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PF incinera 700 kg de maconha,cocaína e outras drogas P. 24mais

"

Junta Médica facilita a vida dos servidores
estaduais e realiza 50 atendimentos por dia P. 4

" Cagepa cria força tarefa para executar
operação tapa buracos em João Pessoa P. 7

"

Recursos serão aplicados em novas construções e na conclusão de obras que ficaram paralisadas nos últimos
seis anos, a exemplo dos Sistemas Adutores de Acauã e Congo e do projeto de Irrigação das Várzeas de Sousa. P. 5

Paraíba terá mais R$ 1 bilhão
em investimentos do Governo

Trotes e falsos ataques dificultam o
trabalho dos profissionais do Samu
Repórter de A União flagrou ação de um “simulador oficial” que fingiu estar
doente para “brincar” com o pessoal especializado no atendimento de urgência.
O fraudador chegou a ser hospitalizado, mas logo a farsa foi descoberta P. 9

"

  NATHIELLE FERREIRA
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A UNIÃO

O processo político
interessante verificar no cenário da po-
lítica brasileira os passos que os políti-
cos dão, fazendo marketing, para per-
manecer sempre em evidência na mídia.

É um jogo de cena a passos de tango. As figuras
– figurinhas e figurões – que militam no partida-
rismo se inserem em fatos que, muitas vezes, não
as cabem. Aí é o que se propaga: fulano ficou
ruim no filme; cicrano apareceu bem na fita.

Com o pluralismo partidário, adveio a frase:
esse político muda de partido como se troca
de camisa.

Depois, bem recentemente, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (decisão confirmada pelo Supre-
mo Tribunal Federal) considerou que o manda-
to pertence ao partido e não ao parlamentar.
Com isso, deu um nó no troca-troca de parti-
dos e pôs uma fechadura na porta das preten-
sões de muitos políticos.

Outra observação no cenário da política brasi-
leira refere-se ao paralelo do ‘fazer política’ e ges-
tão pública. Há uma mistura bastante perigosa
(para o eleitor e a população em geral), que ame-
aça produzir fatos maquiados. O político utiliza a
obra pública para mostrar que tem uma face bo-
nita. A capacidade de gestão da coisa pública fica
em segundo plano.

Nesse paralelo do ‘fazer política’ e da gestão
pública também se observa o desprezo pela efi-
ciência e a tolerância pelo apadrinhamento; o
gosto pelo nepotismo e a validade de atos con-
venientes a poucos. São ingredientes que inclu-

É
em, ainda, a perseguição e o alheamento à serie-
dade e à honestidade.

Assim, no decorrer dos tempos, o cenário da
política brasileira se firmou em bases precárias
diante do seu público: a sociedade.

As bases continuam minadas, como se consta-
ta pelo noticiário da imprensa, com repercussão,
atingindo o Senado, rescaldando a Câmara. É
difícil uma limpeza nesses maus-costumes. Mas
não é de todo improvável. Um conserto aqui e
ali, uma medida moralizadora de vez em quando,
vai se somando e abrindo caminho para acertos
e mais acertos.

Por isso que o processo político se ressente de
uma reforma abrangente na legislação que valida
os atos político-partidários. Também é algo tor-
tuoso. Os parlamentares não querem adotar leis
que lhes restrinjam privilégios no poder. Fica a
resistência a mudanças que eles consideram pre-
judiciais a pretensões avaliadas como legítimas.
Vide a prerrogativa da reeleição e o foro privile-
giado para agentes públicos com mandato.

Quando se fala em reforma político-partidária,
deve-se atingir também, em juízo de acréscimo,
o eleitor e o processo de votação. O eleitor ad-
quiriu vícios que fazem dele um instrumento de
corrupção em época de campanha eleitoral. O
voto voluntário também daria legitimidade ao pro-
cesso político.

A discussão sobre esse assunto deve ser prio-
rizada, para se levar adiante um projeto de ali-
nhamento com a realidade.

Turistas tem descontos
personalizados na Capital
Os turistas que visitam a cidade de João
Pessoa na alta e na baixa estação estão
sendo atendidos com um serviço que
tem sido de sucesso: o Convention
Card que foi lançado e implantado no
dia 21 de maio de 2008. Trata-se de um
cartão de descontos personalizado para
os turistas e visitantes que se hospe-
dam em hotéis ou pousadas associados
ao Convention Bureau de João Pessoa.

Associação para combater
crime através da internet
O combate à criminalidade praticado via
internet, (que mais cresce no mundo e
não tem legislação especifica em muitos
países) pode ganhar reforço na America
Latina, a partir da Paraíba. O presidente
da Associação Internacional para
Prevenção de Crimes Cibernéticos,
Mohamed Chawki, do Egito, quer
implantar no Estado um escritório da
institução e a proposta foi apresentada

no 1º Seminário Cibercrime e Coopera-
ção Penal Internacional - ISCCRIM 2009,
que se encerrou ontem em João Pessoa.

Ideme aponta alta no custo
de vida

O custo de vida subiu
0,57% no mês de
abril em João Pessoa
e acumula um
aumento de 1,88%
neste ano. O Instituto

de Desenvolvimento Municipal e Estadual
(Ideme) divulgou na quinta-feira (21) que
os artigos para residência – TV, som,
eletrodomésticos e móveis – puxaram a
alta do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), ao registrarem um percentual
médio de 4,52% no mês passado.

Capital sedia Oficina
sobre a cana-de-açucar
Representantes da Secretaria de Turismo
de João Pessoa participam na segunda-
feira(25), da 4ª Oficina de Planejamento

Civilização do Açúcar., no Hotel Cabo
Branco e terá a presença dos coordenado-
res do projeto na Paraíba, Pernambuco e
Alagoas. A realização da oficina na Capital
paraibana vai possibilitar aos coordenado-
res do projeto “Roteiro Integrado
Civilização do Açúcar” conhecerem os
novos roteiros turísticos vinculados ao
ciclo da cana-de-açuçar no Estado.

CBTU interrompe as
viagens de trens
A CBTU suspendeu todas as viagens de
trem entre João Pessoa e Santa Rita
que estavam previstas para ontem, por
causa das chuvas. As águas danificaram
uma parte da barreira que fica às
margens da linha férrea, no bairro de
Várzea Nova, em Santa Rita. Por causa
da suspensão das 14 viagens que
estariam programadas, cerca de oito mil
pessoas ficarão sem trem. Neste
sábado se tudo estiver dentro do
programado, as viagens serão
normalizadas.

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

Com o objetivo de resgatar a malha aérea nordesti-
na, que precisa integrar seus estados com os demais, o
presidente Lula em seu discurso na abertura da 9a Con-
ferencia Global sobre Viagens e Turismo do World Tra-
vel & Tourism Council (WTTC) confirmou que a avia-
ção regional pode ter subsidios do governo federal. Hoje
a malha se encontra de tal forma defasada que se o pas-
sageiro desejar viajar de João Pessoa para Fortaleza,
pela Gol por exemplo deve ir para Salvador e voltar
sobrevoando Recife e Joao Pessoa, num percurso muito
mais longo e caro. Para quem embarca no Aeroporto
dos Guararapes do Recife, o bilhete sai muito mais ba-
rato do que quem opta pelo Castro Pinto na Capital
paraibana.  O governo pretende de acordo com Lula
subsidiar rotas deficitárias mas que podem ser lucrati-
vas no futuro. Segundo o Ministro do Turismo Luiz Bar-
retto o seu colega da defesa, Nelson Jobim, é quem vai
cuidar do assunto, devendo o Nordeste ser a primeira
região beneficiada.

Governo federal estuda
subsidiar voos no NE

Visto para os EUA
 Cidadãos de 32 paises comemoram serem dispensa-

dos de vistos para ingressar nos Estados Unidos, mas
infelizmente nenhum deles pertence a America do Sul.
Para tentar mudar este quadro, o governo brasileiro vai
solicitar ao presidente Baracck Obama que os brasilei-
ros possam fazer parte do Visa Waiver Program (WWP),
fazendo com que aumente o fluxo turístico de ambos os
paises.  Tudo favorece o Brasil: o indice de recusa de vis-
tos americanos para brasileiros caiu de 13% para 5%.
Dos 20 maiores mercados de emissores de turistas para
os EUA, o  Brasil foi o único que manteve crescimento em
2009 (13% de janeiro a abril, enquanto o número mun-
dial caiu 10%).  Se o Brasil ingressar no programa e tem
chance de 90% para isso, os brasileiros ficam dispensa-
dos de pagar 131 dólares pelo visto.

Azul
Até 15 de julho os portadores do cartão Hipercard

podem comprar bilhetes da Azul Linhas Aéreas (que
ainda não voa para a PB) com 15% de desconto. A
Azul que iniciou voos em dezembro passado hoje co-
necta 12 cidades e em breve vai voar para Maringa
(PR) e Campo Grande (MT) e a partir de 1º de junho
para Maceió (AL).  A nova empresa ocupa o quarto
lugar em voos no Brasil com tarifas que tem atraído
muitos clientes. Uma passagem do Recife para Cam-
pinas (SP) pela companhia custa a partir de R$ 199.
Para obter o desconto via internet, o cliente deve digi-
tar "Hiper 15" no campo promocional, enquanto que
na reservas feitas diretamente pela central de atendi-
mento deve ser informado o código. Embora as reser-
vas devam ser efetuadas até 15 de julho a data final da
viagem pode ser até 31 de dezembro de 2009.

