAC), Lúcia Bra-
ga, e do Centro de Apoio à Cri-
ança e ao Adolescente (Cen-
dac), Tereza Alice Bezerra,
além dos deputados Vital do
Rego Filho (federal) e Guilher-
me Almeida (estadual).

Defesa Civil Nacional fiscaliza
obra de reconstrução de Camará

Cehap convoca
portadores de
deficiências
classificados

O Governo publicou no Diário
Oficial do Estado, edição desta sex-
ta-feira (15), edital convocando
para perícia médica portadores
de deficiências classificados no
concurso público da Cehap. O
presidente da Cehap, Carlos
Mangueira, informa que a Secre-
taria de Administração fará a
homologação do concurso, após
realização da perícia médica dos
classificados. “Com a homolo-
gação do concurso, a Secretaria
de Administração estará envi-
ando à Cehap cronograma para
contratação dos novos concur-
sados”, acrescenta.

Os classificados  deverão com-
parecer à Junta Médica do Esta-
do , no próximo dia 22 de maio.

Os convocados são: Carlos
Augusto Gomes Correia (admi-
nistrador), Elias Marques Fer-
reira Filho (advogado), Klyber
Oliveira da Nóbrega (conta-
dor), Ana Valesca de Lucena
Cabino (engenheira), Severino
Elias Simões Neto (serviço so-
cial), Noelma Vasconcelos de
Lima (assistente administrati-
vo), André Luiz Madruga Har-
daman (auxiliar de serviços
administrativos), Viviane Sil-
va Santos e Renato Nunes (au-
xiliares de serviços gerais).

Os engenheiros da Secretaria
Nacional de Defesa Civil,
Eduardo Buani Santos e Elísio
Eustáquio da Silva, que fiscali-
zaram esta semana as obras de
reconstrução executadas pelo
Governo do Estado em Alagoa
Grande, orçadas em R$ 7,7 mi-
lhões, conforme previsto no
Convênio 319/2004, disseram
que com medidas de manuten-
ção e monitoramento poderiam
ter sido evitados ou minimiza-
dos os danos causados pelo
rompimento da barragem de
Camará.

Eduardo Buani Santos infor-
mou, durante visita à sede da
Defesa Civil Estadual nessa
sexta-feira (15), que foram vis-
toriados vários itens como
pontes, estradas vicinais e
construção de casas. “Todos os
itens vistoriados até agora es-
tão concluídos sob o ponto de
vista técnico. A nossa vistoria
não terminou e no dia 15 de ju-
nho estaremos retornando à Pa-
raíba para concluí-la”, adiantou.

Com relação ao rompimento
da barragem, Buani comentou
que cuidados com a manuten-
ção e acompanhamento das
condições do reservatório re-
sultariam em uma melhor pre-
visão de risco em Camará e,
mesmo que acontecesse o rom-
pimento, os efeitos dos danos

seriam minimizados.
Já o engenheiro Elísio Eustá-

quio da Silva avaliou como po-
sitivas as medidas preventivas
adotadas pelo Governo do Es-
tado para evitar que desastres
como o rompimento da barra-
gem Camará se repitam. Lem-
brou que a prevenção é melhor
do que a reconstrução, a recu-
peração e o socorro a uma co-
munidade atingida.

BARRAGEM DE ACAUÃ
“Inclusive, agora, tive conhe-

cimento que a barragem de
Acauã está sendo monitorada.
Também soubemos que está
sendo providenciado o extrava-
samento do excedente de sua
capacidade de armazenamento
de água. São medidas necessá-
rias e importantíssimas para
prevenir um desastre e uma si-
tuação de emergência que pos-
sa atingir as cidades vizinhas,
além de preservar a integrida-
de das populações residentes em
áreas de risco”, concluiu.

Os técnicos da Secretaria
Nacional de Defesa Civil foram
recebidos pelo secretário exe-
cutivo de Infraestrutura, Fran-
cisco Carlos Firmino de Souza,
e pelo coronel Sinval Pinheiro,
coordenador da Defesa Civil
Estadual.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO  (ZEZINHO)
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“Paraíba democrática, terra amada”

Três adutoras garantirão
água para 250 mil na PB

O Governo do Estado anunciou a retomada das obras que estavam paralisadas e
vai investir R$ 95 milhões nos sistemas adutores de Acauã,Congo e Capivara

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

O Procon de João Pessoa, em uma ação conjunta com a Secre-
taria de Turismo (Setur), está fiscalizando os hotéis, pousadas e
restaurantes de João Pessoa no intuito de verificar se os estabe-
lecimentos estão de acordo com o Código de Defesa do Consu-
midor. Uma pousada no Cabo Branco foi interditada por práti-
cas abusivas contra o consumidor, a exemplo de falta de infor-
mações claras e precisas e ainda propaganda enganosa quanto
às instalações do estabelecimento. A pousada havia sido fisca-
lizada e notificada, anteriormente, pela Setur, Seplan, Corpo de
Bombeiros, Vigilância Sanitária e Procon-JP, por não possuir
nenhuma documentação obrigatória como alvará de funcio-
namento, licença sanitária, certificado do Ministério do Turis-
mo e a certificação do Corpo de Bombeiros, que estava vencida
desde 2006. O estabelecimento teve um prazo de 72 horas para
se adequar, mas descumpriu a determinação, o que resultou na
interdição. O proprietário terá agora um prazo de 10 dias para
apresentar defesa ao Procon-JP e poderá pagar multa que varia
de 200 a 3 milhões de Ufirs municipais (cada uma equivale a
cerca de R$ 20,00). A reabertura da pousada somente ocorrerá
com o termo de liberação expedido pelo Procon-JP após nova
visita ao local.Os fiscais do Procon-JP receberam treinamento
no início de março para atuarem em fiscalizações específicas
da área de turismo.

Fiscalizações de hotéis,
pousadas e restaurantes

Adiamento
Devido as fortes chuvas em

Patos-PB que causaram proble-
mas na área do Terreiro do For-
ró, foi adiado para os dias 21 e
22 de agosto a II Semana Uni-
versitária de Patos e o II Festi-
val Gastronômico e Cultural do
Sertão paraibano. O evento
permanecerá no Terreiro do
Forró - restaurante Coreto II Pi-
rão de Queijo, no mesmo horá-
rio, das 18 às 22 horas. Segun-
do a Defesa Civil Municipal, cer-
ca de duas mil famílias estão
desabrigadas, pelos menos três
fábricas de sapatos ficaram
inundadas e mais de 200 ani-
mais, entre bois, cavalos, por-
cos morreram. Informa o coor-
denador do evento, o turismó-
logo Dorgival Macedo, filho.

Expresso do Forró em Campina
Com embarque de João Pessoa para a Estação Ferroviária

de Campina Grande a Luck Receptivo inicia no próximo dia
24 passeio para o Expresso do Forró. O trem com um trio de
forrozeiros circula por belas paisagens com destino a Galan-
te onde a festa continua. No retorno a Campina é oferecida
uma visita panorâmica da cidade incluindo o Centro de Ar-
tesanato e a Vila de São João. Tudo termina no Parque do
Povo onde acontece a grande festa junina, com campeonatos
de quadrilhas, forró e shows com artistas de renome. Retor-
no a João Pessoa previsto para a madrugada. As saídas ocor-
rerão até o dia 28 de junho. Mais informações:
www.luckreceptivo.com.br ou pelo fone (83) 3247-1856.

Caras
Na edição nacional da revista Caras desta semana (edição

810, de 13 de maio) registro o agradecimento pela nota e foto
deste jornalista no Conrad Cassino & Resort em Punta Del
Este, Uruguai, onde tive o privilégio de conferir o show de
nível internacional da cantora cubana-norte-americana Gló-
ria Estefan, acompanhada pela Miami Sound Orquestra.

Condor
 Em tempo de crise a Condor, companhia aérea alemã de

voos fretados (charters) conhecida mundialmente, cancelou
as frequências que ligavam Frankfurt ao Recife. Mais uma
baixa para o turismo nordestino.

 Viagem de menor
 O Conselho Nacional de

Justiça dispensou a autori-
zação judicial para que cri-
anças e adolescentes viajem
ao Exterior, sozinhos ou em
companhia de terceiros
maiores e capazes, desde que
autorizados por ambos os
genitores, ou pelos respon-
sáveis, por documento escri-
to com foto do menor e com
firma. Esta é uma boa notí-
cia para as agências de via-
gens que levam crianças a
Disney e outros destinos no
exterior. A resolução já en-
trou em vigor e revoga as
Resoluções 51, de 25 de mar-
ço de 2008, e 55, de 13 de maio
de 2008.

Cagepa fica mais perto da sociedade
Com a finalidade de prestar um

serviço de qualidade aos usuári-
os, ao cidadão contribuinte, ou-
vindo reclamações, sugestões, e
procurando solucionar proble-
mas, diversos órgãos estaduais já
dispõem de um serviço funda-
mental, a Ouvidoria. O Governo
do Estado, a Secretaria da Saúde,
a Agevisa, a Polícia Militar, den-
tre outras instituições dispõem
deste canal de comunicação com
o público.

Um dos serviços mais recen-
tes disponíveis ao cidadão é a
Ouvidoria da Cagepa. O ouvi-
dor é Humberto Almeida, ad-
vogado, jornalista, administra-
dor de empresas e funcionário
da empresa há 34 anos. A par-

tir da atual administração da
Cagepa a Ouvidoria existe de
fato e de direito, funcionando
na sede da empresa, bairro de
Jaguaribe, João Pessoa.

As pessoas podem ser atendi-
das pessoalmente na Ouvidoria,
pelo telefone 3218 1366 ou ainda
por e-mail ouvidoria@cagepa.
pb.gov.br.

O ouvidor Humberto Almei-
da chama a atenção da popu-
lação no sentido de que a Ouvi-
doria é a última instância que o
público deve procurar quando
o atendimento através do tele-
fone 115, uma linha direta que
funciona há muitos anos, com
25 canais para atender aos usu-
ários, não solucionar, ou demo-

rar resolver a questão. Quando
as pessoas se dirigirem à Ouvi-
doria devem ter em mãos o nú-
mero do protocolo do atendi-
mento no telefone 115, para fa-
cilitar o trabalho.

Humberto Almeida esclarece
que se o cidadão procurar primei-
ro a Ouvidoria, antes de ligar para
o 115, ele também será atendido,
não haverá qualquer burocracia
e buscará a melhor solução para
a reclamação apresentada.

O expediente da Ouvidoria da
Cagepa é de segunda a sexta-fei-
ra das 7 horas às 11h30 e das 13
horas às 17h30. A sede da Cage-
pa em Jaguaribe fica localizada na
Rua Feliciano Cirne, s/n.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Josélio Carneiro
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Governo do Estado
anunciou a retomada
das obras de três adu-

toras (Acauã, Congo e Capiva-
ra). No total, serão beneficiados
cerca de 250 mil paraibanos com
água de qualidade e, para tanto,
a gestão atual investirá algo em
torno de R$ 95 milhões na cons-
trução de 329 quilômetros de
adutoras.

A conclusão do sistema adu-
tor Acauã está prevista para o
final de dezembro deste ano. Este
sistema foi projetado em 2001 e
apenas em 2007 as obras tive-
ram início por conta de recursos
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), do governo
federal. A extensão da adutora
Acauã é de 93 quilômetros.

Para a retomada do sistema
adutor Acauã, o Ministério da
Integração Nacional já depositou
R$ 28 milhões na conta do Esta-
do e o contrato prevê uma con-
trapartida de 10% do Governo
estadual. Os recursos vão asse-
gurar a conclusão da adutora que
vai garantir água de qualidade
nos próximos 30 anos para 135
mil habitantes na região do Bai-
xo e Médio Paraíba, compreen-
dendo os municípios de Itatuba,
Ingá, Juarez Távora, Distrito de
Zumbi, Mogeiro, Itabaiana, Sal-
gado de São Félix, Juripiranga,
Pilar e São Miguel de Taipu. Nos
últimos 60 dias, o Estado cum-
priu todas as exigências contra-
tuais e por isso a Paraíba está re-
cebendo o aporte de recursos.

A captação da água será feita
na barragem Acauã, o quarto

OUVIDORIA

O

maior manancial da Paraíba e
que foi construído na segunda
administração do atual gover-
nador. Os R$ 28 milhões foram
liberados dias após a visita à
Paraíba do ministro da Integra-
ção Nacional, Geddel Vieira
Lima, oportunidade em que o
Governo estadual mostrou que
estava em dia com a documen-
tação exigida pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).

CONGO
 O Governo do Estado vai re-

tomar também a construção da
segunda etapa da adutora do
Congo, obra que beneficiará sete
municípios. Em breve, dezenas
de carretas estarão chegando à
Paraíba transportando a tubu-
lação do sistema adutor. De acor-
do com o secretário da Infraes-
trutura e da Ciência, Tecnologia
e Meio Ambiente, Francisco Sar-
mento, essa obra no Cariri pa-
raibano terá investimentos de
R$ 23 milhões do Banco Mundial
mais 20% de contrapartida do
Governo da Paraíba.

Os municípios beneficiados
com a segunda etapa da aduto-
ra do Congo são: Parari, Ampa-
ro, São José dos Cordeiros, Gur-
jão, Livramento, Ouro Velho e
Prata. A segunda etapa da obra
terá 140 quilômetros de exten-
são, beneficiando cerca de 80 mil
pessoas.

CAPIVARA
Vão ser retomadas também as

obras da adutora Capivara, com
extensão de 96 quilômetros e que
atenderá 33 mil habitantes de
nove cidades. Os municípios que-
tem água tratada por um perío-
do de 30 anos são: Uiraúna, Viei-
rópolis, Lastro, São Francisco,
Santa Cruz, Poço José de Moura,
Santarém, Poço Dantas e Bernar-
dino Batista. Nesta obra serão in-
vestidos R$ 35 milhões, mais con-
trapartida de 10% do Estado. Uma
das fontes de captação da água
será a barragem Capivara, em Ui-
raúna. Todas as três adutoras es-
tão incluídas no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC),
do governo federal.

As obras de Acauã foram reiniciadas após a liberação de recursos do PAC

ARQUIVO
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Codata será transformada
em um modelo de gestão

A nova diretoria da empresa discutiu com os servidores as ações que são desenvolvidas,
a exemplo de investimentos em tecnologias, redução de gastos e novos contratos

ostrar que é possível
transformar a Codata
numa empresa de su-

cesso.  Este foi o grande objeti-
vo da reunião, que aconteceu
entre a direção e os servidores
da Casa. O presidente Hipólito
Lima expôs aos funcionários
tudo o que estava sendo feito
para o desenvolvimento da
empresa durante os dois pri-
meiros meses da sua gestão
como, por exemplo, investi-
mentos em novas tecnologias,
redução de gastos, fechamento
de novos contratos e renova-
ção dos antigos.

Na reunião, Hipólito Lima
também anunciou o aumento
salarial dos servidores da Coda-
ta. Os rendimentos da categoria
estavam congelados há mais de
cinco anos e receberam um rea-
juste de 18,66% acima do salário
e mais um reajuste de 22,2% no
valor do vale-refeição, que pas-
sou de 180 para 220 reais. Um
aumento real de quase 33%.

No entanto, a presidência

lembrou do esforço administra-
tivo que tem sido feito para ga-
rantir um salário mais justo
para os servidores e pediu em-
penho dos funcionários para
que a Codata pudesse se trans-
formar em uma empresa de
excelência na prestação dos
serviços de informática. Hipó-
lito destacou para os funcioná-
rios a importância do CEP:

Compromisso, Eficiência e Pro-
dutividade. Para ele, com essas
ferramentas, a Codata voltará
a alcançar uma posição de des-
taque no mercado.

Na ocasião, lembrou-se
também da possibilidade de
concurso público para a Coda-
ta ainda este ano, o que pode
fortalecer o quadro de funcio-
nários da Companhia.

Estado reinicia construção de
casas em Campina Grande

O Governo do Estado, através
da Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular (Cehap), reini-
ciou no último mês de abril as
obras de construção das 1.378
casas dos conjuntos Três Irmãs,
Colinas do Sol e Novo Cruzeiro,
em Campina Grande, que esta-
vam paralisadas desde outubro
de 2008.

De acordo com o gerente da
Cehap de Campina Grande,
Ivan Oliveira, as obras dos con-
juntos estavam abandonadas
e inacabadas.

No governo anterior, ocorre-
ram alguns problemas com as
construtoras. Com isso, as
obras foram interrompidas

por rescisão contratual. O go-
vernador do Estado determi-
nou a retomada imediata das
construções de 639 casas no
conjunto Três Irmãs, 406 casas
tipo duplex no Colinas do Sol e
abertura de licitação para o
conjunto Novo Cruzeiro, obras
estas contratadas através do
convênio com o programa Pró-
Moradia.

As moradias dos conjuntos
Três Irmãs e Colinas do Sol be-
neficiarão, inicialmente, 1.045
famílias de baixa renda de Cam-
pina Grande que não tem local
digno para morar. O Governo
prevê a entrega das primeiras
casas para os próximos 180 dias.

UEPB promoverá Encontro
de História da Comunicação

O Departamento de Comuni-
cação Social da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB)
promoverá, no período de 27 a
29 deste mês, o 2º Encontro de
História da Comunicação, cujo
tema central abordará 'As es-
pecificidades no jornalismo'. O
encontro vai ocorrer na Facul-
dade de Administração, locali-
zada na Av. Getúlio Vargas,
Centro, em Campina Grande

Os objetivos do evento pas-
sam pela reflexão sobre o pa-

pel do jornalismo de denúncia,
debates acerca da prática da
comunicação empresarial e
verificação do modus operan-
di quanto à produção de re-
portagens especiais, desde a
elaboração da pauta até a edi-
ção final. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas na se-
cretaria do Departamento de
Comunicação Social, instalado
no bairro São José. Outras in-
formações: (83) 3310-9744 /
3310-9745.

