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Guarabira abre concurso para médicos, odontólogos e enfermeiros P. 24mais

  NATHIELLE FERREIRA

Governadores vão defender em Brasília
compensação para perdas do FPE P. 5

" Transposição litorânea vai garantir água
pelos próximos 20 anos em João Pessoa P. 4

"

  MARCOS RUSSPO

Centro prevê chuvas para
várias regiões da Paraíba
durante toda esta semana
As chuvas que caíram este ano em todo o Estado,
inclusive acima da média em algumas regiões
como Patos e Sousa, já provocaram o sangramento
de 78 reservatórios e também o alagamento de
várias ruas e avenidas de João Pessoa. Moradores do
Bessa estão entre os que mais sofrem na Capital PPPPP. 4. 4. 4. 4. 4

Do total de 77 mil candidatos inscritos, 3.581 foram aprovados. Segundo os dirigentes da empresa, as contratações
ocorrerão de forma paulatina, levando-se em consideração a necessidade e a disponibillidade financeira do órgão. P. 24

TRF derruba liminar e Cagepa
pode contratar concursados

Polícia Militar aperta o
cerco contra criminosos
e estratégias começam
a apresentar resultados
Segurança vai deflagrar operações em
diversas frentes com a finalidade de
reduzir ao máximo os casos de violência
em todas as regiões da Paraíba P. 8

" Cendac vai realizar sábado
leilão de bodes esculpidos
As peças, doadas ao Cendac pela Energisa, ficaram
expostas durante a quarta edição do Cineport (Festival
de Cinema dos Países de Língua Portuguesa) e foram
confeccionadas em resina por artistas plásticos
paraibanos como Flávio Tavares e Clóvis Júnior. P. 5

"
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A UNIÃO

E a taxa de juros?
á frases lapidares sobre o Brasil. Já
se disse que é o país do futuro, o país
da esperança, o país do otimismo. O
principal agente público do Brasil, o

presidente da República Luiz Inácio Lula da Sil-
va, também anda nesta pregação de o amanhã
trazer, sempre, boas notícias.

A fala mais recente dele segue esse caminho.
No seu programa semanal de rádio, "Café com o
Presidente", voltou a dar uma injeção de ânimo
nos brasileiros que, por ventura, estejam tristes.
Disse o presidente: "Os juros vão continuar cain-
do, e o juro caindo é importante para o povo
brasileiro, porque o dinheiro que hoje está na es-
peculação vai para a produção. Vai comprar casa,
vai comprar carro, vai gerar empregos, vai com-
prar um produto qualquer. É isso que nós quere-
mos para o Brasil".

Aí está a personificação do otimismo. Porque
a taxa de juros nossa de cada dia é a mais alta do
mundo. Um exemplo bem simples é enfrentado
pelo cidadão ou cidadã que dispõe de um cartão
de crédito. Não pagando a fatura naquele dia
previsto em contrato, a pessoa vai verificar, no
mês seguinte, o quanto o bolso começa a doer,
devido a juros extorsivos.

O pronunciamento do presidente Lula veio a
propósito de uma mudança no sistema de pou-
pança, na semana passada. Uma mudança, auto-
rizada pelo seu governo, que causou rebuliço, a
princípio, entre os poupadores. Mas, depois de

H
muitas explicações, chegou-se a uma opinião de
que a caderneta de poupança ainda é o melhor
investimento para quem dispõe de pouco dinhei-
ro para guardar.

O governo federal decidiu cobrar Imposto de
Renda, a partir de 2010, de aplicações na pou-
pança que superarem R$ 50 mil. Com isso, o
Executivo quer evitar que a redução da taxa Se-
lic cause um movimento migratório de grandes
investimentos para a poupança.

Isso nos leva à comprovação da existência de
uma ciranda financeira, onde o especulador ga-
nha muito dinheiro sem nada de esforço. O fato é
ruim para o Brasil, pois o país tenta um desconto,
uma nova avaliação, nos seus indicadores sociais,
cujas impressões digitais se encontram perfeita-
mente nas desigualdades.

Lula acredita que o Banco Central vai reduzir a
taxa de juros, sobretudo a taxa Selic, “porque a
crise econômica, o controle da inflação e a esta-
bilidade financeira do Brasil permitem. Reduzin-
do a taxa básica, todos os outros juros vão redu-
zir". Lula garante que as mudanças das regras da
poupança só atingem um por cento dos aplica-
dores.

Esse Café com o Presidente deu tranquilida-
de aos pequenos. Mesmo porque a caderneta
de poupança continua como o porquinho de
barro, amealhando as moedas. Embora o povo
brasileiro não tenha a índole de poupar. Prefere
sempre gastar mais um pouquinho da conta.

UEPB abre 40 vagas para
curso de Especialização
A Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB) está inscrevendo até o próximo
dia 5, candidatos às 40 vagas do curso
de Especialização em História e Cultura
Afro-Brasileira. A atividade é resultado de
uma parceria entre a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa, Centro de
Educação, Departamento de História e
Geografia e o Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros e Indígenas. Os interessados
devem procurar a secretaria do curso no
bairro do Catolé, em Campina Grande.

Voos da Trip e Azul ligarão
capitais do Nordeste
As capitais nordestinas poderão ser
ligadas por voos diretos das empresas
aéreas Trip e Azul. Proposta neste sentido
foi aprovada no final de semana em
Florianópolis (SC), durante a realização da
50ª Reunião Ordinária do Fornatur
(Fórum Nacional dos Secretários e
Dirigentes Estaduais de Turismo).

TRT busca acordos em
processos via internet

O Tribunal Regional
do Trabalho da
Paraíba disponibiliza
em sua página na
internet, o serviço

“Quer Conciliar”?, que permite o cadastro
de pessoas que desejam fazer acordo em
processo. Para ser incluído na pauta de
conciliação, basta o trabalhador ou
empresário preencher o formulário e
enviar por e-mail à Vara do Trabalho onde
tramita o processo. Na Vara, será verificada
a disponibilidade e marcada uma audiência
de conciliação.

Biblioteca móvel do Sesc
nos bairros da Capital
A biblioteca móvel mantida pelo
Serviço Social do Comércio da
Paraíba vem percorrendo, desde
segunda-feira (18), comunidades da
Capital com uma ótima novidade para
a garotada: a Unidade trabalha

também com o empréstimo de
gibis, oportunizando lazer, diversão
e entretenimento, além do aprendiza-
do que as histórias em quadrinho
fornecem. Hoje, a unidade móvel
estará no Bairro das Indústrias
e ficará estacionada na Escola
Anaíde Beriz.

UFPB realiza Seminário
Gestão de Resíduos
A UFPB é uma das instituições que
está organizando o Seminário "Gestão
dos Resíduos da Construção e
Demolição no Estado da Paraíba", que
acontecerá na próxima sexta-feira
(22), no auditório do Sindicato da
Indústria da Construção Civil-
Sinduscon, em João Pessoa. O
seminário começa às 8 horas e serão
realizadas quatro mesas-redondas:
Descarte de RCD; Legislação pertinente
ao RCD; Resultados de pesquisas
científicas; e o plano de gerenciamento,
exigências e responsabilidade.

Muitos sabem, inclusive
os meus dois leitores, que o
cidadão Geraldo Pedrosa
de Araújo Dias é o criador,
e o Geraldo Vandré, com
esse Vandré (gísilo) em-
prestado do pai, a criatu-
ra. Isto acontece desde os
tempos de menino no meu
bairro Jaguaribe. Nunca vi
duas pessoas tão contradi-
tórias em uma só.  Geraldo
está para Vandré, assim como o Doutor Jekyll está
para Mister Hyde

Por mais que tenha insistido nunca consegui jun-
tar o Geraldo ao Vandré. Tenho cá as minhas razões.
Um dia encontro um Geraldo que parece o Vandré e,
no mesmo dia, como se tivesse ido ao banheiro mais
próximo para trocar a fantasia, descubro esse “su-
per-homem da música popular brasileira” mais Van-
dré do que nunca. E, piscos os olhos, eis um Vandré
que volta a ser o Geraldo.

Por mais que insista em negar, Geraldo gosta de
aparecer.  Ser homenageado. Receber sorrisos e tapi-
nhas nas costas. Mesmo negando o Vandré, em nome
dele, se pedirem autografa camisetas e capas de ve-
lhos LPs.  E se for preciso dizer que é isso lhe dá um
prazer sexual, diz.  O Vandré, não. Esse não gosta de
aparecer. Ou finge. Mas para surpresa dos muitos
que apenas desconfiam, Vandré está sempre man-
dando o Geraldo falar por ele.

Geraldo é uma espécie de Pelé da música popular
brasileira que pendurou a chuteiras musicais, mas
sente saudade do Vandré. Porém, por ainda pensar
mais do que os nossos melhores pensadores imagi-
nam, embora matando – tentando, é melhor – todos
os dias o Vandré que criou, diferente do Pelé que de-
veria ter pendurado a língua quando pendurou as
chuteiras, não pendurou a sua. Fez bem.  Gosto do
Vandré falando.  Não gosto quando fala o Geraldo.

Dia desses um Geraldo todo Vandré afirmou que
aceitaria uma homenagem da nossa prefeitura, um
busto, talvez, pois não sei o tamanho de sua vaidade,
em praça pública, se fosse para o Vandré. Aceitaria
preservar sua memória, nunca a do Geraldo. A pre-
feitura esqueceu a homenagem, e apareceu um Ge-
raldo falando em nome de um Vandré, mais puto
que todos os poetas putos juntos e/ou separados, co-
brando o que o Vandré verdadeiro não “queria ven-
der”. Uma loucura.

Sabendo que o Vandré é ainda mais ouvido e res-
peitado que o Geraldo, falando por ele, Geraldo disse
que ele, o Vandré, se dizia disposto a não querer mais
ser homenageado. Também não precisava. Se o Ge-
raldo quer esquecer o Vandré e nos pede para fazer o
mesmo, o povo, caminhando, cantando ou não, in-
siste em esquecer o Geraldo. O Vandré, tudo bem, é
lembrança viva.

Quando o Edson fala em nome de Pelé o povo dá
bola. Pelé merece. O Edson é um idiota. Agora, Ge-
raldo falando em nome do Vandré, a coisa é diferen-
te.  Geraldo é mais interessante que o Edson, e o
Vandré mais inteligente que o Pelé. Porém, mesmo
assim, insisto em dizer que não consigo ouvir por
muito tempo o Geraldo dizer “Eu matei o monstro
(Vandré) que criei e ninguém tem o direito de res-
suscitá-lo!”

Está provado ou não o que venho dizendo desde o
primeiro parágrafo destas mal-traçadas? Geraldo, o
criador, embora mais inteligente que o Edson, não é
inteligente o suficiente para perceber que a sua cria-
ção não mais lhe pertence. Se não bastasse, por mais
que insista em matá-lo, agora, com “vida própria”,
Vandré, a criatura, nunca morrerá. E, se por acaso
morrer, ressuscita no outro dia.

Geraldo é meio-burro, ou burro e meio?

Luta de vida ou morte
entre Geraldo & Vandré

chicocardoso_cz@hotmail.com

Humberto de Almeida

*Humberto de Almeida é jornalista e ouvidor da Cagepa

Por mais que
tenha insistido
nunca consegui
juntar o Geraldo
ao Vandré. Tenho
cá as minhas
razões...
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5ª Semana de Alimentos
Orgânicos mobiliza a PB

A Emater orienta as suas unidades instaladas nos 223 municípios paraibanos,
visando a realização do evento, que acontecerá no período de 25 a 29 deste mês

“Paraíba democrática, terra amada”

Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Ru-
ral da Paraíba (Emater-

PB) está mobilizando toda sua
estrutura presente nos 223
municípios paraibanos, para
participar da 5ª Semana dos
Alimentos Orgânicos, que acon-
tecerá de 25 a 29 deste mês,
numa promoção do Ministério
da Agricultura Pecuária e Pes-
ca (Mapa).

A terça-feira (26), será  reser-
vada pela diretoria colegiada
do órgão para a mobilização
das ações de esclarecimentos
quanto à importância do plan-
tio e uso de produtos agroeco-
lógicos pela população. Segun-
do o assessor estadual da em-
presa, Henrique Paz, os coor-

denadores das 15 regiões admi-
nistrativas estão orientando os
extensionistas dos municípios
de suas jurisdições a utilizar to-
dos os meios possíveis de co-
municação, a fim de conscien-
tizar as pessoas, fazendo uma
abordagem sobre os benefícios
ambientais, sociais e nutricio-
nais desses alimentos.

Ele explicou que o hábito do
consumo de orgânicos ainda é
tímido na Paraíba, devido à fal-
ta de conhecimento da popula-
ção sobre as vantagens e bene-
fícios desse tipo de alimentação.
Ele acredita que depois desse
evento haverá crescimento no
setor.

A iniciativa tem o objetivo de
ampliar conhecimentos tanto

dos consumidores quanto dos
produtores, para o fortaleci-
mento da produção orgânica
sustentável.

A programação da 5ª Sema-
na dos Alimentos Orgânicos
prevê, além da realização de fei-
ras, distribuição de cartilhas,
folderes explicativos e confe-
rências em diversos municípi-
os sobre o assunto. De 26 a 29
deste mês, o engenheiro agrô-
nomo da Emater, Odinilson Al-
ves de Aguiar, fará palestras
em Curral de Cima, Espírito
Santo e João Pessoa para pro-
dutores, alunos da rede estadu-
al de ensino e filiados da Asso-
ciação de Agricultores Famili-
ares e Assentados da Reforma
Agrária (Agroa).

Projeto institui plantão judiciário no
âmbito do Tribunal de Justiça da PB

Um projeto de resolução que
institui o plantão judiciário no
âmbito do Tribunal de Justiça
da Paraíba será apresentado,
hoje, pelo desembargador-pre-
sidente Luiz Sílvio Ramalho Jú-
nior, para apreciação do Pleno na
sessão administrativa do TJPB.
Atualmente, os plantões exis-
tem na esfera da Justiça de 1º
grau.

De acordo com o projeto, o

plantão terá a “finalidade ex-
clusiva de atender as deman-
das revestidas de caráter de
urgência”, que possam causar
prejuízos graves ou de difícil
reparação, fora do expediente
forense normal. Neste caso,
serão considerados os dias de
sábado, domingo, feriado (in-
clusive ponto facultativo) e
recesso natalino (20 de de-
zembro a 6 de janeiro), bem

como os dias úteis, no perío-
do compreendido entre o tér-
mino do expediente e o início
das atividades subsequentes.

Ainda conforme a resolução,
o desembargador plantonista e
a equipe de apoio devem perma-
necer no local de plantão, nos
dias em que não houver expedi-
ente forense normal, pelo menos
por três horas contínuas.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A Foi com muita tristeza que re-
cebemos a notícia da morte do
escritor Maurice Druon, ex-se-
cretário perpétuo da Academia
Francesa. Foi nessa honrosa con-
dição que ele esteve no Rio de
Janeiro, em 1998, para partici-
par de um projeto de maior
aproximação dos povos latinos.
Numa sessão memorável da
Academia Brasileira de Letras,
que então presidíamos, estiveram presentes os presi-
dentes do Brasil, da França, do México e de Portugal.

Nessa ocasião, Druon, usando a palavra, lançou a
semente da Academia da Latinidade, que ele preco-
nizava seria uma necessidade para fortalecer os nos-
sos laços culturais. A ideia foi prontamente acolhida
pelos imortais brasileiros e a nova instituição criou o
Prêmio da Latinidade (parceria das Academias da
França e do Brasil). O primeiro escritor a ser home-
nageado foi o mexicano Carlos Fuentes, no júri reali-
zado em Paris, com a participação igualitária de imor-
tais das Academias envolvidas. Foi uma discussão
muito rica. Temos lembrança de dois nomes que nos
fazem muita falta: Celso Furtado e Sérgio Correia da
Costa.

Vou-lhes confessar um fato que mostra o apreço de
Druon pelo Brasil, pátria de Odorico Mendes, poeta
maranhense que era seu bisavô. No intervalo da aca-
lorada discussão, em que surgiram outros nomes para
merecer a honraria, Druon, de descendência judaica
e que por isso mesmo me chamava de "primo", pu-
xou-me pelo braço até a biblioteca da Academia Fran-
cesa e me perguntou de chofre: "O que é que vocês
querem? O que for a sugestão da presidência da ABL,
faço minha equipe votar junto." Citei a conveniência
de homenagear uma figura exemplar da latinidade
(Carlos Fuentes), que tinha acabado de escrever um
antológico trabalho sobre o maior dos nossos escri-
tores: "Machado de la Mancha",  o título sugestivo
que encontrou para ligar figuras emblemáticas da cul-
tura universal: Miguel de Cervantes (D. Quixote) e
Machado de Assis.

Ele concordou, com um piscar de olhos, e volta-
mos para a sessão. Deixou correr a discussão e, de
repente, pediu a palavra e com a respeitabilidade do
cargo e mais os cabelos brancos impressionantes,
sugeriu o nome de Carlos Fuentes, logo aplaudido
por mim, Eduardo Portella e Nélida Piñon. Acabou-
se ali qualquer divergência e, com a aprovação do
nome, procurei dar a notícia ao vencedor, que estava
em sua cidade natal. Foi uma festa só!

Druon escreveu uma obra-prima consagradora: "O
menino do dedo verde". Foi uma das suas raras in-
cursões no mundo da literatura infantil, mas para se
tornar um bestseller internacional, inclusive no Bra-
sil, onde o livro foi acolhido pela Editora José Olym-
pio, que teve o bom senso de entregar a tradução ao
acadêmico D. Marcos Barbosa, figura proeminente
do Mosteiro de São Bento e renomado poeta. Foi uma
extraordinária defesa do meio ambiente, na história
que transformava em flores tudo aquilo que tocava.
O livro, com o seu personagem Tistou, tem sido uma
bandeira ecológica de primeira ordem. Nele, Mauri-
ce Druon sobreviverá.

O homem do dedo verde

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

Foi uma
extraordinária
defesa do meio
ambiente, na
história que
transformava em
flores tudo aquilo
que tocava....

Arnaldo Niskier
aniskier@ig.com.br
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O
Josélio Carneiro
REPÓRTER

sistema adutor Trans-
posição Litorânea vai
assegurar  água trata-

da para 1,5 milhão de paraiba-
nos das cidades de João Pessoa,
Conde, Cabedelo, Bayeux e San-
ta Rita pelos próximos 20 anos,
isto é, até o final de 2030.

A obra hídrica terá extensão
de 37 quilômetros e é financi-
ada pelo Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC),
com recursos da ordem de R$
124 milhões. Na Paraíba, o
PAC Saneamento inclui 24
projetos.

O secretário da Infraestrutu-
ra e da Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente do Estado,
Francisco Sarmento, disse que a
obra da Transposição Litorânea
se encontra em bom ritmo. Em
apenas dois meses houve
avanços dos trabalhos supe-
riores aos primeiros nove me-
ses de execução.

A obra foi iniciada em julho

de 2008. A empresa que execu-
ta os serviços é a Camargo
Corrêa.

A Transposição Litorânea
significa a garantia de abaste-
cimento d´água de qualidade,
que, além do consumo huma-
no, a água também será garan-
tida para o setor industrial.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Na cidade de João Pessoa se-

rão beneficiados com o siste-
ma adutor um milhão e 104
mil pessoas.

Já na cidade de Santa Rita,
188 mil habitantes terão a ga-
rantia de fornecimento d´água.
Na cidade de Cabedelo, terão
o benefício da segurança hídri-
ca 143,9 mil pessoas. Em
Bayeux, 110 mil, e 25,7 mil pes-
soas serão beneficiados na ci-
dade do Conde.

No momento, o Governo do
Estado executa simultanea-
mente as obras de cinco adu-
toras, a exemplo de Acauã,
Congo, Capivara, São José e a
Transposição Litorânea.

Garantia de água para 1,5 milhão de pessoas
Transposição Litorânea vai assegurar água pelos próximos 20 anos para as populações das cidades de João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Conde e Cabedelo

CPTEC prevê mais ocorrência de chuvas
por toda esta semana em JP e no interior

A Transposição Litorânea
compreende, em sua primeira
etapa, as seguintes obras: a
barragem de Alhandra, capta-
ção em canal, estação elevató-
ria, adutora, reservatório de
acumulação apoiado, duplica-
ção da estação de tratamento
d’água de Gramame.

A segunda etapa da obra en-
volverá a construção da bar-
ragem de Cupissura, captação
em canal, estação elevatória,
adutora, barragem de Abiaí e
reservatório de acumulação
apoiado.

A Transposição Litorânea foi
incorporada ao PAC no atual
Governo estadual. Sua primei-
ra etapa representa investi-
mento da ordem de R$ 84,2 mi-
lhões. A obra compreende 37
quilômetros de adutora e uma
barragem localizada no muni-
cípio de Alhandra.

As águas que vão escoar no
sistema adutor da Transposi-
ção Litorânea serão captadas
nas bacias hidrográficas dos
rios Abiaí e Popocas. A meta do
Governo do Estado é avançar
cinco quilômetros da obra a
cada mês, com previsão de con-
cluir os trabalhos da primeira

Obra recebeu verba do PAC e 1ª
etapa será concluída em outubro

etapa em outubro deste ano.
A tubulação do sistema adu-

tor da Transposição Litorânea
terá diâmetro máximo de 1m e
mínimo de 800 mm e, em sua
primeir  etapa, a vazão de água
será em torno de 700 metros
por segundo, vinda da Bacia do
Popocas, em Alhandra.

Na 2ª etapa de construção da
Transposição Litorânea, a va-
zão d´água será de 1200 metros
quadrados por segundo, e a
água será captada na barragem
de Abiaí e Cupissura, localiza-
das no município de Caaporã.

GRAMAME/MAMUABA
Com a Transposição Litorâ-

nea o Governo do Estado pre-
tende eliminar qualquer risco
de racionamento de água na
Grande João Pessoa nos próxi-
mos vinte anos.

A população da Grande João
Pessoa, atualmente, tem como
sua principal fonte de abaste-
cimento d´água o sistema Gra-
mame/Mamuaba. A obra foi
construída no Governo de Bu-
rity 2, e tinha como horizonte
de atendimento à população,
com abastecimento d´água, até
o ano 2000.

Chuvas de curta duração deverão ocorrer diariamente em João Pessoa

A previsão é de mais chuvas
na Paraíba por toda esta sema-
na, conforme o Centro de Previ-
são de Tempo e Estudos Climá-
ticos - CPTEC. Nesta quarta-fei-
ra (20) deverão ocorrer chuvas
de curta duração, mas que po-
dem ser acompanhadas de tro-
voadas a qualquer hora do dia,
tendo em vista a presença de
áreas de instabilidade tropicais
que formam nuvens carregadas
e profundas.

De acordo com a Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas do
Estado da Paraíba - Aesa, nas
regiões do Litoral, Cariri/Curi-
mataú, Sertão e Alto Sertão pa-
raibanos o céu continuará par-
cialmente nublado podendo
ocorrer chuvas isoladas nesta
quarta-feira (20); enquanto no
Brejo e Agreste o céu vai estar
oscilando entre parcialmente
nublado e claro, com ocorrên-
cia de chuvas esparsas.

Neste mês de maio, o municí-
pio mais castigado pelas chuvas
foi o de São José dos Cordeiros,
no Sertão, com acúmulo de 333,7
mm até o dia 18, seguido de Ca-
malaú, onde as chuvas acumu-
laram 302,6 mm, conforme le-
vantamento da Aesa. Mas as
previsões apontam que para os
próximos dias o município que
deve receber uma maior preci-

Cleane Costa
REPÓRTER

pitação é Alhandra.
As chuvas registradas este

ano na Paraíba, inclusive acima
da média em algumas regiões
como Patos e Sousa, já provoca-
ram o sangramento de 78 reser-
vatórios, entre os quais Core-
mas e Boqueirão. Os dados da
Aesa indicam ainda que 41 re-
servatórios estão com capacida-
de armazenada superior a 20%
do seu volume total e quatro es-
tão em observação (menor que
20% do seu volume total).

ACAUÃ
O açude de Acauã também

está sangrando desde quarta-
feira da semana passada. O
manancial armazena normal-
mente cerca de 250 milhões de

metros cúbicos de água em 46
metros de profundidade. Na
última sexta-feira (15), de for-
ma preventiva, a Aesa abriu as
comportas da barragem para
auxiliar a saída de água do
manancial, que começou a au-
mentar de volume com as chu-
vas e com o aporte hídrico pro-
veniente das sangrias do açu-
de Epitácio Pessoa (Boqueirão).

"Normalmente, quando o re-
servatório atinge capacidade
máxima, o excesso começa a ser
expelido através do sangrador
e em seguida pelas comportas",
justificou a presidente da agên-
cia, Cybelle Frazão, adiantando
que esta também foi uma forma
de renovar a água acumulada
no porão do reservatório.

Doze municípios vivem situação de emergência
As chuvas deste ano na Pa-

raíba atingiram de forma
mais intensa 28 municípios,
desalojando 5.402 pessoas e
desabrigando outras 1.488. De
acordo com a Defesa Civil do
Estado, as fortes chuvas tam-
bém destruíram 219 casas e
danificaram outras 695, afe-
tando 8.278 pessoas. Duas
pessoas morreram.

Dos 28 municípios atingidos,
12 já tiveram a situação de
emergência homologada pelo
governador José Maranhão;
cinco foram encaminhados
para o Palácio da Redenção e
outros três já reconhecidos pelo
governo federal (Patos, Poço

Dantas e Santarém).
Outros 11 municípios já de-

cretaram situação de emergên-
cia, mas ainda não enviaram a
documentação para ser homo-
logada pelo governador José
Maranhão e depois ser encami-
nhada ao Ministério da Inte-
gração Nacional. São eles: Apa-
recida, Camalaú, Gado Bravo,
Igaracy, Livramento, Pirpiritu-
ba, Riachão, São Francisco, São
José de Espinharas, São José do
Brejo do Cruz e São José dos
Cordeiros.