 Classe A
A Classe A operadora de

turismo de Bruno e Breno
Mesquita acaba de se as-
sociar ao João Pessoa Con-
vention & Visitors Bureau.
Fundada em 2000 a opera-
dora é especializada em
oferecer pacotes de via-
gens personalizados tanto
nacionais e internacionais,
bem como pacotes para
grupos que incluem hospe-
dagem, traslados, bilhetes
aéreos e passeios que são
comercializadas pelas
agencias de viagem. Se-
gundo o diretor Breno Mes-
quita a Classe A oferece os
melhores preços com qua-
lidade e ainda premia os
agentes de viagem com
carro OKm.

Trend
Operadora

A Trend Operadora
representada na PB
pelo diretor comercial
Anterio Junior em par-
ceria com a rede hote-
leira Eurosol levou um
grupo de 30 agentes de
viagem paraibanos e
potiguares para um
programa de visitas
aos pontos turísticos
das praias do litoral do
Rio Grande do Norte
de Tibau do Sul a Pipa.
Os paraibanos tiveram
momentos de lazer e
descontração e fica-
ram hospedados no
Eurosol Tibau.
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Emepa vai discutir
projetos de pesquisa

O objetivo do encontro é reunir todos os profissionais para uma abordagem geral
sobre os trabalhos já executados e os que estão em andamento, de 2004 até 2009

A

CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Empresa Estadual de
Pesquisa Agropecuária
(Emepa) realiza , nos pró-

ximos dias 26 e 27, na Estação
Experimental Benjamim Mara-
nhão, no município de Campo de
Santana, o Seminário Pesquisa
na Emepa: onde  estamos e para
onde vamos. O objetivo é reunir
todos os pesquisadores para
uma abordagem geral sobre os
projetos de pesquisa já executa-
dos e os que estão em andamen-
to, de 2004 até 2009. A reunião
também vai definir quais os pro-
dutos e as linhas de pesquisa que
devem ser priorizadas e segui-
das pela empresa.

Segundo José Costa, presiden-
te da Emepa, a proposta da nova
diretoria é ouvir cada pesquisa-
dor, conhecer as tecnologias de-
senvolvidas  e o resultado de
cada uma delas no contexto so-
cial da região.

A realização do seminário de-
verá contribuir para um diag-
nóstico de cada Estação Experi-
mental em termos de infraestru-
tura. De acordo com José Costa, a
Emepa pretende realizar um
programa de recuperação nas
fazendas, conjugando recursos
do Governo do Estado e do PAC.

Paraíba participa de fórum
que fez avaliação do PAC

A Paraíba foi representada na
VIII Reunião do Fórum Nacio-
nal dos Secretários de Sanea-
mento do Brasil, realizada na
quinta-feira (21), em Curitiba-
PR, pelo secretário de Infraes-
trutura do Estado, Francisco
Sarmento. Dentre os temas tra-
tados no evento, o PAC - Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento para o setor de Sanea-
mento foi o principal foco.

Durante o Fórum, cada Esta-
do apresentou os problemas
encontrados na execução das
obras. Foi debatida a forma de
superação dos entraves que
ameaçam o cumprimento dos
prazos de finalização do pro-
grama previsto para setembro
de 2010. O secretário Sarmen-
to, por sua vez, enfatizou que,
além de a Paraíba enfrentar os
problemas comuns aos demais
estados, encontrou-os acumu-
lados desde o início do progra-
ma, em meados de 2008.

 "Durante o processo de cas-
sação do ex-governador, não
apenas o PAC, mas também as
demais obras, ações e serviços

entraram em estado de letar-
gia. Assim, tudo o que necessi-
tava ser resolvido entre junho
de 2008 e fevereiro de 2009 fi-
cou como herança maldita
para o atual governo. Por esta
razão o PAC da Paraíba apre-
sentava em fevereiro de 2009 o
mais baixo índice de execução
física do país, menos de 2%.",
declarou o secretário na sua fala
no Fórum.

Além da explanação acerca
dos últimos acontecimentos
na Paraíba, Sarmento ressal-
tou que, em apenas 100 dias de
governo, todos os problemas
de titularidade, licença ambien-
tal, projetos e gestão executiva
estatal das obras foram resol-
vidos. "A Paraíba afasta-se a
passos largos das péssimas
condições iniciais encontradas
em relação ao PAC - Saneamen-
to", disse o secretário, toman-
do como base os índices de exe-
cução que subiram para uma
média mensal de mais de 30%.

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

Rio – Alcântara era contínuo do governo do Rio Gran-
de do Norte. Afonso Pena, presidente da República
(1906-1910), ia visitar o Estado. Alcântara pediu para
fazer parte da comitiva que ia esperar o presidente na
estação ferroviária de Nova Cruz, fronteira da Paraíba
com o Estado.

 O governador deixou. Mas o secretário do governa-
dor achou um absurdo. Onde se viu contínuo esperan-
do presidente? Chamou o Alcântara:

- O governador deixou, você vai. Mas antes do trem
chegar na estação, você salta no triângulo (ponto de ma-
nobra na entrada das estações).

O trem do governador chegou na frente. Alcântara
saltou no triângulo. Daí a pouco o trem do presidente
entrou no triângulo para fazer a manobra. Alcântara
subiu, foi entrando, deu com o presidente, foi o primei-
ro a dar as boas-vindas a Sua Excelência. E foi mostran-
do a cidade da janela.

O Conhaque de Lula

Afonso Pena
 Quando o trem do presidente chagou à estação, o go-

vernador, o secretário do governador, os puxa-sacos do
governador, todos levaram o maior susto. Era Alcântara
que aparecia na porta, ao lado do presidente, apresen-
tando-o às autoridades estaduais.

Seguem para Natal. Cansado, o presidente chega ao
palácio e pede logo um banho. De repente, abre a porta do
banheiro, mete a cabeça:

- Onde está o Alcântara?
Alcântara aparece, entra, sai. Ninguém entendia nada.

E Alcântara sendo chamado, e Alcântara atendendo.

Alcântara
No dia da partida, à beira

do cais (o presidente voltou
de navio), Afonso Pena cha-
mou Alcântara, deu-lhe um
abraço e lhe falou alguma
coisa ao ouvido. Alcântara
sorriu, saiu, não disse nada
a ninguém.

Um mês depois, o Diário
Oficial publicava um ato de
Afonso Pena nomeando Al-
cântara administrador do
porto de Santos. Foi um es-
cândalo. .

 No bolso do paletó, tama-
nho portátil, Alcântara car-
regava uma garrafinha de
conhaque francês. E Afonso
Pena era maluco por um go-
linho de conhaque francês.

 Lula
 Lula também. Como Afon-

so Pena, Lula também gosta
de um conhaquezinho fran-
cês. Se não tiver, vai qualquer
um, qualquer coisa. A diferen-
ça é que Afonso Pena era um
grato. E Lula “um ingrato”.

Como o vendedor de mous-
se na praia de Ipanema, “não
sou eu quem diz”. É o Carlos
Chagas, em artigo que está
viajando pela internet: 1. - “A
política costuma ser a arte
do esquecimento. E da ingra-
tidão, também. A mais re-
cente escorregadela verbal
do presidente Lula não ge-
rou um simples gemido de
protesto por parte daqueles
na obrigação de defender a
imagem de antigos líderes”.

"Foods"
Está ficando nojenta, intolerável, no Brasil, essa mania

de escrever tudo em inglês, como se o país não tivesse
uma língua oficial. O "Festival de Natal", que está sendo
preparado, já virou "Christmas Festival". O Ancelmo Góis
tem razão de reagir: - "Christmas Festival é o cacete"!

E agora, dois capiaus, o catarina da Sadia e o goiano da
Perdigão, que especularam em dólar e faliram, junta-
ram-se com os milhões do BNDES, que se chama Ban-
co Nacional (sic) de Desenvolvimento Econômico e So-
cial). Pois o nome da nova Sadigão é "BRFoods".

O BNDES devia ser proibido de associar-se a empresa
estrangeira.
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Junta Médica facilita vida de servidor
e realiza até 50 atendimentos por dia

Médicos realizam perícias para concessão de licença, afastamento e aposentadoria. Doença do coração é o caso mais comum que acomete funcionários

o térreo do primeiro
bloco da PBPrev o mo-
vimento é constante.
Ali, funciona a Junta

Médica, órgão vinculado dire-
tamente ao Gabinete do secre-
tário de Administração. No
hall de entrada, a recepção com
muitas cadeiras. É para lá que
se dirige o servidor estadual
com problema de saúde e pre-
cisa de licença médica, de um
afastamento temporário do
trabalho para acompanhar
uma pessoa da família em tra-
tamento médico, ou, ainda que
deu entrada num processo de
aposentadoria, assim como
aqueles que são aprovados em
concursos.

Cinquenta atendimentos são
realizados por dia sempre no
horário da manhã, das 8 horas
até as 12 horas. Na sexta-feira,
o expediente vai até as 13 ho-
ras com uma equipe de 11 pro-
fissionais, em João Pessoa e,
também, em mais nove unida-
des regionais situadas em
Campina Grande, (um gerente
e mais cinco médicos) Montei-
ro, Cuité, Patos, Piancó, Catolé
do Rocha, Cajazeiras, Sousa e
Princesa Isabel, (um gerente e
mais dois médicos).