Falha da Oi
provoca a
paralisação
de portal

Uma falha no circuito da Oi
Telemar foi responsável pela
paralisação de todos os servi-
ços no portal do Governo do
Estado. A Gerência de Suporte
Técnico registrou designação
do circuito, junto à operadora,
às 6h30 da manhã de ontem:
JPA 5019034, protocolo nº
8389585999.

Segundo o gerente da Gesup
da Codata, Marcos Alves, às 7
horas, novo contato foi feito
para os consultores da OI/Tele-
mar, Luciano Silva e Rosânge-
la, para reforçar a informação.
O retorno do sistema ficou pre-
visto para as 12h14, mas devi-
do às pressões da direção da
Codata normalizou às 9h40.

Mesmo assim, o presidente
da Codata, Hipólito Lima, con-
siderou muito tempo e comen-
tou que este fato traz muitos
transtornos para o Governo,
sobretudo para a Codata. "Hoje
somos reféns da Oi. Precisamos
rever este contrato de circuito
de dados, cuja operadora tele-
fônica é atualmente responsá-
vel pela distribuição", comen-
tou Hipólito, prometendo to-
mar as devidas providências
no sentido de prevenir novos
constrangimentos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

M

A diretoria da empresa discutiu as novas ações com os funcionários

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

Tudo começou às

14h de 11 de

março 2008,

depois de Jô

tomar a primeira

carraspana....

Que Campina Grande não me
ouça (Walter Santos diria "não me
leia"), mas acho que tive a maior res-
saca do mundo. Com direito a abs-
tinência e tudo. Foi coisa para mais
de mês sem falar (WS diria "sem es-
crever") sobre bebidas alcoólicas,
embora a coluna não faça apologia
do uso delas.

Neste meio tempo estoquei uma
grade de historinhas divertidas para contar a partir deste
sábado, o primeiro a servir, no novo endereço, água que
passarinho não bebe. E a primeira historinha tem como per-
sonagem a norte-americana Jo A. Trilling, de 60 anos, recen-
temente condenada a passar um mês na cadeia por conta de
monumental bebedeira.

Ponham monumental nisso! A nossa heroína foi presa em
março do ano passado três vezes em três dias por dirigir alco-
olizada enquanto curtia férias em Sheboygan, no estado do
Wisconsin (notem que o nome do estado tem sotaque de
uísque, não é verdade?)

Tudo começou às 14h de 11 de março 2008, depois de Jô
tomar a primeira carraspana. No dia seguinte ela foi presa
novamente, quando seu carro atolou na neve em um par-
que local de acampamento. A esta altura já chamada de "bêba
safada", a sexagenária confessou ter tomado quatro ou seis
taças de vinho.

A autoridade policial de Sheboygan apurou então que Jo
havia deixado uma caixa da bebida no veículo, sinal de que
poderia reincidir na bebedeira. Não deu outra. Liberada da
detenção 12 horas depois, ela terminou retornando ao xilin-
dró, pois derrubara outras garrafas de vinho armazenadas
na mala do carro.

Esta terceira prisão da personagem em três dias deveu-se a
um anônimo que ligou para a polícia avisando sobre uma
mulher que dirigia de forma perigosa. Adivinhem quem era?
Após uma blitz, os policiais detiveram Jo em estado de gam-
bá, encerrando aí a carreira artística da reincidente. Um ano
e pouco depois (a justiça norte-americana às vezes também é
morosa), saiu a condenação a 30 dias de cadeia, além de mul-
ta, para a protagonista das cenas explícitas e sucessivas de
bebedeira..

Por estas e outras é que a coluna aqui não faz apologia de
bebidas alcoólicas. Até pra semana!

SAIDEIRA
Um leitor da coluna do sábado chega em casa total-

mente embriagado e começa a esmurrar a porta:
- Abra essa porta! Eu trouxe um buquê de flores para

a mulher mais bonita e gostosa do mundo.
Sensibilizada pelo anúncio da homenagem, a mulher,

que até então se recusava a abrir a porta, concede. O
marido entra correndo e se esparrama no sofá.

- Oxente! E cadê o buquê de flores? - pergunta ela.
Ele responde:
- Oxente, digo eu! Cadê a mulher mais bonita e gosto-

sa do mundo?!

Martinho Moreira Franco
martinhomoreira.franco@bol.com.br

Recaída
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A

Ministra do Superior Tribunal Federal, Eliana Calmon, faz discurso na solenidade

  FOTOS: BRANCO LUCENA

Fátima Araújo
ESPECIAL PARA A UNIÃO

Escola Superior de Defensoria
é inaugurada em João Pessoa

Instituição fará a reciclagem dos defensores e assistentes jurídicos públicos que atendem à clientela da justiça gratuita

UEPB estimula
a implantação
de coleta seletiva
em Campina

Escola Superior da De-
fensoria Pública Ma-
noel Lopes de Carva-

lho foi inaugurada ontem na
cidade de João Pessoa, vai  fun-
cionar provisoriamente no
prédio da antiga Faculdade
de Direito, na Praça dos Três
Poderes, no Centro da Capi-
tal. O evento contou com a
participação do governador
do Estado, da ministra do Su-
perior Tribunal Federal, Elia-
na Calmon, deputados, juris-
tas, estudantes e também de
um grupo folclórico de Xaxa-
do da Paraíba.

A escola fará a reciclagem e
o aperfeiçoamento de defenso-
res públicos e assistentes ju-
rídicos que atendem à clien-
tela da Justiça gratuita, na De-
fensoria Pública. A cessão do
prédio, como também a dis-
ponibilização dos professores,
só foram possíveis diante da
parceria firmada entre a de-
fensora pública geral, Fátima
Lopes, e o reitor da Universi-
dade Federal da Paraíba, Rô-
mulo Polari.

Agradecendo o apoio rece-
bido das autoridades, insti-
tuições e de toda a sua equipe,
Fátima Lopes garantiu que
fará da Defensoria Pública
uma instituição digna de res-

peito, voltada para os cida-
dãos necessitados de justiça.
Afirmando-se satisfeita por-
que o governador do Estado a

convidou para o cargo, con-
cedendo à Defensoria autono-
mia financeira e administra-
tiva, ela disse que para melho-

rar os serviços e criar proje-
tos como o “Março Mulheres
Encarceradas” e outros, con-
tou com a ajuda da Fundação
Cidade Viva, do Incra, da
UFPB, da ministra do STJ, Eli-
ana Calmon, que sugeriu o
sistema de parcerias com as
instituições.

A ministra do STJ, Eliana
Calmon, que proferiu a pales-
tra com o tema “A Defensoria
Pública como Instrumento de
Inclusão Social”, disse que o
Brasil está mudando de para-
digma e uma grande discus-
são foi gerada a partir da efe-
tividade das ações estatais e
da própria justiça. “Mas ain-
da nos atrapalha a era do efê-
mero, do volátil, do querer
aparecer mais do que ser,
como se estivéssemos com o
futuro enganchado no passa-
do”, ressaltou.

Ela criticou o formalismo
da Justiça, o emperramento
da máquina e concluiu afir-
mando: “O Estado sozinho
não faz a mudança. A socie-
dade deve ajudar”. Com res-
peito às Defensorias Públicas
em todo o Brasil, a ministra
do STJ disse que “não se deve
ver a instituição apenas como
fornecedora de justiça gratui-
ta, porque ela também pres-
ta serviços a pessoas mais
abastadas e tem ainda fun-
ções atípicas”.

Eliana Calmon (à direita) e Fátima Lopes destacam o papel da escola

O defensor público exerce
um papel social importante
para a consolidação das polí-
ticas públicas em favor das
pessoas que, devido aos cus-
tos, não têm acesso aos servi-
ços do Judiciário.

A ministra Eliana Calmon
disse que a Paraíba, criando a
Escola Superior da Defensoria
Pública ‘Defensor Manoel Lo-
pes de Carvalho’, está resga-
tando uma dívida que tinha
para com a Constituição de
1988, porque vai ajudar a
consolidar ações que em ou-
tros estados já estão em fun-
cionamento em favor dos ex-
cluídos.

“A Escola é um grande pas-
so para a consolidação de

Defensor consolida políticas públicas em favor dos carentes
uma instituição que o Brasil
demorou muito para fazer sua
instalação”, comentou Eliana
Calmon.

 “A Defensoria Pública tem
um papel importante no mo-
mento em que faz a defesa, não
somente da justiça gratuita,
mas dos excluídos economica-
mente, que têm dificuldade de
ir à Justiça, em defender o
meio ambiente”, ressaltou a
ministra, destacando a Defen-
soria Pública como instru-
mento de inclusão social.

AVANÇO
Para a defensora pública

geral, Fátima Lopes, a im-
plantação da Escola é um
avanço e terá um papel im-

portante “porque vai permi-
tir a renovação e a reciclagem
para todos”. A Escola vai ofe-
recer cursos permanentes aos
defensores, “o que represen-
ta um passo na direção de se
instalar um curso de mestra-
do”.

Ela lembrou que “a instala-
ção da escola era um sonho,
porque através dela se pode-
rá fazer cursos de capacitação,
oferecer um melhor serviço à
comunidade, inclusive na ori-
entação jurídica, encaminhan-
do para os órgãos competen-
tes quando for necessário”.

Fátima Lopes informou que
já existe a possibilidade de
instalar um novo curso, a
partir de uma parceria com a

Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e o Instituto Bra-
sileiro de Estudos da Família.

RECICLAGEM
 A Escola Superior da Defen-

soria Pública é uma iniciati-
va do Governo do Estado e é
organizada pela Defensoria
Pública com o objetivo de ofe-
recer a reciclagem profissio-
nal, através de cursos, semi-
nários e encontros que terão o
objetivo de debater assuntos
de interesse dos defensores.

Na solenidade de ontem foi
lançado o jornal “O Defen-
sor”, publicação informativa
criada há nove anos e que de-
pois de alguns anos sem cir-
cular, volta a ser editado.

A implantação de políticas
públicas no plano da coleta se-
letiva e material reciclável na
cidade de Campina Grande, a
partir de um projeto de exten-
são da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), foi objeto
de discussão de uma reunião
ocorrida na sede da Secretaria
Municipal de Obra e Infraes-
trutura, que ocorreu na quin-
ta-feira (14).

Participaram do encontro
autoridades públicas, repre-
sentantes de cooperativas de
catadores e técnicos da insti-
tuição de ensino superior.

Na pauta de reivindicação
dos trabalhadores que lidam
com a coleta, se encontra a for-
malização do Código Sanitá-
rio, que trata do reconhecimen-
to da atividade, e o cumpri-
mento do Decreto Federal nº.
5940 de 2006, segundo o qual
os órgãos públicos, seja na es-
fera municipal e estadual, de-
vem contratar, como presta-
doras de serviços, as coopera-
tivas de catadores para a cole-
ta e reciclagem dos resíduos
sólidos produzidos pelas re-
partições.

PROJETO
Segundo afirmou a  assisten-

te social Albertina Félix, toda
a campanha é fruto do projeto
de extensão, denominado
‘Transformar para incluir’ da
UEPB, coordenado pela profes-
sora Fátima Araújo. A ação tem
como objetivo  apoiar a melho-
ria das condições de vida e de
trabalho dos catadores de ma-
teriais recicláveis organizados
na Cooperativa Catamais.

A campanha também visa
formar multiplicadores para a
difusão de conhecimentos vol-
tados para a gestão de resídu-
os sólidos produzidos nas re-
partições públicas.

Na ocasião, ficou acorda-
da a elaboração de uma car-
ta-proposta ao final da reu-
nião, contendo todas as
ações concretas das reivindi-
cações dos que participaram
do encontro.

A carta-proposta deverá in-
tegrar a pauta de discussão de
uma  sessão especial que acon-
tecerá na Câmara Municipal
da cidade de Campina Grande
na próxima quinta-feira (21).
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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Comporta de Acauã é aberta e a
Defesa Civil tranquiliza população

A liberação da água da barragem ocorreu por volta das nove horas e não vai afetar as comunidades ribeirinhas de oito cidades paraibanas

abertura da compor-
ta e da válvula de dis-
persão da barragem

de Acauã não acarreta ne-
nhuma preocupação para as
populações ribeirinhas. A ga-
rantia foi dada pelos enge-
nheiros da Defesa Civil Esta-
dual, Robério de Paiva Ribei-
ro e Olinto José Paulo Neto,
que acompanharam o proce-
dimento na manhã de ontem
(15), ao lado de técnicos da
Agência Executiva de Gestão
das Águas do Estado da Pa-
raíba (Aesa).

A liberação da água do re-
servatório ocorreu por volta
das 9h30, sob o olhar atento
de vários curiosos. Naquele
momento, a lâmina do san-
gradouro apresentava 65
centímetros de altura. "Isso é
normal e dentro do espera-
do", explicou Robério Paiva.

Minutos depois de aberta a
comporta o volume do Rio Pa-

A

Sociedade e autoridades discutem nova diretriz para o sistema

raíba começou a aumentar. A
Defesa Civil comunicou às
prefeituras dos municípios
no curso do rio, pedindo que
alertassem as populações ri-
beirinhas sobre o fato, embo-

ra a vazão não acarretasse
maiores problemas.

A barragem de Acauã está
sangrando desde o final da
tarde da quarta-feira (13). O
manancial armazena nor-

malmente cerca de 250 mi-
lhões de metros cúbicos de
água em 46 metros de profun-
didade. "O fechamento da
comporta será decidido pela
Aesa)", disse o engenheiro
Olinto Neto.

O Rio Paraíba banha as ci-
dades de Salgado de São Fé-
lix, Itabaiana, Pilar, São Mi-
guel de Taipu, Cruz do Espí-
rito Santo, Santa Rita, Bayeux
e algumas comunidades de
João Pessoa localizadas nos
bairros do Alto do Mateus e
Ilha do Bispo. Moradores des-
sas localidades e as defesas
civis municipais já foram
alertados.

A Aesa e a Defesa Civil Es-
tadual estão monitorando
122 açudes gerenciados pelo
Governo do Estado e as pre-
cipitações pluviométricas
nessas localidades. O coronel
Sinval Pinheiro Borges, ge-
rente executivo da Defesa Ci-

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

A discussão dos princípios
e diretrizes que orientarão a
Política Nacional de Segu-
rança Pública nos próximos
anos, a fim de garantir a se-
gurança como direito funda-
mental do cidadão, é o obje-
tivo da 1ª Conferência Muni-
cipal de Segurança Pública,
que se encerra na tarde de
hoje (16), no auditório do Se-
brae/PB, em João Pessoa.  Sob
o tema "Segurança Pública
com Cidadania", o evento re-
úne diversas entidades liga-
das ao tema. São cerca de 220
participantes, sendo 40% re-
presentantes da sociedade ci-
vil, 30% gestores públicos e
30% trabalhadores da segu-
rança pública.

Realizada desde a última
quinta-feira (14), a abertura
do evento contou com a par-
ticipação do secretário de
Estado da Segurança e Defe-
sa Social, Gustavo Gominho.
Participam ainda da 1ª

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

CMSP, representantes do
Ministério da Justiça, Co-
missão Organizadora Naci-
onal da 1º Conseg, Conselho
Municipal de Segurança e
Direitos Humanos (Comse-
dh), Procuradoria Regional
da República da 5º Região,
Ouvidoria Municipal e
Guarda Municipal de João
Pessoa, Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Seccional Pa-
raíba, associações comuni-
tárias, entidades civis, entre
outros.

PARTICIPAÇÃO
"A realização da 1º Confe-

rência trata-se de um mo-
mento histórico. São milhares
de pessoas no Brasil que dis-
cutem a segurança pública e
isso é, algo extraordinário,
primeiro porque você sociali-
za, abrindo a amplos setores
da população, e depois por-
que se trata de um tema mui-
to cobrado pela sociedade, e
que necessita em particular
modificações", frisou o orga-

nizador do evento e presidente
do Conselho Municipal de Se-
gurança e Direitos Humanos,
Rubens Pinto Lira.

Durante a 1ª CMSP, as dis-
cussões estiveram subdivi-
das entre sete textos temáti-
cos, sobre os seguintes te-
mas: Prevenção à violência;
repressão qualificada do cri-
me; novas diretrizes para o
sistema previdenciário e
para o sistema de prevenção,
atendimentos emergenciais

e acidentes; gestão democrá-
tica para a segurança públi-
ca, financiamento e gestão
política nacional de segu-
rança e gestão democrática,
controle social e externo, in-
tegração e federalismo.

SUBSÍDIOS
Ainda de acordo com o

presidente da 1ª CMSP, Ru-
bens Pinto Lira, os resulta-
dos obtidos durante o even-
to servirão para serem in-
clusos no Plano Nacional de
Segurança, cujo debate dos
temas  enviados por todos os
estados serão inseridas no
texto base a ser discutido
durante a 1ª Conferência
Nacional de Segurança Pú-
blica (1ª Conseg), entre os
dias 27 a 30 de agosto de
2009, em Brasília.

"Após a Conferência ire-
mos continuar trabalhando
esse tema, buscando contri-
buir para que se construa no
município de João Pessoa
uma política que priorize a

prevenção, que favoreça a
participação da sociedade e
que entenda a necessidade
de que é preciso que todos os
setores ligados à segurança
se articulem para traçar es-
tratégias comuns a fim de
dar um salto qualitativo na
nossa situação de seguran-
ça pública", disse.

Na programação de hoje,
o evento conta às 9h com a
eleição de representantes
para a Etapa Nacional da 1ª
Conseg. Já às 10h serão sis-
tematizadas as propostas
aprovadas, com a prioriza-
ção dos princípios e diretri-
zes da 1ª Conseg nacional.
Às 11h30h será a vez da ple-
nária final, com o encerra-
mento da 1ª Conferência
Municipal de Segurança Pú-
blica. Palavras do presiden-
te da conferência, Rubens
Pinto Lyra, e dos represen-
tantes eleitos dos trabalha-
dores da segurança pública
e da sociedade civil.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

vil, disse que os açudes estão
sangrando dentro do espera-
do, deixando a população pa-
raibana mais tranquila.