PREVISÃO SAZONAL
Nesta quarta-feira (20), os me-

teorologistas do CPTEC/INPE se

reúnem para fazerem a análise
climática e a previsão sazonal
O INMET - Instituto Nacional
de Meteorologia e o Centro Es-
tadual de Meteorologia de Ser-
gipe também participarão do en-
contro, com o objetivo de elabo-
rar o prognóstico para os meses
de junho, julho e agosto.

O excesso de chuva nas re-
giões Norte e Nordeste; a esti-
agem na região Sul; e a previ-
são da estação de inverno nas
regiões Sul e Sudeste serão te-
mas de destaque da reunião,
que acontecerá no auditório do
CPTEC/INPE, em Cachoeira
Paulista (SP).
EDITORAÇÃO JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

  FOTO: BRANCO LUCENA
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Governo do Estado vai defender
compensação para a perda do FPE

Explanação será realizada durante audiência com o ministro Guido Mantega. Prejuízos sofridos pela Paraíba já atingem R$ 157,7 milhões

Governo da Paraíba
vai defender hoje, du-
rante audiência com o

ministro da Fazenda, Guido
Mantega, em Brasília, compen-
sações para a perda de recur-
sos no repasse do Fundo de
Participação dos Estados (FPE).
O anúncio da audiência foi fei-
to ontem durante o programa
Palavra do Governador, que vai
ao ar através de uma rede esta-
dual de emissoras de rádio.

O encontro com Mantega está
previsto para as 16 horas, na
Esplanada dos Ministérios, e
contará com a participação dos
demais governadores de Esta-
dos nordestinos. Antes, às 15
horas, ocorrerá uma audiência
com o ministro do Esporte, Or-
lando Silva de Jesus Júnior.

O "Na reunião com o ministro
Guido Mantega nós vamos, so-
bretudo, propor as compensa-
ções dessas perdas. O presiden-
te da República, num gesto de
sensibilidade, não está espe-
rando que os Estados se afo-
guem nas suas dificuldades
para só depois chegar com o
socorro. O presidente se ante-
cipou e ofereceu uma compen-
sação consistente na concessão
de empréstimos", comentou o
governador.

Ao ministro da Fazenda o Go-
verno da Paraíba vai fazer ver
que as compensações devem
ser feitas com recursos do Te-
souro Nacional. As perdas são
em cima exatamente do FPE. "O
que constitui o FPE são os re-
cursos que saem do Imposto de

Renda e do IPI. Nós estamos
perdendo uma receita que é
constitucional, que pertence
aos Estados. Não estamos nos
negando a isso, até porque
achamos justo que o presiden-
te socorra setores da economia
que empregam, que geram ren-
das, que fazem benefício. Mas o
que acontece é que levaram um
pouco dos recursos que a Para-
íba e outros Estados nordesti-
nos têm, que são exatamente
recursos ou parte dos recursos
do  FPE, como também nos mu-
nicípios, que é o FPM", comen-
tou, acrescentando que "a solu-
ção para os municípios foi mais
satisfatória. "Por isso estamos
pleiteando a mesma coisa nes-
sa audiência de amanhã para
corrigir as perdas que o Estado

da Paraíba já teve, que foram
de cerca de 120 milhões".

BALANÇO
Balanço financeiro realizado

pela Secretaria de Estado das Fi-
nanças sobre o valor das cotas
do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) que a Paraíba re-
cebeu e a previsão oficial do Mi-
nistério da Fazenda revelou um
prejuízo de R$ 157,7 milhões,
entre os meses de janeiro e abril.

Em janeiro a previsão oficial
estimava que a Paraíba recebe-
ria o valor de R$ 213,5 milhões,
tendo esse valor sofrido uma
redução para R$159,7 milhões,
o que gerou prejuízo de R$ 53,8
milhões. Em fevereiro, o Estado
receberia R$ 191,6 milhões,
com transferência efetiva de R$
148,9 milhões, ou uma diferen-

ça de R$ 42,7 milhões. Em mar-
ço, a Paraíba recebeu de FPE
R$119 milhões, e houve uma
redução de R$ 23,9 milhões. No
mês de abril o Estado deixou de
receber R$ 37,2 milhões, não al-
cançando a previsão do mês que
era de R$ 178,5.

Segundo a Secretaria de Fi-
nanças de um total esperado de
R$ 726,8, foram creditados ape-
nas R$ 569 milhões, contabili-
zada uma diferença para me-
nos de R$ 157,7 milhões contra
o tesouro estadual, no primei-
ro quadrimestre de 2009.

A cada mês desse exercício
acentua-se a disparidade entre
previsão do FPE e transferên-
cia efetiva em favor dos Esta-
dos. A expectativa é com rela-
ção ao mês de maio em curso.

Finanças libera
os duodécimos
para o Judiciário
e o Legislativo

A Secretaria de Estado das Fi-
nanças inicia nesta quarta-fei-
ra (20) a liberação dos duodéci-
mos para os Poderes Legislati-
vo, Judiciário (incluídos o Minis-
tério Público e a Defensoria Pú-
blica) e Tribunal de Contas do
Estado (TCE).

Além de liberar essas parce-
las, a secretaria paga  consigna-
ções da administração direta e
de custeio também da adminis-
tração direta e indireta do Po-
der Executivo.

Também serão creditados
nesta quarta-feira os recursos de
convênio para a realização de
obras de infraestrutura. Entre
as obras contempladas estão os
sistemas adutores de Capivara,
Acauã e Congo, além de servi-
ços a cargo da Superintendên-
cia de Obras do Plano de Desen-
volvimento do Estado da Para-
íba (Suplan) e do Departamen-
to de Estradas de Rodagem
(DER). Os pagamentos e dispo-
nibilizações estão vinculados ao
mês de maio e dentro da pro-
gramação financeira. O detalhe
e valores dos desembolsos esta-
rão disponíveis no site das Fi-
nanças (www.sefin.pb.gov.br)
nesta quinta-feira.

Funad reabre biblioteca na Capital
Estimular o gosto pela leitu-

ra e oferecer informações sobre
as diferentes formas de defici-
ência. Esse é o objetivo da Fun-
dação Centro Integrado de
Apoio ao Portador de Deficiên-
cia (Funad) ao reativar a bibli-
oteca para usuários, pais  e res-
ponsáveis por portadores de
deficiência e funcionários da
instituição.

Para a presidente da Funad,
Rosália Araújo, o espaço, ago-
ra instalado no pátio interno do
órgão, é uma forma de oferecer
cultura e educação para todos
os usuários e faz parte das ações
realizadas pela nova gestão.

Com uma estrutura adap-
tada e um acervo de mais de
1,2 mil títulos, incluindo
obras de Literatura Infantil,
Educação, Pedagógicos e Lite-
ratura sobre as diferentes for-
mas de deficiência (auditiva,
física, intelectual, múltipla e
visual), a biblioteca da Funad
também é referência para pes-
quisas acadêmicas sobre o
tema. As novas instalações, no
andar térreo da instituição,
trazem mais conforto, como-
didade e visibilidade para
quem procura os serviços e
está aberta diariamente.

Rosália Araújo garante que

os pais e responsáveis pelas
pessoas portadoras de deficiên-
cias também serão beneficia-
dos, já que podem usar o espa-
ço para buscar conhecimento e
também entretenimento en-
quanto aguardam os usuários
em atendimento. "Ganhamos
muito ao incentivar a leitura
nos pais, que atuam como mul-
tiplicadores e incentivadores
para seus filhos descobrirem o
gosto pela leitura. É também
uma forma de suavizar o tem-
po de espera, já que muitos vêm
de bairros distantes ou outros
municípios em busca de um

atendimento especializado,
como o que é oferecido pela fun-
dação", explicou.

Ao assegurar a inclusão de
usuários e funcionários, já
que parte deles também pos-
sui algum tipo de deficiência,
a Funad oferece ainda um ser-
viço especializado para as
pessoas com deficiência visu-
al, através do 'Espaço de Es-
tímulo à Leitura Braille'. São
mais de 200 títulos impres-
sos, incluindo livros da Bíblia
Sagrada, que podem ser aces-
sados livremente pelos inte-
ressados.

INCENTIVO À LEITURA Cendac realiza
leilão de bode
esculpido em
resina em JP

O Centro de Apoio à Criança e
ao Adolescente - Cendac pro-
move neste sábado (23), a par-
tir das 20 horas, na Usina Cul-
tural da Energisa, um leilão de
10 bodes artísticos confecciona-
dos em resina por artistas plás-
ticos paraibanos, como Flávio
Tavares e Clóvis Júnior. As pe-
ças ficaram expostas durante a
quarta edição do Cineport e fo-
ram doadas ao Cendac pela
Energisa.

Segundo a presidente do Cen-
dac, Tereza Alice Bezerra Caval-
canti Teixeira, o leilão será rea-
lizado por um leiloeiro profissi-
onal. A renda será revertida
para ações em prol do idoso, que
terá cursos de informática, cor-
te e costura, aula de dança, en-
tre outras atividades de terapia
ocupacional.

A Usina Cultural será transfor-
mada num verdadeiro arraial nes-
te sábado, com a animação da
banda Mexe Vile e Amazan. E,
ainda, com barracas com comi-
das típicas de milho e de bode,
como bodeocada (tapioca de
bode), costela assada, sarapatel e
a bebida xixi de cabrita, entre
outros.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Funad oferece biblioteca com mais de 1,2 mil livros em vários setores

  ORTILO ANTÔNIO



6 GERALJOÃO PESSOA, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Emlur retoma
projeto de
limpeza em
João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal
de Limpeza Urbana (Emlur) re-
toma hoje  o Projeto ‘Meu Bairro
é Limpeza’ em bairros da Zona
Sul. Durante seis dias, morado-
res do loteamento João Paulo II,
próximo ao Geisel, serão contem-
plados com ações educativas e
prestação de serviços, num tra-
balho simultâneo das equipes do
órgão. Segundo dados de 2000 do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), 14.142 pesso-
as vivem nessa localidade.

De acordo com o cronograma
montado pela autarquia, depois
do loteamento, o Projeto ‘Meu
Bairro é Limpeza’ vai se instalar
no Esplanada, em seguida no Er-
nany Sátyro, depois na Comu-
nidade Gauchinha, no Costa e
Silva e, concluindo, no conjunto
Taipa. Estarão envolvidos nesse
projeto mais de 160 servidores
da autarquia, sendo 120 agentes
de limpeza.

Além de varrição, capinação
das vias, pintura de meio-fio,
limpeza de terrenos e educa-
ção ambiental, a Emlur vai co-
locar uma tenda no campo de
futebol, entre as Ruas Coman-
dante José E. de Souza e José
Tomás de Maria. Estas serão,
posteriormente, repassadas
aos órgãos de origem para que
providências sejam tomadas.

As artesãs são capacitadas para aumentar a produção de  suas peças

Artesãs são treinadas e buscam
no artesanato um meio de vida

Depois de participarem do curso Redes Associativas, 17 mulheres de Gurinhém partem para criar uma cooperativa

epois de se capacitarem
em conceitos do traba-
lho coletivo no curso

Redes Associativas, as artesãs
da comunidade rural do Uru-
çu, em Gurinhém, agora vão
lutar para ganhar mais com
suas peças. São 17 mulheres e
jovens que pretendem fazer do
artesanato uma alternativa de
renda viável. Elas enceraram o
curso  ontem, com confraterni-
zação pela manhã, e planejam
não apenas uma associação,
mas uma cooperativa para che-
garem a lucrar um salário mí-
nimo por mês.

O trabalho para o grupo se or-
ganizar é mais uma ação do Pro-
jeto Arranjo Produtivo Local
(APL) do Algodão Naturalmen-
te Colorido e foi realizado em
parceria entre o Sebrae e o Co-
mitê de Entidades no Combate à
Fome e Pela Vida (Coep). Antes,
elas se conheciam, trocavam ex-
periências particulares e até ven-
diam, mas não tinham represen-
tatividade. Uma artesã chegava
a faturar cerca de R$ 100,00 por
mês, conforme a artesã Maria
Amélia da Silva, que faz bijute-
rias. Atualmente, elas têm moti-
vação de sobra para sonharem
com mais prosperidade.

“Sou uma das mais novas

artesãs do grupo, mas tem de-
las que já estão trabalhando
peças sozinhas há mais de cin-
co anos. A nossa pretensão é
chegar a vender mais com as-
sociação e, com isso, poder es-

timular as outras jovens a pra-
ticarem o artesanato, preser-
vando nossa cultura e tendo
uma fonte de renda também”,
disse Maria Amélia.

Segundo a consultora Vitória

Vitor, que acompanhou a turma
mostrando técnicas de associati-
vismo, além de planejamentos de
negócios e de empreendimentos
coletivos, a turma é esforçada e
tem grandes chances no merca-
do. “Elas aprenderam rápido os
critérios básicos de desenvolver
um trabalho em grupo. Como fa-
zem fuxico, tricô, crochê, borda-
dos e outros tipos, podem vender
muito”, analisou Vitória.

Para a gestora do projeto, Jean-
ne Darc Quinho, a comunidade
do Uruçu tem o algodão agroe-
cológico como projeto que deu
certo. “Incentivamos a auto es-
tima da mulher nas comunida-
des rurais que plantam o algo-
dão. Ainda contribuímos para
a geração de emprego e renda,
aproveitando o potencial cul-
tural local e fortalecendo a cul-
tura empreendedora em todos
os territórios trabalhados pelo
APL”, comentou.

No encerramento do curso
Redes Associativas, que rendeu
quatro módulos, o grupo fará
uma confraternização com os
parceiros para comemorar o
início do processo de formali-
zação da associação. A coope-
rativa deverá ser montada ain-
da este ano, conforme as arte-
sãs do Uruçu.

Estado aguarda orientações do MEC
Guilherme Cabral
REPÓREER

A Secretaria da Educação e
Cultura do Estado está aguar-
dando orientações oficiais do
Ministério da Educação a res-
peito da obrigatoriedade do
Enem para todos os alunos da
rede pública de ensino, a partir
de 2010. "Os procedimentos
sobre como se dará essa im-
plantação ainda não estão de-
finidos", disse  a gerente de En-
sino Médio do órgão, Terezinha
Fernandes.

Na próxima semana, precisa-
mente nos dias 26 e 27, Terezi-
nha Fernandes informou que
será realizada pelo Ministério
da Educação, em Brasília, reu-
nião com representantes das
Secretarias de Educação de
todo o país, com o objetivo de

Avicultura alternativa
cresce no Brejo paraibano

Os avicultores de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça vão mos-
trar, numa visita técnica, por-
que a galinha criada semi-con-
finada rende mais produção,
qualidade e lucro. Um grupo de
28 criadores desta ave, vindo
de Riacho de Santo Antônio,
observaram esse processo da
avicultura alternativan, na se-
gunda-feira (18),  para criar
corretamente a galinha, tanto
de corte quanto de postura.

Várias cidades trabalham
com a avicultura no Estado
como Picuí, Pedra Lavrada,
Nova Floresta, Juazeirinho,
Alagoa Nova, Esperança, Pom-
bal, Zabelê entre outras. Devi-
do ao preparo oferecido pelo
projeto da avicultura, apoiado
pelo Sebrae e parceiros, essa
atividade econômica cresceu

na região do Brejo.
Antes, um avicultor traba-

lhava na agricultura familiar e
não chegava a ganhar nem um
salário mínimo por mês. Atu-
almente, a renda que eles con-
seguem com a criação é, mui-
tas vezes, superior a esse valor,
conforme a gestora do projeto,
Luciane Raquel de Sousa.

O projeto atende 150 famílias,
que já produzem ovos de galinha
caipira com selo de inspeção es-
tadual e com marca registrada.
O curso que essa parceria realiza
tem três etapas, a primeira um
treinamento, a segunda uma vi-
sita técnica para um aviário em
funcionamento, e a terceira,
acompanhamento mensal de
consultoria técnica e gerencial.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

REPRODUÇÃO

D

ENEM

discutir o Ensino Médio. Segun-
do ela, embora o assunto não
conste da pauta, é possível que
a questão da obrigatoriedade
do Enem (Exame Nacional de
Ensino Médio) para a rede pú-
blica venha a ser analisada.

Segundo ela, o Conselho Na-
cional de Educação está estu-
dando essas normas e a ideia
de como se dará a implemen-
tação dessas mudanças - que
incluem a necessidade maior
da interpretação das questões
do que apenas a memorização
de informações contidas nos li-
vros - nos estados, deverá ser
possível depois que houver
uma comunicação oficial a res-
peito desse novo Enem.

Terezinha Fernandes - que in-
formou ter a rede de ensino esta-
dual da Paraíba 130 mil alunos
matriculados no Ensino Médio -

comentou que instituições de
ensino superior como a UEPB, a
UFPB e a Universidade Federal
de Campina Grande não preten-
dem se utilizar do Enem neste
ano, a não ser o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba. Segundo ela, o
Ministério da Educação não obri-
ga as universidades a adotarem
o Enem como forma de acesso,
porque essas instituições pos-
suem autonomia.

Já o secretário da Educação e
Cultura do Estado, Sales Gaudên-
cio, comentou que o Enem "é uma
excelente forma de avaliação
para o ensino público". Por ser a
obrigatoriedade uma decisão do
Ministério da Educação, ele dis-
se que a secretaria vai procurar
se mobilizar nesse sentido, inclu-
sive estimulando a participação
dos estudantes nesse exame.
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UEPB faz mobilização
no Dia D da Evolução

As atividades que acontecem hoje envolvem alunos e professores da rede estadual de
ensino fundamental e médio de Campina. Objetivo é mostrar teorias da evolução biológica

Acadêmico, eu?!

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

Mas, deixa isso

pra lá! Não nasci

mesmo para

ser imortal...

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Depois de uns vinte anos sem ir a
um cinema, fui ao do Manaíra Shop-
ping. Isto há uns dez anos, bem enten-
dido. A sala de exibição ainda era a
que tinha jeito de cinema - pelo menos
de cinema como os que eu frequenta-
va até duas vezes por dia quando es-
crevia coluna (adivinhem sobre o quê?)
em jornais da cidade.

Devo dizer que, na tal ida à sala do shopping, me senti um
estranho no ninho. Acostumado não apenas ao escurinho, mas
também ao silêncio do cinema, tive o imenso desprazer de ouvir
falatório, risadagem, barulheira generalizada. Além de estalos
de saco de pipoca, farfalhar de papéis de bombom e outros sons
inconvenientes. Sem contar petecas de papel voando baixo e o
alternado senta-levanta de parte da plateia. Zorra total.

Saí dali jurando nunca mais voltar. E nunca mais voltei. Nem
ao cinema do Manaíra nem a qualquer outra sala de exibição.
Tanto que não conheço nenhum desses multiplex e similares
existentes na cidade. Eu vou lá entrar num cinema onde as pes-
soas ligam e atendem celular, comem sanduíche, bebem refrige-
rante e se sentam com os pés roçando no cangote de quem está
na cadeira da frente? Fui!

Pois bem. Ausente há tempo dos cinemas, por que danado eu
iria ingressar numa Academia de... Cinema? Tentei o argumento
para dissuadir Wills Leal, que me fez o convite, e demover José
Bezerra de inscrever meu nome entre os sócios fundadores da
Academia Paraibana de Cinema, mas, por não tê-los lamenta-
velmente convencido, terminei obrigado a cometer uma indeli-
cadeza, pedindo exclusão. Queimei meu filme com os dois, mas
acho que o final foi feliz. Para mim, pelo menos, foi.

Na verdade, não iria me sentir bem na Academia apenas
porque deixei de frequentar cinema. Também não ficaria à
vontade por outros motivos, a começar pelo fato de não ter
oferecido nenhuma contribuição ao cinema, muito menos ao
cinema paraibano. Escrevi, sim, por muitos anos, coluna so-
bre cinema em jornais da cidade. Produzi e apresentei até um
programa de rádio, na Arapuan. E cheguei a fazer parte dos
quadros da Associação dos Críticos Cinematográficos da Pa-
raíba. Muito pouco para ingressar numa Academia, com todo
o respeito pelos acadêmicos.

Contribuição ao cinema, especialmente ao paraibano, oferece-
ram, sim, Wills Leal, decano da crítica cinematográfica, ensaísta e
historiador, e José Bezerra, produtor, ator e roteirista, para citar
apenas os já referidos. Outros membros da Academia, de uma
forma ou de outra, também merecem estar lá. Mas, eu?! Qual foi o
filme que dirigi ou produzi, o livro que escrevi, o papel que repre-
sentei? Tô mais por fora do que fila que arrodeia quarteirão.

Sei que de uns tempos cá (ou de muitos tempos para lá) se
ingressa (ou já se ingressava) em Academia como Pilatos entrou
no Credo. Escritor sem livro, então, nem se fala. Mas, deixa isso
pra lá! Não nasci mesmo para ser imortal. Quando estiver a um
passo da eternidade, saberei que do destino ninguém foge. E
morrerei feliz para sempre. Deixando o filme da minha vida
como lembrança. Não é assim que caminha a humanidade?

CURTAS
Um homem colocou seu ouvido sobre os seios de sua

mulher. Qual o nome do filme? Ouço os peitos.

* * *
A Cebolinha está com um picolé em cada mão na por-

ta do cinema. Qual o nome do filme? Lambo Dois

* * *
No cinema, um cara encontrou uma caixinha de pó de

arroz. Não sabendo de quem era, jogou a caixinha para
o alto. Ninguém nunca mais viu o objeto. Qual o nome
do filme?  O Destino do Pó Sem Dono.

“Dia D da Evolução”,
evento promovido
por alunos e professo-

res do Departamento de Biolo-
gia da Universidade Estadual
da Paraíba, acontecerá hoje  no
Sesc Centro, em Campina
Grande, com programação
das 7 horas às 12 horas

As atividades envolvem alu-
nos e professores da rede esta-
dual de ensino fundamental e
médio de Campina Grande, vi-
sando mostrar as teorias da
evolução biológica de um jeito
artístico e divertido. Dentro da
programação, os alunos farão
visita à exposição dos painéis
sobre evolução biológica, assis-
tirão a vídeos sobre evolução
criados por graduandos do
curso de Ciências Biológicas da
UEPB e participarão da “Gin-
cana da Evolução”, uma das
principais atividades do dia,
que envolverá jogos e brinca-

deiras, porém sempre cercado
do tema principal: evolução.

O aluno da rede pública que
mais se destacar na gincana
de conhecimentos sobre evo-
lução será premiado com uma
bolsa de estudos anual e inte-
gral do Colégio Motiva. O “Dia
D da Evolução” é uma ativi-
dade desenvolvida pelo pro-
jeto de extensão do Departa-
mento de Biologia da UEPB,
“Exposições Científicas na Es-
cola: evolução, para que te
quero?”, iniciada em agosto de
2008, que tinha como uns dos
objetivos, fazer com que os
professores da rede estadual
estimulassem seus alunos a
aprender mais sobre o tema.

O projeto conta com as se-
guintes participações: oito Es-
colas Estaduais; 10 alunos ex-
tensionistas da UEPB; oito pro-
fessores da Rede Estadual; oito
turmas da disciplina Prática de

Ensino de Biologia, da UEPB;
250 graduandos em Ciências
Biológicas; 800 estudantes da
Rede Pública.

HISTÓRICO DO PROJETO
O projeto de extensão “Ex-

posições Científicas na Esco-
la” foi iniciado quando estu-
dantes da disciplina “Práti-
cas Pedagógicas em Ciências
Biológicas” foram convidados
a ler obras como, por exem-
plo, “Darwin: do telhado das
Américas à teoria da evolução”
de Nelio Bizzo e “Evolução Bi-
ológica: ensino e aprendizagem
no cotidiano de sala de aula”
de Silvana Santos, para produ-
ção de painéis que pudessem
divulgar a teoria da evolução
para professores da rede pú-
blica. Esses painéis foram ex-
postos no Departamento de
Biologia em novembro e de-
zembro do ano passado.

Gevisa vai inspecionar
hospedagens em Campina

A Secretaria Municipal de
Saúde, através da Gevisa (Ge-
rência de Vigilância Sanitária),
em parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento Econômi-
co, estará realizando a inspe-
ção sanitária em todas as hos-
pedagens alternativas que se-
rão disponibilizadas para os
turistas que vierem participar
do Maior São João do Mundo
de Campina Grande, evento
que começa no próximo dia 29.
O objetivo, de acordo com a ge-
rente do órgão, Marisa Agra, é
garantir a acomodação segura
dos turistas que estarão no
município durante o evento.

O cadastramento dos imó-
veis será realizado até hoje,  na
Codemtur, na Rua Treze de
Maio, 329, Edifício Work Cen-
ter, segundo andar, Centro, sala
206, das 8 horas ao meio-dia e
das 14 horas às 18 horas. Os
proprietários que desejam ca-
dastrar seu imóvel para a hos-
pedagem alternativa deverão
ter em mãos os seguintes docu-
mentos: cópia do RG, cópia do
CPF, comprovante de residên-
cia e o comprovante de paga-
mento, de no mínimo, a primei-

ra parcela do IPTU 2009.
Para que o imóvel tenha uma

avaliação satisfatória e seja
aprovado pela Gevisa, deve
obedecer a alguns critérios em
relação à  estrutura física, como
possuir paredes lisas, imper-
meáveis, limpas, pintura con-
servada, não apresentar mofo,
umidade ou salitre; ausência de
forro ou cobertura (laje, forro,
gesso) mal conservada, suja;
possuir ventilação, iluminação
e aeração adequada; instala-
ções hidráulicas, pias, torneiras,
descargas em funcionamento;
instalações elétricas adequa-
das, fios cobertos e embutidos.

Outros aspectos observa-
dos são os pisos dos cômodos,
que devem estar em perfeito
estado de conservação; pre-
sença de lixo, objetos em de-
suso, animais, insetos e roe-
dores na área interna, e/ou
pátio externo; presença de
mobiliário, utensílios e equi-
pamentos em bom estado de
conservação; roupas de cama,
mesa, banho, fronhas limpas
e higienizadas; utensílios de
copa/cozinha em perfeito es-
tado de conservação.