Para exames destinados à
aposentadoria, o atendimento
é feito apenas na quarta-feira.

O atual diretor, Paulo Helos-
man, clínico geral com especia-
lização em perícia médica, re-
vela que a gerência geral homo-
loga todos os laudos emitidos
pelas unidades regionais. As
patologias mais comuns que le-
vam à aposentadoria por inva-
lidez são cardiopatias, cânce-
res e alguns problemas psiqui-
átricos como esquizofrenia e
psicose maníaco depressiva.

EQUIPE
Desde 1986 que a equipe que

compõem a Perícia Médica do
Estado é a mesma. No grupo es-
tão cardiologistas, otorrinolo-
gistas, psiquiatras, ortopedis-
tas, gastroenterologistas, gine-
cologistas e clínicos gerais.

Apesar destas especialidades,
os médicos têm que fazer espe-
cializações em Medicina do Tra-
balho e Perícia Médica, que são
ministrados em universidades
federais, sob a orientação da So-
ciedade Brasileira de Perícia Mé-
dica e Medicina do Trabalho.
Eles contam ainda com enge-
nheiros do trabalho que fazem
avaliação do ambiente de tra-
balho e dos riscos para o servi-
dor, para casos de concessão de
gratificações por periculosida-
de e por insalubridade.

N
Naná Garcez
DA SECOM

Para a concessão das licen-
ças ou aposentadoria por in-
validez, os médicos levam em
consideração os exames que
fazem e a ficha individual do
paciente. No caso das gestan-
tes, o direito à licença ocorre a
partir do oitavo mês. Quando
acontece da criança nascer
antes da licença, é necessário
levar a declaração da mater-
nidade e a certidão de nasci-
mento do filho.

Os casos mais frequentes de
licença médica são gerados
em decorrência das osteoar-
trose (reumatismos), doenças
cardiovasculares, cânceres,
transtornos mentais (depres-
são, fobias e síndrome do pâ-
nico). De acordo com o médi-
co cardiologista Fernando
Carneiro, a medicina evoluiu
muito e hoje, é necessária uma
reavaliação periódica de apo-
sentadoria por invalidez por-
que há tratamentos que per-
mitem o retorno do funcioná-
rio ao trabalho. "Antes, um
AVC (acidente vascular cere-
bral) era definitivo, hoje, se
encaminha para o centro de
reabilitação e acontece de a
pessoa se recuperar". No caso,
o Estado mantém o Centro Os-
car Bandeira de Moura, que
funciona ao lado do Hospital
Edson Ramanho, no bairro
Treze de Maio, em João Pessoa.

AGENDAMENTO EM 10 DIAS
Na sede da Gerência Central

de Perícia Médica todo proces-
so é informatizado. São dez
consultores, mais o ambiente
da recepção, a sala de proces-
sos administrativos, a sala de

reunião e também a Perícia
Médica da PBPrev. Atualmen-
te, por decisão da nova dire-
ção do instituto de previdên-
cia, quando o servidor der en-
trada no pedido de aposenta-
doria, o agendamento da pe-
rícia deve ser feito em 10 dias,
para agilizar o processo e o
atendimento ao direito do
funcionário.

Já a Perícia Médica da PB-
PRev atende as solicitações de
benefícios dos servidores do
próprio instituto e também de
descendentes dos funcionári-
os estaduais, como a conces-
são de pensão ao maior invá-
lido, em casos de portadores
de patologias que os impeçam
de trabalhar, como distúrbi-
os psiquiátricos, demências e
algumas deficiências físicas.
Assim, o filho sendo inteira-
mente dependente do respon-
sável, mesmo que maior de
idade, tem direito a receber
pensão em valor equivalente
à remuneração do responsá-
vel (pai ou mãe).

Licença é concedida mediante
exame e a ficha do paciente

#
Todo processo é
informatizado e
agendamento de
perícia é feito em 10
dias no decorrer
da entrada na
aposentadoria

Atestado e exame não
trazem nome de doença

Pode ser concedida licença ao
servidor por motivo de doença,
comprovada por junta médica
oficial, do cônjuge, do companhei-
ro, dos pais, dos filhos, do padras-
to, da madrasta, do enteado ou
de dependente que viva às suas
expensas devidamente indicado
no registro funcional. Esta licen-
ça somente será deferida se a as-
sistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser
prestada simultaneamente com
exercício do cargo ou mediante
compensação de horário.

O afastamento é permitido
sem prejuízo da remuneração
do cargo efetivo, até 30 dias, po-
dendo ser prorrogada por mais
30 dias, mediante novo parecer
de junta médica oficial e, exce-
didos estes prazos, sem remu-
neração e sem contagem de
tempo de serviço, renovado o
exame por junta médica a cada
60 dias. Essa licença não poderá
ser repetida sem o interstício
mínimo de doze meses.

LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE

Será concedida ao servidor a
licença para tratamento de saú-
de, a pedido ou de ofício, com
base em perícia médica, sem pre-
juízo da remuneração a que fi-
zer jus. Para licença de até cinco
dias, o exame médico poderá ser
feito por profissional da reparti-
ção onde o servidor for lotado, e,
no caso de licença por período
superior, o exame deverá ser pro-
cedido por junta médica oficial.
Sempre que necessário, o exame
médico será realizado no local
onde se encontre o servidor.

Inexistindo serviço médico ofi-
cial no local onde estiver o servi-
dor, será aceito atestado forneci-
do por médico particular. Mas, o
atestado somente produzirá efei-
tos depois de homologado pela
Junta Médica Oficial.

O servidor que, durante o mes-
mo ano, perfizer 30 dias de licen-
ça para tratamento de saúde,
consecutivos ou não, somente
poderá obter nova licença medi-
ante prévia inspeção por perícia
médica oficial. Quando termina
o prazo da licença, o servidor é
submetido a nova inspeção mé-
dica, que concluirá pela volta ao
serviço, pela prorrogação da li-
cença ou pela aposentadoria.

Para preservar o funcionário
de qualquer constrangimento ou
discriminação, o atestado e o
laudo da junta médica não se re-

ferirão ao nome ou à natureza
da doença, salvo quando se tra-
tar de lesões produzidas por aci-
dentes em serviço, doença pro-
fissional ou doença grave, con-
tagiosa ou incurável, tuberculo-
se ativa, alienação mental, escle-
rose múltipla, neoplasia malig-
na, cegueira posterior ao ingres-
so no serviço público, hansenía-
se, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, paralisia irreversível
e incapacitante, espondiloartro-
se anquilosante, nefropatia gra-
ve, estados avançados do mal de
Paget (osteíte deformante), Sín-
drome de Imunodeficiência Ad-
quirida - AIDS e outras especifi-
cadas em lei.

LICENÇA-MATERNIDADE
O Estatuto do Servidor estabe-

lece que será concedida a licença
à servidora gestante por 180 dias
consecutivos, sem prejuízo da
remuneração. A licença poderá
ter início no primeiro dia do nono
mês de gestação, salvo antecipa-
ção por prescrição médica.

 Quando ocorre o caso de nas-
cimento prematuro, a licença terá
início na data do parto. E, nos ca-
sos de natimorto e aborto, a ser-
vidora será submetida a exame
médico, que determinará o prazo
do retorno ao serviço ou recomen-
dará a conversão do afastamen-
to em licença para tratamento de
saúde por prazo tecnicamente
adequado, superior a trinta dias.

Para amamentar o próprio fi-
lho, até a idade de seis meses, a
servidora lactante terá direito,
durante a jornada de trabalho, a
uma hora de descanso, que po-
derá ser parcelada em dois perío-
dos de meia hora. Em caso de
adoção ou obtenção de tutela ju-
dicial de criança com até um ano
de idade, serão concedidos 90
dias de licença remunerada. Mas,
se a criança tiver mais de um ano
de idade, o prazo será de 30 dias.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Servidores estaduais são atendidos na recepção de um dos blocos da PBPrev

#
Casos de doença
em membros da
família justificam o
afastamento dos
servidores do local
de trabalho

  FOTO: SECOM
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Paraíba terá R$ 1 bilhão em obras
Investimento proporcionará desenvolvimento econômico e social ao Estado, que voltará a crescer, retomando serviços que estavam paralisados

Paraíba vai receber um
investimento de cerca
de R$ 1 bilhão em obras

que vão proporcionar o desen-
volvimento econômico e social,
segundo informou ontem o go-
vernador do Estado durante en-
trevista coletiva à imprensa de
Campina Grande, logo após a
abertura do Seminário Regional
de Artesanato, no Garden Ho-
tel. Ele aproveitou a conversa
com os jornalistas para fazer
um breve balanço dos quase 100
dias de governo.

Durante toda esta sexta-fei-
ra (22), o governador cumpriu
uma extensa agenda adminis-
trativa na cidade de Campina
Grande. Seu primeiro compro-
misso foi com os artesãos, a
quem garantiu apoio incondi-
cional, enquanto estiver à fren-
te da administração estadual.
Em seguida, almoçou com lo-
jistas e renovou o compromis-
so de dar o apoio necessário ao
sucesso da Campanha Liquida
Campina 2009. Depois, visitou
as instalações da Faculdade
Facisa, do Hospital da Funda-
ção Assistencial da Paraíba
(FAP), e inspecionou as obras
do conjunto habitacional Coli-
nas do Sol, que estavam parali-
sadas desde outubro de 2008.
São 406 casas tipo duplex.