RENOVAÇÃO DA ÁGUA
 A presidente da Aesa, Cy-

belle Frazão, informou que o
objetivo da abertura da com-
porta é também aproveitar o
período de chuvas para pro-
mover a renovação da água
acumulada no porão do re-
servatório.

Segundo ela, o procedimen-
to auxilia a saída do volume
de água armazenado na bar-
ragem e que tem aumentado
devido as chuvas e ao aporte
hídrico proveniente das san-
grias do açude Epitácio Pessoa
(Boqueirão). "Normalmente,
quando o reservatório atinge
capacidade máxima, o excesso
começa a ser expelido através
do sangrador e em seguida pe-
las comportas", justificou.

Acauã tem capacidade para 250 milhões de metros cúbicos d´água

  SECOM

#
Resultados obtidos
do encontro serão
inclusos num novo
projeto que será
discutido na 1ª
Conferência Nacional
de Segurança Pública
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“Paraíba, terra amada”

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANTONIO CRISTOVAO DE
ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ....: 578821264-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$7.402,00
Cedente: COMTERMICA ENGENHARIA LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029447
Responsavel.: CSA CONSTR SANTO AMA-
RO LTDA
CPF/CNPJ....: 005537995/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.268,00
Cedente: ASSOC BRAS DE CIMENTO PORTLAND
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029759
Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.524,14
Cedente.....: GIPSITA S A MINERACAO IN-
DUSTRIA E C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028494
Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  808,00
Cedente.....: GIPSITA S A MINERACAO IN-
DUSTRIA E C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028495
Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.648,96
Cedente.....: GIPSITA S A MINERACAO IN-
DUSTRIA E C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028496
Responsavel.: FUJITA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 072570740/0005-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$4.753,16
Cedente.....: TECNOTERMO ISOLANTES
TERMICOS LTDA
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029457
Responsavel.: FUJITA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 072570740/0005-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.330,00
Cedente.....: TECNOTERMO ISOLANTES
TERMICOS LTDA
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029455
Responsavel.: GAMA TECNOLOGIA EM SE-
GURANCA
CPF/CNPJ....: 003274317/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  165,10
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB

Protocolo...: 2009 - 028648
Responsavel.: HOSANA ELISABETH TOR-
RES DA LUZ SANT
CPF/CNPJ....: 008018980/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  445,00
Cedente.....: F A MARINGA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029589
Responsavel.: JL CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005028024/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   28,00
Cedente.....: DI LUCE MALHAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029311
Responsavel.: MEGA ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ....: 005578180/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  327,20
Cedente.....: LN FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029428
Responsavel.: O & J VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 005827262/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  431,33
Cedente.....: J CARNEIRO COMERCIO E
REPRESENTAÇOE
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029131
Responsavel: PANETONE MASSAS FINAS LTDA
CPF/CNPJ....: 003535158/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  324,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029208
Responsavel.: R. M. COMERCIO DE PECAS
E ACES. P/
CPF/CNPJ....: 009552564/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  340,52
Cedente.....: REAL MOTO PECAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029997
Responsavel.: R. M. COMERCIO DE PECAS
E ACES. P/
CPF/CNPJ....: 009552564/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  449,07
Cedente.....: REAL MOTO PECAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028457
Responsavel.: VF CONSTRUCAO E SANE-
AMENTO LTD
CPF/CNPJ....: 003553862/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  435,00
Cedente.....: M & E REFRIGERACAO COMER-
CIO E SERVI
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030003
Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes
que  tem,  neste  2o. Oficio de Protesto, a
Praca 1817, 40 - Centro, nesta cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,  16/05/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - 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.: BELNORTE PRODUTOS DE
BELEZA LT
CPF/CNPJ....: 004446554/0001-78
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$    11.241,78
Cedente.....: INTERCARGAS ENCOM CAR-
GAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029980
Responsavel.: CLARA MEL ROUPAS E ACES-
SORIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010309679/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  288,25
Cedente: DESTAQUE GRAFICA E EDITORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029520
Responsavel.: DAYANNA KELLY BELARMINO
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 010262580/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  570,85
Cedente.....: JOSE MENDES PIRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030108
Responsavel.: EDNALDO CANTALICE DA
SILVEIRA
CPF/CNPJ....: 861955307-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  380,00
Cedente: D'LIMA COMERCIO DE TELEFONIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029856
Responsavel.: FELIPE ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 008990212/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.130,19
Cedente.....: SHERWIN WILLIAMS BR IND E
COM - LAZ
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029725
Responsavel.: GWA COM. E REPRESENTA-
CAO DE CO
CPF/CNPJ....: 008414855/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.046,67

Cedente: STREGA IND COM COSMET LTDA
ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029764
Responsavel.: ITALO MEDEIROS DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 901639154-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  366,75
Cedente.: TECNOMOTOR ELET BRASIL S.A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026944
Responsavel.: JUSSIMA BEZERRA DA NO-
BREGA
CPF/CNPJ....: 396259314-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  130,30
Cedente: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028636
Responsavel.: JUSSIMA BEZERRA DA NO-
BREGA
CPF/CNPJ....: 396259314-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  218,82
Cedente: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028668
Responsavel.: LINCOLN IFF JUNIOR
CPF/CNPJ....: 023738044-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  130,00
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028635
Responsavel.: SAG SERVICOS ELETRONI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 006270934/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  407,23
Cedente.....: ER COM DE PROD ELETRO
ELETRONICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028982
Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,  16/05/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO
 - Titular -

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº94/08

Registro CGE Nº08-50229-7

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/08, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 02/06/2009 às 14:00 horas para aquisição de Equipamen-
tos de Informática(Computador, impressora e nobreak). Maiores informações e cópia
completa de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no
endereço acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 14 de maio de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº117/08

Registro CGE Nº09-00082-6

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/08, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 03/06/2009 às 14:00 horas para aquisição de Material
Permanente (Eletrônicos).Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão
ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site
www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 14 de maio de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº112/08

Registro CGE Nº09-00089-3

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/08, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 04/06/2009 às 14:00 horas para aquisição de Material de
Expediente.Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridas na
Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no site www.paraiba.pb.gov.br.
(Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 14 de maio de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº121/08

Registro CGE Nº09-00079-4

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/08, torna
público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas
alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
sede deste órgão, situado a Av. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 01/06/2009 às 14:00 horas para Contratação de empresa
para fornecimento de hospedagem com alimentação, incluindo coffee break e
auditório, no município de João Pessoa /Pb. Maiores informações e cópia completa de
EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima,
ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 14 de maio de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINSITRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  01/06/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de gêneros alimentícios, através do registro de preços, destinado a Se-
cretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00048-8
João Pessoa, 15 de maio de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
COMARCA DE SOLEDADE/PB – 1ª ENTRÂNCIA

CARTÓRIO DA 1ª SERVENTIA JUDICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS

O Dr. Vladimir José Nobre de Carvalho, Juiz de Direito da comarca de Soledade/PB,
em virtude da Lei etc., FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhe-
cimento tiverem, que por esse Juízo e Cartório da 1ª Serventia Judicial se processam os
termos de uma Ação de Execução Forçada, processo n.° 01920060003977, promovida por
ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de MARIA CÉLIA DA
SILVA MORAIS, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF n° 625.013.054-34, encon-
trando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e através do presente Edital CITA a
executada acima mencionada, para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 3.790,86
(três mil setecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no prazo de 03 (três)
dias.  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta
Comarca, o Dr. Vladimir José Nobre de Carvalho, expedir o presente, que será afixado no
lugar público de costume e publicado em jornal de ampla circulação. Dado e passado nesta
cidade de Soledade-PB, Cartório da 1ª Serventia Judicial, aos 27 de março de 2009.Eu,
___________ Claudia Maria da Silva Figueiredo, Técnica Judiciária, o digitei e assino. Ass.
Dr. Vladimir José Nobre de Carvalho, Juiz de Direito.

VLADIMIR JOSÉ NOBRE DE CARVALHO
Juiz de Direito

COMARCA DE CAMPINA GRANDE, 2ª VARA CIVEL/CAMPINA GRANDE – PB.
EDITAL DE CITAÇAO. PRAZO 30 DIAS. Processo: 001.2006.019.311-5 Ação: MONITÓ-
RIA. O MM Juiz de Direito da Vara Supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nesta vara tramita a ação
acima mencionada, promovida por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em
face de VAMBERTO SOARES DA SILVA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 03.115.841/
0001-32, e contra a pessoa física VAMBERTO SOARES DA SILVA, CPF nº 797.016.394-
72.É o presente para a CITAÇÃO dos promovidos VAMBERTO SOARES DA SILVA, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ n° 03.115.841/0001-32, e VAMBERTO SOARES DA SILVA, pes-
soa física, CPF n°797.016.394-72,  atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo
de 15 (quinze dias) efetuar o pagamento da importância de R$ 37.546,28 (trinta e sete mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), com as devidas correções legais,
ou a entregar da coisa, se for o caso, hipóteses em que ficará isento do pagamento de custos
processuais e honorários advocatícios, advertindo que não sendo embargada a ação, ou
rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o titulo executivo judicial. E para
que ninguém alegue ignorância, mandou u MM. Juiz expedir o presente Edital que será
publicado na forma da Lei e afixado no lugar de costume. Cumpra-se. Dado e passado nesta
cidade aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2009. Eu Odilio Arruda Lima, o digitei e assino.

Cláudio Antonio de Carvalho Xavier
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS
A Exma. Dra. Ana Amélia Andrade Alecrim Câmara Juíza de Direito em Substituição

da 10ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado de Paraíba, no uso de suas
atribuições e de acordo com a lei, FAZ SABER que tramita perante este Juízo de Direito da
10ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, os autos da Ação de INDENIZAÇÃO, processo
n° 20020060427644, movida por NAIRON OZEAS ALVES BARRETO, em face da GRAN-
RIO COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS, e outros, e por encontrar-se em
local incerto e desconhecido a promovida GRANRIO - COMERCIO DE VEÍCULOS, PE-
ÇAS E SERVIÇOS, CGC: 02.982.660/0001-40, na pessoa do seu representante legal, fica
CITADA com base no art. 231, II, do CPC e nos termos do art. 232, do CPC para no prazo
de QUINZE (15) dias CONTESTAR, querendo a presente ação, com as advertências do art.
285, do CPC, que diz: não sendo contestada a ação presumir-se-ão aceitos como verdadei-
ros os fatos articulados pelo autor, constantes na inicial. Tudo em conformidade com des-
pacho de fl. 160. E, para que não seja, alegado ignorância, mandou a MM Juíza de Direito
desta Unidade Judiciária, expedir o presente edital, que será publicado em conformidade
com a lei, observando-se as cautelas de estilo, fixando-se cópia no local de costume. C U
M P R A – S E. Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba,
aos 14 dias do mês de abril de 2009. Eu,        Técnico Judiciário o digitei e subscrevi.

ANA AMELIA ANDRADE ALECRIM CÂMARA
Juíza de Direito

AGROVAL – AGROINDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA – CNPJ/ CPF Nº 01.165.715/
0001-67. Torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 619/2009 em João Pessoa, 16 de abril de 2009
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Fabricação de açúcar. Na(o) – engenho Santana, S/
N – zona rural Municipio: Santa Rita – UF: PB. Processo: 2009-000587/TEC/LO-0118

INTERMED COMERCIO LTDA. – CNPJ/CPF Nº 00.858.337/0001-34. Torna publico que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 628/2009 em João Pessoa, 23 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de:
comercialização de material medico, cirúrgico e alguns medicamentos Na(o) Avenida gene-
ral Osório – Nº 136 Municipio: João Pessoa – UF: PB. Processo:2009-000739/TEC/LO-0160

JOSEFA DE OLIVEIRA GOMES (POSTO SÃO FRANSISCO) – CNPJ/CPF Nº 09.359.027/
0001-40. Torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação nº 761/2009 em João Pessoa,14 de maio de 2009 – Prazo:
550 dias: Para a atividade de : comercio de combustíveis: gasolina, diesel. Na(o) praça Padre
Ibiapina S/N Municipio: Arara – UF: PB. Processo:2007-000452/TEC/LO-0152

MADREFERT - INSTITUTO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA - CNPJ/CPF Nº
04.211.505/0001-56, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 716/2009 em João Pessoa, 6 de maio de
2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clínica de Reprodução Humana, na Av. Mato
Grosso nº 322 Bairros dos Estados. Município. JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: Pro-
cesso: 2009-000525/TEC/LO-0096.

W. A BARRETO & CIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 70. 098.470/0004-68, torna público que a
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 782/2009 em João Pessoa, 15 de maio de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e GNV, na BR 230 PB - KM
13 Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2009-000513/TEC/LO-0091.

INTERDENTAL ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - CNPJ/CPF Nº 01.081.419/0001-
88, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação nº 777/1009 em João Pessoa, 15 de maio de 2009 - Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Clínica odontológica, na Av. Piauí Nº 57 Bairros dos Estados.
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2009-002112/TEC/LO-0472.

BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. - CNPJ/CPF Nº 13.004.510/
0001-89, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 776/2009 em João Pessoa, 15 de maio de 2009
- Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Construção de Supermercado, na Av. Cruz das Armas,
nº 398 - Cruz das Armas. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2009-002086/
TEC/LI-0193.

REFRESCOS GUARARAPES LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.715.757/0007-69, torna público
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 613/2009 em João Pessoa, 15 de abril de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Fabricação de Refrigerantes, na Av. Parque S/N Distrito Industrial. Município:
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2008-004586/TEC/LO-1135.

E. P. INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ/
CPF Nº 05.463.185/0001-94, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 767/2009 em João Pessoa, 14
de maio de 2009 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de um comércio varejista
de mercadoria em geral, na Av. Marechal Floriano Peixoto com R. Tranquilino Coelho
Lemos, S/N - Dinamérica. Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2009-
001772/TEC/LI-0143.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO – CNPJ/CPF N° 08.738.916/0001-55 tor-
na público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n°760/2009 em João Pessoa,1 4 de maio de 2009  – Prazo:
730  dias.  para a atividade de: Perfuração e Instalação de 25 (vinte e cinco) Poços Tubulares
para Captação e Adução de Água para abastecimento em diversas Comunidades Rurais
Assistidas, em várias Comunidades  Rurais do Município. Município: Livramento – UF:PB.
Processo: 2009-001386/TEC/LI-0108.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

COMUNICADO
Comunicamos a quem possa interessar que nos termos do relatório final apresen-

tado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica,
referente a Tomada de Preço nº 00006/2009, que objetiva: Prestação de serviços na reforma
e ampliação do Centro Cultural - Araruna/PB, informamos que o referido Processo
Licitatório foi fracassado.

Araruna - PB, 15 de Maio de 2009.
Ubiratan B da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

COMUNICADO 
Comunicamos a quem possa interessar que nos termos do relatório final apresen-

tado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica,
referente a Tomada de Preço nº 00007/2009, que objetiva: Prestação de serviços na pavi-
mentação em paralelepípedo e drenagem de vias urbanas - Araruna/PB, informamos que
o referido Processo Licitatório foi fracassado.

Araruna - PB, 15 de Maio de 2009
Ubiratan B. da Silva

Presidente da CPL

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Per-
manente de Licitação, torna público, para conhecimento de todos os interessados o cance-
lamento do Pregão nº 004-2009, detisnado a aquisição de equipamentos e materiais per-
manentes para o hospital acima citado, em virtude de ter sido solicitado uma mudança no
edital e seus anexos.

João Pessoa, 16/05/2009
Gilson Cavalcanti de Melo

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2009 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLA: 01(UM) TRATOR TRAÇÃO

4X4 APARTIR DE 75CV; 01(UMA) CARRETA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 04
TONELADAS E 01(UMA) GRADE ARADORA DE 14 DISCOS.

Com base nas informações constantes na presente licitação e em cumprimento aos
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório
da Comissão Permanente de Licitação e, passo a HOMOLOGAR o procedimento ora es-
colhido, em favor da empresa GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº
06.193.577/0001-05, Lotes: 01, 02 e 03, perfazendo o Valor de R$ 109.300,00 (cento e nove
mil e trezentos reais), com base Art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 3.555/2000, Decreto Mu-
nicipal nº 184/2006, e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002. Em conseqüência, fica
convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64,
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 desta lei.

Livramento, 15 de maio de 2009.
Jarbas Correia Bezerra
Prefeito Constitucional



Festival de Grafitagem faz
alerta sobre males do fumo

11ECONOMIA JOÃO PESSOA, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

Evento é promovido pelas Secretarias de Saúde do Estado e do Município e Agevisa e vai premiar os melhores trabalhos

S

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº.
007/2009, 008/2009 e 010/2009.

Comunicamos aos interessados, participantes dos Certames Licitatórios na modalida-
de Tomada de Preços Nº. 007/2009, 008/2009 e 010/2009, publicadas no D.O.E. e D.O.U. em
17/02/2009, que se habilitaram até a data estabelecida nos Editais, que a nova Comissão
Especial de Licitação constituída através da Portaria Nº. 018/2009, publicada no D.O.E. no dia
01/05/2009, RECEBERÁ os envelopes de Habilitação e Proposta no novo endereço situado
à Rua João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Sala de Licitações, Centro Administrativo,
Jaguaribe, João Pessoa – PB, conforme dia e horários a seguir:

Tomada de Preços Nº. 007/2009, dia 25/05/2009 às 10:00 horas
Tomada de Preços Nº. 008/2009, dia 25/05/2009 às 14:00 horas
Tomada de Preços Nº. 010/2009, dia 25/05/2009 às 16:00 horas

João Pessoa, 13 de maio de 2009.
Vinicius Londres da Nóbrega Filho

Presidente da CEL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº
011/2009, 013/2009, 014/2009 e 015/2009.