Estado fará
reforma no
colégio Alice
Carneiro

O secretário da Educação e Cul-
tura do Estado, Francisco Sales
Gaudêncio, após visita ao colégio
Estadual Alice Carneiro, localiza-
do no bairro de Manaíra, em João
Pessoa, determinou à Cotese as
providências necessárias para a
recuperação da parte física de al-
guns setores da escola, como o au-
ditório e a quadra.

A visita aconteceu ontem e, na
ocasião, o secretário constatou
que parte das instalações físicas
da escola estava danificada e,
também, que a última reforma
feita naquela unidade escolar foi
no Governo Maranhão II.

Durante a visita, Sales Gau-
dêncio se reuniu com a diretora
da escola, a professora Helenice
Siqueira Alcântara, e com os pro-
fessores do turno da manhã e
verificou que o estabelecimento
escolar está funcionando nor-
malmente. Segundo o secretário,
não procede a denúncia de que
professores estariam intimida-
dos com um suposto clima de
terror existente na escola.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O
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PM planeja ações em várias frentes
Polícia Militar vai defla-
grar operações em di-
versas frentes, com o
objetivo de reduzir ao

máximo os índices de violência
em toda a Paraíba. Para tanto, a
corporação pretende intensifi-
car ações preventivas como
blitze e barreiras policiais em
pontos estratégicos, bem como
aumentar o efetivo nas ruas das
cidades.

Para debater essas iniciativas,
o comandante geral da PM, co-
ronel Marcos Antônio Carva-
lho, reuniu todos os comandan-
tes de batalhões, companhias e
pelotões na manhã desta terça-
feira (19), no auditório do Quar-
tel do Comando Geral, em João
Pessoa.

O coronel lembrou, na oca-
sião, que a maioria dos crimes
de homicídios tem relação com
o tráfico de drogas e, para com-
bater esse tipo de violência, o
Serviço de Inteligência da PM
realizará levantamentos dos
pontos mais críticos, identifi-
cando as pessoas envolvidas
nesses casos.

Ainda esta semana, o coman-
dante geral vai detalhar ao se-
cretário de Segurança e Defesa
Social, Gustavo Gominho Fer-
raz, tudo que foi discutido e de-
cidido na reunião, para que -
sob o comando daquela autori-
dade - seja desenvolvida toda a
operacionalidade das medidas.

Na reunião, o coronel Carva-
lho determinou total empenho
a todos os comandantes de uni-
dades militares dos 223 muni-
cípios paraibanos, "para que fa-
çam seu trabalho de forma efe-
tiva e eficaz na proteção da so-
ciedade. Várias operações com
barreiras policiais serão mon-
tadas nas divisas da Paraíba
com os estados de Pernambu-
co, Ceará e Rio Grande do Nor-
te, para evitar o tráfico de dro-
gas, armas de fogo, roubo de
veículo e de cargas".

Todo o aparato policial exis-
tente na corporação será empre-
gado nos pontos mais críticos
nas maiores cidades da Paraí-
ba. O Serviço de Inteligência
também será utilizado com
maior frequência em todos os
bairros de João Pessoa, para que
sejam feitos levantamentos dos
pontos de vendas e das pessoas
envolvidas no tráfico de drogas.

Enfim, os variados tipos e
modalidades de policiamento
serão ativados em sua totali-
dade, com a finalidade de di-
minuir significativamente a
criminalidade no território
paraibano. O comandante da
PM ainda declarou que as for-
ças de segurança pública do
Estado, "sejam as Polícias Ci-
vil, Militar, Federal ou Rodo-
viária Federal estão juntas de
forma irmanada para comba-
ter a criminalidade".

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

A

Patrulha deve voltar às ruas até o fim do mês

Até o final deste mês, o Regimen-
to de Cavalaria da Polícia Militar,
em João Pessoa, deverá voltar às
suas atividades normais. A pre-
visão foi feita, ontem, pelo major
Francimar Vieira Lins, coman-
dante do Regimento de Polícia
Montada da PM. O retorno de-
penderá do resultado dos exames
de reteste que o Ministério da
Agricultura realizará na próxima
sexta-feira (22), em 66 animais.
“Como o primeiro teste deu ne-
gativo para a bactéria Mormo,
acreditamos que esse mesmo re-
sultado se repetirá”, disse ele,
acrescentando que, no Esquadrão
de Campina, o exame nos 32 ca-

Guilherme Cabral
REPÓRTE

valos será realizado dentro de 30
dias, com a expectativa de que na-
quela cidade a retomada das ati-
vidades venha a ocorrer até o fi-
nal de junho.

“O reteste é uma exigência le-
gal do Ministério da Agricultura
e tem por objetivo servir como
uma margem de segurança”, afir-
mou o major Francimar Vieira.
Ele esclareceu que o exame - a ser
acompanhado, também, por ve-
terinários da Defesa Agropecuá-
ria da Paraíba – vai consistir na
coleta de amostras de sangue de
cada animal, que serão remetidos
para análise num laboratório es-
pecializado em Pernambuco.

No primeiro teste realizado,
dos 100 equinos existentes no
Regimento de Polícia Montada

da Polícia Militar da Paraíba,
dois – sendo um em João Pessoa
e outro em Campina Grande –
apresentaram exame positivo
para o Mormo (popularmente
conhecido como Lamparão).
Ambos já foram sacrificados,
incinerados e enterrados, den-
tro das medidas das normas de
segurança recomendadas pelas
autoridades sanitárias.

De acordo com o major Franci-
mar, o Mormo é uma doença rara,
causada por bactéria, que atinge
a família dos equinos. Por não
existir vacina para esse tipo de
enfermidade, segundo ele, a me-
dida profilática é o sacrifício do
animal, que apresenta sintomas
como o aparecimento de gânglios
pelo corpo e a perda do apetite.

Dos 66 cavalos do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, somente dois apresentaram exame positivo para o Mormo

  FOTO: ORTILO ANTÔNIO

REGIMENTO DE CAVALARIA DA PM

Estratégias já
surtem efeito
na Capital

Um mapeamento identifican-
do áreas críticas e a determina-
ção de executar rondas constan-
tes sem, contudo, descartar o fa-
tor surpresa, já começou a dar
os primeiros resultados do com-
bate à criminalidade na Paraí-
ba. A presença de policiais nas
ruas e rondas constantes em bair-
ros da Capital, e região metro-
politana, resultou nas prisões, na
noite da segunda-feira (18), dos
serventes de pedreiro Antonio
Gomes Soares, 20 anos e We-
llington Ernesto da Silva, 19
anos, residentes em Várzea
Nova.

Eles são acusados de tentati-
va de roubo a uma residência
no município de Bayeux. Por
volta das 22 horas, um comer-
ciante  estava em casa, no bair-
ro Tambaí, quando foi surpre-
endido por dois homens arma-
dos  que anunciaram o assalto.
Policiais militares que realiza-
vam rondas no local prende-
ram os acusados. Eles foram
conduzidos à 5ª DD e autuados
pelo delegado Robson Carva-
lho.

Na Capital, por volta das 23
horas, foi preso o feirante Diego
José de Melo Correia, acusado de
roubar a bolsa de uma estudan-
te  quando a mesma caminhava
próximo ao campo da Marquise,
no Valentina I. Com o acusado,
foram apreendidos um celular,
um cartão de crédito e R$ 184,
00, além de moto Honda CG Fan,
preta, ano 2008, placa KJH 1262-
PE. Ele foi conduzido à 9ª DD e
autuado pelo delegado Francis-
co Deusdete.

Audiências chegam a Itabaiana e Picuí
Mais duas audiências públicas

serão realizadas nos municípios
de Itabaiana e Picuí, nos dias 26 e
27 deste mês. Com isso, a estru-
tura de segurança do Governo da
Paraíba a serviço da sociedade,
através de um diálogo aberto com
a população, já chega a 93 muni-
cípios.

A meta é atender todos os
municípios do Estado, reunin-
do propostas de solução para
inibir a criminalidade de acor-
do com as peculiaridades de

cada local. Todas as informa-
ções servirão de subsídios
para elaboração de um plano
de segurança que atenda às
reivindicações da população
paraibana e realmente funcio-
ne.

O secretário Gustavo Gominho
quer que o planejamento saia do
papel. "Não vamos investir tem-
po e dinheiro nesses encontros,
sem que a população veja os efei-
tos", disse, acrescentando que os
projetos serão feitos de forma de-

mocrática e participativa, a fim
de que se possa colocar em práti-
ca.

"A iniciativa já tomou dimen-
são nacional e deve servir de mo-
delo para o País". Foi o que reve-
lou o secretário executivo do Pro-
grama Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (Pronas-
ci), Ronaldo Teixeira da Silva. Ele
está programando uma visita à
Paraíba para esclarecer os obje-
tivos e o funcionamento do Pro-
nasci.

Ladrões presos
após assalto a
casa lotérica

Policiais de Itabaiana pren-
deram na segunda-feira (18), os
pernambucanos Márcio Ferrei-
ra da Silva, 18 anos; José Fer-
nando de Lucena, 23 anos, José
Fábio de Lima Nascimento, 21
anos e apreenderam um menor.
Eles são acusados de assalto a
uma casa lotérica. O dinheiro
levado, pouco mais de R$ 3 mil,
foi recuperado.
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Empresa que presta serviços à Emlur
é acusada de descaso contra o Bessa

M oradores da rua Pre-
sidente Campos Sa-
les, no bairro do Bes-

sa, além de enfrentarem pro-
blemas por conta da infraestru-
tura existente no local, tiveram
que conviver durante cinco
dias com os urubus e a fedenti-
na de uma vaca morta. Eles
contaram que a denúncia foi
feita à Empresa Municipal de
Limpeza Urbana (Emlur)  logo
que o animal morreu, na ma-
nhã da última quinta-feira (14),
mas somente no dia de ontem é
que a empresa Líder Limpeza
Urbana Ltda., terceirizada pela
prefeitura, chegou ao local.

Sob o argumento de que a
vaca morta estava em um ter-
reno totalmente alagado, os
funcionários da empresa pres-
tadora de serviços alegaram
que a área era de difícil acesso e
não poderiam fazer a retirada
do animal. O problema só foi
resolvido depois que a repor-
tagem de A UNIÃO, que já es-
tava no local em veículo desca-
racterizado, aproximou-se e
procurou saber o motivo que
levou a remoção do animal a
demorar tanto tempo. Os fun-
cionários da empresa alega-
ram que não dispunham de
equipamentos adequados para
adentrar no terreno alagado.

Teresa Duarte
REPÓRTER

Pegos de surpresa pela equi-
pe de reportagem, um funcioná-
rio da empresa Líder, que não
quis se identificar, disse que o co-
municado por parte da Emlur
sobre o animal morto teria sido
feito somente na última segun-
da-feira (18) e como a área esta-
va alagada eles não puderam
fazer a remoção do animal. Re-
voltados com a demora, os mo-
radores foram à rua e protesta-
ram contra o desrespeito e des-
caso das autoridades. “Ter um
equipamento adequado para
fazer a remoção do animal é
obrigação de vocês, pois nós não
podemos mais conviver com
essa fedentina”, protestou Ro-

Divulgada
nota sobre o
Conde e
Alhandra

Durante o período de chuva, a rua Campos Sales fica quase intransitável

   FOTO BRANCO LUCENA

berto de Lima Reno, que mora
em um edifício na rua Campos
Sales há cerca de 10 anos.

“Desde a última quinta-feira
que eu tenho ligado todos os
dias comunicando o fato à
Emlur. Nós exigimos respeito.
Como se não bastasse a situa-
ção da rua que fica intransitá-
vel e totalmente alagada por
conta da chuva, temos ainda que
conviver com essa fedentina”,
disse Carlos Morais, que reside
há 3 anos no Residencial Lídia
Monteiro. A situação foi mais
grave para os moradores da
casa de número 1035, que fica
localizada ao lado do terreno
onde o animal morreu. Dois

adultos e três crianças que mo-
ram na casa tiveram que fechar
a residência por conta da feden-
tina e ir para a casa de familia-
res. “Nós tivemos que nos reti-
rar da casa porque não podía-
mos sequer abrir as janelas, fi-
cando impossível fazer as nos-
sas refeições diárias”, desabafou
Alda Maria da Silva, que reside
no local há mais de seis anos.

Somente após muita pressão e
com a presença da reportagem
de A UNIÃO é que o funcionário
responsável pela equipe da em-
presa fez algumas ligações e con-
seguiu a liberação de um trator .
Em seguida o veículo fez a reti-
rada do animal, já  por volta do
meio dia. Indagado pela repor-
tagem sobre o caso, o diretor de
Operações da Emlur, Orlando
Soares disse que a reclamação
dos moradores somente chegou
ao seu conhecimento no último
sábado (16), sendo de imediato
comunicado à empresa Líder
para tomar as providências.

“Fiquei surpreso com o fato,
pois somente na segunda-feira
(18) à tarde, um dos moradores
me procurou e informou que o
animal ainda estava no local. De
imediato, a empresa foi nova-
mente acionada para fazer a re-
moção”, disse Orlando Soares.
Segundo ele, a Emlur vai apurar
todos os fatos e a empresa res-
ponsável terá que responder pela
ineficiência de seus serviços.

Carinho por animal aumenta doações

O  aumento da doação de ani-
mais abandonados em João Pes-
soa através do Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ), de-
monstra o quanto o pessoense
gosta de cães e gatos. No ano
passado, o órgão doou aproxi-
madamente mil bichos recolhi-
dos das ruas ou deixados por
seus antigos proprietários, sen-
do cerca de 800 cães e uma mé-
dia de 200 gatos. De janeiro a fe-
vereiro deste ano, as adoções já
chegam a cerca de 150 animais,
número um pouco maior que os
132 registrados no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Atual-
mente, o CCZ conta com apro-
ximadamente 40 animais para
adoção e uma média de 100 são

doados pelo órgão por mês.
O interessado em adotar um

bichinho de estimação deve se
dirigir ao CCZ e, caso se identi-
fique com algum deles, deve
assinar um termo de adoção se
responsabilizando com o bem-
estar do animal e os cuidados
gerais, como visita periódica ao
veterinário e alimentação. O
CCZ tem como papel o contro-
le de doenças transmitidas pe-
los animais para os homens,
como raiva, calazar e leptospi-
rose e para isso recolhe, por
meio da carrocinha, animais
soltos nas ruas e os abriga em
suas dependências, onde rece-
bem alimentação, banho, vaci-
na, exame de sangue, e trata-
mento médico.

A gerente da Vigilância Ambi-
ental Djanira Lucena de Araújo,

explicou que 70% dos animais
são deixados lá pelos antigos
donos e 30% recolhidos pela
carrocinha. Ela destacou a im-
portância da adoção, impedin-
do que os bichos fiquem aban-
donados nas ruas, com riscos
de contrair doenças e transmi-
tir para outras pessoas. “Por
outro lado, possibilita que o
animal tenha um dono, um lar
e os cuidados que merece”, com-
pletou a gerente.

ANIMAIS DE GRANDE PORTE
A Empresa Municipal de Lim-

peza Urbana (Emlur), é a respon-
sável pelo recolhimento de ani-
mais de grande porte como ca-
valos, muar (jumento) e bovinos.

A empresa, inclusive, trabalha
em parceria com a Polícia Rodo-
viária Federal recolhendo os ani-

José Alves
REPÓRTER

mais que também aparecem nas
estradas, entre as cidades de
Bayeux e Cabedelo. Os animais
só são liberados mediante paga-
mento de taxa. Boi – R$ 35,00,
cavalo – R$ 20,00 e muar - R$
10,00. O número do telefone da
Emlur para denúncia de animais
na rua é o 3233-3553.

Plantão
O Centro de Controle de
Zoonose funciona de segunda
a sexta-feira, das 8 às 12
horas e das 14 às 18 horas na
Rua Walfredo Macêdo
Brandão, no Bairro dos
Bancários. O telefone para
contato é o 3218-9357.

SAIBA MAIS #

Dia da
Adoção terá
Campanha
Educativa

O secretário Chefe da Casa
Civil, José Ricardo Porto, exter-
nou, em nota, a posição do Go-
verno do Estado da Paraíba so-
bre a notícia vinculada pelo
Ideme, especificamente quanto
a disputa territorial entre Con-
de e Alhandra.

Segundo José Ricardo Porto,
a definição dos marcos teóricos
não compete ao Poder Executi-
vo Estadual e sim à Assembleia
Legislativa do Estado, confor-
me a Constituição Estadual.

O secretário da Casa Civil
lembra que a pendência entre o
Conde e Alhandra está sendo
discutida no âmbito judicial, o
que inviabilizaria qualquer
medida administrativa de qual-
quer espécie, em sentido con-
trário.

Em comemoração ao Dia Na-
cional da Adoção, a Comissão
Estadual Judiciária de Adoção
(CEJA) do Tribunal de Justiça
da Paraíba vai promover no
período de 23 a 25 de maio, uma
Campanha Educativa com
uma programação especial alu-
siva à data. Durante o evento,
haverão lançamentos de carti-
lha contendo informações so-
bre o processo da adoção e do
concurso de redação com o
tema: “O direito de ter família”.

A Campanha Educativa em co-
memoração ao Dia Nacional da
Adoção, celebrado no dia 25 de
maio, será realizado no Shop-
ping Tambiá, em João Pessoa,
com o objetivo de incentivar a
prática da adoção e orientar a
todos que queiram contribuir
para inserção de crianças/ado-
lescentes em um núcleo familiar.
De acordo com a coordenara ju-
diciária da CEJA, Sandra Simo-
ne Valadão, essas e outras ações
da comissão é uma forma de cha-
mar a atenção da sociedade para
com a responsabilidade de cons-
tituir família através da adoção.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Moradores convivem com falta de infraestrutura e passam cinco dias esperando o recolhimento de um animal morto na rua Campos Sales
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“Paraíba, terra amada”

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.: ARCLIMA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 011205119/0009-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  465,00
Cedente.....: BANCO RURAL SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030257
Responsavel.: CONTROL CONSTRUCOES
LTDA
CPF/CNPJ....: 002949016/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  904,79
Cedente.....: J F DE SOUSA ACESSORIOS
PARA VEICUL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029272
Responsavel.: FELIPE QUEIROGA GADELHA
CPF/CNPJ....: 021205144-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  239,90
Cedente.....: DISMACON - DISTRIBUIDORA
DE MATERIA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030480
Responsavel.: JOSE TAVARES DE OLIVEI-
RA
CPF/CNPJ....: 738830344-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  426,00
Cedente.....: J M DIESEL COM PECAS E SER-
VICOS LTD
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030762
Responsavel.: LIGIA GALDINO DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ....: 004605848/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  603,90
Cedente.....: DISTAK DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030561
Responsavel.: MANOEL BELARMINO DE
SOUZA
CPF/CNPJ....: 025089154-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   82,66
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028425
Responsavel.: MARIA VIRGOLINA DA SILVA
EUFRAZINO
CPF/CNPJ....: 930441274-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  280,00
Cedente.....: DURAPINUS INDUSTRIA DE
MADEIRAS LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030494

Responsavel.: MARIA DE FATIMA SOARES
CPF/CNPJ....: 569326504-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.618,76
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030611
Responsavel.: MARCELA VIEIRA DE FREI-
TAS
CPF/CNPJ....: 059943874-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   93,50
Cedente.....: VERA L.A. DA SILVA - DISTRI-
BUIDORA-
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030439
Responsavel.: OCA CONSTRUCAO E IN-
CORP
CPF/CNPJ....: 008571236/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  250,00
Cedente.....: BFC FACTORING LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030668
Responsavel.: OCA CONSTRUCAO E IN-
CORP
CPF/CNPJ....: 008571236/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.875,00
Cedente.....: BFC FACTORING LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030667
Responsavel.: POLLYANA PATRICIA CHA-
VES SILVA - PO
CPF/CNPJ....: 004456866/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.515,17
Cedente.....: LABORATORIO ALVARO S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030609
Responsavel.: SANDRO SILVA
CPF/CNPJ....: 753287634-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  360,00
Cedente.....: SMATIL INDUSTRIA E COMER-
CIO DE SERR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027322
Responsavel.: VITORIA PRODS.P/
PANIF.LTDA
CPF/CNPJ....: 002448430/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.308,84
Cedente.....: BANCO NOSSA CAIXA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030270

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,  20/05/2009
-------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO
 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO JACOME DA FON-
SECA
CPF/CNPJ....: 580438294-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   31,00
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029810
Responsavel.: ADRIANO JACOME DA FON-
SECA
CPF/CNPJ....: 580438294-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   49,60
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029465
Responsavel.: BERTA CONST E IMPER LTDA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  181,00
Cedente.....: MONTEL MONTEIRO MATERI-
AIS DE CONSTR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027675
Responsavel.: CARLOS MARQUES DO NAS-
CIMENTO S
CPF/CNPJ....: 045044094-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  494,44
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025390
Responsavel.: FIDELE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007543472/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$8.320,32
Cedente.....: BANCO SAFRA SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029773
Responsavel.: HELLIENE FORMIGA DANTAS
CPF/CNPJ....: 008631049/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.074,41
Cedente.....: ADTEC SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029280
Responsavel.: ISAELSON RAMOS DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 001960505/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.083,00
Cedente.....: INDUSTRIA DE MOVEIS RIZZON
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027587
Responsavel.: JOSE HERBET F PIMENTA
CPF/CNPJ....: 674959584-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.385,54
Cedente.....: MOTOGAS-
IND.COMPRE.COM.GAS NAT
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027475
Responsavel.: LIDER LIMPEZA URBANA
LTDA
CPF/CNPJ....: 001840291/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  557,98
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030549

Responsavel.: LOJA DE CONVENIENCIA
LTDA
CPF/CNPJ....: 005660715/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  705,12
Cedente.....: BMF BUREAU MERCANTIL
FACTORING LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030328
Responsavel.: LOOK MODAS E ACESSORI-
OS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 008351301/0002-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.029,39
Cedente.....: W G M2 IND COM REPRESEN-
TACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030205
Responsavel.: LAMAIA COMERCIO E
PREST.DE SERVICOS
CPF/CNPJ....: 002464596/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  676,50
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030185
Responsavel.: MARIA RAQUEL FERREIRA
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012769984-81
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   60,00
Cedente.....: DAYSE CHAVES DE LIMA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 029924
Responsavel.: MARIA DO SOC. VIEIRA
M.INOCENCIO
CPF/CNPJ....: 003395603/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  593,41
Cedente.....: MICROSOL TECNOLOGIA SA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028019
Responsavel.: MARIA MADALENA LIANZA
DA FRANCA
CPF/CNPJ....: 009619667/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  367,92
Cedente.....: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE
GAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026750
Responsavel.: ROCHA E CARVALHO E CIA
LTDA
CPF/CNPJ....: 035491273/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   40,20
Cedente.....: NOVA AMERICA FACTORING
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 030321
Responsavel.: VALTHECIO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 076062824-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  667,58
Cedente.....: JOSE MENDES PIRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024036

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, in-
timo as pessoas fisicas e juridicas  acima
citadas a virem pagar, ou darem por escrito
as  razoes  que  tem,  neste  2o. Oficio de
Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro, nesta
cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a
partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma
da LEI.

Joao Pessoa,  20/05/2009
-----------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - Titular -

SINDICATO DOS CONFERENTES E CONSERTADORES DE
CARGA E DESCARGA DO PORTO DE CABEDELO

CNPJ: 09.560.640/0001-20
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 11 - CENTRO - CABEDELO - PB.

TELEFONE: 83 228 1192.
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO
Será realizada eleição no dia 03 de julho de 2009, na sede desta entidade de classe,

para composição da Diretoria e Conselho Fiscal e Delegado representantes, devendo o
registro de chapas serem apresentado à secretaria, no horário de 08h00min  às 12h00min
, no período de 20 (vinte) dias a contar da publicação deste aviso. O Edital de Convocação
da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade.

Cabedelo, 15 de maio de 2009.
Francisco Moura dos Santos

PRESIDENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CINEP

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009
REGISTRO DA CGE Nº 0960109-1

A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 037/2009,
dia 28 de março de 2009, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que
fará realizar às 15:00 horas do dia 08 de junho de 2009, em sua sede na Rua Feliciano
Cirne nº. 50, bairro de Jaguaribe – nesta cidade, a Tomada de Preços nº002/2009, obje-
tivando à execução dos serviços de estrutura e coberta de galpão com 1.200,00m²,
localizado no  D.I. de João Pessoa/PB. De acordo com a  Lei Federal nº 8.666/93, e suas
modificações. Os interessados poderão adquirir cópia do Edital e obter maiores informa-
ções, no horário das 14:00 às 17:00 horas, no endereço supra citado, ou pelos telefones
3208-3924 / 3208- 3925.

João Pessoa, 19 de maio 2009
MARIA ADÉLYA GOMES GUEDES

Presidente da CPL.