Na visita que fez ao Hospital
da FAP, o governador assinou
ato de doação no valor de R$
292 mil, que vão garantir a
concretização da compra de
um acelerador linear. Ele este-

A
Cleane Costa
REPÓRTER

ve acompanhado de auxiliares
do Governo do Estado e de li-
deranças políticas, e revelou
que estão previstos investi-
mentos de aproximadamente
R$ 1 bilhão em novas constru-
ções e conclusão de obras que
ficaram paralisadas nos últi-
mos seis anos, a exemplo dos
Sistemas Adutores de Acauã e
Congo e do Projeto de Irriga-
ção das Várzeas de Sousa,
além da construção do siste-
ma adutor de Capivara, do
Centro de Convenções de João
Pessoa, de 36 hospitais - dos
quais 12 prioritários - e de 19
escolas. E ainda a execução do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) - Água e Sa-
neamento, do Projeto Coope-
rar e da duplicação da BR-104.

PRIORIDADE
Entre essas obras, ele disse ser

prioritária a conclusão do Hos-
pital de Trauma de Campina
Grande, para o que serão neces-
sários cerca de R$ 100 milhões.
Sobre esse hospital em particu-

lar, disse esperar que sua estru-
tura física fique pronta até o fi-
nal do ano, faltando apenas a
aquisição dos equipamentos.

O governador observou que,
desse modo, agia diferente do
ex-administrador estadual,
que não deu prosseguimento a
obras importantes para a po-
pulação e para o desenvolvi-
mento da Paraíba, a exemplo
da adutora de Acauã, “que não
caminhou, apesar de eu ter
deixado todo material para
sua construção".

ADUTORA
Entre as obras específicas para

a cidade de Campina Grande, o
governador citou a construção
da adutora de São José, que vai
garantir água por 30 anos para
a população, "que um dia sofreu
com um racionamento que
provocou o desconforto das
famílias". Ele disse ser uma
obra relevante "porque a falta
de água é um elemento de limi-
tação do potencial de desenvol-
vimento econômico da cidade,
que precisa ter um abasteci-
mento compatível com as suas
necessidades humanas e sociais
e poder continuar crescendo".

Outra obra que vai proporcionar
maior desenvolvimento para
Campina Grande é a duplica-
ção da BR-104, que liga a cidade
ao município de Caruaru, em
Pernambuco, e onde serão in-
vestidos cerca de R$ 300 milhões
em parceria com o governo fe-
deral, que já delegou a obra ao
Governo do Estado, a exemplo
do que fez com a duplicação da
BR-230.

Artesãos recebem garantia de apoio às atividades
No encontro que manteve

com cerca de 600 artesãos das
regiões do Curimataú, Brejo,
Agreste e Cariri, no Centro de
Convenções Raimundo Asfo-
ra, no Garden Hotel, o gover-
nador garantiu seu apoio ao
artesanato, que considera não
somente uma manifestação
artística, mas um setor que
desempenha um papel econô-
mico efetivo no Estado e na
vida das pessoas envolvidas.

A presidente de honra do
Programa de Artesanato da
Paraíba, Sandra Moura, por
sua vez, manifestou sua dis-
posição em contribuir para
que o setor venha a ser um
projeto estruturante por con-
siderar o trabalho dos arte-
sãos paraibanos digno de um
mercado global e por isso já
utilizou diversas peças nos
seus trabalhos como arquite-
ta na ambientação de vários
locais, inclusive do próprio
Hotel Garden. "Vamos rees-
crever a história do artesana-
to paraibano", conclamou.

O representante dos arte-

sãos, Severino Alves, disse es-
perar com o apoio do Governo
do Estado na realização de
eventos entre outras ações que
possam dar visibilidade ao
artesanato paraibano; en-
quanto o diretor técnico do Se-
brae, Pedro Aurélio, destacou
a parceria com o Governo que
será reafirmada na realização
do Salão do Artesanato Parai-
bano, em Campina Grande, a
partir do dia 5 de junho.

Representando o prefeito
Veneziano Vital do Rego, a
primeira-dama do município,
Ana Cláudia Nóbrega Vital
do Rego, ressaltou os novos
tempos de parceria vividos
por Campina Grande e se
comprometeu em continuar
reivindicando e lutando em
prol dos artesãos para que eles
estejam na vitrine do merca-
do paraibano e internacional.

LOJISTAS
O governador do Estado re-

novou também seu compro-
misso com os lojistas campi-
nenses de dar todo o apoio ne-

Emater debate Programa
Nacional de Biodiesel

Os secretários Ademir Al-
ves de Melo (Planejamento e
Gestão e Ruy Bezerra Caval-
canti (Desenvolvimento da
Agropecuária e da Pesca),
participaram ontem pela
manhã na sede da Empresa
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Emater), na es-
trada de Cabedelo, de um en-
contro que discutiu a implan-
tação de pólos de Biodiesel na
Paraíba. O projeto foi apresen-
tado no auditório da empresa
pelo coordenador do Progra-
ma Nacional de Biodiesel do
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), Mar-
cos Antonio Viana Leite.

Para a implantação dos pó-
los de biodiesel no Estado foi
criado um Grupo de Traba-
lho que está discutindo ações
estratégicas. Este grupo é for-
mado por várias entidades
governamentais e não-go-
vernamentais, como o Minis-
tério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), Petrobras,
Banco do Brasil, BNB, Coo-
perativa Vínculus, Federa-
ção dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado da
Paraíba (Fetag), prefeituras
municipais, lideranças sindi-
cais, entidades de pesquisa e
assistência técnica.

O secretário Ademir Melo
destacou que existe hoje na
Paraíba motivação para o
plantio das oleaginosas e que
a instalação de uma usina de
biodiesel e a plantação de
oleaginosas devem incre-
mentar os postos de traba-
lho e a agricultura familiar
na Paraíba. "Será a oportu-
nidade de geração de empre-
go e renda e uma forma tam-
bém de contribuir para a gra-
dativa participação de com-
bustíveis naturais renová-
veis, face ao inevitável desa-

parecimento dos hidrocar-
bonetos", afirmou.

O secretário de Desenvol-
vimento da Agropecuária e
da Pesca (Sedap), Ruy Bezer-
ra Cavalcanti, afirmou que a
produção de sementes de gi-
rassol na Paraíba por agri-
cultores envolvidos no pro-
jeto vai ser adquirida pela Pe-
trobras. O preço já está esta-
belecido, é o equivalente ao
preço da soja mais 10%. Ini-
cialmente o projeto vai bene-
ficiar mil pequenos agricul-
tores, mas o programa pre-
vê a produção em 10 mil hec-
tares envolvendo cerca de 5
mil produtores. Três empre-
sas estão na parceria com a
Petrobras: A Emater, a Coo-
nap e Vinculus. Segundo o
secretário esta será uma nova
oportunidade de mercado. A
previsão é de que os polos de
biodiesel na Paraíba vão tra-
balhar inicialmente com 76
municípios já selecionados.

O coordenador do Progra-
ma Nacional de Biodiesel do
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), Mar-
cos Antonio Viana Leite, afir-
mou que veio à Paraíba con-
tribuir com as ações que es-
tão sendo desenvolvidas
aqui pelo Governo do Estado
e o MDA. Destacou que a prin-
cípio serão instalados na Pa-
raíba dois polos de produção
de oleaginosas e na reunião ele
apresentou o projeto. Marcos
Antonio adiantou que a ideia
é criar núcleos de produção
no Estado. A nível de Brasil o
programa está crescendo a
cada dia com foco na inclusão
social, na agricultura famili-
ar. No Nordeste o projeto vai
beneficiar na próxima safra
cerca de 50 mil famílias. Ele
espera uma boa adesão ao
Programa Nacional de Pro-
dução e Uso do Biodiesel por
parte dos agricultores.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

#
As obras do conjunto
habitacional Colinas
do Sol, com 406 casas
tipo duplex, estavam
paralisadas desde
outubro de 2008

Josélio Carneiro
REPÓRTER

cessário ao êxito da campanha
'Liquida Campina 2009', que
acontecerá no segundo semes-
tre deste ano, em mês ainda a
ser definido. Ele destacou a ne-
cessidade de se investir numa
organização não governamen-
tal, "porque quando assim se
faz a gente tem uma resposta
muito mais rápida e, sobretu-
do, um custo muito menor
para as ações do Estado". O
presidente da CDL de Campi-
na Grande, Hilton Mota Filho,
considerou de extrema impor-
tância o apoio do Governo do
Estado, sem o qual não seria
possível a realização da 'Liqui-
da Campina 2009'.

Hilton Mota lembrou que no
ano passado os lojistas arre-
cadaram R$ 35 milhões nos 10
dias de realização da campa-
nha. A meta para este ano é
que se atinja R$ 40 milhões em
vendas e a adesão de mil lo-
jistas. Também serão parcei-
ros da campanha a Prefeitura
de Campina Grande, o Sebrae,
Bancos do Brasil e do Nordes-
te, Hipercard e São Braz.