Comunicamos aos interessados, participantes dos Certames Licitatórios na modalida-
de Tomada de Preços Nº. 011/2009, 013/2009, 014/2009 e 015/2009, publicadas no D.O.E. e
D.O.U. em 17/02/2009, que se habilitaram até a data estabelecida nos Editais, que a nova
Comissão Especial de Licitação constituída através da Portaria Nº. 018/2009, publicada no
D.O.E. no dia 01/05/2009, RECEBERÁ os envelopes de Habilitação e Proposta no novo ende-
reço situado à Rua João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Sala de Licitações, Centro Admi-
nistrativo, Jaguaribe, João Pessoa – PB, conforme dia e horários a seguir:

Tomada de Preços Nº. 011/2009, dia 26/05/2009 às 09:00 horas
Tomada de Preços Nº. 013/2009, dia 26/05/2009 às 11:00 horas
Tomada de Preços Nº. 014/2009, dia 26/05/2009 às 14:00 horas
Tomada de Preços Nº. 015/2009, dia 26/05/2009 às 16:00 horas

João Pessoa, 13 de maio de 2009.
Vinicius Londres da Nóbrega Filho

Presidente da CEL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº.
016/2009, 017/2009, 018/2009 e 019/2009.

Comunicamos aos interessados, participantes dos Certames Licitatórios na modalida-
de Tomada de Preços Nº. 016/2009, 017/2009, 018/2009 e 019/2009, publicadas no D.O.E. e
D.O.U. em 17/02/2009, que se habilitaram até a data estabelecida nos Editais, que a nova
Comissão Especial de Licitação constituída através da Portaria Nº. 018/2009, publicada no
D.O.E. no dia 01/05/2009, RECEBERÁ os envelopes de Habilitação e Proposta no novo ende-
reço situado à Rua João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Sala de Licitações, Centro Admi-
nistrativo, Jaguaribe, João Pessoa – PB, conforme dia e horários a seguir:

Tomada de Preços Nº. 016/2009, dia 27/05/2009 às 09:00 horas
Tomada de Preços Nº. 017/2009, dia 27/05/2009 às 11:00 horas
Tomada de Preços Nº. 018/2009, dia 27/05/2009 às 14:00 horas
Tomada de Preços Nº. 019/2009, dia 27/05/2009 às 16:00 horas

João Pessoa, 13 de maio de 2009.
Vinicius Londres da Nóbrega Filho

Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:30
horas do dia 27 de maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Aquisição Parceladas de materiais permanentes destinados as secretarias do
municipal de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.

Poço Dantas - PB, 15 de maio de 2009.
Carlos Alberto Lima Sarmento.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 14:30
horas do dia 27 de maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Serviço de locação mensal de veiculo destinado a secretaria de saúde do
municipal de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.

Poço Dantas - PB, 15 de maio de 2009.
Carlos Alberto Lima Sarmento.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, conforme especificações constantes

no Anexo I deste Edital. Recebimento, abertura das propostas e início da disputa: 28/05/2009
as 14:00 hs. O Edital, na íntegra, poderá ser retirado pessoalmente na rua: José Benício de
Araújo, 121 – centro – Massaranduba, no horário das 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h.

Informações pelo fone: (83)3399-1021.
Massaranduba, 14/05/2009

Ângela Maria Barbosa de Araújo
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações

constantes no Anexo I deste Edital. Recebimento, abertura das propostas e início da disputa:
28/05/2009 as 16:00 hs. O Edital, na íntegra, poderá ser retirado pessoalmente na rua: José
Benício de Araújo, 121 – centro – Massaranduba, no horário das 8:00h as 12:00h e 14:00h
as 18:00h.

Informações pelo fone: (83)3399-1021.
Massaranduba, 14/05/2009

Ângela Maria Barbosa de Araújo
Pregoeira

Desenhos estão feitos em locais de grande visibilidade da Capital

Conab fará
diagnóstico
da estrutura
da Empasa

erá concluída hoje, no
muro do hospital da
Colônia Juliano Morei-

ra, na Av. Dom Pedro II, em
João Pessoa, a elaboração dos
trabalhos do Festival de Gra-
fitagem: Todos Contra o Taba-
gismo, que é um evento pro-
movido conjuntamente pelas
Secretarias de Saúde do Esta-
do e do Município, além da
Agevisa (Agência Estadual de
Vigilância Sanitária). O obje-
tivo é alertar a população –
principalmente os jovens –
quanto aos males causados
pelo fumo. Dezoito grafiteiros
da Capital, Campina Grande
e Lucena estão participando
da iniciativa, que premiará os
melhores desenhos. A escolha
será feita por qualquer interes-
sado a partir da próxima ter-
ça-feira, quando os trabalhos
estarão disponibilizados no
site www.paraiba.pb.gov.br
durante 10 dias.

O diretor geral da Agevisa,
José Alves, informou que os gra-
fites começaram a ser elabora-
dos na última quinta-feira (14),

Guilherme Cabral
REPÓRTER

no muro de um terreno situa-
do nas proximidades do Busto
de Tamandaré, na praia de
Cabo Branco. Ontem, os servi-
ços prosseguiram na alça que
liga a BR-230 à Av. Beira Rio,
que são pontos estratégicos de
grande visibilidade para quem
trafega. Os trabalhos, produzi-
dos com material – 10 latas de
spray por cada desenho - cedi-
do pelos órgãos promotores do
festival, segundo ele, deverão

ser fotografados digitalmente e
disponibilizados no site do Go-
verno do Estado.

José Alves explicou que as pes-
soas interessadas em participar
da votação poderão clicar sobre
o desenho preferido – cada gra-
fiteiro recebeu autorização para
criar até três trabalhos – confir-
mando sua escolha. Computa-
dos os votos, ele disse que os dois
primeiros lugares serão seleci-
onados em 28 deste mês, com a

entrega dos prêmios – um com-
putador modelo lap top, ao pri-
meiro, e uma câmara fotográfi-
ca digital, ao segundo – no dia
seguinte, em local ainda a ser de-
finido.

O diretor geral da Agevisa
ainda comentou que o objeti-
vo do Festival de Grafitagem:
Todos Contra o Tabagismo é o
de alertar e conscientizar a po-
pulação a combater o fumo,
sobretudo em ambientes fe-
chados, por se tratar de uma
prática que incomoda os não
fumantes e já é motivo de proi-
bição em várias partes do País
e do mundo.

“Esse festival, que poderá ser
realizado em outras cidades
paraibanas, ainda tem por ob-
jetivo servir para conscientizar
a população – principalmente
os jovens – quanto aos riscos
trazidos por quem cultiva o
hábito do tabagismo”, afirmou
José Alves, estimando que 15%
da população fumam, no Esta-
do. “Quando se começa a fumar
desde cedo, em idade jovem,
fica mais difícil largar esse ví-
cio. Porém, o adulto encontra
mais facilidade para deixar de
fumar”, ressaltou.

  FOTO: MARCOS RUSSO

A Empasa (Empresa Parai-
bana de Abastecimento e Ser-
viços Agrícolas), localizada
em João Pessoa, recebeu a vi-
sita de técnicos da Conab
(Companhia Nacional de
Abastecimento), aonde conhe-
ceram a estrutura do órgão a
partir da qual elaborarão um
diagnóstico – a ser incluído em
dados das outras 54 Ceasas
do país – que servirá para um
projeto de reestruturação das
unidades. Esse trabalho faz
parte de uma pesquisa inicia-
da pelo Programa Brasileiro
de Modernização do Mercado
Hortigranjeiro (Prohort).

O superintendente da Conab
na Paraíba, Ângelo Viana, afir-
mou que “o Prohort servirá de
instrumento balizador na for-
mulação de preços para os pro-
jetos do Programa de Aquisi-
ção Alimentar (PAA) no Esta-
do, ofertando renda justa ao
agricultor, com base na reali-
dade do mercado local, além de
outros benefícios que serão
acrescidos ao processo de co-
mercialização, estocagem e
manuseio, com o intercâmbio
das informações”.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Guilherme Cabral
REPÓRTER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO PMM / GP Nº 007 / 2009
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, Estado da Paraíba,

no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 97, Inciso I, Alínea O, da Lei Orgânica
do Município,

Considerando os altos índices das precipitações pluviométricas ocorridas em toda a
extensão territorial do Município de Marizópolis,

Considerando a enorme perda das plantações encravadas na Zona Rural do Município,
Considerando as áreas de risco eminente localizadas na Zona Rural do Município,
Considerando a inacessibilidade do trânsito à Zona Rural do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - Decretar ESTADO DE EMERGÊNCIA no âmbito do Município de Marizópolis.
Art. 3º - Determinar que este Decreto entre em vigor na data de sua assinatura, revogan-

do-se todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Marizópolis, Estado da Paraíba,

em 05 de Maio de 2009.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2009

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n.° 0017/2009, que
objetiva a: Aquisição de pneus e câmara de ar, destinado a frota de veículos deste município,
do dia 19 de maio para o dia 26 de maio de 2009, no mesmo horário e local. Telefone: (083)
3291-2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 21 de julho de 2008
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2009
O Pregoeiro Oficial comunica que o Pregão Presencial nº 00010/2009 para: Aquisição

parcelada de medicamentos diversos, foi adiado das 13:00 horas do dia 20 de Maio para as
10:00 horas do dia 29 de Maio de 2009, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Vila do
Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3394-1236.

Ingá - PB, 15 de Maio de 2009
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2009 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2009
A Prefeitura Municipal, através da CPL, torna público que realizará, dia 01 de junho de

2009, às 08:00 horas (horário local), licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo menor
preço global, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRA-
ÇA PÚBLICA. Fonte de Recursos: Contrato de Repasse nº 0264929-80 / 2008 / Ministério do
Turismo / CAIXA. Valor total R$ 150.774,00. A sessão pública será realizada na Sala da CPL,
prédio da Prefeitura sediada a Rua Min. José Américo de Almeida, 386, centro, Livramento –
PB. Informações sobre o Edital das 07:00 as 11:00 (horário Único) dos dias úteis. Tel. (83) 3477-
1042 / 3477-1105.

Livramento – PB, 15 de maio de 2009.
José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima

Presidente da CPL
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Mesmo tendo perdido o jogo
de ida das quartas-de-final da
Copa do Brasil para o
Corinthians, o Fluminense tem
todas as condições de assegurar
sua vaga na segunda partida. Esta
é a opinião do capitão Luiz

"Luiz Alberto vê
ambiente de
Libertadores

Em busca da reabilitação
Time paraibano faz a sua segunda apresentação na Série B do Campeonato Brasileiro jogando às 21 horas no estádio Serejão contra o Brasiliense

Marcos Lima
REPÓRTER

Campinense Clube faz
hoje, a partir das 21
horas, seu segundo jogo

pela Série B do Campeonato
Brasileiro. O time busca os pri-
meiros pontos na competição
diante do Brasiliense-DF. As
duas equipes veem de derrotas
na estreia da competição e am-
bas querem a vitória para não
se distanciar de outras equipes
na tabela de classificação.

O Rubro-Negro paraibano
perdeu para o Duque de Caxias-
RJ por 2x1, de virada, no Ami-
gão, em Campina Grande, en-
quanto o jacaré brasiliense foi
derrotado pelo Vasco-RJ, por
1x0a, em São Januário, no Rio de
Janeiro.

A partida será no estádio Elmo
Serejo Farias, o “Serejão”, popu-
larmente conhecido como
“Boca do Jacaré” com capacida-
de para 32 mil pessoas. O árbi-
tro desse jogo será Arnoldo
Vasconcelos Figarela, de Rondô-
nia, auxiliado por Márcia Bezer-
ra Lopes Caetano (Fifa) e Wil-
son Gonçalves de Aquino (RO).

Paraibanos e brasilienses se
enfrentarão pela primeira vez
na história dos dois clubes. Os
treinadores, Ferdinando Teixei-
ra (Campinense Clube) e Ro-
berval Davino (Brasiliense)
poucos sabem das equipes ad-
versárias.

Durante toda a semana, os
técnicos disseram que entrarão
em campo com um time caute-
loso no setor defensivo e muito
ofensivo, no ataque.

No elenco do Brasiliense,
atletas bastante conhecido do
cenário esportivo nacional,
dentre eles o atacante Fábio
Júnior, ex-Cruzeiro-MG e que
atuou pela Seleção Brasileira
principal, bem como o meia
Iranildo, ex-Flamengo-RJ. No
Campinense Clube, também

atletas de grande referência:
Fábio Júnior, ex-Flamengo-RJ,
Vasco-RJ e Madureira-RJ e o
zagueiro Thompson, que no
mês passado perdeu o título
para o próprio Brasiliense, de-
fendendo o Brasília.

O representante paraibano
na Série B está em Taguatinga-
DF desde a tarde de ontem. Nes-
te sábado, de manhã, os joga-
dores e comissão técnica pro-
gramam visita ao estádio Sere-
jão, palco do jogo de hoje à noi-
te. O técnico Ferdinando Teixei-
ra prometeu surpreender o ad-
versário dentro dos próprios
domínios.

Para ele, uma vitória sobre o
jacaré brasiliense representará
a reabilitação do Campinense,
principalmente por ter perdi-

“Paraíba democrática, terra amada”

O Campinense Clube se rea-
presenta amanhã, às 15 horas,
no estádio Renatão, em Cam-
pina Grande quando dá início
aos treinamentos visando o
jogo da próxima terça-feira,
(19), no Amigão, contra o Gua-
rani-SP, pela terceira rodada da
Série B do Campeonato Brasi-
leiro. A equipe não passará
muito tempo no Distrito Fede-
ral depois da partida de hoje à
noite diante do Brasiliense/DF.
O time embarca para a Paraí-
ba na manhã deste domingo, 17.

A diretoria rubro-negra ante-
cipou a viagem à Paraíba em vir-
tude do pouco espaço de tempo
que terá o time para se preparar
visando o terceiro compromisso
pela Série B. O próximo adversá-
rio do Campinense Clube, no caso
o Guarani-SP joga hoje contra o
América-RN, em Campinas e
também promete não relaxar
nos treinamentos.

Campinense-PB e Guarani-SP
são clubes oriundos da Série C
do Campeonato Brasileiro. A
equipe paulista terminou a
competição na segunda colo-
cação, enquanto o time parai-
bano ficou em terceiro lugar. Os
times se enfrentaram apenas
na fase final (octogonal). Em
Campinas/SP, empate de 1x1.
No segundo jogo, no Amigão,
novo empate (0x0).  A novida-
de no Campinense Clube foi a
apresentação do atacante Al-
mir. Ele se apresentou na tarde
de quinta-feira (14), vindo de
Goiânia-GO, onde estava de-
fendendo o Goiás.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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CAMPINENSE EM BRASÍLIA

O

do no primeiro jogo do campe-
onato. O lateral esquerdo Fer-
nandes, ainda entregue ao de-
partamento médico, não seguiu
coma  delegação. A partida en-
tre Brasiliense x Campinense

terá transmissão ao vivo pela
Sportv, Rede Vida, Rede TV e
outras emissoras de canais
fechados. Um bom público é
aguardado no estádio Serejão
para acompanhar o jogo.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

BRASILIENSE CAMPINENSE

Guto,  Aílson, Criz e César
Gaúcho;  Júlio , Pedro Ayub,
Juninho, Iranildo (Chimba) e
Éder, Edinho e Fábio Júnior
Técnico: Roberval Davino.

LOCAL: Estádio Serejão (Boca do Jacaré, em Taguatinga/DF)
DATA/HORA: Hoje (16), às 21 horas
ARBITRAGEM: Arnoldo Vasconcelos Figarela-RO.
ASSISTENTES: Márcia Bezerra (Fifa) e Wilson Gonçalves (RO)

Fabiano, , Emerson, Márcio  Giovanini
eTiago Salleti ,  Thompson, Jorginho
Paulista,  Adelmo, Júnior Maranhão  e
China, Giuliano e Edmundo (Fábio Júnior)
Técnico:  Ferdinando Teixeira.

Jogadores se
reapresentam
amanhã para
treinamento

Fernandes se machucou no jogo diante do Duque de Caxias e desfalca o Campinense diante do Brasiliense

DIVULGAÇÃO



Unipê sedia várias
provas de atletismo

Disputas valem pelo XIV Campeonato Paraibano Caixa de Menores com idade
entre 15 e 17 anos. Os atletas Melina Serafim e João Henrique são os destaques

Alberto. Ele entende que a torcida
terá papel fundamental, assim como
ocorreu na Libertadores de 2008.
Mesmo não tendo sido campeão, o
Tricolor realizou grandes jogos na
campanha como as vitórias sobre
São Paulo e Boca Júniors-ARG nas
quartas e semifinais, respectivamen-
te. O zagueiro tricolor entende que o
jogo diante do Corinthians poderá
ter uma atmosfera parecida não
apenas fora de campo.

A Perilima, pelo visto, não tem
maiores pretensões na Segunda
Divisão. Estreou perdendo de 6 a
0 para o Paraíba e num amistoso
contra o Sub 17 do Campinense
perdeu de 2 a 1. Amanhã enfrenta
o Cruzeiro no Presidente Vargas.

"Perilima perde
   para o Sub 17
   do Campinense

R$ 200 mil
é quanto o Sousa
deixou de arrecadar
ao ser privado de
jogar no Marizão nas
finais do primeiro e
segundo turno do
Paraibano

O Sesc está com as inscrições
abertas para as disputas dos Jogos
Comerciários 2009 até o dia 28
deste mês. E este ano, a competi-
ção terá algumas novidades. Uma
delas é a criação de uma espécie de
séries A e B no futsal e futebol de
campo. São as séries Ouro e Prata.

"Sesc inscreve
para jogos

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Uma pessoa me ligou, ontem, e perguntou: Varela, o
Campinense pode surpreender o Brasiliense, fora de seus
domínios? Claro que sim. Não vi a atuação do campeão
de Brasília diante do Vasco - dizem que deu sufoco no
Vascão de Roberto Dinamite - mesmo perdendo de 1 a
0 e o mesmo se aplica ao Campinense que foi bem me-
lhor que o Duque de Caxias e acabou perdendo. Fute-
bol não tem lógica e diferente praticamente em tudo
em relação aos outros esportes. O Campeonato Brasilei-
ro da Série B passou a ser uma grande vitrine depois
que grandes clubes passaram a disputar, como no ano
passado o Corinthians, e este ano o Vasco, o que força os
clubes a se estruturarem diante dos recursos vindos da
televisão e CBF, sem falar em outros patrocinadores.
Todos saem a caça de reforços e os times normalmente
andam parelhas na disputa.