CONPEL – CIA NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF N.º 09.116.278/0001-01 - REGISTRO “CVM” N.º 004685

COMPANHIA ABERTA
EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR

CAPITAL AUTORIZADO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Às 10:00 horas do dia 05 de maio de dois mil e nove, na sede social situada na Rodovia
BR 101, KM 06, Vale do Gramame, Município do Conde, do Estado da Paraíba, reuniram-
se em Assembléia Geral Ordinária acionistas proprietários  de mais de 97% (noventa e sete
por cento) ações ordinárias e de mais 89% (oitenta e nove por cento) das ações preferen-
ciais, administradores da Sociedade e João Valério de moura Filho, Auditor Independente,
contador, CRC-PE 6722, sob a presidência de Luiz Cláudio Bettega de Pauli, presidente do
Conselho de Administração, diretor presidente, e diretor de acionista E.K.N – Embalagens
Kraft do Nordeste Ltda, que convidou a mim, Jackson Lenzi Pires, para servir como secre-
tário (art. 24 do estatuto social).  Convocação: O edital de convocação foi publicado no
Diário Oficial do Estado e jornal.  “A UNIÃO”, nos dia 18 (dezoito), 23 (vinte e três) e 24 (vinte
e quatro) do mês de abril. A Sociedade não tem Conselho Fiscal instalado. Composta a
mesa, o presidente ressaltou aos presentes que o Relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Auditor Independente, referen-
tes ao exercício social encerrado em 31.12.2008, foram estavam à disposição para consultas
e análises. Submetidos os referidos documentos à discussão e a votação, os presentes, pôr
unanimidade, deliberaram: I - sem o voto dos legalmente impedidos, aprovar o Relatório de
Administração o Balanço Patrimonial, as demonstrações Financeiras e o Parecer dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2008. II -  ele-
ger os membros do Conselho de Administração, sendo reeleitos: Odair Ceschin, brasi-
leiro, casado, industrial, residente e domiciliado a Av. Pres. Getúlio Vargas, n.º 2190, Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade n.º 154-409-8 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o n.º 00.276.009-63; Luiz Alberto Bettega de Pauli,  brasileiro,
casado, industrial, residente e domiciliado à Rua Evaldo Wendler, n.º 90, casa 64, Cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade n.º 530.411 – SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o n.º 161.030.259-15; Jackson Lenzi Pires,  brasileiro, casado,
industrial, residente e domiciliado à Rua D. Pedro II, n.º 835, Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, portador da cédula de identidade n.º 850.597-7- SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob
o n.º 231.122.989-34;  Luiz Cláudio Bettega de Pauli,  brasileiro, casado, engenheiro
químico, residente e domiciliado à rua Padre Agostinho, n.º 1701 – Aptº 131 – 13ºandar,
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade n.º 841.021 – SSP/
PR, inscrito o CPF/MF sob o n.º 254.115.199.-34,  Luiz Eduardo Taliberti,  brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado à Rua Iutinga, n.º 391, Aptº 111,
Bairro Vila Andrade, Cidade de São Paulo, portador da cédula de identidade n.º 9.599.011-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 461.707.406-63, e Paola Gutierrez de Pauli, bra-
sileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG n.º 3.352.891-4, inscrita
no CPF/MF sob o n.º 721.241.139-68, residente e domiciliada à Avenida Silva jardim, n.º
3161, Apto. 1802, Água Verde, na cidade de Curitiba – Estado do Paraná (CEP 80240-021),
todos para o prazo de gestão de 01 (um) ano; III – atribuir a remuneração anual até R$
300.000,00 (trezentos mil reais) aos membros do Conselho de Administração e até R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para a Diretoria, sendo a remuneração mensal
bruta de R$ 4.200,00 (quatro  mil e duzentos reais) por Conselheiro e de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) por Diretor, de acordo com os lançamentos a serem feitos, observados
os limites permitidos pela legislação do imposto sobre a renda e o estatuto social.  Decla-
ração: Os conselheiros eleitos declaram perante a Assembléia que não são impedidos pôr
lei especial e nem estão condenados pôr crime que os impeça de exercer atividade mercan-
til, a eles não se aplicando, pois o disposto n § 111 do art. 147 da lei n.º 6.404/76. Informa-
ções: O presidente informou o seguinte: a) em cumprimento ao art. 189 da Lei 10.303/01 não
haverá distribuição de dividendos aos acionistas sobre o lucro no exercício; b) que os
acionistas não se manifestaram sobre a adoção do processo de voto múltiplo para eleição
dos membros do Conselho de Administração nem pela instalação do Conselho Fiscal; c)
que a sociedade permanece com o capital Autorizado de R$ 26.395.595,00 e o Capital
Subscrito e Integralizado de R$ 22.338.341,00. Nada mais havendo a tratar, o presidente
franqueou a palavra aos presentes, todavia, em face a ausência de qualquer manifestação,
suspendeu a sessão pelo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata
lida, discutida e aprovada pôr unanimidade de votos. Assinaturas: Luiz Cláudio Bettega
de Pauli, Presidente da Mesa; Jackson Lenzi Pires, Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2009

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licita-
ção-cpl e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº
00007/2009, que objetiva: Aquisição de medicamentos destinados aos Postos de Saúde
(PSF) e à Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 4.727,50; Drogafonte Ltda ME - R$ 3.197,00;
JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - R$ 22.620,00; MAUES LOBATO COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 4.305,00; PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITA-
LARES PE CALLOU LTDA - R$ 14.464,15.

Dona Inês - PB, 19 de Maio de 2009
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF N°
40.983.579/0001-74. Torna publico que SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença d Alteração n°783/2009 em João Pessoa, 15
de maio de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do piso da ilha de
abastecimento em concreto com drenagem pluvial direcionada para caixa separadora
de água e óleo e desativação dos tanques subterrâneo de armazenamento de combus-
tíveis Na(o) BR 230 – KM 61 – S/N – Zona rural  Município: GURINHEM – UF: PB.
Processo:2009-002205/TEC/LA-0059

RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ/CPF N° 41.150.160/
0001-02. Torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a licença de Alteração n° 775/2009 em João Pessoa, 15 de maio de
2009 – Prazo: 530 dias. Para a atividade de: Ampliação da área para instalação de
unidade de embalagens de papel e alteração do endereço. Na(o) – Quadra 4 lote 12 a
loteamento nossa senhora da Conceição – Renascer  Município: Cabedelo – UF: PB.
Processo: 2009-001271/TEC/LA-0035

TRANSPORTADORA - O CAIPIRA LTDA - CNPJ Nº 08.953.359.195/0001-95 Torna público
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 492/2009 em João Pessoa, 24 de Março de 2009 - Prazo: 365 dias. Para a
atividade de: Transporte de Combustíveis: gasolina, álcool e diesel. Na(o) - ROD. PB 055 -
Município: BELÉM  - UF: PB. Processo: 2009-000548/TEC/LO-0104 - CEP: 58.255-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – CNPJ/CPF  N° 08.888.968/0001-
08. Torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 789/2009 em João Pessoa, 18 de maio de 2009 – prazo: 730
dias. Para a atividade de: Implantação da sub-bacia 5 composto de rede coletora de esgoto
com extensão de 45.555,90 metros, estação elevatória (EE-05), emissário de recalque com
extensão de 2.172,40 metros e o sistema de tratamento de esgoto: duas lagoas anaeróbicas
e duas lagoas facultativas. Na(o) ,, – em varias ruas do município. Município: Princesa
Isabel – UF: PB. Processo: 2009-000074/TEC/LI-0012

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA - CNPJ Nº 10.673.639/0001-91
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação nº 749/2009 em João Pessoa, 12 de Maio de 2009 - Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e
lubrificantes. Na(o) ZONA RURAL - SIT. SANTA CECÍLIA, S/N  Município: BARRA DE
SANTANA - UF: PB. Processo: 2009-001898/TEC/LA-0423 - CEP: 58.458-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-CNPJ/CPF Nº. 01.613.323/0001-13
Torna público que a SUDEMA-superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação nº. 697/2009 em João Pessoa, 4 de maio de 2009-Prazo: 730
dias.Para a atividade de:BARRAGEM ( Açude Público Pereiro Branco).Na(o)-SÍTIO PEREI-
RO BRANCO. Município: SÃO FRANCISCO-UF:PB.Processo: 2009-002120/TEC/LI-0200

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA – CNPJ / CPF Nº 08.898.256/0001-70
Torna Público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 787/2009 em João Pessoa, 18 de maio de
2009 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRE-
NAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA
LOCALIDADE DE BARRA DE CAMARATUBA.Na(o) – no  Município: MATARACA –
UF: PB.Processo: 2009-000712/TEC/LI-0051.



Petrobras obtém empréstimo
de R$ 10 bilhões com a China
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“Paraíba democrática, terra amada”

Empresa brasileira também fechou um acordo para fornecer petróleo ao grupo chinês Sinopec, maior refinaria do continente asiático

A Petrobras anunciou
ontem ter obtido um
empréstimo por parte

da China de US$ 10 bilhões a
10 anos, além de ter fechado
um acordo para fornecer pe-
tróleo ao grupo chinês Sino-
pec, maior refinaria da Ásia.

O empréstimo do China De-
velopment Bank a Petrobas
permitirá à estatal desenvol-
ver e comprar bens e serviços
na país asiático. De acordo com
a estatal, o empréstimo será
usado para financiar o plano
de investimentos da Petrobras
e inclui o financiamento de
bens e serviços comprados pela
China.

Além disso, a Petrobas tam-
bém assinou um acordo com
uma filial de Sinopec para for-
necer petróleo bruto durante
o período de uma década.

“Os volumes de exportação
serão de 150 mil barris por dia
no primeiro ano e de 200 mil

barris por dia durante os nove
anos seguintes”, afirma a Pe-
trobras em um comunicado.

“Dentro do contrato assina-
do com o China Development
Bank foi acertado um aumen-
to das atuais exportações de
petróleo bruto do Brasil para
a China”, completa a nota.

COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS
Já em resposta às acusações

de manobra tributária ilegal e
da representação protocolada
pelo promotor do Tribunal de
Contas da União (TCU) Mari-
nus Marsico para tentar re-

verter o recolhimento de im-
postos, a Petrobras afirmou
por meio de comunicado, que
“todos os seus tributos são pa-
gos corretamente e que a con-
tabilidade da companhia tam-
bém está de acordo com as leis
brasileiras”.

“A Petrobras seguiu a legis-
lação vigente, que permite que
as empresas escolham, a seu
critério, a forma de tributação
do imposto de renda (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSSL) sobre
as variações cambiais”, disse
a estatal em comunicado.

Segundo Marsico afirmou na
última semana, o principal
problema foi o período em que
a empresa mudou o regime
contábil, já que a Petrobras te-
ria feito a opção pelo regime de
tributação anual no meio do
ano, em vez de antes do início
do ano fiscal. “Fica vantajoso
para a empresa e desvantajo-
so para os cofres públicos”, dis-
se o procurador.

“É importante destacar que,
independente da forma adota-
da para o cálculo, ao final de
cada operação sujeita aos efei-
tos de variação cambial, o va-
lor do tributo devido será o
mesmo. Assim, a forma de tri-
butação da variação cambial
interfere apenas no momento
em que os tributos serão pa-
gos. Isso significa que, ao con-
trário do que vem sendo vei-
culado, não há prejuízo para
os cofres públicos, pois os va-
lores pagos dos tributos rela-

tivos à variação cambial são
os mesmos, independentemen-
te do modelo de apuração ado-
tado (caixa ou competência)”,
afirmou a Petrobras em res-
posta.

A estatal disse ainda que a
forma escolhida para pagar os
tributos sobre a variação cam-
bial não altera a contabilida-
de da empresa, que continua
sendo feita pelo regime de
competência, única maneira
permitida pela legislação.

As suspeitas contra a Petro-
bras dão conta de uma mano-
bra tributária que teria redu-
zido em R$ 4,3 bilhões o mon-
tante de recolhimento de im-
postos devidos por ela, além de
supostas fraudes em licitações
para a construção de platafor-
mas da estatal e de superfatu-
ramento nas obras da Refina-
ria Abreu e Lima. A estatal fala
em redução de R$ 1,14 bilhão
do recolhimento.

Perdigão e Sadia criam a maior
exportadora mundial de frango

A Perdigão e a Sadia confir-
maram ontem a união das
duas empresas em uma nova
companhia chamada Brasil
Foods S.A. (BRF) que se torna-
rá a maior produtora e expor-
tadora mundial de carne de
frango, uma das principais
processadoras de carne de
porco e a maior abastecedo-
ra no país de alimentos in-
dustrializados.

A nova companhia deverá
realizar uma oferta pública de
ações para levantar valor esti-
mado de R$ 4 bilhões, segundo
o comunicado divulgado pelas
empresas ao mercado. Além
disso, a nova empresa nasce
como a terceira maior exporta-
dora brasileira e como um gi-
gante com vendas anuais no
valor de cerca de R$ 22 bilhões.

As duas antigas concorren-
tes vinham negociando a fusão
há várias semanas, e o proces-
so agora depende da autoriza-
ção das autoridades regulado-
ras brasileiras.

CONCORRÊNCIA
Para o assessor técnico do Ins-

tituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), Marcos Pó,
a fusão pode provocar aumen-
to dos preços e queda na quali-
dade dos produtos, já que dimi-
nui a concorrência. “As empre-
sas não se juntam para o bem
do consumidor, elas se juntam
para ter lucro”, afirmou.

Para ele, a concorrência é a
única maneira de garantir que
as empresas forneçam serviços
de qualidade e preços razoáveis.

O professor de marketing da

Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA
USP), Marcos Campomar, é
“otimista” com os possíveis re-
sultados da união das duas em-
presas. Segundo ele, a nova
companhia terá condições de
oferecer produtos de melhor
qualidade com preço menor.

A melhoria dos serviços seria
consequência da melhor utiliza-
ção dos equipamentos e da mão-
de-obra das indústrias perten-
centes a ambas as marcas. Na
avaliação de Campomar, a uni-
ficação também permitiria “ni-
velar por cima” os padrões de
qualidade.

O professor não descarta a
possibilidade da existência de
monopólio, pois a fusão irá
combinar a força de penetra-
ção no mercado das duas em-
presas.

“O que fará pressão sobre as
empresas menores”, alertou
Campomar.

Além do consumo interno, a carne de frango é exportada para vários paísesEDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

#
Nova companhia
deverá realizar uma
oferta pública de
ações para levantar
valor estimado
de R$ 4 bilhões

#
Recursos serão usados para financiar o plano de
investimentos da Petrobras e inclui o financiamento
de bens e serviços comprados pela China

REPRODUÇÃO
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O atacante brasileiro Cacau,
naturalizado alemão desde o
início do ano, foi chamado pelo
técnico Joachim Löw para uma
excursão da seleção da Alemanha
pela Ásia, com amistosos contra
China e Emirados Árabes.

"Brasileiro vai
   defender a
   seleção alemã

Dia de decisão na Copa Brasil
Internacional x Flamengo, Fluminense x Corinthians e Vitória x Vasco são os jogos que definem os últimos semifinalistas da competição

“Paraíba democrática, terra amada”

FLAMENGO 1ª fase  - Ivinhema-MS 0 x 5 Flamengo
2ª fase  - Remo-PA 0 x 2 Flamengo
Oitavas - Flamengo 0 x 0 Fortaleza-CE
Oitavas - Fortaleza-CE 0 x 3 Flamengo
Quartas - Flamengo 0 x 0 Internacional

INTERNACIONAL 1ª fase  - União-MT 1 x 0 Internacional
1ª fase  - Internacional 2 x 0 União-MT
2ª fase  - Guarani-SP 1 x 2 Internacional
2ª fase  - Internacional 5 x 0 Guarani-SP
Oitavas - Náutico 0 x 3 Internacional
Oitavas - Internacional 2 x 0 Náutico
Quartas - Flamengo 0 x 0  Internacional.

CAMPANHAS
EQUIPES #

CORINTHIANS 1ª fase  - Itumbiara-GO 0 x 2 Corinthians
2ª fase  - Misto-MS 0 x 2 Corinthians
Oitavas - Atlético-PR 3 x 2 Corinthians
Oitavas - Corinthians 2 x 0 Atlético-PR
Quartas - Corinthians 1 x 0 Fluminense

FLUMINENSE 1ª fase  - Nacional-PB 0 x 1 Fluminense
1ª fase  - Fluminense 3 x 0 Nacional-PB
2ª fase  - Águia de Marabá-PA 2 x 1 Fluminense
2ª fase  - Fluminense 3 x 0 Águia de Marabá-PA
Oitavas - Goiás-GO 2 x 2 Fluminense
Oitavas - Fluminense 1 x 1 Goiás-GO
Quartas - Corinthians 1 x 0 Fluminense

VASCO 1ª fase  - Flamengo-PI 1 x 4 Vasco
2ª fase  - Central-CE 0 x 3 Vasco
Oitavas - Vasco 1 x 1 ICASA-CE
Oitavas - ICASA-CE 1 x 4 Vasco
Quartas - Vasco 4 x 0 Vitória

VITÓRIA 1ª fase  - ASA-AL 1 x 1 Vitória
1ª fase  - Vitória 1 x 1 ASA-AL (Vitória 5 x 4)
2ª fase  - Juventude-RS 1 x 2 Vitória
2ª fase  - Vitória 1 x 1 Juventude-RS
Oitavas - Vitória 3 x 0 Atlético-MG
Oitavas - Atlético-MG 3 x 0 Vitória (Vitória 5 x 4)
Quartas - Vasco 4 x 0 Vitória

s  quartas-de-final da Copa do
Brasil serão concluídas hoje
quando serão conhecidos os

semifinalistas. Ontem jogaram Cori-
tiba e Ponte Preta, mas as emoçoes de
hoje prometem bastante principal-
mente pelos confrontos de Internacio-
nal x Flamengo e Fluminense x Corin-
thians, além de Vitória x Vasco, um
jogo que praticamente está definido em
favor dos cruzmaltinos pelo fato de te-
rem vncido o primeiro jogo, noRio, por
4 a 0.

Vantagem também tem o Corinthians
que aplicou 1 a 0 no Fluminense no jogo
de ida no Pacaembu e no Maracanã,
hoje às 21h50, necessita de um simples
empate  Para ficar com a vaga, o time
tricolor precisa vencer por dois gols de
diferença. Se for por 1 a 0, a decisão será
nas penalidades máximas. Se vencer
por diferença mínima, mas levando gol,
a vaga é do Timão que aposta todas as
fichas no atacante Ronaldo, a principal
atração da partida de hoje.

O Flu conta com o oportunismo de
Fred e o futebol criativo de Tiago Neves
para chegar a mais uma semifinal da
Copa do Brasil.

No Beira-Rio, a partir das 21h50, o
Internacional quer comprovar ser no
momento o melhor time brasileiro e
para isso basta vencer o Flamengo no
tempo normal, já que no prinmeiro jogo
houve empate sem gols. Ao Flamengo
um empate serve para garantir a clas-
sificação desde que seja por um ou mais
gols. Empate de novo em zero a zero a
decisão será nos pênaltis.

O time gaúcho lidera o Campeonato
Brasileiro após duas rodadas com 100
por cento de aproveitamento e tem jo-

A gadores experientes e de excelente qua-
lidade técnica como os jogadores Nil-
mar, D’Alessandro e Tailson, além do
voluntarioso Guiñazu. O Flamengo de-
pende do bom futebol de Ibson, Kleber-
son e do apoio preciso dos laterais Juan
e Léo Moura.

No Barradão, às 21h50, o Vitória
busca praticamente o impossível: fa-
zer quatro gols e não tomar nenhum,
o que levaria a decisão para as penali-
dades. Classificação direta só vencen-
do por cinco gols de diferença. A van-
tagem do Vasco é enorme e já reflete
no pensamento do técnico Paulo Cé-
sar Carpegiani que considera impor-
tante a vitória sobre o Vasco, indepen-
dente do placar.

Dos  três confrontos de hoje, apenas
Corinthians x Fluminense é inédito na
competição. Vasco e Vitória já se en-
frentaram uma vez, na primeira edi-
ção, e deu Vitória.  Quem mais jogou,
porém, foram Flamengo x Inter. Os dois
clubes já se cruzaram duas vezes em
Copa do Brasil. E deu Flamengo nas
duas (1996 e 1997), justamente nas
quartas-de-final.

Dos seis clubes, o Flamengo é o que
mais vezes disputou as quartas-de-fi-
nal (12) e o que mais passou (9). Dessas
12 vezes que avançou, o Rubro-Negro
foi campeão em 1990 e 2006 e vice em
1997, 2003 e 2004.

Entre os goleadores, quem está na
frente é o colorado Taison, que já mar-
cou 5 gols e divide a artilharia da com-
petição com mais três jogadores, todos
já elimianados do torneio: Kiesa (Ame-
ricano-RJ), Kempes (Criciúma) e Gilmar
(Náutico).
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Flamengo e Internacional empataram no Maracanã e agora decidem a vaga no Beira Rio

O Corinthians só
precisa de um
empate diante do
Fluminense hoje
no Maracanã
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Futsal paraibano
brilha na França

Comandados por Paulo Mendonça, nove atletas se sagraram campeões no último
fim de semana atuando pelo Issy Futsal que derrotou o Sporing Paris por 2 a 1

Nascido em Santo André (SP), o
jogador defende o Stuttgart desde
2003 e também já passou pelo
Nuremberg. Além de Cacau, há três
estreantes na lista: o goleiro Manuel
Neuer, do Schalke 04, o lateral
Christian Träsch, também do
Stuttgart, e Christian Gentner, meia
do Wolfsburg. O meia Tobias Weis,
do Hoffenheim, já foi convocado,
mas ainda não entrou em campo
com a camisa da seleção.

O brasileiro Rubens Barrichello
está otimista para a  corrida em
Mônaco, neste fim de semana. O
piloto da Brawn GP acredita que
haverá muita competitividade,
principalmente pelos primeiros
lugares e se diz muito motivado.

"Rubinho está
otimista para o
GP de Mônaco

R$ 20 milhões

é quanto o
Flamengo está
pedindo para fechar
com um novo
patrocinador após
perder o contrato
com a Petrobras

“
Michael Schumacher,
EX-PILOTO DA FERRARI

A Ferrari é muito
importante para a F-1.
Sem ela, fica de
segunda classe”

O técnico Vanderlei Luxemburgo
pediu para a torcida palmeirense ter
paciência com dois atletas
especificamente do seu time. O
atacante Marquinhos e o lateral-
direito Fabinho Capixaba, são os
jogadores que, segundo o treinador,
necessitam de apoio dos torcedo-
res.

"Técnico pede
   apoio a atletas

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Que venha o Ipatinga-MG

Em alta
Não adianta alguns seg-

mentos da comunidade
esportiva paraibana des-
perdiçar saliva com críti-
cas ao treinador do Cam-
pinense Clube Ferdinando
Teixeira. O técnico conti-
nua com sua cotação em
alta com a diretoria do ru-
bro-negro paraibano. Na
“Toca da Raposa” todos
fazem questão de frisar
que Ferdinando é um trei-
nador de elite do futebol
nacional e alguns resulta-
dos negativos com a Ra-
posa, pelo menos por en-
quanto, não são motivos
de rescisão contratual.

Perilima
Assim como Pedro Ribei-

ro de Lima bateu um recor-
de por ser o jogador mais
idoso em atividade no mun-
do, seu clube, a Desportiva
Perilima também baterá
novo recorde na Segunda Di-
visão de 2009. Para se ter
uma ideia, em apenas dois
jogos já realizados pela Sé-
rie B do Paraibano, o time
das “sordas” já sofreu 14
gols. A equipe é a lanterna da
competição e deverá repetir
feitos ocorridos em campeo-
natos passados quando se
tornou o “saco de pancadas”
das equipes disputantes.
Como diz o ditado popular:
o imporante é participar...

O Campinense Clube, nosso representante na Série B
do Campeonato Brasileiro, que esteve em ação ontem à
noite diante do Guarani-SP, no Amigão, em Campina
Grande, terá agora pela frente 10 dias para trabalhar vi-
sando o próximo compromisso, ou seja, o Ipatinga-MG
pela quarta rodada da Segundona. Este tempo, acredito
eu, será mais do que suficiente para o treinador Ferdi-
nando Teixeira arrumar melhor a casa, como também
para a diretoria rubo-negra regularizar outros jogadores
junto a CBF no sentido de deixar outras opções para seu
treinador. É certo que a Raposa tem um grande elenco,
porém se faz necessário as arrumações. Daí este espaço
de 10 dias, que vem em boa hora para nosso represen-
tante. Quem tem acompanhado os jogos da Raposa já
deu para perceber que o time possui muitas qualida-
des. É somente montar o quebracabeça que os resulta-
dos começarão a aparecer.

Flamengo
O Clube de Regatas Flamengo-RJ, que hoje à noite decide

sua sorte na Copa do Brasil diante do Internacional-RS, no
Beira Rio, é mesmo um time da nação. Ocupando a vice-lan-
terna do Brasileiro da Série A com apenas um ponto conquis-
tado, o time está na preferência do torcedor, aparecendo entre
os primeiros dos 20 clubes disputantes do Campeonato Bra-
sileiro como um dos que mais tem levado torcedores aos está-
dios. Não é à toa que dizem que o “urubu” faz a alegria do
povo.

Os números não mentem
E por falar em Campeonato Brasileiro, o público desportis-

ta está cada vez mais presente aos estádios de futebol. Somen-
te nas duas rodadas da Série A já foram arrecadados R$
4.468.623,24, ou seja, quase cinco milhões de reais em 20 jogos
realizados, numa média de arrecadação de R$ 223.431,16. Res-
salta-se que esses números são apenas os divulgados, já que,
muitos acreditam que em alguns casos, os mesmos não condi-
zem com a veracidade dos fatos.

Marcos Lima
REPÓRTER

ez paraibanos se sa-
graram no último fim
de semana, campeões

franceses de futsal. O título
máximo daquele esporte no
país foi conquistado na vitória
de 2x1 da equipe Issy Futsal dian-
te do Sporing Paris. Os campeões
chegam na próxima sexta-fei-
ra, em João Pessoa onde passa-
rão temporada de férias.

“O título foi fruto de muito
trabalho e bastante suor. Não é
fácil se sagrar campeão da
França de Futsal, pois o nível
deste esporte é altíssimo”, afir-
mou ontem o treinador parai-
bano Paulo Mendonça.

Junto com Paulo Mendonça,
foram campeões ainda os tam-
bém paraibanos Marck Davi-
son, Allen Lucena, Edmir Júnior,
Rodrigo Tenório, Miguel Vini-
cius, Caio Vitorino, Rodolpho
Andriole, Thiago Souza e Wei-
berson Aguiar. Os gols que de-
ram o título ao Issy Futsal fo-
ram marcados por Edmir Júni-
or e Allen Lucena.

A partida que decidiu o títu-
lo do Campeonato Francês de
Futsal ocorreu na cidade de
L´Arbant. O público lotou o gi-
násio para acompanhar o jogo.
“A cada lance, a cada drible,
era uma verdadeira loucura”,
disse Paulo, acrescentando que
“a cotação dos jogadores pa-
raibanos naquele país está em
alta e que os mesmos, depois
do título assegurado, já come-
çam a receber propostas para
outras equipes, dentre elas de
outras nações”.

O treinador Paulo Mendon-
ça está há mais de dois anos na
equipe Issy Futsal. Responsá-
vel pela exportação de vários
atletas de futsal para a França,
Itália, Portugal, Romênia, Chi-

pre e outros países, Paulo Men-
donça tem sido um dos gran-
des nomes deste esporte na
Paraíba, no Brasil e em outros
países. Sua permanência na
França está assegurada por um
bom tempo. É intenção de ele
levar outros atletas da Paraíba
para o Issy Futsal.