Projeto do biodiesel é apresentado por Marcos Viana, do MDA

  MARCOS RUSSO
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Cefor retoma atividades
com curso de Radiologia

Participação é gratuita e começa na próxima segunda-feira, beneficiando 300
alunos, em quinze turmas, distribuídas nas cidades de João Pessoa e Campina Grande

A atual crise econômica vem
provocando uma ferrenha com-
petição entre companhias de avia-
ção, operadoras e agências de tu-
rismo. A modalidade "voe agora,
pague depois" apresenta novos
matizes, pacotes diversos e opções
de pagamento flexíveis, que
põem o mundo inteiro ao alcance
do turista brasileiro. O resultado
mais imediato desta nova tendência turística é a progra-
mação de viagens a países ou locais que até então não
figuravam com distinção no mapa mental do turista pa-
raibano. Hoje, se fala de viagens a Budapeste, Bucareste,
Istambul, Barcelona, Johanesburgo, Dubai, Praga e ou-
tros lugares mais exóticos, geralmente oferecidos sem
grande assistência ou informações sobre as atrações e
opções turísticas disponíveis no local. Tudo é feito na
base do "compre agora, descubra depois".

Recentemente, várias pessoas nos contataram pedin-
do dicas sobre Praga, uma das novas destinações mais
populares do momento. Revisitamos memórias de
alhures no Leste Europeu; consultamos artigos recen-
tes sobre esta bela cidade; imaginamos o que faríamos
hoje com um pacote turístico de três dias, se a nossa
visita fosse a primeira à cidade conhecida como a Pé-
rola do Oriente. Nossa proposta é bem simples.

Antes de viajar, leia ou releia o livro A Insustentável
Leveza do Ser, de Milan Kundera. Ele mesmo, aquele
livro que você recebeu de presente de Natal ou Dia
dos Namorados, há muitos anos, e que havia esqueci-
do numa prateleira. Lembra-se dele? Limpe a poeira,
leia-o bem devagarzinho, curtindo tudo levemente e
com muito afeto. Esqueça também todos os pensamen-
tos ou conhecimento que você possa ter sobre Kafka e
sua obra; a enorme bagunça deixada pelos ex-gover-
nantes comunistas, como também todas as ideias pre-
concebidas ou estereótipos da cidade onde a primave-
ra ficou triste e cinzenta no dia 28 de agosto de 1968.

A Praga de hoje é um cidade vibrante, cosmopolita,
com restaurantes de alta qualidade e uma nova gera-
ção de designers sofisticados e consumidores exigen-
tes que estão ajudando rapidamente a desfazer a insi-
pidez e as misconcepções do passado. Apesar do pas-
so-rápido das mudanças, as cem torres góticas, as ruas
calçadas com pedras redondas e paralelepípedos, as
pontes históricas, e uma safra eterna de supermodelos
ainda continuam lindas. E como... O escritor austría-
co, Gustav Meyrink, sintetizou divinamente bem, na
segunda década do século XXII, o significado do nome
da capital checa, quando escreveu: "... Praga não rece-
beu em vão o seu nome. Na realidade é um lugar onde
a vida corre através duma propensão estreita entre a
existência mundana e supramundana, e não há outro
local onde esses dois mundos fiquem tão perto..."  Em
2009, a frase de Meyrink ainda é relevante.

Praga é música. De todo tipo também. Você pode
assistir os concertos maravilhosos do Castle Gala Con-
certs na Basílica de São Jorge, localizada no Castelo de
Praga, uma das igrejas mais antigas de Praga, que se-
gundo os restauradores aparenta ter sido construída
originalmente no ano 920. Ou, pode também curtir
uma ópera na Státní Opera House, cujo programa para
o verão de 2009, inclui Madame Butterfly, Nabucco e
outras óperas famosas.

Praga: com açúcar, com leveza

Palmari H. de Lucena

Antes de viajar,
leia o livro
A Insustentável
Leveza do Ser, de
Milan Kundera...

*Palmari H. de Lucena é consultor internacional

palmari@gmail.com

PRIMEIRA PARTEIvandro Oliveira
DA SECRETARIA DA SAÚDE

Secretaria Estadual da
Saúde (SES) retoma as
atividades pedagógicas

do Centro Formador de Recur-
sos Humanos (Cefor) na próxi-
ma segunda-feira (25), com a
realização de uma aula inau-
gural, às 19 horas, do curso de
Habilitação Técnica em Radio-
logia, beneficiando 300 alunos
em 15 turmas distribuídas nas
cidades de João Pessoa e Cam-
pina Grande.

O curso foi suspenso pelo Mi-
nistério da Saúde, em virtude
dos desmandos administrati-
vos praticados pela gestão an-
terior e denunciados pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF).
Esta semana, o Diário Oficial da
União publicou extrato de adi-
tivo renovando o convênio en-
tre a secretaria e o Ministério
da Saúde, no valor de R$ 2,024
milhões.

O curso é gratuito, terá dura-
ção de 18 meses e se destina a
qualificar as pessoas que já
atuam no mercado e que não
possuem o exercício da profis-
são regulamentado em lei. As
aulas serão ministradas no Ce-
for e na Faculdade Santa Emí-
lia de Rodat, em João Pessoa, e
na Escola Paulista de Ensino/
Enfermagem, em Campina
Grande. O técnico em radiolo-
gia desempenha suas funções
em hospitais públicos e priva-
dos, clínicas, centros de saúde,
institutos especializados no
serviço de radiologia médica
para diagnósticos.

Cooperar vai promover workshop
Promover o intercâmbio en-

tre os servidores e comparti-
lhar  ideias e experiências. Com
esse objetivo,  o Projeto Coope-
rar realiza, nos  próximos dias
25 e 26,  o Workshop Panora-
ma do Novo Cooperar.

O evento será realizado no
Hotel Village, em Campina
Grande, e contará com a parti-
cipação de 100 servidores in-
cluindo as quatro gerências re-
gionais – Areia, Itaporanga,
Patos e Pombal. Além de inte-
ragirem, os servidores partici-

parão de palestras que visam
estimula-los e melhorar ainda
mais o desempenho de todos
diante de suas funções.

O Workshop Panorama do
Novo Cooperar terá início na
segunda-feira às 14 horas com
a palestra de abertura do ges-
tor Plácido Pires e contará com
a participação do representan-
te do Banco Mundial, Raimun-
do Nonato Caminha que falará
sobre o acordo de empréstimo
entre o banco e o Governo do
Estado e sobre os novos cami-

nhos do Cooperar. “O nosso ser-
vidor é a essência do Cooperar,
por isso, uma de nossas metas
é trabalhar a valorização e a
integração de todos eles.

O Workshop Panorama do
Novo Cooperar irá marcar o
início dessa valorização. Além
disso, esse momento será de
troca de experiências entre to-
dos o que serve para enrique-
cer ainda mais o trabalho de
cada um”, ressaltou o gestor
Plácido Pires.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O curso vai ensinar aos estudantes todas as técnicas em radiologia

A

De acordo com Rita Pereira,
diretora geral do Cefor, a carga
horária da qualificação profis-
sional é de 2,8 mil horas, sendo
1,3 mil horas de aula e 1,5 mil
horas de estágio supervisiona-
do. “O que oferecemos é uma
vasta prestação de serviços à
população. É uma grande opor-
tunidade para que as pessoas
se atualizem e melhorem o de-
sempenho profissional”, acre-
dita.

A diretora disse que a reto-
mada das atividades do Cefor
representam uma importante
conquista da atual gestão e
uma demonstração de com-
promisso com as pessoas, “so-
bretudo quando estamos ga-
rantindo que elas possam con-
cluir seus cursos”.

 “Estamos retomando o cro-
nograma normal de trabalho
do Centro, mesmo diante de
tantos problemas, mas esta-
mos trabalhando com o apoio
do secretário José Maria de
França, para resgatar a credi-
bilidade e a referência que sem-
pre tivemos perante a socieda-
de paraibana”, assegura Rita
Pereira

CERTIFICAÇÃO DE AGENTES
O I Curso de Desenvolvimen-

to Profissional de Agentes Lo-
cais de Vigilância em Saúde foi
encerrado ontem.

Foram formados pelo Cefor
32 trabalhadores do Sistema
Único de Saúde (SUS) dos mu-
nicípios de Boqueirão e Quei-
madas.

REPRODUÇÃO
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Força tarefa da Cagepa
tapa buracos na Capital

Os serviços foram iniciados em diversos bairros de João Pessoa e  meta é executar
durante três finais de semana a reposição de mil metros quadrados de pavimento Voando álcool

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Para não dizerem que esta co-
luna faz apologia de bebidas al-
coólicas, devo confessar que senti
um frio na espinha ao ler ontem
sobre a prisão de um piloto re-
provado em teste de bafômetro.
Piloto de avião, bem entendido,
senão a espinha não teria esfria-
do. A prisão ocorreu quarta-fei-
ra passada no aeroporto de He-
athrow, em Londres. O piloto,
cujo nome não foi revelado, é da companhia American
Airlines, e estava a 20 minutos de decolar com destino a
Chicago, nos Estados Unidos.

Não foi apenas a notícia da prisão que pousou no meu
sistema nervoso. Desembarcou com ela um registro que
provocou tremedeira no corpo inteiro. Querem saber por
quê? Anotem aí: na Índia, a competição acirrada entre em-
presas aéreas está causando uma onda de pilotos barra-
dos no teste de bafômetro. Segundo a agência de aviação
civil de lá, cerca de 50 pilotos são flagrados por ano em
testes médicos de rotina acusando consumo inadequado
de bebidas alcoólicas.

- Are Baba! – dirão vocês. O que diabos a gente tem a ver
com isso?