Uma grande vitrine

Equilíbrio na disputa
Tanto o Campinense como o Brasiliense fizeram investi-

mentos na certeza de se manterem na disputa ou até mes-
mo beliscarem uma das quatro vagas para a Série A de
2010. Isso significa dizer que a tendência é equilíbro nos
jogos. Da mesma forma que o Campinense perdeu em casa,
o seu adversário deste sábado também pode ter o mesmo
infortúnio. Outra coisa: os times ainda estão no processo
de formação e os treinadores adaptando os esquemas de
acordo com o potencial dos jogadores.

Exercício de paciência
O torcedor do Campinense tem que entender que um time

não engrena numa competição da noite para o dia. A diretoria
fez a sua parte e trouxe os melhores jogadores dentro das
possibilidades de caixa e olhem que os nomes agradaram em
cheio. O atacante Almir, peça fundamental na conquista do
título paraibano de 2008, está de volta e opções não faltam ao
técnico Ferdinando Teixeira que precisa mostrar a sua com-
petência para fazer esse time jogar bem e se tornar vencedor.

30 anos
Este mês é de suma impor-

tância na minha vida profis-
sional, afinal no dia 9 passa-
do completei 30 anos de jor-
nalismo e por coincidência
de A União também. Aqui é
a minha segunda casa e devo
muito aos colegas de reda-
ção, da gráfica, do setor ad-
ministrativo, da publicida-
de, dos serviços gerais, da
diretoria e tantos outros se-
tores. Não quero citar nomes
para não cometer injustiça e
agradeço de coração a todos
por fazer parte dessa mara-
vilhosa família. Muito obri-
gado.

Libertadores
Quatro times brasilei-

ros estão classificados
para a terceira fase da
Taça Libertadores da
América, agora as quar-
tas de finais. Cruzeiro, São
Paulo, Palmeiras e Grê-
mio são os nossos repre-
sentantes e nesta nova
etapa há a certeza de mais
uma queda já que o con-
fronto São Paulo x Cruzei-
ro está confirmado. O Pal-
meiras pega o Nacional do
Uruguai e o Grêmio en-
frenta o Caracas, da Ve-
nezuela.

Marcos Lima
REPÓRTER

tletas na faixa etária
entre 15 e 17 anos par-
ticipam neste sábado,

dia 6,  a partir das 8 horas, na
Pista de Atletismo do Centro
Universitário de João Pessoa
(Unipê), do XIV Campeonato
Paraibano Caixa de Atletismo
de Menores, evento este promo-
vido pela Federação Paraibana
de Atletismo. As atenções es-
tão voltadas para os atletas
Melina Serafim de Souza, na
prova de 3 mil metros rasos e
João Henrique Rodrigues da Sil-
va, que vai competir nos 100 e
200 metros rasos.

Estes dois atletas possuem
vasta experiência em âmbito
estadual e nacional, figurando
entre os melhores do Ranking
Brasileiro recém divulgado
pela Confederação Brasileira de
Atletismo. “Eles passam por
bons momentos na carreira”,
afirmou ontem Pedro Almeida,
diretor técnico da Federação
Paraibana de Atletismo e trei-
nador dos atletas.

O XIV Campeonato Paraiba-
no Caixa de Atletismo de Me-
nores terá a participação ape-
nas de atletas oriundos de esco-
las públicas e privadas. “Esta
competição é destinada apenas
para eles”, disse Jailton Lucas de
Miranda, presidente da FPAT.

A competição ocorrerá nas
categorias masculina e femini-
na e consiste em provas de cor-
ridas rasas, corridas com bar-
reiras, revezamento medley,
marcha atlética, arremessos e
lançamentos de peso, disco,
dardo e martelo; saltos em al-
tura, distância, triplo e com
vara; prova combinada, dentre
outros.

O objetivo da competição é
verificar o desenvolvimento
técnico dos atletas, tomando-o
como parâmetro para selecio-
nar os atletas que representa-
rão o Estado nas competições
regionais e nacionais. “Pode-
rão participar também os atle-
tas com idade limite de até 17
anos, nascidos a partir de 1992,
considerando a idade do atleta
até 31 de dezembro. Fica esti-
pulado, no entanto, a idade mí-
nima de 15 anos para a partici-

Na Ouro ficarão as 12 melhores
equipes de acordo com o ranking
ao longo dos últimos três anos,
enquanto que o restante ficará na
Prata. O campeão e o vice desta
última sobem para a Série Ouro do
ano que vem, enquanto que as
duas piores da “elite” caem para a
Prata. “Desta forma as disputas
serão bem mais acirradas”, disse
Jaílson Oliveira, coordenador do
evento.

pação de atletas no campeona-
to”, afirmou o presidente da fe-
deração.

As disputas serão realizadas
apenas no período da manhã e
serão comandadas e coordena-
das por professores de Educa-
ção Física e dirigentes da Fede-
ração Paraibana de Atletismo.
Cerca de 100 atletas deverão se
fazer presentes ao evento que
terá supervisão da Confedera-
ção Brasileira de Atletismo.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Competição no Unipê começa às 8 horas e deve reunir cerca de 100 atletas

A

  BRANCO LUCENA
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Rodada com vários jogos hoje
Flamengo joga contra o Avaí, às 18h30, no estádio do Maracanâ pela Série A e o Vasco enfrenta o Ceará, no Castelão, em Fortaleza pela Série B

segunda rodada do
Campeonato Brasileiro
da Série A será aberta

neste sábado com a realização
de três partidas com destaques
para os confrontos  Atlético-MG
x Grêmio e Flamengo x Avaí,
além de Coritiba x Santo André.
Com os princiapis clubes brasi-
leiros  envolvidos nas disputas
da Taça Libertadores e Copa do
Brasil, alguns estão descartan-
do o uso de titulares para valo-
rizar a outra competição. Ama-
nhã terá mais sete jogos.

O Flamengo que está decidin-
do com o Internacional vaga
nas semifinais da Copa do Bra-
sil pode apresentar um time
diferente neste sábado, já pen-
sando no confronto da próxi-
ma quarta-feira em Porto Ale-
gre, diante do Inter, no estádio
Beira.

O técnico Cuca gostou da
atuação do time nos dois últi-
mos jogos e continua quebran-
do a cabeça com a inoperância
do ataque. Obina, bastante cri-
ticado e até vaiado pela torcida
no jogo de quarta-feira não
deve ficar nem no banco e se
fala muito na sua dispensa.

O time deve sofrer alterações,
mas o técnico ainda não deci-
diu e já sabe que será muito co-
brado diante de um adversá-
rio como o Avaí, sem muita tra-
dição no futebol brasileiro e
emergente da Segunda Divisão.
O jogo começa às 18h30 no
Maracanã.

Já o Grêmio que enfrenta o
Atlético Mineiro às 18h30 no
Mineirão e vai poupar seus jo-
gadores para o próximo com-
promisso da Libertadores. De
técnico novo, Paulo Autuori, o
time gáucho está focado na
competição sul-americana.

Já o Galo, eliminado da Copa
do Brasil na semana passada,
entra em campo decidido a so-
mar pontos para apagar a per-
da do título estadual e focar o
retorno a Libertadores.

No outro jogo da rodada, o
Coritiba de Marcelinho e carli-
nhos Paraíba enfrenta o Santo
André, no Couto Pereira. Foca-
do na Copa do Brasil, onde na
terça-feira, enfrenta a Ponte
Preta valendo vaga nas semifi-
nais, deve ter desfalques.

Se passar pela Ponte Preta, o
Coritiba vai enfrentar o vence-
dor do confronto Inter e Fla-
mengo.

SÉRIE B
O sábado também é dia de

jogos pelo Campeonato Brasi-
leiro da Segunda Divisão e o
Vasco atua fora de seus domí-
nios diante do Ceará, às 16 ho-
ras, no estádio Castelão.

Embalado pela vitória mai-
úscula diante do Vitória por 4
a 0, válido pela Copa do Brasil,
quarta-feira em São Januário, o
alvinegro carioca está dispos-
to a voltar logo a Série A. Co-
meçou bem a disputa ao ven-
cer, em casa, o Brasiliense, por
1 a 0. Para o técnico Dorival Jú-
nior, a competição é longa e o
importante é manter a concen-
tração.

Os outros jogos confirmados
para este sábado são os seguin-
tes: ABC  x  Figueirense, no  Fras-
queirão, em Natal; Ipatinga-MG
x Vila Nova-GO, no Ipatingão;
Guarani x América-RN, no
Brinco de Ouro; e Brasiliense-DF
x Campinense, no Serejão.

A

CAMPEONATO BRASILEIRO

O goleiro Bruno não deve ser poupado no jogo de hoje contra o Avaí

“Paraíba democrática, terra amada”

Três brasileiros estão entre
os artilheiros da Libertadores

Keirrison, Borges e Rodrigo
Teixeira são os três brasileiros
que disputam a artilharia da
Copa Libertadores 2009. Os
dois primeiros são conhecidos
pela maioria dos torcedores,
enfrentam badalação e o pri-
meiro, inclusive, já sonha com
seleção brasileira e propostas
europeias. Rodrigo Teixeira,
porém, transita tranquilamen-
te na cidade de Barra Mansa,
no Rio de Janeiro, quando está
de férias do Deportivo Cuenca.

Teixeira é mais um dos exem-
plos de "ciganos da bola", que
deixam o Brasil ainda jovens,
viajam por muitos países e tor-
nam-se apenas mais um na es-
tatística de jogadores transferi-
dos para o exterior. Segundo a
CBF, 1.176 atletas deixaram o
futebol nacional no ano passa-
do, sendo a maioria de desco-
nhecidos como o camisa 9 do De-
portivo Cuenca, que só ganhou
"fama" agora aos 30 anos, com
os cinco gols marcados pelo time
equatoriano na atual edição do
principal torneio interclubes da
América.

No Brasil, Rodrigo Teixeira
atuou pouco tempo como pro-

fissional. Integrante do Vasco
vice-campeão na Copa São Pau-
lo Júnior de 1999, que perdeu do
Corinthians na final, o atacante
ficou encostado no time princi-
pal e praticamente não teve
chances. Teixeira chegou a ser o
artilheiro isolado da Libertado-
res com os cinco gols anotados,
mas acabou sendo alcançado e
superado por Keirrison, hoje
com seis gols, e está empatado
com Borges.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Carlos Alberto foi destaque na vitória do Vasco sobre o Vitória pela Copa do Brasil na última quarta-feira

REPRODUÇÃO

  EDÔNIO ALVES/DIVULGAÇÃO

Rodrigo Teixeira já fez cinco gols
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“Paraíba democrática, terra amada”

Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Carta ao
prefeito

Senhor Prefeito do Distrito Fede-
ral -

Eu sou um desses estranhos ani-
mais que têm por habitat o Rio de
Janeiro; ouvi-me, pois, com o devi-
do respeito.

Sou um monstro de resistência e
um técnico em sobrevivência - pois
o carioca é, antes de tudo, um forte.
Se às vezes saio do Rio por algum
tempo para descansar de seus peri-
gos e desconfortos (certa vez inven-
tei até ser correspondente de guerra,
para ter um pouco de paz) a verda-
de é que sempre volto. Acostumei-
me, assim, a viver perigosamente.
Não sou covarde como esses equili-
bristas estrangeiros que passeiam
sobre fios entre edifícios. Vejo-os lá
em cima, longe, dos ônibus e lota-
ções, atravessando a rua pelos ares e
murmuro: eu quero ver é no chão.

Também não sou assustado como
esse senhor deputado Tenório Caval-
canti, que mora em Caxias e vive
armado; moro bem no paralelo 38,
entre Ipanema e Copacabana, e às
vezes, nas caladas da noite, percorro
desarmado várias boites desta zona
e permaneço horas dentro da pe-
numbra docemente na cabaça dos
fiéis em torno. E estou vivo.

Ainda hoje tenho coragem bastan-
te para tomar um ônibus ou mesmo
um lotação e ir dentro dele até o cen-
tro da cidade. Vivo assim, dia a dia,
noite a noite, isto que os historiado-
res do futuro, estupefatos, chamarão
a Batalha do Rio de Janeiro. Já fiz
mesmo várias viagens na Central. Eu
sou um bravo, senhor.

Sei também que não me resta ne-
nhum direito terreno; respiro o ar
dos escapamentos abertos e me ba-
nho até no Leblon, considerado um
dos mais lindos esgotos do mundo;
aspiro o perfume da curva do Mou-
risco e a brisa da Lagoa e - sobrevi-
vo. E compreendo que, embora vós
administreis à maneira suíça, nós
continuaremos a viver à maneira ca-
rioca.

Eu é que não me queixo; já me
aconteceu escapar de morrer dentro
de um táxi em uma tarde de inun-
dação e ter o consolo de, chegando
em casa, encontrar a torneira perfei-
tamente seca.

Prometestes, senhor, acabar em 30
dias com as inundações no Rio de
Janeiro; todo o povo é testemunha
desta promessa e de seu cumprimen-
to: é que atacaste, senhor, o mal pela
raiz, que são as chuvas. Parou de
chover, medida excelente e digna de
encômios.

Mas não é para dizer isso que vos escrevo. É
para agradecer a providência que vossa admi-
nistração tomou nestas últimas quatro noites,
instalando uma esplêndida lua cheia em Co-
pacabana. Não sei se a fizestes adquirir na Suíça
para nosso uso permanente, ou se é nacional.
Talvez só possamos obter uma lua cheia defi-
nitiva reformando a Constituição e libertando
Vargas.

Mas a verdade é que o luar sobre as ondas
me consolou o peito. E eu andava muito pre-
cisado. Obrigado, senhor.

Rio, junho de 1951

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

A crônica "Carta ao Prefeito" de Rubem Bra-
ga retrata a coragem que todo cidadão gosta-
ria de ter ao escrever ao seu prefeito. Rubem
escreveu uma carta de conteúdo real, mas que
mostra toda a sua hilaridade quando descre-
ve a sua cidade do Rio de Janeiro, com proble-
mas que são de domínio público de todo bra-
sileiro ou estrangeiro que frequenta a Cidade
Maravilhosa.

Rubem Braga nasceu em Cachoeiro do Ita-
pemirim/ES em 1913. Começou a escrever
muito cedo em um jornal que pertencia à sua
família. Formou-se em Direito, mas o que exer-
ceu na vida mesmo foi o jornalismo, chegan-
do inclusive a ser correspondente de guerra
por duas vezes, uma durante a Revolução de
32, em São Paulo, e outra na Segunda Guerra
Mundial, quando acompanhou a tropa brasi-
leira à Itália.

O que li

Café pequenoCafé pequeno

Casou Pafúncio Meneses
Com Dona Ana de Tabordo
E, ao cabo de cinco meses,
Nasceu-lhes um bebê gordo.

Ele com ar de tirano
Se arrepela e desespera:
Senhora! Ou muito me engano
Ou antes de ser já era!"

Mas diz Dona Ana em segredo:
"Homem, não seja covarde!
O bebê não nasceu cedo:
Você é que casou tarde !"

At home

OLAVO BILAC

RUBEM BRAGA

...................................
Se às vezes saio do Rio por algum

tempo para descansar de seus
perigos e desconfortos (certa vez
inventei até ser correspondente de

guerra, para ter um pouco de paz) a
verdade é que sempre volto....................................



I Festa Brega Fashion
será hoje no bar A Base

Promete ser das mais divertidas a Festa Brega Fashion
que as jornalistas Ruth Avelino e Marcela Sitônio promo-
vem neste sábado, no bar A Base, na orla do Bessa, em
João Pessoa, a partir das 22 horas. A proposta é realizar
um evento onde a ambientação e as músicas remetam ao
universo brega, tão apreciado por muitos brasileiros. A
sonoplastia será do DJ Zé Marcos. Quem quiser pode ir
vestido a caráter, pois haverá prêmios para as roupas mais
originais. Ingressos R$ 10,00. Informações: 9983-3800 ou
9979-2989

O desejo de
agradar aos
amigos é uma
desforra da
ambição

Marcel Proust,
ESCRITOR
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Regina Brown faz show
de lançamento de CD
Cantora paraibana mostrará seu novo trabalho, hoje, no

Jangada Clube, no Cabo Branco, em João Pessoa. 19
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Lady
Kate

Cultura da PB ganha novo
panorama para 2009
Meta do Conselho Estadual é eleborar um plano de

desenvolvimento das produções locais. 18

oão Pessoa vai lotar o Teatro Paulo
Pontes com A Comédia “D. Graça
mas tem que pagar”, que estará em

cartaz hoje (às 21 horas) e amanhã
(às 20 horas).

Os ingressos estão à venda na Loja
Amaryllis (Ponta de Estoque da Arezzo),
na Av. Edson Ramalho, 445, loja 105, tele-
fone: 3247-5800.

Bastou apenas uma aparição de pouco
mais de 10 minutos para que os bordões
“Tô pagano!” e “Dinheiro eu tenho, só me
falta-me o gramour!” caísse na boca do
povo. A dona das pérolas é Lady Kate,
personagem, que estreou no Zorra Total e
nasceu no espetáculo D.Graça, mas tem
que pagar... Onde a graça está já no nome.
Katiúscia Canoro e Fabíula Nascimento
se revezam entre várias personagens do
nosso cotidiano.

Composto por esquetes humorísticos, que
abordam situações que vão desde proble-
mas domésticos a falta de sorte. Como o
drama de “Graucia e Grauciane” (uma du-
pla musical criada pelas atrizes), Sheilinha
Sabão, prima de Lady Kate, que está lá por
acaso e quase não se aguenta em pé de tan-
ta cachaça, a tentativa de duas atrizes “sem
talento” interpretando o clássico “Romeu e
Julieta” de Shakespeare, ou ainda as falsas
adivinhações da cigana “Cassila Caroline”
explorada por sua própria mãe. Entre ou-
tros...