O título conquistado pelos
paraibanos é correspondente a
primeira divisão e teve início
no ano passado. “Vamos agora
repousar um pouco para, no
segundo semestre, voltamos ao
batente”, concluiu.

ESTADUAL 2009
A equipe do River Plate, da

cidade de Guarabira, está a um
empate do título paraibano
adulto de futsal 2009 na cate-
goria feminina. A equipe, incen-
tivada por sua torcida que com-
pareceu em grande número no
último domingo, (17), no giná-
sio do Serviço Social do Comér-
cio, venceu por 2x0 a Amcab de
João Pessoa, na primeira parti-

D

O técnico Paulinho Mendonça exibe o troféu de campeão francês

da da grande final do campeo-
nato.

Os gols do Rive Plate foram
marcados pelas atletas Karla e
Verônica, para a euforia da tor-
cida guarabirense.

A partida de volta, de acordo
com Geraldo Magela, presiden-
te da Federação Paraibana de
Futebol de Salão acontecerá no
próximo dia 24, no Ginásio
Hermes Taurino, no Conjunto
Mangabeira, em João Pessoa.

Ao time da Amcab, que repre-
senta a cidade de João Pessoa,
apenas a vitória com diferença
de dois gols interessa, enquanto
aos visitantes, um empate por
qualquer placar lhe garante
mais um título paraibano.

O jogo da grande final está
programado para as 11 horas
e, conforme a federação, já vem
gerando grande expectativa.
Acredita-se que haverá recor-
de de público. River Plate e
Amcab chegaram com muita
justiça à decisão do título.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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CSP defende a liderança hoje
Equipe da Capital vai enfrentar a Desportiva Guarabira às 15h15 no estádio Almeidão pela Segunda Divisão do Campeonato Paraibano

A Federação Paraibana de Vô-
lei, através do seu Departamen-
to de Vôlei de Praia encerrou com
êxito no fim de semana a 5ª Eta-
pa do Circuito Paraibano da
modalidade esportiva, cujas dis-
putas ocorreram na arena mon-
tada nas areias da praia de Cabo
Branco, na Capital. O público
presente superou a expectativa
que elogiou bastante as duplas
campeãs Keila/Luana, no femi-
nino e Josias/Jô, no masculino.

"O público tem atendido aos
nossos apelos. O vôlei de praia
é hoje um dos esportes mais
prestigiados no mundo inteiro
e, na Paraíba, não tem sido di-
ferente", afirmou ontem Gio-
vanni Cavalcante, responsável
pelo Departamento de Vôlei de
Praia da Federação Paraibana.

Na 5ª Etapa do Circuito Parai-
bano participaram 11 duplas

Marcos Lima
REPÓRTER

Centro Sportivo Parai-
bano-CSP defende nes-
ta quarta-feira, dia 20,

a liderança isolada no Campeo-
nato Paraibano de Futebol Pro-
fissional da Segunda Divisão,
na chave do Litoral. Com seis
pontos já conquistados, três a
mais do que seu adversário, o
time da Capital enfrenta às
15h15, no estádio Almeidão, em
João Pessoa, a equipe da Des-
portiva Guarabira, em partida
que será apitada por Severino
Lemos. Antônio Umbelino e
Oberto Silva serão os assisten-
tes.

As duas equipes são, respec-
tivamente, primeiro e segundo
colocados na tabela de classifi-
cação geral da Série B do Esta-
dual 2009, correspondente a
chave do Litoral. Ressalta-se
que o campeonato deste ano
tem a participação de nove
equipes, divididos em dois gru-
pos. Na chave do Sertão, o  Pa-
raíba e o Atlético, ambos de
Cajazeiras, dividem a lideran-
ça. As duas equipes somam
quatro pontos cada.

Brigar por uma das três va-
gas rumo à elite do futebol pa-
raibano em 2010 tem sido sem-
pre a meta do CSP. "Recebemos
muitas críticas, mas temos
mostrado que estamos bem e
temos condições de brigar pela
classificação", afirmou ontem
Ramiro Sousa, técnico do Cen-
tro Sportivo Paraibano.

O treinador deverá manter a
mesma formação que jogou no
último domingo contra o Picuí,
ocasião em que venceu por 3x0.
O comando de ataque deverá
ser formado com Bruno Recife
e Peixinho. Na zaga, Ceceu e
Alan são os preferidos de Ra-
miro Sousa. O lateral-esquer-
da Mercinho, ex-Nacional de
Patos é a novidade no CSP. Ele
foi recentemente contratado e
a diretoria do Tigre deve regu-
larizar o jogador provavelmen-
te hoje.

PICUÍ X AUTO
A FPF programou para ama-

nhã o jogo entre Picuí Clube e
Auto Esporte. A partida será às
15h15, no Almeidão, em João
Pessoa. O presidente do Picuí,
Zinho continua reclamando
das altas taxas que vem pagan-
do por estar sediando seus jo-
gos fora de seus domínios. Na

terceira posição com três pon-
tos, o Picuí ficou no prejuízo na
partida do último domingo di-
ante do CSP, pelo Campeonato
Paraibano da Segunda Divisão.

O clube teve que pagar R$
1.900 de taxa, mais R$ 800 de
aluguel do 'Almeidão', além de
R$ 500 de ambulância. A renda
da partida foi de apenas R$ 600,
correspondente a 100 pagantes.

Já o Auto Esporte, para conti-
nuar brigando por uma das três
vagas de acesso à elite do fute-
bol paraibano, segue se refor-
çando para a Segunda Divisão.

O Macaco Autino trouxe dois
reforços. Um campeão parai-
bano, o atacante Alex, ex-Sou-
sa e o volante Alexandro, do
Ferroviário-CE, time que vai
disputar a Série D do Brasilei-
ro. O alvirrubro folgou na ro-
dada do último fim de semana,
e acabou beneficiado pela vitó-
ria de 1 a 0 do Santa Cruz em
cima da Desportiva. Os refor-
ços não farão suas estreias
amanhã, mas os mesmos já trei-
nam com o time.  Clizaldo Luiz
Maroja vai apitar Picuí x Auto
Esporte. Francisco Santiago e
Broney Machado serão os as-
sistentes.

O

O lateral Mercinho, que atuava no Nacional, agora vai jogar ao lado de Téo, ex-Esporte. Os dois são companheiros no CSP que joga contra a Desportiva

Federação de
Vôlei encerra
com sucesso
etapa Estadual

masculinas e outras nove duplas
femininas. No total, foram 32 jo-
gos e que foram arbitrados por
Esdras (Pastor), Nininho e Miro,
coordenado por Douglas Mar-

ques e Ronaldo Lucena. Os jogos
aconteceram nas três quadras
montadas na praia do Cabo
Branco, com excelente estrutura
para o vôlei de praia. Também o
mesmo local será palco para ou-
tro grande evento da modalida-
de nos dias 6 e 7 de junho.

Ainda esta semana, de acor-
do com Giovanni Cavalcante, a
Federação Paraibana de Vôlei
confirmará a realização da 2ª
etapa do adulto; a 3ª etapa do
master e a 5ª etapa do Sub-19,
todos válidos pelo Circuito Pa-
raibano de Vôlei de Praia.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Sandressa participa de lance durante a disputa do Circuito Paraibano
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CLASSIFICAÇÃO
# FEMININO

#MASCULINO
1º lugar: Josias / Jô

2º lugar: Rodrigo / Marcos Junior

3º lugar: Marcelo / Evandro

1º lugar: Keila / Luana

2º lugar: Camyla / Angélica

3º lugar: Giana / Sandresa

  SALES NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Jacinto trabalhava até tarde da noi-
te. Seu turno, na fábrica, terminava
por volta das vinte e três horas. Era
cansativo. Às vezes tinha vontade de
faltar ao trabalho, dormir um pouco
mais. Não podia. Tinha mulher e cin-
co filhos para sustentar e qualquer
centavo descontado do seu salário era
um desfalque e tanto...

De manhã tomava o ônibus para ir
trabalhar. Quando o dinheiro termi-
nava Jacinto ia e voltava do trabalho
a pé por uma estrada pouco movimen-
tada e de iluminação precária que li-
gava seu bairro ao local onde estava
instalada a fábrica.

Nessa estrada ficava o cemitério e
mato de um lado e de outro, onde os
marginais se escondiam para assaltar
as pessoas que por ali passassem. Eram
comuns os casos de assaltos, mortes,
estupros. A polícia sempre dava umas
incertas no local para assustar a mar-
ginalidade.

Quando precisava utilizar a estra-
da, Jacinto caminhava com o coração
na mão. Algumas vezes tinha a com-
panhia de um colega que morava no
mesmo bairro, mesmo assim rezava
para todos os santos, pedia proteção,
lembrava da mulher, dos cinco filhos
e da mãezinha velhinha. Rezava, re-
zava muito.

Naquele dia um colega de Jacinto, que
fazia o mesmo turno, chegou com a
notícia:

- Sabem, ontem uma dona foi assal-
tada e morta, bem em frente do cemi-
tério...

O coração de Jacinto bateu forte, ele
ouvira falar do acontecido quando fora
à padaria. Logo hoje que está choven-
do e, ele sem dinheiro, teria de ir a pé
pela estrada... Tremeu só em pensar ...

Nesse momento entrou o chefe da
seção anunciando que o turno se es-
tenderia até a zero hora e que não que-
ria saber de reclamações pois eram or-
dens da Diretoria.

As horas corriam e o momento da
saída se aproximava. Tocou o sinal. Ja-
cinto olhou o relógio:

- Zero hora...
Os operários estavam indo embora.

Jacinto, na porta da fábrica, coração
apertado, orava silenciosamente para
enfrentar a jornada até a sua casa.

O último colega lhe deu "até logo
mais" e Jacinto perguntou:

- Vai pela estrada?
- Não - disse o amigo - hoje vou de

ônibus, além da hora, a chuva vai
apertar."

- É, fazer o quê... - pensou.
Vestiu a capa preta, capuz na cabe-

ça e, com o pensamento no Filho de
Deus, pôs o pé na estrada. Seriam, mais
ou menos, uns quarenta minutos de MARIA HILDA DE JESUS ALÃO

"O morto"
- Conto

Considerei o conto objeto desta edição ("O morto", de Maria Hilda de Jesus
Alão) uma boa opção de leitura pela forma simples e bem estruturada da
narrativa construída pela professora sergipana. No texto ela consegue colocar
uma "pimenta a mais" nos já populares causos em que os cemitérios e seus
"moradores" figuram como "pano de fundo" para o desenrolar das histórias,
ou estórias.

A "pimenta a mais" a que me refiro é a questão social abordada por meio da
péssima situação econômica em que vive Jacinto, o personagem principal.
Trabalhando duro, sem tempo para descansar e muito menos curtir sua
família, ele é obrigado (como milhares e milhares de outros Jacintos brasilei-
ros) a se submeter a uma vida de escravidão em que o minguado "salário"
não é suficiente, sequer, para alimentar sua mulher e seus cinco filhos e garan-
tir-lhe uma sobra para o transporte. Tem que ir para o trabalho a pé.

Para sobreviver (viver já seria sonho), ele, a exemplo de outro personagem
que já passou por esta coluna (um "autêntico cabra-macho" nordestino), é
obrigado a vencer seus medos e enfrentar a vida de frente, mesmo que tenha
(ou pense que tenha) que encarar uma "alma do outro mundo" no caminho
entre o trabalho e sua casa.

O desfecho é obra de ficção, do imaginário da professora, poetisa e contista
Maria Hilda de Jesus Alão, autora do livro "Poemas da Maturidade", publica-
do em 2003 pela Editora Scortecci - São Paulo.

O que li
caminhada solitária...

Quando estava quase perto do cemi-
tério, saiu do mato um homem alto e
forte com um gorro enterrado até as
orelhas. O coração de Jacinto acelerou.

- Boa noite amigo! Moras por aqui?
Jacinto, gaguejando, respondeu:
- Sim... sim senhor...
A essa altura da conversa eles já es-

tavam quase emparelhados com o por-
tão do cemitério, quando o estranho
perguntou:

- E não tens medo de andar por essa
estrada? Numa inspiração celestial,
Jacinto respondeu:

- Quando eu era vivo tinha...
O estranho saiu em desabalada car-

reira entrando na primeira trilha do
mato que encontrou.

No dia seguinte correu, pelo bairro,
a notícia de que a polícia havia captu-
rado o autor do crime, ocorrido em fren-
te ao cemitério, escondido no mato,
muito assustado e dizendo aos polici-
ais que havia falado com um morto...
jurava... um morto vestido de preto...

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

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

DE LETRAS DA UFPB

Café pequenoCafé pequeno

Célere ia o caixão, e, nele, inclusas,
Cinzas, caixas cranianas, cartilagens
Oriundas, como os sonhos dos selvagens,
De aberratórias abstrações abstrusas!

Nesse caixão iam talvez as Musas,
Talvez meu Pai! Hoffmânnicas visagens
Enchiam meu encéfalo de imagens
As mais contraditórias e confusas!

A energia monística do Mundo,
À meia-noite, penetrava fundo
No meu fenomenal cérebro cheio...

Era tarde! Fazia muito frio.
Na rua apenas o caixão sombrio
Ia continuando o seu passeio!

Caixão fantástico

AUGUSTO DOS ANJOS

No dia seguinte correu, pelo
bairro, a notícia de que a
polícia havia capturado o

autor do crime, ocorrido em
frente ao cemitério,

escondido no mato, muito
assustado e dizendo aos
policiais que havia falado
com um morto... jurava...

um morto vestido de preto...................

REPRODUÇÃO



Funesc realiza Semana
do Museu até sábado

Museus espalhados por todo país estão realizando este mês ,
atividades para atrair o público interessado em conhecer e apre-
ciar seus acervos, durante a 7ª Semana Nacional de Museus. São
mais de 1.900 atividades promovidas por mais de 600 museus
brasileiros, até o próximo sábado, dia 23.

Na Paraíba, a Semana de Museus está com uma programação
variada concentrada nas cidades de João Pessoa, Areia, Campi-
na Grande e Patos. Na Capital, atividades acontecem na Casa do
Artista Popular, no Museu Casa de José Américo, Museu José
Lins do Rego e no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB.

O Museu José Lins do Rego, do Espaço Cultural, apresenta ao
público a exposição “Relicário Arquitetural Religioso do Brasil”,
do professor e historiador Nivalson Fernandes de Miranda.

As obras estão expostas no hall do museu, até o dia 23 , das
12 horas às 18 horas. As visitas são guiadas para que o público
conheça as histórias de cada obra registrada pelo historiador.
Esses mesmos trabalhos estiveram expostos nas comemora-
ções do Dia do Município de Ovar, Portugal, em julho de 1999.

Seja fiel nas
pequenas
coisas porque é
nelas que mora
a sua força

Madre Teresa de Calcutá,
LÍDER RELIGIOSA
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Feira de Paraty homenageia
poeta Manuel Bandeira
Obra literária do ‘moderno’ pernambucano será debatida

durante evento literário do Rio de Janeiro. 23

"

x
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Conhecido como ‘rei das calcinhas’ e
astro do brega romântico, cantor
mineiro fará revival de sua carreira,
com sucessos como ‘Moça’, ‘Gosto de
maçã’ e ‘Fogo e Paixão’

U

WANDOCG tem evento mundial
sobre filosofia antiga
Colóquio Internacional reunirá pensadores do Brasil,

Chile e Costa Rica, no campus da UEPB. 18

ma noite com muito humor e ro-
mantismo. Assim deverá ser a úl-
tima edição do Projeto Seis e Meia

do mês de maio, nesta quarta-feira (20),
quando se apresentam na Praça de Even-
tos do MAG Shopping o cantor mineiro
Wando, considerado o rei do estilo brega
romântico, e o humorista paraibano Pian-

có, um dos mais criativos e irreveren-
tes do Estado.

Na década de 80, ele era conhecido
como o ‘rei das calcinhas’. Causa-

va terremotos nos programas de
auditório e entregou-se à marca
do brega romântico. Estourou
com ‘Moça’. Fez ainda mais su-
cesso com ‘Gosto de Maçã’ e
‘Fogo e Paixão’.

As apresentações aconte-
cem às 18h30 na Praça de Even-

tos e no MAG e os ingressos cus-
tam R$ 20 e R$ 10. Informações

através do 9134-7610.

O cantor mineiro fará
show a partir das

18h30, no MAG
Shopping

“

é atração do
Seis e Meia
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Wanderley Alves dos Reis, o
Wando, nasceu no dia 2 de outu-
bro na pequena cidade de Cajuri,
interior de Minas Gerais. Ainda
criança foi morar em Juiz de Fora,
mudando-se mais tarde para Vol-
ta Redonda, estado do Rio de Ja-
neiro. Na cidade trabalhou como
motorista de caminhão e feiran-
te, ao mesmo tempo em que co-
meçou a cantar e tocar violão.
Passou a se apresentar em bailes,
participando de alguns grupos
musicais da região.

Com muita perseverança e de-
terminação, em 1973 conseguiu
que Jair Rodrigues cantasse duas
de suas composições: “Se Deus
Quiser” e “O Importante é Ser
Fevereiro”. No mesmo ano gra-
vou seu primeiro compacto, com
a canção “Maria, Mariá”, e, logo
após, seu primeiro disco, ‘Glória
Deus No Céu e Samba na Terra’.
Era o começo da sensacional tri-
lha de sucesso do cantor.

Mas foi 1974 o ano da consagra-

Marcelo Piancó é paraibano da
cidade de Piancó, como seu nome
artístico denuncia. Ele chegou em
João Pessoa em 1981 para con-
cluir os estudos. Desde criança o
humor estava presente em todas
as suas atividades, mas só veio
atuar profissionalmente em
1989, quando produziu o seu pri-
meiro show no Teatro Santa
Roza, um marco na sua carreira
e um divisor de águas para hu-
mor paraibano.

Piancó sempre se destacou pelo
seu humor versátil, presente nas
suas estórias, músicas e paródias.
Ele tem uma visão bem peculiar
da situação política nacional e lo-
cal, esse tema é sempre explora-
do por ele. Hoje Piancó é um nome
de destaque no cenário nacional
do humor, participando de pro-
gramas como o ‘Show do Tom’ na
Rede Record.

São 20 anos de carreira que
comprovam o seu carisma, sem-
pre lotando teatros e casas de shows
da Paraíba, do Nordeste e do Bra-
sil. Piancó tem um CD lançado e
já participou de vários festivais
de música, sempre se destacando
pela irreverência. Hoje no Blog do
Piancó (www.piancohumordap
araiba.blogspot.com) ele destila
toda a sua irreverência, inovan-
do e recriando o seu humor.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Marca de 1,2 milhão de LPs
vendidos no segundo álbum

ção nacional de Wando, quando
lançou seu segundo álbum,
‘Moça’, disco que, com o sucesso
fenomenal da canção-título, ba-
teu a marca 1,2 milhão de cópias
vendidas. Investindo no roman-
tismo, o artista continuou a lan-
çar mais e mais trabalhos de su-
cesso e a realizar diversos sho-
ws pelas principais capitais e ci-
dades do interior do país.

Com 36 anos de carreira e ten-
do passado por várias gravado-
ras, Wando coleciona 19 discos
de ouro, sete de platina (sendo
quatro de platina duplo) e dois
discos de diamante (mais de 10
milhões de copias vendidas).

Wando costuma dizer que não
é e nem nunca será o último dos
românticos, mas que nutre de
romance e fantasia os sonhos dos
brasileiros com suas músicas e
estilo inconfundível, e são essas
canções que ele vai cantar nesta
quarta-feira, para o fiel público
do Seis Meia.

Humorista
Piancó fará
abertura do

projeto

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O humorista paraibano Marcelo
Piancó está celebrando 20 anos de
carreira e já participou de programas
nacionais, como o Show do Tom
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Valendo mais
que mil suspeitas

Depois do Photoshop, uma
fotografia passou a valer mais
do que mil suspeitas...

Colóquio Internacional de
Filosofia Antiga abordará o
tema ‘Sócrates e a Paidéia’,
reforçando o debate sobre o
retorno do conteúdo filosófico
às salas de aula do ensino
médio no país

o mês de agosto, entre os dias
11 e 14, das 19 às 21h30, Cam-
pina Grande sediará o 2º Co-

lóquio Internacional de Filosofia An-
tiga na Paraíba, que neste ano abor-
dará o tema “Sócrates e a Paidéia”.
Um dos propósitos do evento é con-
tribuir com as discussões sobre o re-
torno da Filosofia no Ensino Médio
brasileiro.

O Colóquio será promovido atra-
vés de uma parceria entre o Núcleo
de Estudos Platônicos & Antiguida-
de do curso de Filosofia da Univer-
sidade Estadual da Paraíba, Progra-
ma de Pós-Graduação em Filosofia
da Universidade Federal da Paraí-
ba e Área de Filosofia da Unidade
Acadêmica de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Campina
Grande.

Toda a programação acontecerá
no Centro de Extensão da UFCG, em
Bodocongó. As sessões de comuni-
cações serão realizadas entre os dias
12 e 14 de agosto, das 10 às 12 horas;
os minicursos entre as 14 e 16 horas
e as sessões de mesas-redondas “Só-
crates e as Leis”, “Helenismo” e “Ne-

A necessidade do ser humano de re-
gistrar imagens é muito antiga, como
comprovam os desenhos rupestres en-
contrados nas cavernas desde o perío-
do paleolítico. Situações representan-
do animais perseguidos por caçadores,
reuniões às margens de fogueiras ou
traços que lembram coreografias tri-
bais são comuns, justificando aconte-
cimentos em que o homem conseguiu
noticiar em imagens, a seu modo, a
conduta do seu tempo.

Já na minha adolescência, tive a sa-
tisfação de trabalhar com fotografia.
No início da década de 80, em cidades
do interior, já existia a substituição,
embora lenta, da foto preto e branco
pela colorida. Mas foi no laboratório
preto e branco que percebi a impor-
tância da luz no universo fotográfico.
Foi nele que passei a admirar todo o
processo envolvendo o papel e a quí-
mica que numa lavagem de banheira
conseguia revelar e fixar o rosto da
foto, em expectativa arqueológica que,
paradoxalmente, já me convencia de
apreciar um milagre da química mo-
derna, mesmo já parecendo ultrapas-
sada. Isso tudo já em ressonância a
primeira atitude que foi a de aprisio-
nar em um retângulo negativo as on-
das eletromagnéticas da luz sobre o
assunto desejado, “batendo” a foto.

Potes com revelador, fixador e água
para filme. Banheiras com as mesmas
químicas destinadas ao papel, depois
que ele recebesse a luz do filme no am-

pliador. Luvas, esponjas, relógio, timer,
pinças, termômetro... toda essa mobí-
lia, em sequência exigida, era berço que
sob uma luz de segurança velava po-
sitivamente o nascimento de cada fo-
tografia. Toda foto tratada manual-
mente. Esse detalhe fazia com que cada
foto, mesmo pertencendo ao mesmo fil-
me, saísse com tonalidades distintas.
Até mesmo uma única foto, feita vári-
as vezes, apresentava tons diferencia-
dos. Isso se agravava quando o papel
ou a química: revelador e fixador já es-
tavam bastante usados. Tudo isso em
consequência da captação da imagem.
Nada era acrescentado a ela.

Foi com essa aproximação que com-
preendi o universo intuitivo onde até

mesmo quem não consegue pintar pode
captar imagens de sensibilidade artís-
tica. Já que a distinção de uma arte e de
uma técnica é a razão da sua existên-
cia e não a fórmula em que é produzi-
da. Isso colide, atualmente, a meu ver,
com a banalização da imagem que tem
ocorrido pela possibilidade digital.
Nunca se fotografou tanto, mas pouco
se tem ficado como registro de uma
preocupação com o assunto. E, pode-
mos acrescentar nisso o mau uso do
Photoshop quando a manipulação de
imagens passa a ser uma ameaça ar-
tística dentro desse campo.

Se o homem primitivo, dotado de ins-
trumentos rudimentares, conseguiu
perpetuar imagens da sua cultura, do
seu tempo, o homem pós-moderno com
o seu fantástico mundo tecnológico
pode realizar a sua busca fotográfica
desvirtuando a sua realidade. Mesmo
acreditando que, depois do Photoshop,
uma fotografia passou a valer mais do
que mil suspeitas.

Pensadores

EM CAMPINA
oplatonismo” das 16h15 às 18 ho-
ras.

Participarão como conferencistas
os professores Rachel Gazolla de
Andrade (PUC/SP), José Gabriel Trin-
dade Santos (UFPB), Hector Rodri-
guez Benoi (Unicamp), Gabriele Cor-
nelli (UnB), Luiz Fallas (San José /
Costa Rica), Hugo Renato Ochoa
(PUC Valparaíso / Chile), Ricardo A.
Espinoza (PUC Valparaíso / Chile) e
Enrique J. Muñoz (Univ. Playa An-
cha / Chile).

Os que desejarem apresentar tra-
balhos acadêmicos deverão inscre-
ver as propostas de mini-cursos até
o dia 30 deste mês e o envio de co-
municação até 30 de junho. As ins-
crições podem ser feitas através dos
seguintes endereços eletrônicos:
h t t p : / /
filosofiantiga2009.uepb.edu.br e
filosofiantigapb2009@gmail.com .

Realizado a cada dois anos, o
Colóquio visa aprofundar e
consolidar os estudos de
Filosofia Antiga no
Nordeste brasileiro,
possibilitando aos pes-
quisadores de diversas
universidades o conta-
to e oportunidade de
realizar intercâmbio
entre pesquisadores de
centros internacionais e
brasileiros fora da re-
gião.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

N Pensadores da
UFPB, PUC-SP,
Unicamp, UnB e
também da Costa
Rica e Chile serão
conferencistas
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Flávio
Petrônio
flaviopetronio@bol.com.br

POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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Teatro pra

QUEM TEM BOCA

grupo “Quem Tem Boca é Pra
Gritar” está com matrículas
abertas para o seu curso de Ini-

ciação ao Teatro para 2009. As aulas te-
rão início dia 10 de junho e se estende-
rão até novembro. Serão oferecidas dis-
ciplinas básicas de iniciação que aconte-
cerão às e quartas e sextas. No progra-
ma do curso, serão oferecidas as disci-
plinas:

Interpretação – Técnicas Circenses,
Jogos Dramáticos, Improvisação, A voz
no corpo do ator.