Ora, se tem! Minha gente, como diria Fernando Collor
de Mello, o que é que neste mundo de Deus separa hoje
um lugar distante do outro, se distância já não há mais
entre lugares nenhum no mundo? O caminho das Índias,
por exemplo, é logo ali, bastando ver a facilidade (e a velo-
cidade) com que personagens da trama de Glória Perez
voam do Rio ou de São Paulo para Nova Déli ou Bomba-
im, e vice-versa.

Sacaram? Diante do sucesso da novela das oito (que,
aliás, começa às nove) não será nenhuma raridade um
brasileiro ir em férias à Índia passear - como já fizera Nil-
ton César na época da Jovem Guarda – e lá  encarar um
vôo pilotado por quem? Por quem?! Por um piloto que
faça uso de bebidas alcoólicas, claro. “Nós identificamos, e
as companhias aéreas também, pilotos que consomem ál-
cool regularmente”, diz Kanu Gohain, da agência de avi-
ação indiana.

Bem, se vocês acham que isso é conversa de bêbado, e
que o álcool está voando muito distante daqui, lem-
brem-se de que distância entre países não quer dizer
nada na época de hoje. Aliás, embarcando nessa tese,
peço a conta e ofereço uma dose como saideira: em de-
zembro passado, trezentos passageiros impediram que
um avião da companhia aérea russa Aeroflot levantasse
voo porque se convenceram de que o piloto estava bê-
bado. A cena foi até cômica, se não pudesse terminar
trágica, conforme a narração de uma agência de notíci-
as russa:

- Quando o piloto Alexander Cheplevski deu as boas-
vindas aos seus passageiros, que entraram em Moscovo
no Boeing 767 da Aeroflot com destino a Nova York, o
pânico espalhou-se pela aeronave. As hesitações e o ga-
guejar do piloto enquanto falava, especialmente quando
trocou o russo pelo inglês, convenceram os passageiros
de que estaria bêbado e, por isso, não teria condições para
pilotar o avião. A companhia aérea viu-se obrigada a subs-
tituir a tripulação.

Boa viagem para todos e até sábado. Sem bebidas alcoó-
licas no ar, hein!

Fapesq inscreve professor
para atuar como orientador

Companhia de Água e
Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) iniciou ontem

uma força tarefa para conserto
de buracos em diversos bairros
da Grande João Pessoa. A meta,
segundo o presidente da empre-
sa, Edísio Souto, é executar, du-
rante três finais de semana con-
secutivos, a reposição de apro-
ximadamente mil metros qua-
drados de pavimento em diver-
sos bairros da região metropo-
litana. “São demandas que en-
contramos acumuladas e que,
para o bem da população, pre-
cisamos sanar”, afirmou.

De acordo com o diretor de
Operação e Manutenção da
Companhia, engenheiro Roga-
ciano da Cunha, neste primei-
ro fim de semana serão atendi-
dos 12 bairros da Capital. “Par-
tiremos do Centro até o Bessa,
buscando executar reposição de
pavimento e calçadas em 29
ruas da cidade”, afirmou.

Segundo o diretor, a intenção
é atender, primeiramente, as
maiores e principais vias arte-
riais que, por conta dos bura-
cos provenientes de consertos
na rede de abastecimento de
água e esgotos, encontram-se
com trânsito prejudicado.

Os trabalhos de recuperação
de pavimento serão executados
das 7h30 às 11h30 e das 13h30
às 17h30, sem prejuízo para o
trânsito. Foi o que garantiu o
gerente regional da Cagepa, no
Litoral, Kahlil Gibran Pereira.
“Estamos com a estrutura
pronta para não comprometer
a fluência do trânsito. Os locais
estarão devidamente sinaliza-
dos e o material utilizado na
reposição permitirá a liberação
do tráfego logo após o término
do serviço”, disse.

A intenção da Cagepa, ainda
segundo o gerente, é alcançar a

meta estabelecida. Ele destacou,
no entanto, que o sucesso da
operação está diretamente liga-
da a não ocorrência de chuvas.
Gibran esclareceu que não se
pode garantir a qualidade de
serviços de reposição de pavi-
mento com tempo chuvoso.

Neste primeiro final de sema-
na, de acordo com relatório esta-
belecido pela gerência da Cage-
pa, no Litoral, serão atendidos os
seguintes bairros: Centro, Torre,
Jaguaribe, Mandacaru, Expedicio-
nários, João Agripino, Altiplano,
Cabedelo, Bessa, Brisamar, Mi-
ramar e Alto do Céu.

Helda Suene
DA ASCOM DA FAPESQ

A Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba  (Fa-
pesq/PB)  está com inscrições
abertas para professores/pes-
quisadores interessados em
orientar alunos bolsistas que
serão selecionados no Edital
001/2009 do Programa de Ini-
ciação Científica Júnior - IC-JR
(Pibic Júnior). As inscrições
para os alunos se encerrarão no
dia 30 deste mês.

O pesquisador/orientador
tem até o dia 5 de junho de 2009,
para enviar sua inscrição para
a FAPESQ/PB, via e-mail ou im-
presso através do endereço:
Rua Emiliano Rosendo da Sil-
va, S/N, Bodocongó, Campina
Grande-PB, CEP 58.429-690.

O edital e o formulário de ins-
crição estão disponíveis no site
da Fapesq (www.fapesq.rpp.br

Esma passará
por reforma
administrativa
e acadêmica

A Escola Superior da Magistra-
tura (Esma), após 25 anos de con-
solidação, vai passar por uma
reforma administrativa e acadê-
mica e terá o apoio do  Tribunal
de Justiça da Paraíba.

A Esma, presidida pelo desem-
bargador Márcio Murilo da Cu-
nha Ramos, é responsável pela
formação e aperfeiçoamento de
magistrados, além de oferecer o
curso de preparação à magistra-
tura e colabora com a capacita-
ção dos servidores do TJPB.

O desembargador Márcio
Murilo propôs, como medida
imediata, “a revisão do Regi-
mento Interno da Esma, visan-
do  atender às exigências da
Emenda Constitucional nº 45 às
necessidades do Poder Judiciá-
rio da Paraíba e aos anseios da
comunidade jurídica.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Neste fim de semana, os serviços beneficiam 12 bairros de João Pessoa

A

- em editais). Para se inscrever
o pesquisador/orientador pre-
cisa enviar o formulário de ins-
crição preenchido, bem como o
Curriculum Lattes devidamen-
te atualizado e observar as se-
guintes exigências: ter vínculo
formal com instituição de ensi-
no superior e/ou pesquisa; pos-
suir no mínimo o título de mes-
tre ou perfil científico equiva-
lente e demonstrar experiência
em atividades de pesquisa, cul-
tural, artística, ou em desenvol-
vimento tecnológico; ter produ-
ção profissional divulgada em
revistas especializadas, livros,
capítulo de livros, anais de en-
contros científicos, exposições,
etc; adotar todas as providên-
cias que envolvam permissões
e autorizações especiais de ca-
ráter ético ou legal, necessárias
para a execução das atividades.
Mais informações pelo telefone
3333 -2600.

  BRANCO LUCENA
“Nós identificamos,

e as companhias

aéreas também,

pilotos que

consomem álcool

regularmente”...
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Sítio poderá ser reconhecido como
um Patrimônio da Humanidade

O Ministério Público Federal atua no sentido de apresentar a candidatura dos bens naturais do Alto Sertão paraibano à relação da Unesco

turismo hoje é defini-
do como uma das
grandes ferramentas

capazes de impulsionar a
economia, gerando milhares de
empregos, renda e consequen-
temente qualidade elevando a
vida das pessoas. Em se tratan-
do de turismo, a Paraíba é mui-
to "bem servida" de belezas na-
turais, histórias e cultural que
tem encantado os turistas.

Exemplo desse grande po-
tencial turístico, sobretudo no
Alto Sertão paraibano, é o Vale
dos Dinossauros, localizado
na cidade de Sousa, a 440km
da Capital. É reconhecida-
mente um dos mais importan-
tes sítios paleontológicos exis-
tentes do Brasil, onde regis-
tra-se uma das maiores inci-
dências de pegadas de dinos-
sauros no mundo.

Tendo em vista a tamanha
importância do Vale dos Dinos-
sauros, o Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF/PB),
através da procuradora da Re-
pública, Lívia Sousa, celebrou
Termo de Ajustamento de Con-

Turistas observam e tiram fotos das pegadas de dinossauros sob ponte de ferro na zona rural do município de Sousa

O Vale dos Dinossauros com-
preende uma área de mais 1.730
km2, abrangendo aproximada-
mente 30 localidades no Alto
Sertão da Paraíba, entre elas os
municípios de Sousa, Apareci-
da, Marizópolis, Vieirópolis,
São Francisco, São José da La-
goa Tapada, Santa Cruz, Santa

Helena, Nazarezinho, Triunfo,
Uiraúna, São João do Rio do
Peixe e Cajazeiras.

Os achados mais importan-
tes estão na Bacia do Rio do
Peixe, município de Sousa.
Lá, encontram-se rastros e
trilhas fossilizadas de mais
de 80 espécies em cerca de 20
níveis estratigráficos. Desta-
cam-se as trilhas das locali-
dades da Passagem das Pe-
dras, onde foram descobertas
os primeiros indícios de di-
nossauros brasileiros, no fim
do século XIX.