Tudo tratado com muito bom humor e
sagacidade no improviso, fa-

zendo com que o público se
identifique e vivencie as si-
tuações. Duas atrizes come-

diantes que buscam produzir es-
petáculos com linguagem popular,

mas, sem cair nos lugares co-
muns.

A parceria entre
Katiúscia e Fabíula

começou em 2004 com
a peça ‘Medea Material’, di-

reção da uruguaia Mariana Perco-
vich, no TCP (Teatro de Comédia do Para-
ná) do Teatro Guaíra. “A Fabíula entrou
para substituir uma outra atriz”.

Depois de ‘Medea Material’ veio Mulhe-
res de Chico, direção de Maurício Vogue,
onde quatro mulheres conversam sobre
seus problemas como TPM e com trilha do
Chico Buarque. ‘Cinta liga’ foi um enorme
sucesso, de onde surgiu a Lady Kate, e fir-
mou definitivamente a parceria entre as
duas com quadros autorais.

D.Graça mas tem que pagar é uma co-
média cheia de graça, afinal rir é o me-
lhor remédio, e pra isso a Cia Colapsico
tem a melhor receita.

16

está

“

Conferência da Igualdade
Racial abre inscrições

A II Conferência Estadual de Promoção da Igualdade
Racial está com inscrições abertas. O evento que debaterá
o tema “Avanços, desafios e perspectivas da Política Nacio-
nal de Promoção da Igualdade Racial” será realizado nos
dias 23 e 24 deste mês, em João Pessoa, no Centro de
Formação da Polícia Militar, em Mangabeira. Sob a coor-
denação das Secretarias de Estado da Casa Civil e do
Desenvolvimento Humano, a conferência tem como obje-
tivos analisar e repactuar os princípios e diretrizes apro-
vados na primeira conferência; avaliar as diretrizes para a
implantação do Plano Nacional de Promoção da Igualda-
de Racial; apresentar propostas de alteração do conteúdo
do Plano Nacional da Igualdade Racial e da sua forma de
execução; além de definir diretrizes que possibilitem o
fortalecimento das referidas políticas.

x



As humoristas Katiúscia Canoro e
Fabíula Nascimento encenarão a
comédia ‘D. Graça mas tem que pagar’,
hoje e amanhã,no Teatro
Paulo Pontes, em João Pessoa

1717

A sociedade brasileira desprovida de ‘gramour’

Elenco
Katiúscia Canoro
Katiúscia Canoro nasceu em Curitiba, mudou-
se ainda pequena para o Rio. Começou a
estudar teatro aos 14 anos. Aos 18, voltou ao
Paraná, onde continuou a se aperfeiçoar.
Chegou a cursar jornalismo, mas abandonou.
Além de atriz, foi maquiadora, cabeleireira e até
vendedora de plano funerário. Estreou nos
palcos em 2003 com a peça Medeamaterial.
Katiúscia Canoro, que interpreta a personagem
Lady Kate no humorístico “Zorra Total”, foi
vencedora da categoria de “Melhor Comedian-
te” no prêmio Melhores do Ano, transmitido
pelo “Domingão do Faustão”.

Fabíula Nascimento
Fabíula Nascimento hoje tratada como musa
pelo cinema nacional, onde interpretou a
garota de programa Íria - filme brasileiro
Estômago, que arrebatou elogios e prêmios
entre 2007 e 2008.
Fabíula Nascimento, é de Cutitiba-PR, tem 30
anos, e, faz parte do elenco da nova série Força
Tarefa da Rede Globo.
Fabiula é Jaqueline, auxiliar de enfermagem
cujo amor serve de analgésico ao tenente
Wilson (Murilo Benício) em sua cruzada pela
honestidade no cumprimento da lei. Nos
próximos meses, ela aparecerá na telona em
´Não se pode viver sem amor´, de Jorge
Durán, ´A guerra dos vizinhos´, de Rubens
Xavier, ´Reflexões de um liquidificador´, de
André Klotzel, e ´Os normais 2´, de
Alvarenga Jr.

Serviço
Espetáculo “D.Graça mas tem que pagar”
Gênero: Comédia
Elenco: Katiúscia Canoro e Fabíula Nascimento.
Local: Teatro Paulo Pontes
Dias: 16 de maio (sábado), às 21 horas;
17 de maio (domingo), às 20 horas.
Ingressos: R$ 50,00 (inteira)
R$ 25,00 (meia para estudantes e idosos a
partir de 60 anos)
Informações Teatro: 3211-6232
Ponto de Vendas: Loja Amaryllis (Ponta de
Estoque da Arezzo), na Av. Edson Ramalho,
445, loja 105, Fone: 3247-5800.
Classificação: 14 anos
Duração: 80 minutos.

Loja da OI localizada no térreo do centro
comercial.

SAIBA MAIS #
Fabíula Nascimento e
Katiúscia Canoro são as
estrelas do espetáculo

EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

#
Lady Kate é sucesso,
porque apresenta ludismos
e puerilidades que
cativam; ela espelha a
sociedade brasileira,
também desprovida de
‘gramour’

Katiúscia Canoro é um fenô-
meno televisivo muito fácil de
compreender. Da noite para o dia
conseguiu cair no gosto popular,
através de um processo de iden-
tificação massiva, usando dois
bordões e uma ingenuidade ro-
mântica.

Lady Kate - sua personagem
principal - agrada a crianças e
adultos. Lady Kate faz rir os in-
telectuais dos bairros nobres e
os abestalhados periféricos. Faz
gargalhar os idiotas entrinchei-
rados em suas mansões e tam-
bém os suburbanos letrados. Afi-
nal de contas, o que tem essa mu-
lher que é capaz de atrair as aten-
ções de gregos e troianos?

Katiúscia Canoro,  a talentosa
atriz e humorista por trás de
Lady Kate, captou, decifrou e as-
similou muito bem o complexo

sistema de identificação popular,
criando não mais que um simu-
lacro conglomerativo de figuras
folclóricas, divertidas e bizarras
da sociedade. O conglomerado,

claro, também reúne as figuras
de caráter atávico, ingênuas,
amistosas e que reconhecem o
valor da solidariedade.

Desprovida de dotes intelectu-
ais, a personagem busca a reden-
ção através das cifras nababes-
cas, mas assume mesmo ares de
heroína quando é preciso salvar
a pele do amigo ‘Chachichão’. Ela
desrepeita as regras gramaticais;
está longe das mais simples re-
gras de etiqueta e tem um QI bai-
xíssimo.

Lady Kate é sucesso, todavia,
porque apresenta ludismos e pu-
erilidades que cativam. Mais!
Lady Kate representa o sonho de
riqueza de maior parte da socie-
dade brasileira, que também é
desprovida de ‘gramour’.

‘pagaaano’!
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Um apóstolo
da Natureza

Feliz daquele que atende a uma
vocação para o exercício de
uma profissão...

A

Após tomar posse, Conselho
Estadual reafirma
compromisso com o fomento
e o desenvolvimento da
produção artística paraibana

novo panorama

Feliz daquele que atende a uma voca-
ção para o exercício de uma profissão.
Houve tempo em que os pais é que esco-
lhiam a carreira do filho. Daí as frustra-
ções que disso decorriam.

Estou me lembrando do assunto ao ler
algumas informações do ecologista pa-
raibano Heretiano Zenaide, pai do jor-
nalista e escritor Hélio Zenaide. Heretia-

no não seguiu a carreira política por vo-
cação, mas por escolha paterna, que,
como já disse, era muito natural naque-
le tempo.

Nascido em Alagoa Grande, ele pas-
sou por todos os escalões da vida públi-
ca. Teve de frequentar as câmaras e as-
sembleias, mas o que ele desejava mes-
mo era ser botânico. Tanto é assim que,
muitas vezes, deixava a Câmara Fede-
ral, para dar um pulinho até o Jardim
Botânico, onde ficava horas e horas con-
templando as árvores, estudando a flo-
ra e esquecendo os prosaicos projetos. A
Natureza era o seu verdadeiro templo.
Dela ele foi seu apóstolo.

Heretiano Zenaide, eis um nome que
não deve ficar esquecido da nova gera-
ção. Seus livros, inclusive, “Aves da Pa-
raíba”, devem ser reeditados. Daí uma
sugestão ao Conselho de Cultura. E es-
tou me lembrando agora mesmo de “Es-

cola Pitoresca”, do nosso Carlos D. Fer-
nandes.

Mas voltando a Heretiano, ele foi um
pioneiro da ecologia, da defesa do meio
ambiente. Estudou as ciências naturais,
aprofundou seus conhecimentos no
campo da botânica, da zoologia, da or-
nitologia. Seu nome figura no volume VI
da série “Vultos da Zoologia Brasileira”,
do Dr. Hitschi Nomura.

Empreendia pesquisas na Biblioteca
do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na
Biblioteca do Jardim Botânico.

Heretiano também lançou “Livrinho
dos nossos animais”, fruto de paciente
pesquisa. Fico a imaginar seus livros sen-
do reeditados com bela e moderna ilus-
tração.

Estou, aqui, com “Aves da Paraíba”,
editado por uma editora de Mossoró, e
fico a imaginar como foi possível o autor
botar na cabeça tão variadas espécies
de aves, sem esquecer o meu querido
bem-te-vi que me acorda todas as ma-
nhãs para o cooper. Quanta variedade
deles! Mas termino com esta referência
a este trabalhador da limpeza pública
que é o urubu: “Feio, deselegante, mal
cheiroso, metediço, tudo pode ser atri-
buído a esse príncipe dos planadores do
nosso lindo céu azul”. E muito interes-
sante esta observação do nosso Carlos
D. Fernandes a respeito do urubu: “é o
único carnívoro coerente, pois espera que
a carne apodreça para melhor digeri-la”.

nova política cultural do Go-
verno do Estado já movimenta
o setor e abre perspectiva para

atrair mais investimentos. Com a pos-
se dos novos integrantes do Conselho
Estadual de Cultura começa a se dese-
nhar um novo panorama, já que repre-
sentam tendências diversificadas e são
pessoas comprometidas na formulação
de políticas públicas para a área.

O secretário da Educação e Cultura,
Sales Gaudêncio, reafirmou que são
“pessoas comprometidas com a cultu-
ra e com certeza vão contribuir na ela-
boração de um projeto cultural para a
Paraíba”. Na primeira reunião, já se
discutiu a realização da tradicional
‘Noite da Cultura’ e do retorno da Bi-
blioteca Paraibana, com a edição e re-
lançamento de autores paraibanos.

A professora Ângela Bezerra de Cas-
tro, que já ocupou a Secretaria de Cul-
tura do Estado em gestões passadas, e
pela terceira vez é membro do Conse-
lho Estadual de Cultura, disse vai pro-
curar corresponder a expectativa do
governador do Estado e do Conselho
em relação a ela nesta gestão. Como su-
gestão, disse que “somente procuran-
do compreender e produzir mais esta-
rá se fortalecendo. Isso é possível quan-
do permanece fiel às suas raízes”.

O ex-secretário de Educação e Cul-
tura, Carlos Pereira, disse que sua fun-
ção será a de tentar ajudar o Governo
no que diz respeito à cultura, no senti-
do de propor projetos, fazer sugestões
e levantar ideias que movimentem o
setor, “que é um dos mais importantes
da vida de um povo. Temos condições
de fazer um trabalho que justifique
nossa presença aqui”, disse.

O jornalista e ex-secretário de Cul-

tura do Estado, Severino Ramos, afir-
mou que o Conselho tem um papel im-
portante para estabelecer uma políti-
ca cultural do Governo, sobretudo nes-
ta fase em que se instala uma nova ad-

ministração disposta a resgatar uma
das áreas mais sensíveis da vida pa-
raibana, “aqueles valores que estão a
merecer o respeito da comunidade”. Ele
disse estar à vontade para atuar no
Conselho de Cultura, até porque já o
fez como secretário de Cultura.

Tomaram posse como membros do
Conselho Estadual de Cultura os se-
guintes conselheiros: Ângela Bezerra
de Castro, Flávio Tavares (subsecre-
tário de Cultura), Carlos Pereira de
Carvalho, Carmen de Lourdes de Ara-
újo Teixeira, Damião Ramos Caval-
canti (presidente do Instituto do Pa-

DIVULGAÇÃO

trimônio Artístico e Histórico do Es-
tado da Paraíba), Evandro Dantas da
Nóbrega, José Mota Victor, Juarez Fa-
rias (presidente da Academia Parai-
bana de Letras), Letícia Maia Pinto
Ferreira, Balila Palmeira (presidente
da Academia Paraibana de Poesia),
Maria de Lourdes Nunes Ramalho,
Maria Valquíria Farias Patrício, Mau-
rício Navarro Burity (presidente da
Fundação Espaço Cultural), Otávio
Sintônio Pinto, Severino Ramos Pedro
da Silva e Wellington Hermes Vascon-
celos de Aguiar.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Cultura paraibana com

#
A elaboração de um projeto
cultural para a Paraíba é a
grande meta do Conselho

Carlos
Romero
caromero@globo.com

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE
AOS FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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Da tese ao livro

A maioria dos trabalhos acadêmicos
fica restrita porque os assuntos são
tratados de forma hermética...

Regina Brown e o

A

Soul brasileiro

Paraíba sempre foi um berço de
talentos, principalmente na
área da música, onde periodi-

camente temos o surgimento de novos
cantores e cantoras que dão seguimen-
to a um caminho iniciado por grandes
nomes como Zé Ramalho, Elba Rama-
lho, Chico César, entre outros que con-
seguiram romper a barreira existente
nos mecanismos de comunicação dos
grandes centros e se firmaram como
personagens do cenário cultural.

Outros artistas paraibanos como So-
raya Bandeira, Mônica Melo, Gracinha
Teles, Maria Juliana e Anne Raely, no en-
tanto, ainda continuam na batalha pelo
reconhecimento. É nesse contexto que se
destaca a figura da intérprete Regina Bro-
wn, que fará show, hoje, no Jangada Clu-
be, a partir das 21 horas, na praia do Cabo
Branco, em João Pessoa, quando lançar seu
mais novo CD ‘Soul Black Brasileiro’

 desde cedo já demonstrava sua inti-

A maioria dos trabalhos acadêmi-
cos fica restrita a um pequeno número
de leitores, seja porque os assuntos são
tratados de forma hermética demais e
não encontra mercado, seja pela falta
de divulgação destes trabalhos. Feliz-
mente alguns conseguem sair dos
muros acadêmicos. É o caso da tese de
doutorado defendida por Lúcia Facco,
sob o título “Era uma vez um casal
diferente: a temática homossexual na

educação literária infanto-juvenil” que
acaba de ser lançada em livro.

Para quem ainda não conhece, Lúcia
Facco é autora de “As Heroínas Saem
do Armário” – sua dissertação de mes-
trado. O livro analisa cinco “roman-
ces lésbicos”, e aponta que, diferente
de ser uma subliteratura, tais textos
são “paraliteratura”, devido à margi-
nalização imposta a eles. Outro livro
publicado pela autora é “Lado B: His-
tória de Mulheres”. Coletânea de con-
tos com histórias inteligentes e sutis
de mulheres que vivem seus amores
por outras mulheres sem levantar
bandeira e sem culpa.

Voltando ao lançamento de agora,
em “Era uma vez um casal diferente”
Facco discute, entre outras coisas, os
(des)compromissos dos currículos es-
colares, que tendem a padronizar os

alunos. A autora investiga tanto os câ-
nones literários, quanto os livros pa-
radidáticos utilizados especificamen-
te nas aulas de literatura. Ela traça já
nos primeiros capítulos o percurso das
práticas de controle do sexo e sua re-
percussão.

Discutir um tema ainda polêmico e
direcioná-lo a um público “em forma-
ção”, quando, na maioria das vezes, são
os educadores que precisam de educa-
ção, não deve ter sido tarefa fácil. Um
projeto de peso e fôlego realizado por
alguém que trabalha no ramo. A for-

ma romântica com que Lúcia Facco di-
reciona seu trabalho e a apresentação
de uma ética quase perdida em nossos
dias conseguem quebrar barreiras pro-
váveis sobre o tema. “Dar às pessoas a
oportunidade de conhecer mais a ne-
cessidade de mudar as relações de po-
der e dominação” é o objeto esperado e
provavelmente alcançado.

Se em “As Heroínas Saem do Armá-
rio” Lúcia Facco criou uma persona-
gem, na tese, agora livro, ela usa a pri-
meira pessoa correndo todos os riscos.
Talvez porque, como ela mesma ex-
pressou, “não dava para se colocar de
fora daquilo que estava defendendo”.
Assisti à defesa da tese de Facco e
aguardei que o trabalho merecidamen-
te fosse lançado em livro. Não perdi
por esperar. Excelente leitura para edu-
cadores - professores e pais.

Ex-vocalista da banda
Absurdus faz, hoje, a partir
das 21horas, show de
lançamento de seu disco,
no Jangada Clube,
em João Pessoa

midade com os palcos. Isso se deva, tal-
vez, ao sangue afro-indígena que corre
em suas veias, responsável por todo o
suingue e musicalidade das performan-
ces.

Ex-cantora da banda Absurdos, que
teve grande destaque no cenário musi-
cal paraibano na década de 90, Regina
Brown migrou para a carreira solo, fi-
xando moradia no Rio de Janeiro onde
conseguiu grande espaço vindo a abrir
shows de vários artistas de renome no
cenário nacional como Marisa Monte,
Rita Lee, Marisa Gata Mansa, Flávio
Venturini, Skank entre outros.

Brown também dividiu shows com
a cantora Elba Ramalho e Elimar San-
tos, além de realizar trabalho com o
grande nome da música americana Da-
vid Byrne, cantor da banda “Talking
Heads“, na Alemanha, onde fixou resi-
dência no ano de 2001, retornando re-
centemente para fazer o lançamento de
seu mais novo trabalho.