Encenação – Carpintaria Teatral, Cri-
ação da Personagem, Construção da
Cena e Marcações de Cena.

Professores: Mirtia Guimarães, Itami-
ra Barbosa e Humberto Lopes.

O curso de Iniciação ao Teatro será re-
alizado por blocos. Outra novidade é
que, além das disciplinas, os alunos te-
rão Workshops com as presenças de ou-
tros professores e personalidades do te-
atro paraibano.

Esses workshops, incluindo pales-
tras e aulas práticas, envolverão co-
nhecimentos e noções básicas nas se-
guintes áreas: Origem e História do
Teatro; Dramaturgia e Análise de Tex-
to; noções de Iluminação, Maquiagem;
Figurinos e Cenografia.

    As aulas terão início no dia 10 de
junho no galpão do grupo situado no
Centro Histórico (vizinho ao Hotel Glo-
bo). O curso ocorrerá até 30 de agosto,
mas terá continuidade com montagem
de um espetáculo-resultado com os par-
ticipantes. Podendo ser um espetáculo
adulto ou para o público infantil, que se
apresentará ao final do curso no Teatro
Santa Roza. As aulas cumprirão o se-
guinte horário: nas quartas e sextas das
18h30 às 21 horas.

 A faixa etária para o curso é a partir
dos 15 anos de idade, para iniciantes e
também para quem já tem alguma ex-
periência. O curso de Iniciativa do gru-
po “Quem Tem Boca é Pra Gritar tem
parceria com o Teatro Santa Roza. As
vagas são limitadas e as matrículas po-
derão ser feitas na própria secretaria
do Teatro, no seguinte horário: de se-
gunda a sexta no turno da tarde. O pre-
ço das mensalidades, bem como a ma-
trícula, é de R$ 40,00. (quarenta reais)
Outras informações nos telefones:
8827-8367 (Mirtia) ou 3218-4386 e
3218-4283 ( Lita ).

Um importante evento na área de
idiomas, o Seminário Nacional Sobre a
Formação do Profissional de Língua In-
glesa, Espanhola e Francesa acontece em
Campina Grande de 21 a 23 de setembro,
com realização da Universidade Estadual
da Paraíba. A primeira chamada para
inscrição e apresentação de trabalhos vai
até dia 31 deste mês. Os interessados em
inscrever-se no evento deverão fazê-lo ex-
clusivamente via internet, através de for-
mulário eletrônico.

O principal objetivo deste seminário
é discutir no cenário nacional como se
dão os processos de formação de profis-
sionais da área de Língua Inglesa, Lín-
gua Espanhola e Língua Francesa (bem
como suas respectivas literaturas), aten-
tando-se para as atuais exigências do
mercado para os profissionais em atua-
ção e para os que estão se formando.

Como ainda são poucos os eventos que
reúnem, num só lugar e ao mesmo tem-
po, públicos das três maiores deman-
das de profissionais em língua estran-
geira no Brasil, o “Seminário Nacional
Sobre a Formação do Profissional de Lín-
gua Inglesa, Língua Espanhola e Língua
Francesa: pensando os desafios e tendên-
cias atuais de formação, da absorção do

O

Em uma parceria realizada
com o Santa Roza, grupo
forma atores e prepara
espetáculo aberto ao público,
em João Pessoa; inscrições
estão abertas

UEPB discute profissionais de
línguas estrangeiras em CG

mercado de trabalho e da formação con-
tinuada” - pretende fomentar discussões
em torno daquilo que é polêmica no in-
terior destas habilitações, como também
exibir o que professores e alunos estão
produzindo, pensando e questionando
sobre a sua profissão.

Mais informações sobre o evento e
normas para envio de trabalhos, atra-
vés do site http://www.
seminariolinguas.com.br.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Seminário será na UEPB, em Campina

#
As vagas são para alunos a
partir dos 15 anos de idade,
inclusive para atores
experientes, com os professores
Humberto Lopes, Mirtia
Guimarães e Itamira Barbosa

Teoria e prática durante a formação de
atores iniciantes; aulas serão no Centro
Histórico da Capital

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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  Mais um super evento que nas-
ce da parceria entre E & D Pro-
duções e o Sindicato dos Ban-
cários da Paraíba. No próximo
dia 22, às 22 horas, acontecerá
a “Sexta da Dança de Salão, com
apresentação da Banda Toque
de Classe In Bossa e é claro,
muita salsa, bolero, samba, for-
ró, soltinho e merengue. Infor-
mações: (83) 8828 3599

 Será no próximo dia 28, na Aca-
demia Paraibana de Letras, às
17h30, o lançamento da edição
do cinquentenário da Antologia
Geração 59.   Trata-se de mais
um trabalho que leva a assina-
tura da Editora Linha D’Água,
que tem a frente Heitor Cabral.

A Associação Brasileira de
Alzheimer – Regional da Para-
íba, que tem a frente Carmen
Maria Batista Felipe como dire-
tora presidente, realiza no dia 30
deste mês palestra com o neu-
rocirurgião Dr.  Daniel Dean, com
o tema “Neurofisiologia da
Doença de Alzheimer”.  Informa-
ções: (83) 9921 1786/8861 1017.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Jantar privê
 O médico Mário Fiuza e sua

esposa Valéria foram os
anfitriões perfeitos na noi-
te de sexta-feira passada,
quando receberam para
um jantar no apartamento
de cobertura em Manaíra
um seleto grupo de amigos
- tudo em homenagem  a
socialite Palowa Arcover-
de, que estava super feliz
com a bonita recepção.
Muitos vips participaram
do encontro e mais uma vez
o casal provou que é nota

10 em receber e os elogios
foram muitos.

 A noite se estendeu pela ma-
drugada tamanha foi a des-

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
 Devido a sua baixa audiência, o “Tudo novo de novo”, a partir da próxima

edição, passará a abordar temas polêmicos como aborto, drogas e adul-
tério. A série protagonizada por Marco Ricca e Júlia Lemmertz está
bem abaixo das expectativas.

 A popstar Madonna negou, através de sua assessoria, que esteja
planejando casar em uma cerimônia na Cabala, em Nova York, com o namo-
rado brasileiro Jesus Luz, depois das supostas declarações, que o pai do
modelo fez à revista Quem, confirmando que o filho e a cantora iria casar.

 Entre muitas celebridades internacionais, um brasileiro se destacou no
Festival de Cannes, na última segunda-feira (18). Paulo Coelho foi à
première de  “Antichrist”,  do dinamarquês Lars Von Trier.  O autor estava
acompanhado de uma mulher.

2 Nova edição
A bela modelo Mayara O’hanna, descoberta pelo scouter Petrúcio

Medeiros e que lembra a top Isabely Fontana, será capa da
próxima edição da revista Fashion News. Com fotos de Carlos
Cajueiro, o editorial traz a nova coleção de inverno das lojas
Tereza Ribeiro, Santa Marinella e S. Design, com locação no
Aeroclube da Paraíba. Em breve a revista já estará circulando
pela cidade.

2 Dia dos Namorados
As lojas e empresas já estão de olho no Dia dos Namorados, que

acontece na data de 12 de junho e que vende como nunca. E uma
parceria inusitada foi fechada com a operadora Classe A Turis-
mo e a Afrodite Sexy Store, de Marisa Sampaio. O pacote inclui
uma diária no Hardman Hotel com todos os ingredientes no
apartamento para uma apimentada noite de amor. Uma boa
ideia! Informações: (83) 3247 6924.

2 Em Sampa
A colunista Messina Palmeira, do jornal Correio da Paraíba, esteve

em São Paulo, onde participou do casamento da prima de seu
marido. Aproveitou a estadia e visitou o Jóquei Club e também
a Festa de Artes de Pompéia, bairro onde mora sua filha, Adri-
ana Palmeira Rodriguez.

2 Cavalgada
Atenção amantes do estilo cawboy. No próximo sábado, dia

23, terá a chegada da III Cavalgada em Itabaiana, saindo do
Rio Grande do Norte. Na ocasião, haverá leilões de gado,
muito forró e ajuda filantrópica com distribuição de cabras
leiteiras a alunos do 2° grau. Quem gosta, com certeza não
vai perder.

2 Quarta com música
O restaurante Contemporâneo Fidalgo, dos empresários Renato e

Lúcia Nóbrega, localizado na Av. Antônio Lira, no Cabo Branco,
oferece hoje, a partir das 20 horas, música instrumental com o
melhor do repertório dos grandes clássicos interpretados por
Mauro Corrêa, no violino, e Letinho Bandeira no violão.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Girvaldo Palmeira Rangel, Irene

Dias Cavalcante, arquiteta Iria Tavares, José Wilson
Germano de Figueiredo, Lílian Vasconcelos de Mou-
ra, Luiz Carrilho Filho, Michel Clozer Abrão, Onalci-
da Gomes da Silva, Raiff Ferreira Conserva Andrade,
Teotônio Santa Cruz Montenegro e o empresário
Walker Coutinho Cunha.

Valéria e Mário Fiúza com Palowa Arcoverde, a homenageada da noite

Os casais Clodoaldo/ Cláudia Lisboa e Carmelita /Jeon Chang marcaram
presença na recepção

contração do encontro.
Confira alguns detalhes e
veja as fotos completas no
www.rcvips.com.br

Valéria com
os amigos Agnaldo e
Mayne Azevêdo

Valéria
Beltrão

com o casal
Maricélia e Palmari

Lucena e as amigas
Patrícia Torres e

Patrícia
Sales
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O empresário Joãozito Dantas passou o último fim de semana
entre Teresina e Fortaleza. Negócios e lazer ao mesmo tempo!

As Voluntárias de Caridade – São Vicente de Paulo – sob a lide-
rança da presidente Diana Almeida, realizam confraternização
festiva hoje, no “Mororó”.

Entre as aniversariantes de ontem, a sempre distinta Ceiça Me-
nezes – esposa do empresário Ivan Menezes. Tintim.

Amanhã, rasga folhinha do calendário o tribuno-advogado Dr.
Vital do Rego, para quem registramos cumprimentos de para-
béns.

A venda de mesas para o São João do Clube Campestre teve
início na última segunda-feira. Este ano não haverá reservas de
mesas.

Será amanhã, às 19h30, no panorâmico da FIEP, o lançamento
oficial da revista “Campina Grande Imóveis”.  Agendamos

 Volto na próxima. Bye.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas

2 Vips & Tops
 Um café da manhã “in family”, apenas com o marido Maurício e

as filhas, assinalou a nova idade da grande dama, a sempre chic
e glamourosa Marília Leal Almeida.

 Eu vou deixar para contar o sucesso de festa que foi a noite “Re-
vivendo a Boate Skina” em colunas próximas, com muitas fotos
dos “vips” que circularam pelo ambiente da L’Amelia.

 Designer de bijus, Vera Maia é quem está confeccionando os lin-
dos brochinhos – com os quais as mamães “vips” serão home-
nageadas, próxima segunda, por ocasião de nossa Tarde com as
Estrelas. A partir das 17 horas, na Casa da Amizade.

 O superintendente deste jornal, jornalista-escritor Nelson Coelho,
reúne os colunistas sociais que assinam páginas no jornal, para
um almoço informal, hoje, a partir do meio-dia, no Palace Grill.

 O condomínio Reino Verde Country Home, nas proximidades do
Parque “Maria da Luz”, fez lançamento de campanha de ven-
da, no sábado último. Tudo aconteceu em meio a coquetel, co-
mandado pelo empresário Pedro Freire. Grato pelo convite.

2 João Gabriel
 João Gabriel, filho do casal Fábio (Bianca) Nogueira, foi levado à

pia batismal e recebeu como padrinhos Marcos e Daniela Sil-
veira Gurgel. Aliás, Marcos e Daniela residem em Natal e rece-
beram recentemente, a visita da cegonha pela primeira vez –
nasceu Maria Izabel, que se tornou o xodó da vovó materna, a
empresária Gláucia Silveira.

 A festa do batizado de João Gabriel aconteceu em João Pessoa,
nos salões do Paço dos Leões, e contou com o prestígio dos fa-
miliares e muitos amigos. Na ocasião, também, era festejado o
niver do empresário João Silveira (Silveirinha), avô materno
do garoto. Daqui de Campina Grande, entre outros, foram pres-
tigiar a festa: Maria Adília Filgueiras (avó paterna de João Ga-
briel) e os queridos amigos Zouraide e Hiran Ribeiro.

2 Mães na Casa da Amizade
Está tudo pronto para nossa festa “Tarde com as Estrelas”, próxi-

ma segunda-feira – a partir das 17 horas – na sede social da
Casa da Amizade, subsolo do antigo shopping Campina Gran-
de.  Cada mamãe “vip” homenageada receberá lindo brochi-
nho temático, griffe da designer de bijus Vera Maia. A grande
atração da tarde será o cantor-sertanejo Léo Sttat, que fará uma
apresentação especial em homenagem às estrelas presentes. A
decoração será assinada por Toinho José.

2 Parabéns pra Tanisa
No dia do aniversário da odontóloga Tanisa Toscano Viana, seu

marido, o empresário Flávio Viana, organizou uma festa pra lá
de animada, ao som de muito forró – à base d’um bem equipado
trio “pé de serra”. Os familiares e amigos mais próximos parti-
ciparam de um delicioso almoço. Entre as presenças, o casal
Geraldo (Gicélia) Toscano – pais da aniversariante, o casal Jo-
susmá (Julimary) Viana – pais de Flávio, que vieram de João
Pessoa especialmente para a comemoração.

2 35 anos
Foi um grande prazer encontrar, super felizes e de bem com a vida, os

queridos amigos comerciante Cleidson Jean e Duacarmo Siqueira,
que estão em plena fase de comemoração de 35 anos de casados.
Eles marcavam presenças na festa da L’Amelie, noite da sexta-
feira passada, e eram cumprimentados pelos muitos amigos.

2 DVD de Léo
 Foi um arraso a festa de gravação do DVD do

cantor Léo Sttat, no “Mororó”. Todas as de-
pendências do local lotadas, nas mesas os
amigos do cantor, os fãs, os familiares e
muitos nomes conhecidos da sociedade ser-
rana. A apresentação em si foi apoteótica,
com todos acompanhando animadamente
as filmagens e aplaudindo entusiasticamen-
te o artista. Tivemos o prazer de comparti-
lhar da mesa comandada pelos cantores
Tony Dumond e Josemar Souto (este, em
companhia de sua genitora, Maria Souto).

 Só pra citar algumas pessoas que tivemos
oportunidade de avistar: Geraldo e Salete
Leal, Gildo e Lúcia Nascimento, Dário An-
drade, Clara Nóbrega e Tereza Nascimen-
to, Fechine e Sara, Rose Cartaxo, Suêide Ra-
malho, Kareca e Côca Nobre Nascimento,

Marcelinho, colunista Celino Neto, Horácio e
Kalina Ribeiro, Vavá Soares e Irismar, Genezi-
nho e Rosana Soares, Corrinha Dantas, entre
tanta gente mais.

O brilhante cantor Tony Dumond e sua amiga Cirlene
Fernandes agitando no “Mororó”

2 CG Imóveis
Amanhã, a partir das 19h30, acontece o coquetel de lançamento

oficial da revista “Campina Grande Imóveis” – no restaurante
panorâmico da Federação das Indústrias do Estado da Paraí-
ba-Fiep. Agradecemos pelo convite e confirmamos. A publica-
ção é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Cons-
trução e do Imobiliário do Estado da Paraíba, que tem na presi-
dência o industrial Maurício Clóvis de Almeida.

2 Almoço
O casal José Elias (Dorinha) da Silva Souza teve motivo especial

para sair para almoçar fora, domingo último. É que Elias ani-
versariava naquele dia e, assim, esteve em volta do carinho dos
familiares: Daniele e Paulo Viana, Joyce Michelle e Alex Magno
Macedo.

2 Escola Rotary
A Escola Rotary – da vila de San-

ta Terezinha – que é adminis-
trada pelo Rotary Clube Cam-
pina Grande, o “Campinão”,
inaugura as reformas por que
passou seu prédio, na manhã
desta quarta-feira.

A designe de bijus Vera Maia – nome
de expressão em nossa vida social

Flávio e
Tanisa Viana
receberam
em grande
estilo

O cantor Léo
Sttar está nas
nuvens, com o
grande sucesso
de sua festa

O cantor
Josemar Souto
e sua mãe,
Maria Souto
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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

Em Campina Grande, o filme de terror ‘Evocando Espíritos’ continua em cartaz no Campina 1

DIVULGAÇÃO

Áries (21/03 a 20/04)  - Agora que
você conseguiu pegar as rédeas
novamente de sua vida material e
finanças você pode pensar em
relaxar um pouco depois de dois
longos e exaustivos meses. Existem
fases na vida que nada sai como
planejamos.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  Os dias
seguem mais tranqüilos, apenas com
certa instabilidade momentânea em
sua vida profissional e financeira.
Esta é a fase de aparar as arestas e
fundamentar definitivamente os
projetos futuros. Fé e religiosidade
em alta.

Câncer (21/06 a 20/07)  -

Lentamente começa a diminuir o peso
e a negatividade de sua mente. Algo
novo desponta em sua vida
especialmente no que diz respeito à
sua profissão. Muitas mudanças e
algumas decisões definitivas foram
tomadas.

Libra (21/09 a 20/10) - Suas emoções
lentamente voltam ao seu devido lugar
e, neste momento, você consegue até
separar o joio do trigo. Muita água
ainda vai rolar por mais algumas
semanas, especialmente no setor dos
relacionamentos. Caso esteja esperando
o resultado de projetos anteriormente
executados.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Você vai sentir lentamente a queda da
pressão em seu coração. Suas
emoções voltam a se organizar. Esta é
uma nova fase que se inicia vai fazer
com que você possa relaxar um
pouco mais e perceber que existe
muita coisa boa acontecendo em sua
vida neste momento.

Virgem (21/08 a 20/09) -  Agora
que você sente que o astral está mais
leve e que sua vida lentamente volta a
caminhar para frente, pode começar a
pensar em descansar um pouco,
quem sabe até programar uma longa
viagem a dois. Quando enfrentamos
uma série de problemas.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Sua vida
profissional e doméstica começa uma
nova fase, bem mais tranqüila por sinal.
Você vai perceber que muita coisa que
tem feito não faz mais sentido e saberá
direcionar sua energia para projetos que
trazem maiores benefícios a você. Fase
ótima para o amor, com várias opções e
possibilidades.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Com a vida
se tornando gradativamente mais leve
você pode voltar a fazer planos para o
futuro. Caso tenha terminado algum
relacionamento importante nos últimos
meses, pode começar a preparar seu
coração, pois há grande chance de você
conhecer alguém que vai mexer
profundamente com seu coração.

Touro (21/04 a 20/05)  - Você
passa por uma fase, no mínimo
exaustiva. Muitas oportunidades
surgem, no entanto, você está tão
cansado que nem consegue olhar de
frente para elas. Seu maior desejo é
ficar quietinho em seu canto sem
ninguém lembrar que você existe.

Leão (21/07 a 20/08) -  Mais leveza
no astral faz com que você pare para
refletir sobre sua fé e religiosidade. A
vida material tem exigido muito de
você, mas está cansado disso. Agora
que você sente que tudo voltará a
caminhar mais tranquilamente pode se
voltar para as questões do invisível.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Alguns
projetos empresariais executados
anteriormente por você começam a
mostrar sinais de vida. Agora tudo volta a
caminhar para frente, garantindo um
bom resultado, ou ao menos a definição
de casos e muitos problemas. Vida
amorosa continua em alta, bem como
todo relacionamento.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Você
vai sentir lentamente a queda da
pressão em seu coração. Suas
emoções voltam a se organizar e
muitas coisas que estavam confusas
começam a ficar mais claras dentro
de você. Esta é uma nova fase que se
inicia vai fazer com que você possa
relaxar um pouco mais.
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Pernambucano é o
homenageado da Festa
Literária Internacional de
Paraty; obra do poeta será
dissecada pelo especialista
Davi Arrigucci Júnior

MANÉ BANDEIRA

onsiderado por Mário de
Andrade o São João Batista
do modernismo brasileiro, o

poeta pernambucano Manuel Ban-
deira (1886-1968) é o homenageado
da 7ª Festa Literária Internacional de
Paraty, que anunciou a programa-
ção oficial. Realizada entre 1º e 5 de
julho, com o custo de mais de R$ 5,9
milhões, captados por meio de leis
de renúncia fiscal, a Flip prevê 18
mesas em que 34 autores vão deba-
ter temas variados, de ciência e poe-
sia a história em quadrinhos e músi-
ca erudita. O público estimado, se-
gundo Mauro Munhoz, diretor ge-
ral da Flip, é entre 20 mil e 30 mil
pessoas.

A conferência de abertura, às 19
horas do dia 1º, é comandada por
Davi Arrigucci Júnior, autor de en-
saios fundamentais sobre Bandei-
ra, reunidos em Humildade, Paixão
e Morte (Companhia das Letras) e
O Cacto e As Ruínas (Editora 34).
Sua fala se concentrará nas ideias
desenvolvidas nessas obras críti-
cas, nas quais mostra como Ban-
deira foi capaz de extrair o subli-
me do prosaico, usando palavras
simples de transformar a morte em
material poético e de relacionar a
poesia com outras artes, como a
música e a pintura.

Outras duas mesas estão voltadas
para o autor de Vou-me Embora Pa-
sárgada e Pneumotórax. Em Evoca-
ção de um Poeta, às 10 horas do dia
3, Angélica Freitas, Eucanaã Ferraz e
Heirtos Ferraz tratam da atualida-
de da obra. Às 15 horas do dia 5, na
mesa Antologia Pessoal, Edson Nery
da Fonseca e Zuenir Ventura fazem
exposição baseada em memórias afe-
tivas sobre o poeta pernambucano.

Neste ano se comemoram o cente-
nário de nascimento de Charles Da-
rwin e os 150 anos de seu livro mais
influente, A Origem das Espécies. O
biólogo Richard Dawkins foi convi-
dado a falar de evolucionismo e
ateísmo às 19 horas do dia 2.

Um das mesas que deve ter mais
procura, às 19 horas do dia 3, é a
que Chico Buarque de Holanda, au-
tor de Leite Derramado (Compa-
nhia das Letras), divide com Milton
Hatoum, autor de A Cidade Ilhada
(Companhia das Letras). Outro des-
taque é o português Antônio Lobo
Antunes, que falará com o público,
às 19 horas do dia 4, sobre sua vida
e obra. Na mesa Fama e Anonima-
to, o jornalista americano Gay Ta-
lese conversa com o brasileiro Má-
rio Sérgio Conti sobre o futuro da
profissão. Para ter mais informações
sobre programação e ingressos:
www.flip.org.br. As informações
são do Jornal da Tarde.

Manuel Carneiro de Sousa Bandeira
Filho nasceu em Recife (PE) em 1886. De-
pois de morar no Rio, em Santos e em
São Paulo, a família regressou ao Recife,
onde permaneceu por mais algum tem-
po. A nova mudança para o Rio levou o
menino a ser matriculado no colégio Pe-
dro II. Com 17 anos, Manuel Bandeira foi
para São Paulo, a fim de ingressar na
Escola Politécnica, mas já no ano seguin-
te (1904) ficou tuberculoso. Abandonou
os estudos, passando temporadas em
várias outras cidades, de clima mais
propício ao seu estado de saúde. Em 1913
partiu para a Suíça em busca de trata-
mento. Regressou no ano seguinte, pois
estava começando a Primeira Guerra
Mundial. Em 1917 publicou seu primei-
ro livro: A Cinza das Horas.

Não participou diretamente da Se-
mana de 22, mas seu poema “Os Sapos”,
lido por Ronald de Carvalho, provocou

Considerado por Mário de Andrade
o ‘São João Batista do Modernismo’

reações radicais na segunda noite do
acontecimento. Mário de Andrade cha-
mava-o de “O São João Batista do Mo-
dernismo”. Bandeira exerceu diversas
atividades profissionais relacionadas ao
ensino. Dois anos antes de morrer, em
entrevista concedida a um jornal, afir-
mou:

“Tive de parar os estudos por causa da
doença. Não estudei cálculo infinitesimal

#
‘Cinza das horas’ foi o livro de
estreia do poeta
pernambucano no mundo
literário; ‘Andorinha,
andorinha’, o último

Obra
Poesia: A Cinza das Horas (1917); Carnaval

(1919); O Ritmo Dissoluto (1924); Libertina-

gem (1930); Estrela da Manhã (1936); Lira

dos cinquent’anos (1940); Belo, Belo (1948);

Mafuá do Malungo (1954); Estrela da Tarde

(1963); Estrela da vida inteira, incluindo todas

essas obras, é de 1966 e foi lançada para

comemorar os 80 anos do poeta.

Prosa: Crônicas da Província do Brasil (1937);

Itinerário de Pasárgada (1954); Andorinha,

Andorinha (1966).

SAIBA MAIS#

ou integral e isso me impediu de ler mui-
tas coisas, inclusive a teoria de Einstein.
Nas horas de ócio da doença, não me apli-
quei ao estudo de grego e latim, iniciados
no Colégio Pedro II. Isso é quase tudo o
que não fiz. E, naturalmente, sinto pelos
amores frustrados por causa da doença”.

O poeta morreu com mais de 80 anos,
em 13 de outubro de 1968.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Manuel Bandeira, o
poeta que foi embora

para ‘Pasárgada’

DIVULGAÇÃO
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Cagepa vai contratar concursados
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu por unanimidade que o julgamento do litígio não é de competência da Justiça Federal

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região,
onde tramitava o pro-

cesso referente à suspensão do
concurso da Companhia de
Água e Esgotos da Paraíba
(Cagepa), decidiu, por unani-
midade, que o julgamento do
litígio não é de competência
da Justiça Federal. A decisão
derrubou a liminar que sus-
pendia a contratação dos
aprovados pela Cagepa.