Em toda a região encontram-
se rastros fossilizados cujo ta-
manho varia de 5 cm (de um
dinossauro do tamanho de uma
galinha), até 40 cm, como as
pegadas de iguanodonte de
quatro toneladas, cinco metros
de comprimento e três metros
de altura. A maioria das pega-
das são de dinossauros carní-
voros. Uma trilha com 43 me-
tros em linha reta é a mais lon-
ga que se conhece no mundo.
De acordo com os paleontólo-
gos, esses rastros têm pelo me-
nos 143 milhões de anos.

Existe também (embora em
menor quantidade), marcas pe-
trificadas de gotas de chuva,
plantas fósseis, ossadas parciais
de animais pré-históricos e pin-

duta (TAC) para garantir a pre-
servação desse sítio geológico e
paleontológico.

O acordo foi firmado com a
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente
(Sudema), Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis
(Ibama), Departamento Naci-
onal de Produção Nacional
(DNPM), Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) e com a prefei-
tura de Sousa.

CANDIDATURA
No termo, consta que o Gru-

po de Trabalho de Patrimônio
Cultural do MPF vem atuan-
do para apresentar a candi-
datura do sítio paleontológi-
co paraibano à lista dos bens
do Patrimônio da Humanida-
de, elaborada pela Unesco,
órgão da ONU.

 E com o cumprimento do
TAC, a candidatura se fortale-
cerá e o Vale dos Dinossauros
poderá fazer parte de um gru-
po seleto de localidades consi-
deradas Patrimônio da Huma-
nidade. Atualmente pouco
mais de 800 lugares no mundo
possui esse reconhecimento.

turas rupestres feitas pelos anti-
gos habitantes. Estas últimas lo-
calizam-se principalmente no
Serrote do Letreiro (em Sousa) e
Serrote da Miúda (municípios de
São Francisco e Santa Cruz). As
marcas deixadas no Sertão pa-
raibano também despertam o
interesse de cientistas brasileiros
e estrangeiros.

PRESERVAÇÃO
Dentro das ações de preser-

vação se encontra ação fiscali-
zadora de extração irregular
de areia na Bacia do Rio do Pei-
xe e realização do estudo de ge-
oreferenciamento de 25 sítios
paleontológicos. Compete ao
Iphan reconhecer o sítio pa-
leontológico  como patrimônio
cultural paisagístico, realizan-
do o tombamento, para que o
mesmo obtenha proteção legal
no Brasil. O Vale dos Dinossau-
ros foi reconhecido como mo-
numento natural pelo Decreto
nº 23.832/02.

Para os moradores da região,
será um presente para toda a
Paraíba a confirmação desse
importante centro turístico
como Patrimônio da Humani-
dade, pois além de visibilida-
de, o programa de classifica-
ção visa a catalogar e preser-
var esses locais.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOSPegadas de dinossauros integra rastros e trilhas fossilizadas de mais de 80 espécies na Bacia do Rio do Peixe

O

Área mede 1,7 mil km e tem 30 localidades

VALE DOS DINOSSAUROS

Paula Francinete
SUCURSAL DE SOUSA

FOTOS: PAULA FRANCINETE
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Falso doente prejudica trabalho do Samu
Além dos trotes rotineiros, surge agora uma nova modalidade de fraude praticada por pedintes. Serviço Móvel vai solicitar ajuda da polícia

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

A lém dos trotes, que che-
gam a representar qua-
se 41% das chamadas,
o Samu (Serviço de

Atendimento Móvel de Urgên-
cia) vem sendo alvo de uma
nova modalidade de fraude: a
ação dos “simuladores ofici-
ais”.  O título foi dado a deter-
minadas pessoas que simulam
precisar de socorro. Interessa-
das em obter o transporte ou
esmolas, elas desmaiam nas
ruas e convencem a população
a acionar o Samu. Após serem
levadas ao hospital, fogem do
local sem receber qualquer
atendimento.

As falsas ocorrências começa-
ram há sete meses e já represen-
tam 5% das ligações. Dos quase
300 pedidos de socorros recebi-
dos diariamente pelo Serviço,
15  vêm apenas dos “simulado-
res”. No último sábado, mais
um caso desse tipo foi registra-
do. Um homem apresentou sin-
tomas de ataque epilético e per-
deu os sentidos no Terminal de
Integração de João Pessoa. Sem
falar ou esboçar qualquer rea-
ção, Paulo Vieira Motta, 47 anos,
permaneceu imóvel ao chão por
quase uma hora. Depois de in-
sistidas ligações, o Samu desig-
nou uma ambulância para so-
correr o rapaz.

CRISE EPILÉTICA
Porém, ao examinar o pacien-

te, o técnico de enfermagem João
Luiz percebeu que ele não pas-
sava mal. Apesar disso, o con-
duziu ao Ortotrauma de Man-
gabeira. A suspeita do paramé-
dico veio a ser confirmada pela
médica Márcia Fernandes de
Almeida Gadelha que fez o aten-
dimento e não achou nenhum
problema físico no homem.

Sem poder andar, Paulo foi
conduzido numa cadeira de
roda. Mesmo sem receber qual-
quer medicação ou tratamen-
to, em certo momento, quando
os médicos se afastaram, ele se
levantou e foi embora tranqui-
lamente.

Para o coordenador do Samu,
Dr. Carlo Endrigo Nunes, essa
prática é bastante frequente, a
tal ponto que Paulo já se tornou
conhecido pela equipe do Servi-
ço. “Esse rapaz já vem fazendo
isso há pelo menos seis meses.
Há registros de mais 50 chama-
dos dele”, informa Endrigo.

Além da falsa crise epilética,
o coordenador destaca os “si-
muladores oficiais” fingem ou-
tras emergências. “Há uma se-
nhora que simula ataque de
asma, outra que simula con-
vulsão. Geralmente são pedin-
tes e atuam nas áreas onde pe-
dem esmolas. Eles vem no car-
ro do Samu um meio de trans-

porte para voltar para casa”,
observa.

A situação chegou a tal pon-
to que a coordenação do Samu
estuda acionar o Ministério
Público para coibir a ação dos
falsos doentes. Para Carlo En-
drigo Nunes, os “simuladores
oficiais” já representam um
problema maior até do que o
próprio trote.

 “Eles colocam a população
contra o Samu. As pessoas
acham que nós estamos omi-
tindo socorro. Elas desconhe-
cem que aquele cidadão está si-
mulando um ataque e nos pres-
sionam a socorrê-lo, mas nós
já sabemos que o caso não é real
e nos negamos a fazer o atendi-
mento, porém a pressão é tan-
ta que atendemos a ocorrência,
mesmo sabendo que do que se
trata”, explica.

VEÍCULOS
O Samu só dispõe de 12 am-

bulâncias para atender as cida-

des de João Pessoa, Conde,
Bayeux, Cabedelo e Santa Rita.
O número dos veículos é deter-
minado pelo Ministério da Saú-
de que leva em consideração a
quantidade de habitantes. Além
dos poucos carros, a falsa ocor-
rência causa prejuízo de tempo.
“Para evitar cair nos golpes, te-
mos que conferir as informações
por telefone, o que leva tempo.
Isso deixa a linha ocupada e quan-
do alguém precisa de socorro não
consegue falar com a gente. O
problema é que enquanto as uni-
dades atendem a uma falsa ocor-
rência, podem deixar de socor-
rer a quem realmente vier a pre-
cisar do socorro. “As pessoas que

aplicam esse golpe esquecem que
elas mesmas podem vier a pre-
cisar do Samu e ficar sem aten-
dimento porque a ambulância
está atendendo a uma falsa ocor-
rência. Já tivemos que acionar os
bombeiros para atender as cha-
madas que nos chegam” lamen-
ta o coordenador.

A médica Márcia Gadelha é
plantonista do Samu e do Hos-
pital Ortotrauma de Manga-
beira. Ela afirma que os casos
iguais aos de Paulo são comuns.
“Perdi a conta das falsas ocor-
rências que atendi. Há até uma
mulher gestante que simula
parto toda semana. Quando
enviamos a ambulância, perce-

Para o promotor de justiça
Ricardo Lins, o caso é grave e
já exige ação policial. Ele disse
“que o Samu sempre que com-
provar que se trata de uma fal-
sa ocorrência deve levar o in-
frator à delegacia para que seja
instaurado inquérito”. O ser-
viço pode deixar de tomar essa
medida se perceber que o simu-
lador é um doente mental. “Aci-
onar serviço de emergência
sem necessidade é crime, pre-
visto em lei. E quem praticar
isso deve responder a inquéri-
to, já que pode colocar em risco
o socorro a outra pessoa que
vier a precisar de ajuda”, ob-
serva.

Ricardo, que também é coor-
denador da Central de Acom-
pamento de Inquéritos Policiais
(Caimp), disse que vai orientar
o Samu a agir nessas circuns-
tâncias. “Vou orientar o coor-

bemos que ela está bem”, co-
menta.

Porém, o que preocupa mes-
mo a plantonista é a ideia erra-
da que a população tem do
Samu. A médica explica que o
serviço foi criado para atender
casos de extremo risco de mor-
te, quando a vítima precisa de
socorro imediato. “Isso está se
tornando mais comum entre
casos de pacientes crônicos e
carentes, a exemplo de doentes
renais. Eles têm a data para fa-
zer a hemodiálise e quando não
têm dinheiro da passagem, aci-
onam o Samu”, completa.