O CD é uma verdadeira síntese desse ca-
minho trilhado, no qual a cantora revela
toda a sua capacidade e genialidade como
intérprete, mostrando todo um amadure-
cimento musical que lhe permite hoje estar
em lugar de destaque, tanto pela sua singu-
laridade como pelo seu talento.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O show de lançamento do mais novo CD de Regina Brown
Dia: Será neste sábado (16),

Hora: às 21 horas

Onde: No Jangada Clube, na praia de Cabo Branco, em João Pessoa.

Quanto: Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudante).

Informações pelos telefones: 8812.3999/9935.4650

SERVIÇO#
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Regina Brown é
uma das
referências
musicais da
Paraíba

Leonardo
Davino
leonardo.davino@gmail.com

MESTRANDO EM LITERATURA E
ESCREVE QUINZENALMENTE ÀOS FINAIS
DE SEMANA NESTA COLUNA

#
Regina Brown já dividiu palcos com Elba Ramalho e Elimar Santos,
abrindo espetáculos para Marisa Monte, Rita Lee,
Flávio Venturini, Marisa Gata Mansa e Skank



Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...

Amanhã tem o bicho papão da OAB.
Tem exame da Ordem.

 
O Domingão da Família  reunirá os inte-

grantes do ECC Nossa Senhora das
Neves amanhã, na granja Bela Vista.
No dia será servido uma saborosa fei-
joada com muita música e sorteios.

 
Paolo Coirollo e sua Daniella festejam a

chegada de Pietro, o primeiro filho do
casal.

 
Belinha Cabral, badalada empresária de

moda reconhecida pelo bom gosto e
carisma, esta semana deverá estar
inaugurando as novas instalações da
Bella Mania em novo endereço. Ago-
ra sua loja,  chiquérrima,  estará na
praia.

 
A bela Luiza Rabello com passaporte

carimbado para seguir de férias para
Portugal. Voltará com um maravilho-
so álbum de fotografias.

 
O Spa Equilibrium  terá nova turma de

25 a 31 deste mês. Agnaldo e Mayne
nos ‘finalmentes’ para a nova turma.

 
Em nossas mãos convite do desfile da

Baú Chic, de Auxiliadora Cardoso em
parceria com a Calzature, de Fátima
Lisboa. Será no próximo dia 28, no
Sonho Doce.

 
André Burity e Lorena festejam o anún-

cio do primeiro baby.
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Astrid
BAKKE

Dizinha Goés e
Cely Furtado:

beleza e elegância
de fechar o

comércio

A charmosa Marcela Gadelha , a fi-
lha de Doca Gadelha (in memo-
riam) e da bela Sheila, este sába-
do (16), sobe ao altar com o em-
presário Giovanni Bakke. Todo o
ritual (cerimônia e recepção) acon-
tecerá no Solar do Conselheiro,
casa de recepção que fica no cen-
tro da cidade. A beleza da noiva
terá realce maior com modelito
de noiva da Glamour e make e
hair Maria Eduarda, salão que aten-
de apenas com hora marcada. A
lua-de-mel dos noivos será no Ho-
tel Tambaú e no Hotel Pirâmide
de Natal.

 
No Paulo Pontes, este sábado e do-

mingo, temos a Lady Kate, o per-
sonagem da humorista Katiúscia
Canoro,  do Zorra Total.  Às 20 ho-
ras com o espetáculo: ‘D. Graça
Mas Tem que Pagar’.

 
Na Base, bar de Rico Rocha , no Bes-

sa, tem neste sábado, o evento
‘Brega Fashion’,  da dupla Ruth Ave-
lino e Marcela Sitonio. Às 21 ho-
ras. Na noite Marcela festeja a sua
nova idade.

 
No Zarinha Centro Cultural, alunos

do curso de Fotografia de Antônio
David, terão, neste sábado, suas fo-
tos em exposição. Palmari Lucena
e Maricélia, alunos do curso, vão
marcar com sete fotos a exposição
que terá início às 19 horas.

 
Renata Severo recebe hoje, no seu

belo e novo apê, para o chá de
bebê do seu primeiro herdeiro.

UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS

2 Enlace
A bela Luciana, filha de Aluísio Régis e

de Lucinha, dia 13 de junho, às 19h30,
na Igreja Nossa Senhora do Carmo,
casa com Marcus, filho de Carlos Al-
berto da Silva Neves e de Ana Cristi-
na Abreu de Souza, da sociedade ca-
rioca. A recepção acontecerá no Paço
dos Leões.

 
2 Meio obediente
Quanto Padre, o presidente do Paraguai

Lugo, não desobedeceu a igreja to-
talmente - não usou camisinha e não
mandou abortar. Daí os filhos.....

2 Pesar
Daqui o pesar pelo falecimento do jovem

Jorge Henrique, filho de Vanda Car-
taxo, depois do trágico acidente de
moto na cidade de Sousa. Ele era fi-
gura queridíssima na cidade dos Di-
nossauros. Ele era sobrinho de Ma-
ria Ita, da Item Hum.

 
2 Estrela e seus Pimpolhos
A dermatologista Estrela Maroja vive

feliz da vida com seus três filhos, to-

dos  dedicados a área de saúde. A Flá-
via, segue os seus passos, e vai fazer
residência médica em Derma em
Sampa; a Flaviana, está em Paris,
onde ficará por mais  três anos, para
seu doutorado em Psicologia e a Es-
pecialização em Psicanálise Infantil
e Prematuridade; o filho caçula, Flá-
vio está cursando Medicina aqui em
João Pessoa.

 
2 Badalados eventos
Degustar e Casar, estes dois eventos le-

varam Abelardo e Izolda Coutinho,
leia-se Blu’nelle, para São Paulo últi-
ma semana. De quebra Izolda ainda
festejou a sua nova idade. Entre os
dois eventos, a empresária que tam-
bém se dedica a decoração,  gostou
bem mais do Degustar que aconte-
ceu no buffet La Luna. E, por falar na
Blu’nelle, foi sucesso absoluto o al-
moço do Dia das Mães, no restauran-
te da família na Epitácio Pessoa. O
entra e sai foi constante.

2 Herdeiro do espaço
 Maurício Burity para assumir a presi-

dência da Funesc, o nosso Espaço Cul-
tural que, desde 82 , ao ser inaugura-
do pelo então governador Tarcisio
Burity,  funciona como salão de con-
venções, deixou sua residência na ca-
pital Pernambucana e volta a residir
na Capital paraibana. Com ele veio a
sua mulher Renata e o filho caçula,
Tarcísio Neto. A posse de Maurício
aconteceu última terça-feira, onde foi
bastante cumprimentado. O sonho de
Maurício ao assumir a casa inaugu-
rada pelo seu pai: “Primeiramente
deixar tudo funcionando”. Em tem-
po: primeiramente, o convite para di-
rigir a Funesc havia sido feito a viúva
do ex-governador Burity que decli-
nou o convite. Porém Glauce ficou fe-
liz com o convite ao filho Mauricinho.

2 Um happy com Lily
Virgínia Morais Souto, ela diretora do

Colégio Conviver, foi presença cintilan-
te no jantar oferecido pela milionária
Lily Marinho,  na mansão do Cosme
Velho, semana passada, em torno da
primeira-dama Angolana, Ana Paula
Santos. Foi um jantar só para estrelas.

2 Cineport na granja
O Cineport, Festival de Cinema de

Língua Portuguesa, foi homenage-
ado pelo governador do Estado.
Pelo seu sucesso! Sábado, passado
ele abriu a Granja Santana para
receber com almoço os participan-
tes do Festival, este tendo como di-
retora geral, Mônica Botelho, o seu
staff mais íntimo e os jornalistas
da cidade. O festival, que movi-
mentou a cidade durante 10 dias,
sem dúvida, gerou mídia expontâ-
nea em todo o mundo.

2 Museu & Relicário
Na Funesc, no Espaço Cultural, no

Museu José Lins do Rego, coman-
dado por Maria Arminda Guima-
rães,  começa amanhã (17), e vai
até o próximo dia  23, a 7ª Semana
Nacional de Museus com a Expo-
sição ‘Relicário Religioso do Bra-
sil’ do professor  e historiador Ni-
valson Fernandes de Miranda. A
abertura acontecerá dia 17, do-
mingo, às 16 horas, no hall do mu-
seu.

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje
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Não é o tempo que envelhe-
ce, é o medo do tempo, o
declínio do entusiasmo e do
cultivo pessoal”
Antônio Baggio“

O Ministério Público não
se mexe e o centro co-
mercial de Campina
Grande está afogado em
papeis. Panfletos que ta-
rólogos, clínicas odonto-
lógicas, financeiras, mer-
cadinhos etc, etc, fazem
distribuir e a população
joga no chão.

Chega-me folder tentador
de um novo restaurante
instalado no Cabo Branco,
em João Pessoa. O Fidal-
go, que funciona de quar-
ta a sábado, a partir das 18
horas, e aos domingos, a
partir das 11 horas e 30
minutos. Cardápio “con-
temporâneo”, anuncia.

A simpaticíssima Vera Lú-
cia Ferreira, esposa do co-
merciante Francisco Fer-
reira Gomes (Chiquinho)
da Fanck Malhas, foi feste-
jadíssima, quarta-feira úl-
tima. Motivo? Aniversário.

A jornalista Graziela Eme-
renciano refaz-se de pro-
blema de saúde pelo te-
lefone, constato a sua voz
animada de sempre.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Festividades
Hoje é o Dia do Gari. A cidade pioneira a estabelecer a

coleta do lixo, em 1354, foi Londres. O mau costume de
jogá-lo nos rios, no entanto, perdurou por muito tempo,
mas já em 1407, a população foi instruída a guardar o
lixo em casa, até ser removido pelo coletor. Por volta de
1500, Paris era conhecida como a cidade mais suja da
Europa. Somente a partir de 1919, quando cerca de 300
veículos começaram a circular na cidade para fazer a
coleta e o uso do cesto do lixo foi decretado obrigatório é
que a situação mudou.

No Brasil, apesar de existir a limpeza urbana desde 1876, no
Rio de Janeiro, a população costuma jogar lixo nos rios e nos
terrenos baldios.

A origem do nome gari veio do francês Aleixo Gary, um em-
presário contratado pelo governo do Rio, para fazer a lim-
peza urbana.

2 Chegou o dia
 Esperando há meses, cerca-

do de grande expectativa,
finalmente chegou o dia da
comemoração dos 50 anos
do antropólogo Odimar
Olívio Bonfim. Hoje, a par-
tir do meio-dia, ele estará
recebendo seus incontá-
veis amigos no Clube Pau-
listano, para uma feijoada.
O tema da festa, em que
navegaram o decorador
José Sereco e os designers
Joca Guedes e Ângelo Ra-
fael, é “Minha vida daria
um filme”.

 Festa comentada, antecipa-
damente, principalmente
pelos frequentadores do
restaurante e doceria La
Suissa costumarem en-
contrar-se no happy-hour
com certeza vai dar mui-
to o que falar, posterior-
mente.

 Aguardem-nos.

2 Concursos
Portaria de autorização do edi-

tal para os concursos públi-
cos para a Polícia Rodoviá-
ria Federal e a Polícia Fede-
ral já foi divulgada. São 750
vagas para nível superior e
2.665 para níveis médio e
superior.

2 Inovação
Uma página na internet está atualizando familiares e convidados

para o casamento da empresária pernambucana Emília Motta
Leite e o empresário paraibano Ricardo Barbosa, que se realizará
no dia 23 próximo, na matriz do colégio Salesiano, com recepção
na Arcádia Paço, Recife-PE. A noiva e filha de Luiz de França e
Iara Motta Leite, empresário da TV Asa Branca, em Caruaru-PE.

2 Maratona do Forró
Será uma maratona mesmo, hoje,  a partir das 22 horas no Spazzio.

Tocarão: Magníficos, Garota Safada, Arreio de Ouro, Eliane e
Forró Karkará. Prato cheio para quem gosta do gênero que al-
guns chamam de “forró moderno”, pela introdução de instru-
mentos que o forró tradicional não aceita.

2 Choro
 Ele pode ser considerado um patrimônio da música campinense,

há mais de 40 anos formando gerações de músicos. Ele é José
Ribeiro da Silva. Com este nome, praticamente ninguém o co-
nhece, mas se dissermos Duduta, os campinenses o identifica-
rão de imediato.

 Com a participação da família, Duduta e seu Regional tem en-
cantado os amantes da boa música com as suas rodas de choro
em sua própria casa, perpetuando entre nós, esse ritmo genui-
namente brasileiro, que teve (ou tem) como expoentes, Chiqui-
nha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Pixinguinha.

 Não sei se Duduta já recebeu alguma homenagem, se não, é
tempo da nossa Câmara de Vereadores mobilizar-se, porque
homenagem em vida é mais valiosa.

2 Vedetes
Voltamos a falar de Mayana Neiva, a atriz campinense que já

aparece nos seriados televisivos “A Pedra do Reino” e “Que-
rido Amigos” e está no elenco do espetáculo teatral “Olerê,
Olará”, em cartaz n´O Inflamável, Rua Maria Borba, 87, Con-
ceição, São Paulo-SP. Aos sábados, às 21 horas, e aos domin-
gos, às 20 horas. Na peça, Mayana interpreta uma vedete do
teatro de revista dos anos 1950, e sua personagem terá o
nome de Carmen Rosa.

Vamos esperar que esse trabalho chegue até nós.

2 Armando bandidos
Nem me falem nessa estória de desarmamento. Cada vez mais a

população que cai nessa onda, fica indefesa e os bandidos
equipados para fazer seus assaltos, seus sequestros (ou se-
questros) e tudo o mais que um mau caráter munido de uma
arma pode executar, não perde tempo. Não é desarmando os
cidadãos de bem, mas investindo nos equipamentos de se-
gurança que se vai minorar a atual situação de medo em que
vive a população.

Alana Fernandes e Alexandre Tann, duas figuras de grande atuação na cultura
campinense

Distinção em dose dupla: Yolanda Chaves e Dirce Bandeira no Garden Hotel

A professora
universitária
Renilde
Oliveira
comparecendo
a evento
filantrópico

Ida Ximenes Costa, aniversariante de 15 de maio, na boa companhia de Lourdes
Lucas e Clara Maia
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2 CINEMA
ANJOS E DEMÔNIOS - (140
min/Legendado) – Cens.
16 anos. Suspense. Box 5
e 6 – 14h30 e 12h50 (exce-
to terça e quinta) e 17h30;
15h40, 17h30, 18h30,
20h30 e 21h30.

STAR TREK - (126 min/
Legendado) – Cens. 14
anos. Ficção. Box 1 –
13h20 (exceto terça e quin-
ta), 16h00, 18h40, 21h20.
Box 8 (Dublado) - 15h00,
17h40. Tambiá 5 - 13h40/
16h00/18h20/20h40.

X- MEN ORIGENS: WOLVE-
RINE - (114 min) – Cens.
14 anos. Ação. Box 2 e 7 –
13h00 e 14h00 (exceto ter-
ça e quinta),15h35, 16h35,
18h05, 19h05, 20h35 e
21h35. Box 3 (Dublado) –
13h30 (somente sexta, se-
gunda e quarta-feira),
16h05, 18h35, 21h05.
Tambiá 6 - 14h00, 16h10,

18h20 e 20h30. Campina 4
- 14h20, 16h30, 18h40 e
20h50.

A FESTA DO GARFIELD -
(84 min/Dublado) – Cens.
Livre. Animação. Box 3 –
14h10 (somente sábados e
domingos).

DIVÃ - (93 min/Digital) –
Cens. 14 anos. Comédia.
Box 4 – 15h05, 17h05,
19h10, 21h15. Tambiá 4 -
14h10, 16h10, 18h10,
20h10.

PRESSÁGIO - (124 min) –
Cens. 12 anos. Suspense –
Box 8 – 21h00.

DÚVIDA - Cens. 12 anos.
Drama. Tambiá 1 - 18h15 e
20h15 (sábados e domin-
gos); 14h15/ 16h15/ 18h15/
20h15 (sexta-feira e segun-
da-feira a quinta-feira).

ANJOS DA NOITE - A EVO-

LUÇÃO - Censura 16 anos.
Aventura. Tambiá 2- 14h30/
16h30/18h30/20h30. Campi-
na 2 - 16h20/20h20.

OS DELÍRIOS DE CONSUMO
DE BECKY BLOOM - Cens.
12 anos. Romance. Campina
1 - 19h00/ 21h00.

EVOCANDO ESPÍRITOS.
Cens. 14 anos. Terror. Cam-
pina 1 - 15h00/ 17h00.

MONSTROS VS ALIENÍGE-
NAS Censura Livre. Anima-
ção.  Tambiá 1 - 14h15/
16h15 (sábados e domin-
gos).

A MONTANHA ENFEITIÇADA
- Censura 12 anos. Aventura.
Campina 2- 14h20 e 16h20.

VELOZES E FURIOSOS 4.
Censura 14 anos. Ação. Tam-
biá 3 -14h20/ 16h20/ 18h20/
20h20. Campina 3 - 14h40/
16h40/ 18h40/ 20h40.

Agenda

O ator Nicolas Cage é o protagonista do filme ‘Presságio’, ainda em cartaz nos cinemas

DIVULGAÇÃO

Áries (21/03 a 20/04)  - Astral bom
pra você batalhar sucesso profissional,
ser levado em conta em reuniões
importantes e dar o seu recado em um
empreendimento ousado. Tome as
rédeas, avance e faça seus apoios
perceberem que você não está para
brincadeira. Fluência mental.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Finanças,
melhor emprego do tempo e profissão
em destaque hoje, com astral
apontando reflexões serias e vontade
coordenada de agir em prol de mais
segurança, praticidade e tranqüilidade
de espírito. Menos divagação e mais
inspiração pra se concentrar.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Parcerias
ainda estão em destaque, e hoje jogam
papel estratégico em sua posição
profissional. Consulte especialistas em
áreas relacionadas a sua carreira pra
ter certeza de que está seguindo
caminhos mais livres e certeiros.
Novos negócios.