Segundo o diretor presiden-
te da Companhia, Edísio Sou-
to, o órgão está pronto para
iniciar as contratações. “Esta-
mos apenas aguardando ori-

O entação dos nossos advogados
para darmos seguimento ao
processo que apontará, inclu-
sive, o quantitativo a ser con-
tratado. As contratações ocor-
rerão levando-se em conside-
ração a carência e a necessida-
de da empresa”, disse o presi-
dente. Ele ainda acrescentou
que, considerando a insuficiên-
cia de recursos, não haverá
contratação em massa; elas
serão paulatinas.

O processo de seleção para
cargos na Cagepa foi suspen-
so após a decisão do TRF em
um recurso interposto por
candidatos supostamente

O Seminário Receita Federal
do Brasil e Controladoria Geral
da União para Prefeituras que
tem a participação de dezenas
de prefeitos paraibanos e está
sendo realizado na Estação Ci-
ência Cabo Branco, na Capital
termina hoje, às 18 horas. Aber-
to na manhã de ontem, o objeti-
vo do evento é promover a inte-
gração e sensibilização dos go-
vernadores municipais sobre
Simples Nacional, IPI, Pasep,
Obrigações Previdenciárias, ITR
e Implementação de Controles
Internos e Convênios.

O governador da Paraíba
participou da abertura do se-
minário na manhã de ontem e
afirmou que é uma oportuni-
dade importante de se oferecer
aos prefeitos o conhecimento
mais profundo das normas ope-
racionais, especialmente na
área do Ministério da Fazenda,
de onde emanam todas as pos-
turas referentes à Lei de Res-
ponsabilidade. Ele disse ainda
que o evento orienta os gesto-
res públicos municipais sobre
a formatação dos convênios
nas operações entre o governo
federal, estadual e municípios,
portanto, é de grande impor-
tância para os gestores muni-
cipais. Dezenas de prefeitos es-
tão participando do encontro.

PALESTRAS
As palestras de hoje incluem

os temas: Questões de Interesse
das Prefeituras (Stênio Max La-
cerda); A CGU e os Municípios:

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Parceria para Melhoria da Ges-
tão Municipal (Gabriel Aragão
Wright); O Papel do Controle In-
terno no Aperfeiçoamento da
Gestão Municipal (Fabiana Lu-
zia Costa); Obtendo Recursos
Federais: Nova Legislação e Por-
tal dos Convênios (Celizo Bezer-
ra). O Destaque para as palestras
é “Objetivos do Milênio, o Desen-
volvimento dos Municípios e o
Prêmio ODM”, por Wagner Cae-
tano. Ontem pela manhã, o au-
ditor fiscal Gilberto Mendes Rios
apresentou a palestra Simples
Nacional para Prefeituras.

DEVER DE CASA
Marconi Frazão, delegado da

Receita Federal na Paraíba, afir-
mou que este é o segundo semi-
nário e os prefeitos têm feito a
tarefa de casa acompanhando
as mudanças da Legislação que
acontecem com muita rapidez.
Ele disse que como resultado do
seminário a Receita espera que
os prefeitos tenham um bom
aproveitamento para melhor
gerir seus municípios.

Conceição Jacó, superinten-
dente adjunta da CGU, desta-
cou que o seminário é uma par-
ceria inédita com a Receita Fe-
deral e visa aperfeiçoar a gestão
pública. O evento é muito im-
portante, principalmente para
os prefeitos que estão no primei-
ro mandato. Um dos problemas
a que eles devem ficar atentos
são as contribuições previden-
ciárias que envolvem os servi-
dores públicos e requer por par-
te dos prefeitos a inclusão social
dos servidores municipais.
EDITORAÇÃO JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

prejudicados. Contra esta de-
cisão, a Cagepa interpôs um
recurso no próprio TRF de-
monstrando a incompetência
da Justiça Federal para análi-
se da matéria. Segundo o as-
sessor jurídico da Cagepa, Írio
Dantas, “os membros do TRF,
inclusive o próprio relator,
acolheram os argumentos da
Cagepa e do Ministério Públi-
co Federal, julgando a Justiça
Federal incompetente para
decidir a questão”.

O concurso da Cagepa foi re-
alizado em outubro de 2008,
com 77 mil inscritos. Destes,
3.581 foram aprovados. O concurso da Cagepa (foto) foi realizado em 2008, com 77 mil inscritos

  FOTO: REPRODUÇÃO

Gurabira abre concurso com 54 vagas

Guarabira (A União) – A Pre-
feitura de Guarabira está com
inscrições abertas no site http:/
/www.funapepb.org/concur-
sos para concurso público com
54 vagas para médicos, odon-
tólogos e enfermeiros. As ins-
crições tiveram início no dia 11,
e só serão feitas via internet.

O concurso é para o preen-
chimento de vagas para o qua-
dro de pessoal permanente,
atendendo à comunidade gua-
rabirense dentro dos progra-
mas da Secretaria de Saúde,
melhorando assim a qualida-
de de vida da população.

Estão sendo oferecidas 18 va-
gas para médicos, 18 para
odontólogos e 18 para enfer-
meiros. O valor da inscrição é

Agneide Menezes
SUCURSAL DE GUARABIRA

de R$ 70,00 (setenta reais) e o
prazo se encerra no dia 25 do
corrente mês. Os interessados
deverão procurar o site da Fu-
nape – Fundação de Apoio à
Pesquisa e  Extensão para se ins-
creverem.

Os candidatos portadores
de deficiência terão a cota de
(01) vaga em cada especiali-
dade oferecida, de acordo com
a Funape.

Capital sedia Seminário da
Receita Federal do Brasil

TCE vai ter hoje a pauta
mais longa do ano de 2009

O Tribunal de Contas do Esta-
do tem, hoje (20), a mais longa
pauta de julgamentos deste ano.
Vai examinar, em meio a 58 pro-
cessos, as contas de 2008 do Ban-
co do Estado da Paraíba – Cré-
dito Imobiliário S/A, da Secre-
taria da Ciência, Tecnologia e do
Meio Ambiente (2007), da Secre-
taria do Trabalho e Ação Social
(2004), do Fundo de Apoio ao De-
senvolvimento Industrial da
Paraíba e da Assembleia Legis-
lativa do Estado, sendo as duas
últimas correspondentes ao
exercício de 2005.

Ainda serão verificadas as
contas de 2006 dos prefeitos de
Umbuzeiro (Antonio Fernan-
des de Lima) Guarabira (Maria
de Fátima de Aquino Paulino),
Barra de Santa Rosa (Edvaldo
Costa Gomes) e as do ex-prefei-
to de Uiraúna (João Bosco No-
nato Fernandes). O prefeito de
Catingueira (José Edivan Félix)
estará levando ao exame do TCE
as contas de 2007.

A Corte também julgará as
contas das Câmaras Municipais
de Cajazeirinhas (2005), Dia-
mante (2006) e as de Riacho de
Santo Antonio, Areia de Baraú-
nas e Jericó, referentes ao exer-
cício de 2007. O Fundo de Recu-
peração dos presidiários terá
julgadas as contas de 2007 e o
de Desenvolvimento Agropecuá-
rio da Paraíba, as de 2004.

Da pauta de hoje ainda cons-
tam recursos interpostos por
onze prefeituras e duas Câma-
ras de Vereadores. Também,
as prestações de contas dos
Institutos de Previdência dos
Municípios de João Pessoa
(2003), Lucena (2004 e 2006),
Princesa Isabel (2005), Cam-
pina Grande, São Bento, Con-
de e Santa Rita (2006, nos qua-
tro últimos casos).

As sessões plenárias do TCE
ocorrem sempre às quartas-fei-
ras, a partir das 9 horas, com aces-
so público e transmissão pela
internet (www.tce.pb.gov.br).

Colégio Alice
Carneiro em
JP vai passar
por reformas

O secretário de Estado da
Educação e Cultura, Francisco
Sales Gaudêncio, após visita ao
Colégio Estadual Alice Carnei-
ro, em Manaíra, em João Pes-
soa, determinou à Cotese as
providências necessárias para
a recuperação da parte física de
alguns setores da escola, como
o auditório e a quadra.

A visita aconteceu na manhã
da terça-feira (19) e, na ocasião,
ele constatou que parte das ins-
talações físicas da escola esta-
va danificada e, também, que a
última reforma feita na unida-
de escolar foi no Governo Ma-
ranhão II.

Sales Gaudêncio se reuniu
com a diretora da escola, a pro-
fessora Helenice Siqueira Al-
cântara, e com os professores,
tendo verificado que o estabe-
lecimento está funcionando
normalmente.
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Novos horizontes
Damião Lucena
SUCURSAL DE PATOS

restes a completar 176 anos de
emancipação política, dos quais
106 de elevação à categoria de
cidade, Patos remonta como

uma de suas principais referências de-
senvolvimentistas do setor educacional,
com ênfase na sua condição de cidade
universitária, comportando, na atualida-
de, três instituições de ensino superior,
sem falar na proliferação dos cursos à
distância e a iminente chegada de sua
escola técnica federal. Contextualizar ta-
manha importância exige, antes de tudo,
uma retrospectiva capaz de identificar
os fatores contribuintes desta façanha,
não apenas por uma simples lembran-
ça à história, mas como ponto prepon-
derante de incentivo às iniciativas capa-
zes de ampliar os horizontes do saber,
como matéria prima do realizar.

O nosso ponto de partida data de 23
de outubro de 1831, momento em que
o povoado recebia a escola pioneira por
ato da Assembleia Geral, destinada ao
sexo masculino, tendo como professor
de primeiras letras, método Lancaster,
José Francisco de Toledo. Em 1853, o
mapa escolar enviado pelo presidente da
Província Antônio Coelho de Sá ao mi-
nistro secretário dos Negócios do Impé-
rio, assinalava que a afluência às aulas
era de apenas 11 alunos.

Em 1870, era criada uma cadeira de ensino pri-
mário para o sexo feminino, tendo como primei-
ra professora pública, Maria de Azevedo Cabral,
cuja nomeação aconteceu no dia 1º de abril de
1871, depois de um período de interinidade ini-
ciado em dois de julho do ano anterior. Daí em
diante as iniciativas se sucederam: Colégio Leão
XIII (1913), Curso Pedagógico Primário (1915),
Instituto Sete de Setembro (1917) Escola Notur-
na Coronel Antônio Pessoa (1922), Instituto Gi-
nasial (1924), Escola Proletária Epitácio Pessoa
(1925), Colégio Cristo Rei (1935), Colégio Dioce-
sano (1937), além de inúmeras outras iniciativas
que se sucederam nas décadas seguintes que, no
Centenário da Cidade, resultaram em 31 escolas
estaduais, 84 municipais e conveniadas, 32 parti-
culares, com mais de 30.000 alunos.

No âmbito do ensino superior, o marco estaria
fincado no Distrito de São José do Bonfim, na fi-
gura de José Gomes Alves, nascido aos 15 de ju-
nho de 1924. Com dotes para o comércio, o filho
de João Alves da Silva e Maria da Guia Gomes
Alves, começa a trabalhar aos oitos anos, venden-
do picolé, laranja e pipoca, para ajudar no susten-
to da família, época em que se transferiu para a
cidade por ter ficado órfão de pai. Na adolescên-
cia passou a ser balconista de uma mercearia lo-
calizada na Rua dos Dezoito do Forte, na qual ad-

quiriu experiência e abriu o seu próprio comércio
na Rua do Prado. Com visão futurista ingressou
no Grupo Escolar Rio Branco, concluindo o pri-
mário em 1948. Na década de 50 cursou o ginasial
no Colégio Comercial que ajudou a fundar, e o se-
gundo grau na Escola Técnica de Comércio Alfre-
do Dantas, da cidade de Campina Grande. Ao pon-
to em que avançava nos estudos crescia no comér-
cio, chegando a uma rede de três mercearias em
1959 e as transformando em um grande armazém,
denominado Cacique.

Mulheres entram em cena

P

O Colégio Diocesano, fundado em 1937,
é um dos pilares do ensino no município de Patos

Professora Maria de
Azevedo Cabral,
nomeada em 1871
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FFFFFrancisco Mascarenhasrancisco Mascarenhasrancisco Mascarenhasrancisco Mascarenhasrancisco Mascarenhas
Fundação é resultado da história de trabalho e determinação do comerciante José Gomes Alves, nascido em 15 de junho de 1924

Um grande passoUm grande passoUm grande passoUm grande passoUm grande passo

Omaior desafio lançado por José
Gomes Alves resultou na Fun-
dação Francisco Mascarenhas,

com a implantação da Faculdade de
Economia, autorizada pelo Decreto Fe-
deral 66.908, de 23 de julho de 1970,
em consonância com a Resolução 51/
69 do Conselho Estadual de Educação
e mais tarde, Agronomia e Medicina
Veterinária, Resolução 22/71 do CEE.
Naquele momento a cidade de Patos
dava um grande passo para o desen-
volvimento, não apenas na formação
dos seus filhos, mas principalmente,
na atração de pessoas provindas das
mais diversas regiões do país, o que
passou a gerar divisas significativas.

Os Estatutos da Fundação Francis-
co Mascarenhas, denominação que
homenageou um funcionário de car-
reira do Banco Industrial, foram pu-
blicados no Diário Oficial do Estado,
edição de domingo, 21 de novembro

de 1965 e em seu artigo 1º assinalava
ter sido instituída no dia primeiro de
maio de 1964. Objetivava entre ou-
tras coisas, criar, instalar e manter ins-
titutos de pesquisa ensino e educação,
sobretudo de grau superior, órgãos
de ajuda e assistência à cultura e à téc-
nica, além estimular por meio de prê-
mios, bolsas e publicações, a ativida-
de intelectual e a invenção. O patri-
mônio instituído foi no valor de Cr$
310.000,00 (trezentos e dez mil cru-
zeiros), doados pelos 31 sócios, sendo

Diretores, professores e alunos do Instituto 7 de Setembro, fundado em 1917, instituição que também foi responsável pela formação inicial de gerações de patoenses

#
A Fundação Francisco Mascarenhas, com a implantação
da Faculdade de Economia, é fruto do maior desafio
enfrentado e vencido por José Gomes

10 mil de cada um dos participantes
da Primeira Assembleia Geral: José
Gomes Alves (presidente), José Rosi-
mar Gomes, José Rosevete Gomes,
Auri Meira, Antônio Fernandes dos
Santos, Antônio José Filgueira de As-
sis, Afonso Ferreira Cavalcante, Ader-
lou Gomes de Brito, Elpídio Dias Por-
tela, Expedito Rodrigues da Silva,
Francisco Cícero de Medeiros, Fer-
nando Fernandes dos Santos, Climí-
dia Nunes, Normando Leite Cavalcan-
te, Oscar Leandro de Oliveira, Pedro

Jerônimo da Silva, Luiz Rodrigues de
Brito, Luiz Araújo, Luiz de França,
Manuel de Souza Oliveira, Francisco
Soares de Sá, Romero Abdon Quei-
roz da Nóbrega, Manoel Messias do
Nascimento, Neó Trajano da Costa,
Francisco Fonseca, Terezinha Gomes
da Silva, Manacés Gomes da Silva,
José Rodrigues Lustosa, Edmilson
Lúcio de Souza, Joaquim Antônio
Pessoa da Silveira e Ilosman Lacerda
da Silva. Com o passar dos tempos,
os horizontes da Fundação Francisco
Mascarenhas foram ampliados tra-
zendo em consequência a criação da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras, efetivada pelo Decreto Federal
66.558 de 12 de maio de 1970, con-
firmando a Resolução 52/69 do Con-
selho Estadual de Educação, com os
cursos de Pedagogia, Geografia, Le-
tras e História, a Escola de Agrono-
mia e Medicina Veterinária.

P A T O S
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Centro de Ciências Agrárias da UFPB incorporou a Escola de Agronomia e Medicina Veterinária, da Fundação Francisco Mascarenhas
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Centro de Ciências Agrá-
rias da Universidade Fe-
deral da Paraíba, locali-

zado no bairro do Jatobá, teve
sua origem com a incorporação
da Escola de Agronomia e Me-
dicina Veterinária, da Fundação
Francisco Mascarenhas, através
da resolução n° 380 de 6 de de-
zembro de 1979, sendo que em
11 de novembro de 1984 foi cri-
ado o Centro de Saúde e Tecno-
logia Rural, por força da Porta-
ria 472 do Ministério da Educa-
ção e Cultura. Inicialmente fo-
ram implantados os Departa-
mentos de Medicina Veterinária
e Engenharia Florestal, curso
que substituiu Agronomia, fun-
dado em 6 de novembro daque-
le ano, através da resolução 381/
96 do Conselho da Universida-
de, reconhecido pelo Conselho
Federal de Educação em 8 de
maio de 1986, através do pare-
cer 297/86, cuja Portaria foi di-
vulgada no Diário Oficial da
União em 1º de julho do mes-
mo ano. Em 1990, objetivando
dar maior adequação às ativida-
des básicas, veio a criação do De-
partamento de Ciências Básicas
e, em 1995, o Departamento de
Medicina Interna Cirurgia e Re-
produção Animal, que posteri-

ormente passou a ter a denomi-
nação de Clínica Veterinária.

As atividades de Pós-Gradua-
ção foram iniciadas em 1991
com o Curso de Especialização
em Clínica Médica e Reprodu-
ção de Ruminantes. Em 1996 foi
criado o Curso de Especialização
em Educação e em 2000 o Cur-
so de Saúde Pública Veterinária.
Em dezembro de 2002, foram
criados dois cursos de Pós-Gra-
duação em nível de Mestrado:
Medicina Veterinária de Peque-
nos Ruminantes e Zootecnia. No
ano de 2002 com o desmembra-
mento da UFPB e a criação da
UFCG, o Campus de Patos pas-
sou a fazer parte da nova Uni-
versidade, mantendo como ca-
racterística principal a sua loca-
lização no semiárido, de vital
importância para o diagnóstico
da realidade e do desenvolvi-

mento de ações voltadas aos gra-
ves problemas que afetam a re-
gião decorrente dos seus aspec-
tos naturais.

Em 2 de outubro de 2006 foi
criado o curso de Ciências Bio-
lógicas, no turno noturno, reco-
nhecido através da resolução 08/
2008, do Conselho Superior da
UFCG, ano em que foi criado o
curso de Odontologia, dentro do
projeto Reúne, que prevê a re-
estruturação das universidades
que teve a adesão de Patos atra-
vés de um plebiscito feito entre
os seus segmentos e previa, en-
tre outras coisas, a instalação em
2010 do Curso de Ciências Bio-
lógicas no turno diurno, além de
outra modalidade que, a princí-
pio, poderá ser Zootecnia.

Para adaptar o Campus a to-
das essas melhorias fez-se neces-
sário uma série de investimen-

tos na parte física e de equipa-
mentos, que segundo o seu di-
retor, Paulo de Melo Bastos, en-
volveu recursos da ordem de
cinco milhões de reais, destina-
dos à construção de um auditó-
rio com capacidade para 160 pes-
soas, Ginásio de Esportes, Cen-
tral de Aulas com 18 salas, La-
boratórios de Anatomia, Geopro-
cessamento, Pesquisa Ambien-
tais, Pos-Graduação em Veteri-
nária, reconstrução do Restau-
rante Universitário e edificação
da Residência Feminina, sem
falar nas melhorias promovidas
no Hospital Veterinário que, in-
clusive, passou a oferecer resi-
dência médica, com nove pro-
fissionais de início, proporcio-
nando um melhor atendimento
ao público.

Para se ter uma ideia da im-
portância da Instituição no as-
pecto econômico, basta apresen-
tar o tamanho das cifras desti-
nadas ao custeio, com recursos
anuais da ordem de 400 mil reais,
que são injetados na economia
local, sem falar nos valores cor-
respondentes aos serviços pres-
tados pelas empresas terceiriza-
das, além dos docentes e discen-
tes de outras localidades que fi-
xaram moradia na Capital do
Sertão. Somente o quadro de
funcionários efetivos chega à
casa dos 110, afora os contrata-
dos e aqueles que integram as
empresas de apoio.

O #
As atividades de Pós-Graduação foram iniciadas em 1991 com o Curso
de Especialização em Clínica Médica e Reprodução de Ruminantes. Em
2002, com o desmembramento da UFPB e a criação da UFCG, o
Campus de Patos passou a fazer parte da nova Universidade.

O Hospital Veterinário
recebeu melhorias
e passou a oferecer,
inclusive, residência médica
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Campus VII da Universida-
de Federal de Campina
Grande atende 700 alunos,

dos quais 408 de Medicina Veteri-
nária, 147 de Engenharia Florestal,
100 de Ciências Biológicas e 45 de
Odontologia. São 76 professores,
assim distribuídos: Medicina Vete-
rinária - 45, dos quais 44 doutores,
4 mestres, 6 doutorandos, 1 pos
doutor, 1 pos doutorando, 1 gra-
duado e 8 substitutos; Engenharia
Florestal - 29, sendo 7 mestres, 20
doutores, 1 doutorando e 1 substi-
tuto; Ciências Biológicas e Odon-
tologia - 11, sendo 7 doutores, 2
doutorandos, 1 mestre e 1 substi-
tuto. Novas contratações estão pre-
vistas para o segundo semestre,
dentre as quais, 2 doutores para dis-
ciplinas específicas.

Com relação aos cursos de pós-
graduação, atualmente são 108 alu-
nos, assim distribuídos: Mestrado
em Medicina Veterinária - 38, Dou-
torado - 7, Mestrado em Zootecnia
- 33, Mestrado em Engenharia Flo-
restal - 30. Diversos docentes parti-
cipam de programas de pós-gradu-
ação tanto na UFPB como em ou-
tras instituições de Ensino Superior
em nível nacional.

O Centro de Saúde e Tecnologia
Rural desenvolve pesquisas em par-
ceria com outros órgãos públicos re-

Cursos se destacamCursos se destacamCursos se destacamCursos se destacamCursos se destacam
Algumas atividades técnicas e científicas desenvolvidas nos diversos laboratórios ganharam projeção nos cenários regional e nacional

Campus VII da UFCGCampus VII da UFCGCampus VII da UFCGCampus VII da UFCGCampus VII da UFCG

O

lacionados às atividades agropecuá-
rias: UFPB, Emepa-PB, Sebrae, BNB
e sempre busca acordos de coopera-
ção técnica com outras instituições
de ensino superior do país e do exte-
rior, além de cooperativas, associa-

ções de criadores e prefeituras.
Vale salientar que entre os diver-

sos laboratórios que dão suporte às
atividades técnicas e científicas, al-
guns deles se destacam no cenário
regional e nacional, a exemplo da

Unidade de Patologia Animal, refe-
rência brasileira no diagnóstico da
Doença da Vaca Louca, sendo o
único responsável por este serviço
nas regiões Norte e Nordeste.

O Centro de Saúde e Tecnologia
Rural da Universidade Federal de
Campina Grande, Campus de Patos,
dentro de suas atividades de ação co-
munitária atende mais de 70 municí-
pios da Paraíba e estados vizinhos,
tendo recebido alunos de todas as re-
giões do Brasil e do exterior, contri-
buindo de forma sistemática com o
desenvolvimento regional e propon-
do soluções para os graves problemas
que o semiárido enfrenta, formando
profissionais capacitados para a reali-
dade regional e nacional.

Entre os alunos residentes em Pa-
tos, provenientes de outras cidades,
se inclui a acadêmica Tamires Leal
de Lima, residente em Natal - Rio
Grande do Norte que optou por
Engenharia Florestal, por conta da
localização e qualidade do ensino,
além do custo de vida mais acessí-
vel, de onde só pretende sair após
realizar mestrado e doutorado. Se-
gundo ela, os sertanejos precisam
dar mais valor a esse suporte edu-
cacional, até porque, diferentemente
dos que chegam de outros estados,
contam com a facilidade de quem
já reside no local.

Detalhe da Central de Aulas do
Campus VII da Universidade Federal
de Campina Grande, em Patos

Aluna do Curso de
Engenharia
Florestal da UFCG,
Tamires Leal de
Lima mora em Natal
(RN), mas integra o
grupo de alunos
residentes em Patos
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O crescimentoO crescimentoO crescimentoO crescimentoO crescimento
das integradasdas integradasdas integradasdas integradasdas integradas

om o falecimento de José Gomes Alves, em
10 de janeiro de 1995, e a ascensão do seu
filho João Leuson Palmeira à condição de pre-

sidente, a Fundação Francisco Mascarenhas ampliou
a oferta de cursos através das Faculdades Integra-
das de Patos - FIP chegando à atualidade com o
seguinte referencial em termos de modalidade:

PEDAGOGIA
Formação teórica nos campos científico, técnico,

político e cultural, com uma proposta voltada à prá-
tica docente crítica, sintonizadas com as transfor-
mações sociais, com base nas Diretrizes Curricula-
res do Ministério da Educação que, a partir de maio
de 2006, passou a exigir a formação voltada para a
educação infantil, ensino fundamental, ensino mé-
dio na modalidade normal e em cursos profissio-
nalizantes de serviços e apoio escolar.

BACHARELADO EM ODONTOLOGIA
Formação profissional com visão generalista, hu-

manista, integradora de habilidades, capaz de atuar
como agente promotor da saúde, com ênfase na
prevenção e manutenção da saúde bucal. Cirur-
gião-dentista com fundamentação biológica e apri-
moramento do estado da arte nas disciplinas pro-
fissionalizantes, assumindo a responsabilidade de
buscar novos conhecimentos e tecnologias.

LICENCIATURA PLENA EM LETRAS
Formação profissional voltada para o ensino das

línguas: portuguesa, inglesa e respectivas literatu-
ras, capaz de lidar de forma crítica com as lingua-
gens, nos contextos oral e escrito, proporcionan-
do domínio do uso, como conhecedor da plurali-
dade cultural que permeia o povo brasileiro, ca-
paz de refletir teoricamente e fazer uso de novas
tecnologias no ensino e na pesquisa.

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Formação profissional com habilitação em Jor-

nalismo, Editoração, Rádio, Relações Públicas, Ci-
nema, Publicidade e Propaganda, com conheci-
mentos específicos para a realização de práticas di-
recionadas à termologia crítica, despertando a con-
solidação da opinião popular e estreitando os es-
paços de conhecimento da realidade.

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Formação profissional no desenvolvimento de

soluções computacionais, objetivando o supor-
te a gestão da informação nas mais variadas áreas,
dando ênfase ao meio empresarial, com ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão, desenvol-
vendo sistemas corporativos e software com
maior qualidade.

LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA
Formação profissional partindo da concepção de que

é preciso dissociar a teoria da prática, desenvolvendo
o professor em suas múltiplas habilidades de historia-
dor, o habilitando no trato da produção e difusão do
conhecimento, através das várias linguagens interdis-
ciplinares.

LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA
Formação profissional, com o propósito de fazer

conhecer e interferir nas produções espaciais da socie-
dade e do meio ambiente: globalização, tecnologias
cartográficas e de sensoriamento remoto, aspectos
políticos e econômicos, gênese e dinâmica das paisa-
gens e elementos do quadro físico.

FISIOTERAPIA
Formação profissional com o conhecimento pleno

do funcionamento de órgãos e sistemas do corpo
humano em todas as suas formas, expressões e po-
tencialidades, com capacidade de atuação em todos
os níveis de atenção a saúde: promoção, prevenção,
manutenção, tratamento, recuperação, limitação de
danos e alívio do sofrimento.

BACHAREL EM ENFERMAGEM
Formação profissional generalista, humanista, críti-

ca e reflexiva, para o exercício baseado na Lei 7.498/
1986, com base no rigor científico e intelectual, pauta-
do nos princípios éticos, com atividades na assistência
hospitalar, docência, pesquisa e extensão, ações edu-
cativas, propedêuticas e terapêuticas, administrativas
e epidemiológicas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Formação profissional com objeto de estudo e apli-

cação centrado no movimento humano, com foco
nas diferentes formas e modalidades do exercício, da
ginástica, do jogo, do esporte, da arte marcial, dança,
perspectivas de prevenção de problemas de agravo à
saúde; promoção, proteção e reabilitação, educação
motora e do rendimento esportivo.

C

#
As Faculdades Integradas de Patos já
cobrem um amplo leque de cursos nas
áreas de Ciências Humanas e da Saúde,
além de Letras, Comunicação, etc.
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Fundação Francisco Mascarenhas amplia a

oferta de cursos através da FIP - Faculdades

Integradas de Patos, cobrindo inúmeras

modalidades no âmbito do ensino superior

e credenciando-se como importante polo

de ensino para a juventude da região.

O curso de Ciências Econômicas oferece forma-
ção profissional com base na atualização constante,
comprometida com o estudo da realidade brasilei-
ra, a partir de conhecimentos teóricos, históricos e
instrumentais, priorizando o pluralismo metodo-
lógico e teoria das várias correntes financeiras.

DIREITO
Formação profissional proporciona bacharel co-

nhecimento nas áreas civil, penal, trabalhista, agrá-
ria, ambiental, de consumo, previdenciária, em-
presarial, social e política, buscando as formas de
encaminhamento, com a revisão dos enfoques de
suas ementas.

BACHARELADO EM BIOMEDICINA
Formação profissional com habilidades em to-

dos os níveis da saúde, com ênfase aos campos do
diagnóstico e terapêutico, apto ao exercício das ati-
vidades de análises clínicas, imagem, banco de
sangue, reprodução assistida, genética, exames de
DNA, acupuntura, oncologia, citologia, dentre

Outras opções para o alunado
outras modalidades.

As Faculdades Integradas de Patos anunciam
para 2010 a implantação do curso de psicologia, já
em tramitação no Ministério da Educação. O rei-
tor João Leuson lembrou que o pleito é antigo e
chegou a sofrer solução de continuidade na época
em que o Campus da UFCG se apresentou como
candidato, chegando a conseguir emplacar uma
proposta, a qual mesmo sendo escolhida pela co-
missão nomeada pelo reitor Thompson Mariz,
acabou sendo banida da concorrência, com a vi-
tória de Cajazeiras.

Segundo ele, um dos trunfos que pesará na de-
cisão do Ministério da Educação é o comodato
celebrado com a Associação de Proteção à Mater-
nidade e à Infância, no tocante à transformação
da Casa de Saúde de São Mamede em um Hospi-
tal Escola, cujo processo já foi iniciado e pretende
dar suporte às atividades práticas de Enfermagem,
Odontologia, Biomedicina e Fisioterapia. Já existe
a possibilidade da construção de uma nova uni-
dade de saúde em Patos. Para tanto, já estaria ne-

gociando um terreno com a prefeitura.
Atualmente são 4.000 alunos na graduação, com

perspectiva de ampliação em dois anos para 6.000.
Somente a folha mensal de pagamento de profes-
sores e funcionários chega a 600 mil reais e mais
um custeio de 400 mil. No tocante a pós-gradua-
ção, a instituição tem ramificações em mais de 150
cidades brasileiras, oferecendo 53 modalidades,
com cerca de 3.000 alunos, atuando em estados
como: Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ser-
gipe, Pernambuco e Tocantins.

Mantendo um permanente canteiro de obras e
administrando um faturamento global em torno
de 20 milhões, ainda na jovialidade de um qua-
rentão, o jovem reitor deixa claro que tantas atri-
buições e responsabilidades não assustam pelo fato
de serem prazerosas, dentro das características her-
dadas do Pai idealizador. São 35 mil metros qua-
drados de área construída, além dos projetos em
andamento.

Mostrando a importância das atividades físicas,
recreativas e de lazer para a qualidade de vida dos
idosos, o curso de Educação Física, em parceria
com Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina e Di-
reito desenvolve o projeto denominado "Vida Ati-
va ou Melhor Idade".

Joao Leuson, reitor
da FIP - Faculdades
Integradas de
Patos, anuncia para
2010 a implantação
do curso de
Psicologia

Os alunos da FIP
- Faculdades
Integradas de
Patos estudam
com apoio de
equipamentos de
última geração
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A Universidade estadualA Universidade estadualA Universidade estadualA Universidade estadualA Universidade estadual
UEPB tem um quadro de quase 40 professores, e oferece cursos em diversas áreas, como ciências exatas, administração e computação

Novo avançoNovo avançoNovo avançoNovo avançoNovo avanço

Centro de Ciências Exatas e
Sociais Aplicadas (CCESA)
da Universidade Estadual da
Paraíba - UEPB, Campus VII,

localizado no bairro de Salgadinho, na
cidade de Patos, foi fundado com a de-
nominação de governador Antônio
Mariz, através da Resolução 08/2006 e
funcionou até dezembro de 2008 nas
dependências da antiga Escola Profissio-
nal Ministro Ernani Sátyro, no bairro
de Belo Horizonte, quando através de
permuta com a Escola Normal ocupou
as dependências do Colégio Capitão
Manoel Gomes. A troca foi importante
para as duas instituições já que enquan-
to a primeira ganhou mais espaço, a
segunda recebeu um prédio com in-
vestimentos de 100 mil reais, adequa-
do ao tamanho de sua demanda.

A UEPB, que conta com 37 professo-
res, a maioria de outras cidades, inclu-
indo neste rol o Estado de São Paulo,
18 funcionários e 1.100 alunos, oferece
três cursos, com as seguintes caracte-
rísticas:

CIÊNCIAS EXATAS
Na modalidade de Licenciatura Ple-

na, com habilitação em Química, Físi-
ca e Matemática, curso criado pela re-
solução 16/2006, do Consuni, justifica-
do pela carência de professores forma-
dos nessa área de conhecimento, mini-
mizando a multiplicação de leigos em
escolas públicas e particulares.

ADMINISTRAÇÃO
Criado pela resolução 016/2006, com

a proposta de formação profissional
para as diferentes funções de controle,
análise e planejamento das atividades
empresariais, especialmente nas áreas
de Finanças, Marketing, Recursos
Humanos, Informática e Gestão, com
reorganização das disciplinas científicas
e estruturas pedagógicas, capazes de en-
frentar as mudanças oriundas da glo-
balização, focadas nas pequenas e mé-
dias empresas, no momento em que o
Estado da Paraíba apresenta um núme-
ro proporcional de vinte novos negócios
para cada baixa.

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
Criado através da Resolução 017/

2006, em meio à importância dos equi-
pamentos digitais e aplicativos eletrô-
nicos no armazenamento e tratamen-
to de dados, o curso é baseado nas dire-
trizes curriculares estabelecidas pelo

O

Ministério da Educação e o perfil suge-
rido pela Sociedade Brasileira de Infor-
mática, com o domínio de técnicas e
formação profissional didático-pedagó-
gica, primando pelos conteúdos espe-
cíficos: Banco de Dados, Inteligência
Artificial e Programação.

Sob a direção da professora Rochane
Villarim de Almeida, a estrutura do
Campus VII da Universidade Estadual
da Paraíba é composta de 14 salas de
aulas, laboratórios de Química e Com-
putação, além de uma Biblioteca que
traz o nome do jornalista Virgílio Trin-
dade. Prestes a completar três anos de
funcionamento, graças à qualidade do
ensino proporcionado vem registran-
do a maior concorrência e, no último
concurso vestibular, se destacou em
meio às demais instituições de ensino
superior em termos de procura, alcan-
çando o patamar de 28 alunos por vaga
e 48 com relação à inclusão. A professora Rochane Villarim de Almeida dirige o Campus VII da UEPB, em Patos

A estrutura do Campus VII da Universidade Estadual da Paraíba inclui 14 salas, laboratórios e a biblioteca “Jornalista Virgílio Trindade”

P A T O S
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A vez da comunidadeA vez da comunidadeA vez da comunidadeA vez da comunidadeA vez da comunidade
Empreendedores de pequeno porte integram o público beneficiado pelas ações desenvolvidas pela Universidade Estadual da Paraíba

ExtensãoExtensãoExtensãoExtensãoExtensão

utro trabalho importante é
desenvolvido em meio às co-
munidades e segmentos da
economia, através de 17 pro-

jetos de extensão, cujas atividades esco-
lares são desenvolvidas no período da
tarde, uma vez que as aulas se realizam
nos turnos manhã e noite. Dentre os
mais importantes podemos citar:

SUPORTE AO SETOR DE CALÇADOS
Beneficiando os pequenos fabrican-

tes e comerciantes de calçados (gangor-
reiros), na organização de suas finanças
e etapas de produção, afim de identifi-
car investimentos e lucros, além do as-
pecto da divulgação e comercialização,
inclusive, com a criação de um blog des-
tinado a exposição permanente de suas
invenções na Rede Mundial de Com-
putadores.

CURSINHOS COMUNITÁRIOS
Proporcionando maior preparação

do público discente mais carente, para
disputar as vagas oferecidas pelas Uni-
versidades, com dicas importantes le-
vadas a efeito por profissionais do en-
sino, visando evitar disparidade na
concorrência com os que têm condi-
ções de bancar professores particula-
res e chegam a ocupar a grande mai-
oria das vagas.

CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA
Com noções básicas a partir do ensi-

no fundamental, para que as crianças
tenham a oportunidade de descobrir
desde cedo as maravilhas da computa-
ção e desperte às vocações existentes no
seu interior. Com relação a esse projeto
vale destacar o sucesso conquistado com
a turma pioneira da melhor idade, ou-
tro público alvo em potencial.

JUVENTUDE RURAL
Com experiência piloto desenvolvi-

da no município de São José de Espi-
nharas, através da exibição de filmes
educativos direcionados ao homem do
campo, utilizando técnicas e procedi-
mentos de controle às pragas, respeito
à natureza, além de inovações na pro-
dução. A iniciativa também desperta o
senso crítico e mostra a grande impor-
tância dos projetos comunitários.

LABORATÓRIO ITINERANTE
Em conjunto com a prefeitura,

professores e alunos percorrem as es-
colas públicas, levando noções e ex-

O

periências nas áreas de química, físi-
ca e matemática, além da prepara-
ção de docentes e monitores para o
melhor desenvolvimento de softs li-
vres, a exemplo do linux, com trei-
namentos para o seu manuseio.

COMPOSTAGEM DE LIXO
Leva à comunidade as técnicas mais

adequadas para o manuseio dos detri-
tos e aproveitamento de materiais im-
portantes que soltos na natureza podem
trazer prejuízos para a humanidade.
Divulga entre as pessoas a necessidade

de uma educação ambiental como for-
ma de preservar a vida, através de pro-
cedimentos simples que podem trazer
grandes resultados.

HORTAS DE PLANTAS MEDICINAIS
Antes de uma prática tradicional, o pro-

grama tem a preocupação de mostrar a
importância do tratamento natural atra-
vés da produção de plantas que têm o
poder de cura, instruindo não apenas o
seu manuseio, mas principalmente o
modo certo de utilização na cura de vá-
rios males que atingem a saúde.

Tereza Vitória Leite de Andrade, que
cursa o 5º período de Administração, é
uma prova concreta da importância da
UEPB para a região sertaneja, a partir do
momento que afirma que caso esta mo-
dalidade não fosse implantada em Patos,
deixaria de lado a vocação e faria qual-
quer um outro curso oferecido na Capi-
tal do Sertão por falta de condições finan-
ceiras para se deslocar a outros centros.

Bruna Rafaela Morais Menezes, alu-
na do 4º Período, sempre teve a pre-
tensão de fazer Administração e até co-
meçou em Paulo Afonso - BA, em uma
instituição particular. Residindo em
Tuparetama - Pernambuco, descobriu
as vantagens de transferência para Pa-
tos por duas razões: menor distância e
ausência de mensalidades. Hoje ela per-
manece na cidade universitária duran-
te a semana. Nos sábados e domingos,
marca presença em sua terra natal.

Entre os alunos das Universidades
de Patos, residentes em outras cidades
e que diariamente se deslocam em ôni-
bus especiais no desenvolvimento de
suas atividades acadêmicas estão: Paulo
Henrique, Laiana Karla, Maria Raquel
e Jakeline da Silva. Eles saem de Pom-
bal às 17horas e retornam às 23horas.
Alguns trabalham durante o dia e, ape-
sar do cansaço, deixam claro que vale
a pena pela qualidade do ensino.

Paulo Henrique, Laiana Karla, Maria Raquel e Jakeline da Silva moram em Pombal e estudam na Universidade Estadual, em Patos

Tereza Vitória Leite de Andrade e Bruna Rafaela Morais Menezes cursam Administração

P A T O S
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Uma luta de todosUma luta de todosUma luta de todosUma luta de todosUma luta de todos
Tentativa de implantar o mais importante curso da área de saúde no município de Patos une comunidade, políticos, professores e estudantes

Curso de MedicinaCurso de MedicinaCurso de MedicinaCurso de MedicinaCurso de Medicina

o contexto dos cursos uni-
versitários, a luta da soci-
edade organizada tam-
bém marca presença

como de fundamental importân-
cia para o seu progresso, mesmo
aquelas que não resultam nas con-
quistas esperadas, as quais dei-
xam lições importantes. Neste
particular aspecto vale relembrar
a união dos segmentos, inclusive
políticos, no tocante a implanta-
ção do curso de Medicina que,
contrariando a indicação de uma
comissão de alto nível,nomeada
peloreitor Thompson Mariz, aca-
bou seguindo para Cajazeiras. Re-
lembremos este capítulo da his-
tória recente: Fruto da iniciativa
do Grupo Independente de Aná-
lise e Ação Sócio Política de Pa-
tos, em janeiro de 2007 aconteceu
uma importante audiência públi-
ca na Associação Comercial e In-
dustrial com a participação de to-
das as entidades representativas
da sociedade e presença do reitor
da UFCG, Thompson Mariz que,
naquele momento manifestou
sua preferência por Cajazeiras,
mesmo com Sousa já integrando
a disputa e descartou o ingresso
da cidade de Patos na avaliação.

O fato provocou uma mobiliza-
ção de todos os setores, a partir de
reuniões com segmentos do cam-
pus de Patos, panfletagem e ato
público no centro da cidade, além
da elaboração de um abaixo assi-
nado, o que demoveu o magnífi-
co da ideia inicial, passando a con-
cordar com a apresentação de um
Relatório da Capital do Sertão e
envio da comissão de alto nível por
ele nomeada para a avaliação.

Dentro de todos os critérios es-
tabelecidos veio a grande surpre-
sa: a Comissão Avaliadora indicou
a cidade de Patos como a que pos-
suía as melhores condições para
sediar o curso de Medicina, no
Sertão da Paraíba. A apresentação
do relatório, na tarde de 11 de abril
de 2007, no auditório da UFCG,
em Campina Grande, acabou se
transformando em uma grande
polêmica, dada a posição prepo-
tente e antidemocrática do reitor
Thompson Mariz, que fugindo a
ética substituiu a leitura por uma
opinião própria, a qual ignorando
os indicativos técnicos declarava

N

voto ao município de Cajazeiras.
A sessão que deveria ser solene

acabou se constituindo em uma
grande polêmica, com o reitor

sendo tachado de traidor, palha-
ço e outros termos pejorativos
que, segundo os acusadores eram
compatíveis com sua postura, já

que passou a defender uma posi-
ção pessoal mesmo tendo a mis-
são de trabalhar pelo coletivo.

O mais intrigante em tudo isso
não chegou a ser a tentativa de
barrar a participação de Patos na
disputa, mas o fato de ter nome-
ado a comissão de avaliadores
que, com base em elementos, a
apontou como o lugar ideal. Tal
posicionamento que de pronto
atropelou o processo normal pas-
sou a ser motivo de uma ampla
mobilização, a partir da Assem-
bleia Legislativa que, por propo-
situra da deputada Francisca Mot-
ta, promoveu uma sessão especi-
al para tratar do assunto, oportu-
nidade em que os três municípi-
os concorrentes concordaram
com o aspecto técnico para a re-
ferida definição.

O Campus da UFCG em Patos foi contemplado mais tarde com o curso de Odontologia

Comissão que elegeu o município de Patos como sede do novo curso de Medicina, no âmbito da Universidade Federal de Campina Grande
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RRRRRelatório aprova cursoelatório aprova cursoelatório aprova cursoelatório aprova cursoelatório aprova curso
Avaliação conclui que a cidade de Patos reúne as melhores condições para implantação do sonhado curso de Medicina no Campus da UFCG

Duros na quedaDuros na quedaDuros na quedaDuros na quedaDuros na queda

Relatório de Avaliação para a
implantação do Curso de Me-
dicina no Sertão, assinado por

Vilma Lúcia Fonsêca Mendoza - Mé-
dica - Doutora em Psiquiatria, mem-
bro das comissões de especialistas em
ensino médio de MEC, de avaliação
dos cursos de Medicina do MEC e
INEP, da Comissão Consultiva de Me-
dicina do Mercosul Educacional e da
Comissão do Provão, especialista e
consultor em Educação Médica; Val-
derílio Feijó de Azevedo - Médico,
Doutor em Reumatologia da Univer-
sidade Federal do Paraná, membro
da Comissão de Avaliação dos Cur-
sos de Medicina do MEC e INEP,
membro da Comissão do Provão, es-
pecialista e consultor em Educação
Médica; Eurípedes Soares Filho -
Médico, Doutor em Cirurgia Geral,
Professor Adjunto IV da Universida-
de Federal do Piauí, fundador do cur-
so de Medicina da Universidade Es-
tadual do Piauí, diretor do Curso de
Medicina da Faculdade Novafapi, tra-
zia no seu parecer final a seguinte de-
claração: "A Universidade Federal de
Campina Grande, em princípio, des-
de que fossem realizados os investi-
mentos necessários nos campi e na
rede SUS, pode implantar o curso
pretendido em qualquer uma das três
cidades avaliadas. Entretanto, nesse
momento, de acordo com a metodo-
logia utilizada e critérios técnicos, a
cidade de Patos reúne melhores con-
dições para a implantação imediata do
curso pretendido.

O reitor Thompson Mariz, por sua
vez, na data de apresentação do re-
latório da comissão, dizendo tratar-
se de um resumo com o título: Aná-
lise do resultado apresentado pela
comissão de avaliação constituída
para subsidiar a discussão do Con-
selho Universitário em torno da im-
plantação de um curso de Medici-
na na UFCG, em uma das unidades
do Sertão, apresentou um parecer
bem diferente daquele que consta
do documento base: "Dando o re-
ferido valor que tem a relevância
social nesta escolha, defendemos,
sem nos sentirmos contrários ao
parecer elaborado pelos especialis-
tas, que Cajazeiras é, entre os três
municípios, aquele que deve sediar
o curso de Medicina, tendo em vis-
ta, entre outros motivos já apresen-
tados, carecer de maior atenção no
que diz respeito à indução do de-
senvolvimento local, pedra basilar

do Programa de Expansão das Uni-
versidades Federais empreendido
pelo Ministério da Educação".

Como se não bastasse o alto grau
de incoerência de quem dirige a ins-
tituição, os quadros demonstrativos
dos critérios da comissão e do reitor
foram totalmente adversos. Vejamos
o que dizia a comissão: Na infraestru-
tura do Campus: Salas de Aulas, La-
boratórios e Biblioteca; Corpo Docen-
te para o Curso de Medicina; Cober-
tura e Serviços de Unidades Saúde
da Família; Espaço Físico, Equipa-
mentos e Serviços de hospitais e de
ambulatórios, secundários, terciários
e quaternários; a cidade de Patos ven-
ce os dois outros concorrentes, em-
pata com Sousa no espaço físico de
ambulatórios e perde apenas no Pro-
jeto Político-Pedagógico.

No quadro demonstrativo do rei-
tor a situação era a seguinte: a cida-
de de Patos vence apenas com rela-
ção à Rede SUS, empata com Caja-
zeiras em laboratório, perde com re-
lação ao corpo docente e salas de
aulas, enquanto que os dois itens
onde Sousa vem citado: Projeto Po-
lítico Pedagógico e Biblioteca apare-
cem empatados com Cajazeiras.

Um grande ato de desagravo
é realizado no Sertão paraibano

Um ato que pode ser considerado de-
sagravo ao Sertão da Paraíba, parou o
centro da cidade de Patos na manhã do
dia 19 de abril de 2007, oportunidade
em que os segmentos sociais e repre-
sentação política comemoraram o resul-
tado da análise feita por avaliadores do
MEC, que elegeu a capital do Sertão
com as maiores condições para a insta-
lação do curso de Medicina. Em tom
de desabafo os manifestantes protesta-
ram contra o que consideraram prepo-
tência do reitor Thompson Mariz, em
não querer admitir o relatório da equi-
pe nomeada por ele próprio.

Todos os deputados estaduais de Pa-
tos se pronunciaram: Dinaldo Wander-
ley, Francisca Motta, Antônio Mineral e
Socorro Marques, a exemplo do vice-
prefeito Ivânio Ramalho, prefeito Na-
bor Wanderley, representantes do Cam-
pus da UFCG, vereador Bonifácio Ro-
cha em nome da Câmara, estudantes e
o bispo Dom Manoel dos Reis de Fari-
as, oportunidade em que o pastor dio-
cesano relembrou o compromisso fir-
mado entre os segmentos dos três mu-
nicípios e a direção da instituição de en-
sino superior, no qual a cidade eleita re-
ceberia o apoio das demais com relação
à instalação.

A mobilização continuou em várias
frentes, para garantir um processo trans-
parente sem a interferência de quem
deveria proceder como magistrado e to-
mava partido pessoal. Os oradores não
pouparam a figura do reitor pelo que
consideram prepotência, através de ati-

tudes antidemocráticas que tentavam
a todo custo atropelar o processo, des-
respeitando, inclusive, o Conselho Su-
perior da Universidade, que teria a
missão de decidir em reunião previs-
ta para 9 de maio de 2009, quando
também optou por Cajazeiras.

Talvez como ponto de compensa-
ção, para demonstrar mais uma vez
a importância da união da sociedade
em torno dos objetivos, mais tarde o
Campus da UFCG seria contempla-
do com o curso de Odontologia e,
atualmente, é forte concorrente com
relação à instalação de uma reitoria, a
partir do desmembramento da
UFCG com a criação da Universida-
de Federal do Sertão da Paraíba.

Com 20 cursos de graduação, per-
fazendo mais de 5.000 alunos, além
da pós-graduação em várias modali-
dades, somados ainda as modalida-
des desenvolvidas à distância através
da Unopar, Unipe, Uva e outras ins-
tituições, sem falar na chegada da
Escola Técnica Federal com a oferta
dos cursos de Calçados, Edificações e
Segurança do Trabalho, Patos man-
tém uma característica peculiar de Ci-
dade Universitária e centraliza neste
segmento um dos principais propul-
sores de progresso, com recursos
mensais circulando em altas cifras,
proporcionando o aquecimento per-
manente da economia, ampliando o
conhecimento e a mão-de-obra, fa-
zendo valer, antes de tudo, o cum-
primento da responsabilidade social.

#
Parlamentares uniram-se aos
esforços da comunidade,
inclusive a acadêmica, para
garantir o estudo da medicina
no município de Patos.

A luta pelo curso de
Medicina teve
manifestações públicas

  ARQUIVO

O
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Com cerca de cem mil habitantes, o município de Patos é um dos mais belos e

prósperos do Sertão da Paraíba. Sua área total vai além dos 500 quilômetros

quadrados, e tem como limites as cidades vizinhas de São José de Espinharas, Santa

Terezinha, São José do Bonfim, Cacimba de Areia, Quixaba, São Mamede e Malta. É,

atualmente, um dos maiores municípios paraibanos, não apenas no aspecto da

extensão e estrutura física, mas, destacadamente, pelo jeito alegre, sincero e acolhedor

de sua gente, disposição de trabalho da iniciativa privada, com ênfase no comércio e

na indústria, responsáveis pela geração de emprego, renda e tributos. O

desenvolvimento econômico lhe rendeu o título de "Capital do Sertão da Paraíba. Já

as belezas naturais e as características climáticas peculiares lhe deram o epíteto de

"Morada do Sol". Com o grande desenvolvimento da educação, tanto pública como

privada, qual será o próximo título a ser outorgado à cidade? O futuro dirá.

 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

Onde o Sol
faz morada
Onde o Sol
faz morada
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