Libra (21/09 a 20/10) - Clareza e
estrutura são seus trunfos pra dar
conta de inúmeras demandas, desde
familiares até clientes, parceiros e
sócios. Segurança vem de dentro, e
experiência serve pra pavimentar
decisões. É preciso um clima seguro
em casa, e que você não seja
esquecido sem cuidados ai.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Hoje é bem capaz da vida trazer de
presente uma boa surpresa ou noticia.
Um filho que se destaca, um amor que
floresce, uma prova superada com
louvor, a oportunidade de brilhar por
seus feitos e esforços. Capriche no
visual, cuide da saúde e deixe que a
emoção flua de você.

Virgem (21/08 a 20/09) - Você está
pronto pra assumir um risco maior,
aceitar uma responsabilidade, topar
uma briga importante. O dia é hoje.
Prevalece seu golpe de vista, agilidade e
pensamento analítico. Mas o instinto
forte coordena as respostas certas,
respeite-o. Amor em destaque.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Setor
material em destaque hoje, com boas
idéias pra driblar temores e inspiração ao
se orientar em novos negócios. Cuidado
ao assinar documentos, porem - leia
tudo direitinho antes! Não se iluda:
problemas existem e nem com toda
criatividade do mundo conseguirá fugir
deles agora.

Peixes (20/02 a 20/03) -  O Sol
em Touro ilumina sua fertilidade
mental, favorecendo a auto-
expressão consistente e bonita.
Seu talento para encarar mudanças
está maior. Fértil em idéias, se dará
bem com um irmão, um amigo.
Quebre a rotina num passeio
diferente.

Touro (21/04 a 20/05)  - Melhor
que ontem o cenário astral, pra você
que sabe o que quer e até onde pode
ir.hoje você está até mais disposto a
mudanças e a revisões, o que
também facilita arranjos felizes nas
relações sociais - no amor, idem.
Criatividade e industriosidade em alta.

Leão (21/07 a 20/08) - Trabalhe duro,
leonino! Você não vai se arrepender
disso. O cenário astral sustenta,
estrutura e abre caminhos. Use a
imaginação. Viagens, relações com
estrangeiros, assuntos ligados a lei
avançam com atitude concentrada,
enérgica.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Marte
e Vênus em Áries sinalizam dores de
cabeça com o cotidiano - pequenos
ajustes e detalhes que irritam, tirando
seu tempo de algo mais importante.
Cuidado pra não gastar dinheiro em
soluções improvisadas e inúteis em
âmbito domestico, por causa disso.
Novos contatos inspiram.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Ninguém
precisa saber, mas hoje é um dia
especial pra você resolver de uma vez
um assunto que anda mal parado. Um
familiar ou amigo intimo poderão
ajudar nisso, valha-se desse afeto e
dessa experiência. Evite imposições e
atitudes autocráticas - você ficaria em
posição indefensável.
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Um cineasta

RETIRANTE
Hildeberto Barbosa Filho
ESPECIAL PARA A UNIÃO

á uma ilusão biográfica segun-
do Pierre Burdieu. Ou seja, toda
biografia, por mais completa,

encerra lacunas, vazios, indetermina-
ções, representando, de fato, apenas al-
guns aspectos da complexidade de uma
vida. Toda biografia é uma biografia sem
fim como afirma Felipe Pena. Sérgio Vi-
las Boas, por sua vez, a partir de conver-
sações com Alberto Dines, chega a afir-
mar que “biografias não têm limites. São
insubmissas e insubordináveis”.

No entanto, mesmo assim, diria que
as biografias são necessárias, pois a am-
bivalência de sua natureza discursiva
não elide seu potencial artístico nem sua
força documental. Carlos Alberto Mattos,
jornalista, crítico e pesquisador de cine-
ma, parece admitir essas ideias ao cons-
truir um elaborado perfil de Vladimir
Carvalho, em Pedras na Lua e Pelejas no
Planalto (São Paulo, Imprensa Oficial,
Coleção Aplauso, 2008).

Narrado em primeira pessoa, na voz
do próprio cineasta paraibano, embora
sob a direção verbal do autor, temos,
como num documentário, uma sequên-
cia de quadros que procuram reconsti-
tuir a trajetória do homem e do artista,
as interfaces de sua vida e sua obra. O
Vladimir menino nas áreas “urbanas”
de Itabaiana, os “mitos familiares”, as
vivências em Recife, sua passagem por

RETIRANTE
Salvador, o cinema, a militância políti-
ca, Brasília, a convivência com os par-
ceiros de documentário, os grandes fil-
mes, tudo se recompõe em quadros e pla-
nos, em recortes e angulações que per-
mitem, ao leitor, ora penetrar na singu-
laridade da figura humana, com seus
sonhos e idiossincrasias, ora na singu-
laridade do artista, com seu jeito todo
especial de fazer cinema.

A técnica utilizada por Carlos Alber-
to Mattos, a exemplo de algumas bio-
grafias contemporâneas, tem muito do
método da história oral, na medida em
que o repórter-biógrafo escuta o biogra-
fado a partir de longas entrevistas gra-
vadas, entrevistas essas que se instituem
como o “diálogo possível” a que se refere
Cremilda Medina. Daí, a manifestação
de uma voz autoral em toda sua espon-
taneidade assim com o foco de resgis-
tros abertos que o autor/editor intenta
concatenar numa lógica textual e numa
representação simbólica a mais próxi-
ma do ser humano retratado.

Dessa maneira, a narrativa faz um ras-
treamento obra a obra, desde as experiên-
cias iniciais de Aruanda, passando por
realizações como O País de São Saruê, O
Homem de Areia e Conterrâneos Velhos
de Guerra, até O Engenho de Zé Lins, es-
clarecendo-lhes os respectivos contextos
e os bastidores, sem descambar para o
enfoque analítico e exegético que, na mais
das vezes, privilegiam as componentes
estéticas da obra em detrimento do autor.

É claro que nas falas de Vladimir, or-
ganizadas por Carlos Alberto Mattos,
despontam conceitos e categorias da
estética cinematográfica, da história e
das características do documentário
brasileiro, aspectos técnico-formais, te-
mático-ideológicos e estilísticos de
seus próprios filmes. Porém, em ne-
nhum momento, estas inserções teóri-
cas conseguem desviar o rumo dos
verdadeiros interesses da escrita bio-
gráfica. Isto é: o que há por trás das
realizações, o que germina nas raízes
ocultas e inquantificáveis da vida de
uma pessoa, sua dimensão interior e
intersubjetiva. Por exemplo, a relação
do Vladimir com o pai, a relação de
Vladimir com o irmão mais novo, Wal-
ter Carvalho, também cineasta, e, prin-
cipalmente, a relação de Vladimir com
sua terra de origem descortinam, em
sua história de vida e em sua persona-
lidade, aspectos seminais de sua com-
pleição psico-existencial, também in-
dispensáveis a uma melhor recepção
de seus filmes.

Sabemos que a fala é caótica por natu-
reza. Todo mérito, portanto, ao autor, que
soube ordenar e demarcar, a partir do
imenso volume verbal das entrevistas,
os pontos essenciais do discurso do ou-
tro, pondo em prática um dos mais lou-
váveis preceitos da ética jornalística ao
mesmo tempo em que garante o elemen-
to imprescindível ao gênero biográfico,
isto é, a empatia para com o biografado.

Empatia de autor que deve se estender
ao leitor.

Nesse sentido, chamo a atenção para
alguns momentos da fala de Vladimir
Carvalho sob a arguta atenção de Carlos
Alberto Mattos. Vejamos: “(...) o sublime
acidente geográfico das coxas de uma
mulher” (p. 38); “A faquinha foi um dos
objetos emblemáticos de minha vida”
(p.60);  “(...) entre Beckett e Brecht, fico com
Brecht. O homem tem saída, sim.” (p. 71);
“O retorno ao Nordeste, minha nave-
mãe, é para mim uma questão umbilical.
Sou um cineasta retirante. Saí do Nor-
deste, mas o Nordeste nunca saiu de mim”
(p. 151). E, como complementando: “De-
senraizado, sobrepairo num certo limbo,
entre o céu e a terra. Brasília sempre foi o
meu país estrangeiro, o máximo de dis-
tância que me permiti tomar em relação
à minha nave-mãe” (p.153).

Se Vladimir Carvalho é um docu-
mentarista preso sobretudo ao nervo
do humano, às notações sociais e polí-
ticas da expressão estética, sem se sub-
meter, contudo, a programas ou ideo-
logias; se Vladimir Carvalho é criador,
portanto, de uma forma particular
onde o universal brota do singular e o
sublime se entranha no cotidiano, Car-
los Alberto Mattos, neste livro, como
que se deixa seduzir pelos mesmos cri-
térios, com eles traçando um dos mais
sugestivos e desafiadores roteiros do
grande cineasta brasileiro.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Bombeiros promove inclusão social
O projeto Bombeiro na Escola, mais do que noções de prevenção de acidentes,  transmite aos estudantes os princípios básicos de formação e cidadania

m dos mais importan-
tes programas sociais
do Governo do Estado

foi deflagrado, na manhã de
ontem (15), pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado
da Paraíba. O projeto Bom-
beiro na Escola, que é fruto de
uma parceria entre a corpo-
ração e as Secretarias de Edu-
cação e de Segurança Pública
e Defesa Social, vai proporcio-
nar a inclusão social de alu-
nos das escolas da rede pú-
blica estadual.

A solenidade presidida pelo
coronel Pedro Luis do Nasci-
mento, comandante-geral do
Corpo de Bombeiros Militar
do Estado da Paraíba, acon-
teceu no auditório do Quar-
tel do Comando Geral, locali-
zado no bairro do Jardim Ve-
neza, em João Pessoa. Presti-
giaram ao evento represen-
tantes do Governo do Estado,
diretores de escolas e dezenas
de estudantes que já inscre-

veram no projeto.
O coronel Dênis da Silva

Nery, subcomandante da
corporação e coordenador
geral do projeto, fez a apre-
sentação Bombeiro Mirim,
através de slides, destacan-
do a importância da iniciati-
va como instrumento de for-
mação física, intelectual e
moral do futuro cidadão.

REDUÇÃO DOS TROTES
Ao fazer a abertura oficial

do projeto, que funcionou
como uma aula-inaugural, o
comandante Pedro Luis
abriu um parêntese para re-
velar uma recente estatísti-
ca do Corpo de Bombeiros.
Segundo ele, em Campina
Grande, onde já existe uma
experiência do projeto em
curso, o número de trotes
para número de emergência
193 foi reduzido em cerca de
60 por cento.

O Bombeiro na Escola é o
primeiro grande projeto so-
cial do Corpo de Bombeiros,

após a sua emancipação ad-
ministrativa e financeira
aprovada no dia 6 de no-
vembro de 2007 pela As-
sembleia Legislativa do Es-
tado da Paraíba.

O projeto é uma das priori-
dades da gestão coronel Pe-
dro Luis do Nascimento, co-
mandante-geral da corpora-
ção, que assumiu o cargo há
pouco mais de dois meses e
que está promovendo refor-
mas estruturantes e apostan-
do no crescimento do concei-
to do Corpo de Bombeiros,
não só como instituição que
dá suporte à área de seguran-
ça pública, mas também
como promotora de eventos
e projetos na área social.

"Nós apostamos muito no
sucesso desse projeto, porque
ele não só beneficia a criança
que participa, mas, princi-
palmente a sua família, uma
vez que a estrutura familiar
nos dias atuais está abalada
por vários fatores, entre eles
as desigualdades sociais, o

Entrevista conta preparativos dos 60 anos do Correio das Artes

Para comemorar os 60 anos
do Correio das Artes, um dos
mais importantes suplemen-
tos literários do Brasil, o jor-
nal A União vai realizar às
19h30 do próximo dia 28 uma
solenidade com a presença de es-
critores, jornalistas e represen-
tantes das Academias Paraiba-
na e Brasileira de Letras. O go-
vernador do Estado também es-
tará presente. O evento será rea-
lizado na sede da Fundação José
Américo, em João Pessoa.

A informação foi confirmada
esta semana pelo superinten-
dente de A União, jornalista Nel-
son Coelho, em entrevista ao
programa "Bastidores", coman-
dado pelo jornalista Padre Al-
beni e exibido em João Pessoa pela
TV Master, canal 20, e em Cam-
pina Grande pela TV Mais.  Se-
gundo enfatizou, o aniversário
do Correio das Artes será come-
morado em grande estilo, com a
apresentação de orquestras e
presença de personalidades.

O suplemento passou por
mudanças. Ele será encartado
ao jornal e circulará nas escolas
públicas. Ainda haverá a ver-

são virtual. O Correio das Artes
também recebeu novos edito-
res e formato de revista. "Ago-
ra, terá muitas ilustrações e tex-
tos ainda mais atraentes",
acrescentou Nelson, adiantan-
do que o jornal A União lançará
dois concursos de literatura
através da Revista Correio das
Artes. Sem revelar data, ele dis-
se que um dos prêmios será des-
tinado a escritores e a poetas na-
cionais, enquanto que o outro
será voltado para estudantes só
da Paraíba. "Os alunos serão
convidados a produzir traba-
lhos sobre intelectuais como
Augusto dos Anjos, José Amé-
rico de Almeida e José Lins do
Rêgo", antecipou.

Durante a entrevista, Nelson
Coelho também destacou as
mudanças que vem fazendo na
linha editorial do jornal. Ele res-
saltou que A União é um órgão
de informação oficial do Gover-
no, portanto, tem a missão ape-
nas de noticiar os fatos e traba-
lhos relativos à administração
do Estado. "A União é um órgão
impessoal. Não deve e nem será
usado para fazer propaganda
pessoal da figura do governan-
te. Nosso trabalho é e sempre
será pautado apenas pela divul-
gação da obras e ações que o Go-
verno faz em prol do bem-estar
do paraibano", declarou.

O superintendente também
destacou que a nova linha edito-

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

rial do veículo de imprensa tor-
nou o jornal mais atraente. "O
jornal está mais leve, mais solto,
mais envolvente, com matérias
de maior qualidade. Consegui-
mos formar uma equipe de com-
petentes profissionais, como os
diretores Cristiano Machado,
Wellington Aguiar, Milton Nó-
brega e o editor João Evangelista.
Também temos jornalistas reno-
mados como William Costa, Em-
manuel Noronha, Martinho
Moreira Franco e Jãmarri No-
gueira, além de nossa equipe de
reportagem", acrescentou.

Numa entrevista que durou
pouco mais de 20 minutos, Nel-
son também revelou os proje-
tos que tem para A União.
"Quero transformar esse jornal
numa das empresas mais ricas
e modernas da Paraíba dentro
de dois anos, porque temos to-
das as condições para isso. Te-
mos um parque gráfico que
pretendo revitalizar e profis-
sionais comprometidos em ver
A União se tornar uma empresa
livre, leve e atuante", observou.

SOBRE O CORREIO DAS ARTES
Em 27 de março de 1949, o jor-

nal A União lançava o suplemen-

crescimento da violência e a
proliferação das drogas, en-
tre outros" destacou.

O crescimento do número
de jovens que estão envere-
dando pelo mundo das dro-
gas, percorrendo caminhos
sem volta, conforme o coman-
dante Corpo de Bombeiros
deve ser objeto de políticas
públicas urgentes e eficazes.
"Por isso, faz-se necessário que
os poderes públicos e mais
próximos, os responsáveis
pela segurança pública e pela
educação, unam-se em prol do
resgate de valores dispersos
até então", justifica.

EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO
Com iniciativas com esta,

acrescenta o coronel Denis, o
Corpo de Bombeiros da Paraí-
ba está buscando, veemente-
mente, oferecer à sociedade a
excelência em atendimento e
prestação de serviço público,
"visando preparar a socieda-
de no contexto de prevenção e
operação em casos de sinis-

tros, buscando, minimizar as
estatísticas das ocorrências,
bem como cumprir com o seu
compromisso social".

Na solenidade ontem tam-
bém aconteceu o lançamento
da revista "Prevenindo Aci-
dentes Domésticos", que é
mais uma contribuição do
Corpo de Bombeiros Militar
do Estado da Paraíba no pro-
cesso de formação do cidadão
do futuro. A publicação de 12
páginas, em formato "gibi",
foi idealizada pela Assessoria
de Comunicação Social do
Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal para ser
distribuída nos colégios da
rede pública estadual.

A revista servirá de reforço
ao programa do projeto Bom-
beiro na Escola, a fim de de-
sertar ainda mais a criança
para uma maior compreen-
são acerca da melhor forma
de se evitar acidentes domés-
ticos, que fazem muitas víti-
mas, não só no Brasil, mas no
mundo inteiro.

Abelardo Oliveira
ESPECIAL PARA A UNIÃO

to literário Correio das Artes, que
se transformaria em uma das
iniciativas mais respeitadas da
cena literária nacional e o suple-
mento mais antigo em circula-
ção no país. A qualidade do tra-
balho já rendeu ao periódico vá-
rios prêmios. No período de 2003
ao início de 2009, foi editado pelo
poeta e jornalista Linaldo Gue-
des, que esteve à frente do traba-
lho até fevereiro deste ano. Ou-
tro poeta paraibano, Antônio
Mariano, se tornou o editor do
suplemento literário.

As mudanças que chegaram
com Mariano ao Correio das
Artes não acontecem no cam-
po estético. O novo editor adi-
anta que manterá a mesma li-
nha de Linaldo Guedes, e vai
optar por edições temáticas,
homenageando personalida-
des literárias, eventos impor-
tantes, lançamentos e relança-
mentos de obras.

O suplemento vai receber va-
lores pedagógicos e passará a cir-
cular em salas de aulas. Maria-
no ainda pretende digitalizar
todas as edições do suplemento
para torná-los acessíveis ao nú-
mero muito maior de leitores.
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Nélson Coelho, de A União, durante entrevista ao Padre Albeni
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