“Quando percebemos que o
caso não é de emergência, ori-
entamos a buscar o PSF. Pouca
gente sabe, mas a Secretaria da
Saúde tem um setor só para
fornecer transporte a quem
precisa se deslocar para fazer
tratamento de saúde. Não pre-
cisa simular emergência para
ser socorrido pelo Samu”,
acrescenta.

denador do serviço para coibir
essa ação e evitar possíveis
transtornos ainda maiores”,
salientou.

Quem aciona indevidamen-
te o serviço público de emer-

Acionar emergência sem necessidade se configura crime

gência corre o risco de pegar de
um a seis anos de detenção. A
pena está prevista no artigo 340
do Código Penal Brasileiro. Na
melhor da hipótese, se o infra-
tor não for preso, poderá ser

obrigado a pagar multa.
 Porém, o advogado Marcos

Pires destaca que a pena pode
ser muito maior porque o trote
não envolve apenas um crime.
Ele explica que a falsa ocorrên-
cia, geralmente, é feita por um
grupo de amigos e, nesse caso,
já se configura formação de
quadrilha. “O trote também
prejudica a saúde pública e paz
que são preservadas pelo Có-
digo Penal”, ressalta.

 Para o advogado, a falta efe-
tiva do castigo é um dos respon-
sáveis pelo alto índice de trotes
nos serviços públicos essenciais
como os de urgência e emergên-
cia (Bombeiros, Defesa Civil,
Samu). “Para que se diminuam
os trotes, é preciso enquadrar
quem os pratica. Esses crimes
devem ser julgados para servir
de exemplo”, afirma.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi criado para atender casos de extremo risco de morte, quando a vítima precisa de socorro imediato

Quem chamar indevidamente o Samu corre risco de pegar seis anos de cadeia

  FOTOS: NATHIELLE FERREIRA

#
A ação dos “simuladores oficiais” vem aumentan-
do a cada dia e parte de pessoas que estão inte-
ressadas em obter transporte ou esmolas
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Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E SER-
VICOS
CPF/CNPJ: 006113493/0001-52
Titulo.: DUP VEN MER INDR$407,17
Cedente: ROBERT BOSCH LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031179
Responsavel.: CONDSUN VILLE
CPF/CNPJ: 009205302/0001-70
Titulo.: DUP VEN MER INDR$75,00
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031354
Responsavel.: DAYANNA KELLY BELARMI-
NO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010262580/0001-49
Titulo.: DUP VEN MER INDR$570,85
Cedente: JOSE MENDES PIRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031599
Responsavel.: EMANUELA MACIEL DOS
SANTOS
CPF/CNPJ: 031560784-09
Titulo.: DUP VEN MER INDR$240,89
Cedente: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030760
Responsavel.: JOAO PESSOA- GERLANE
CORREIRA
CPF/CNPJ: 010354077/0001-13
Titulo.: DUP VEN MER INDR$1.000,00
Cedente: GRUPO APROVACAO FRANQUE-
ADORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030587
Responsavel.: JOEL AMARO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 409504334-20
Titulo.: LETRA DE CAMBIOR$943,07
Cedente: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 028544
Responsavel.: JOELMA KELLY NOBREGA
ALBUQUERQUE-ME
CPF/CNPJ: 009534563/0001-34
Titulo.: DUP VEN MER INDR$328,50
Cedente: ANA LUCIA ALVES DA SILVA - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG

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

PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030508
Responsavel.: JOSELANE MARIA DE BRITO
RODRIGUES-M
CPF/CNPJ: 011983558/0001-50
Titulo.: DUP VEN MER INDR$472,50
Cedente: MAXBEAUTY & SOFTON COMER-
CIO DE PROD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031163
Responsavel.: MARIA AURELUCIA GOMES
LIRA
CPF/CNPJ: 132351334-53
Titulo.: DUP VEN MER INDR$30,00
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030060
Responsavel.: METRO CONSTRUCOES
LTDA
CPF/CNPJ: 001951049/0001-92
Titulo.: DUP VEN MER INDR$15,36
Cedente: MEDEIROS MATERIAIS DE CONS-
TRUCAO LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030429
Responsavel.: ODETE LEANDRO DE OLIVEI-
RA
CPF/CNPJ: 082991614-87
Titulo.: LETRA DE CAMBIOR$384,65
Cedente: CONDOMINIO MAISON DE SARON
Apresentante: CONDOMINIO MAISON DE
SARON
Protocolo: 2009 - 030357
Responsavel.: WELLINGTON PAULINO DE
ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ: 009391800/0001-55
Titulo.: DUP VEN MER INDR$647,10
Cedente: JOSE MENDES PIRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031601
Responsavel.: ZAIRA FLORENCIO
CPF/CNPJ: 181128894-49
Titulo.: DUP PRES SER INR$1.336,00
Cedente: TSEL TERCEIRIZACAO DE MAO
DE OBRA L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031627
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 es crito as razoes
que tem,neste1o. Oficio de Protesto a rua
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, apartir desta data,sob
pena de serem os referidos titulos PROTES-
TADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,23/05/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO
 - Titular -

Secretaria de Estado da Educação e Cultura
Comissão Permanente de Inquérito-CPI/SEEC

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, parágrafo único, da Lei Complementar nº 58/

2003 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocado
o servidor DAMIÃO CELSO DE OLIVEIRA GONÇALVES, matrícula n. 158.886-9, para no prazo
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada no Centro Administrativo - Bloco I -
5º andar - Jaguaribe, nesta Capital, de segunda-feira à quinta-feira das 12:00 às 18:00 h, e às
sextas-feiras das 07:00 às 13:00 h, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas
faltas ao trabalho.

 João Pessoa, 18 de maio 2009.
CLENILDA FECHINE AGUIAR

Presidente da CPI/SEEC

FAZENDAS REUNIDAS AGRESTE DA PARAÍBA  S.A.
CNPJ Nº. 04.113.011/0001-39

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da empresa FAZENDAS REUNIDAS
AGRESTE DA PARAÍBA S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia 29 de Maio de 2009, às 10:00 (dez) horas, na sede da empresa, para
deliberarem sobre  a eleição e posse dos membros da Diretoria.

Armando Abílio Vieira
Acionista

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2009

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

Contratação de empresa de eventos esportivos para organizar e realizar os Jogos
Escolares da Paraíba/2009, para atender as 12 Regiões de Ensino e etapas estaduais,
destinado a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 09-00096-7
João Pessoa, 21 de maio de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

     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.: BRUNO TORRES DE AL-
MEIDA DONATO
CPF/CNPJ: 053372294-27
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  165,33
Cedente: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 029813
Responsavel.: FRANCISCO VENANCIO
NOBRE ALENCAR
CPF/CNPJ: 060620323-00
Titulo.: DUP PRES SER IN  R$  573,11
Cedente: CONDOMINIO ED HARDMAN
PRAIA FLAT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030109
Responsavel.: GIGA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009413328/0001-04
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$3.002,25
Cedente: TIM NORDESTE S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030346
Responsavel.: GIGA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009413328/0001-04
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  980,00
Cedente: TIM NORDESTE S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030340
Responsavel.: GIGA CMERCIO E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ: 009413328/0001-04
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$2.850,00
Cedente: SIRI COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 028458
Responsavel.: GIGA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009413328/0001-04
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  478,40
Cedente: TIM NORDESTE S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030335
Responsavel.: GIGA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009413328/0001-04
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$1.936,00
Cedente: TIM NORDESTE S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030344
Responsavel.: JULIO CEZAR PEREIRA
CPF/CNPJ: 320888411-72
Titulo.: LETRA DE CAMBIO  R$  439,72
Cedente: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 029320
Responsavel.: ROSIANE JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 977516344-72
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  350,00
Cedente: CONDOMINIO DE EDIFICIO
DONA LUCA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 029527

Responsavel.: VALDO SANTOS AZEVEDO
CPF/CNPJ: 698016577-15
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  657,82
Cedente: POUSADA ATLANTICA LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 027944
Responsavel.: ALEXANDRE FERREIRA
PALMEIRA DA COST
CPF/CNPJ: 007124608/0001-77
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  564,00
Cedente: NEGOCIAL FACTORING FOR-
MENTO COMERCI
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030323
Responsavel.: ANTONIO ALEXANDRINO
ALVES SOAR
CPF/CNPJ: 019048064-57
Titulo.: LETRA DE CAMBIO  R$1.314,00
Cedente: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 029330
Responsavel: FERREIRA IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ: 004370690/0001-21
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$1.240,84
Cedente: GIPLAS INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031459
Responsavel.: FRANCIMARIA KELLY EU-
GENIO DOS SANTO
CPF/CNPJ: 071560404-05
Titulo.: CHEQUE R$  260,00
Cedente: JOSE DIOMAR BATISTA NETO
Apresentante: JOSE DIOMAR BATISTA
NETO
Protocolo: 2009 - 030768
Responsavel.: JOSEFA ALVES SIMAO
CPF/CNPJ: 003819353/0001-06
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  555,44
Cedente: KARNE KEIJO LOGISTICA IN-
TEGRADA LTD
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 030380
Responsavel: JOSE CARLOS MARCELINO
CPF/CNPJ: 160262764-91
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  770,00
Cedente: MERCADO GRAFICO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 028813
Responsavel.: JOSE ALDAIR GONSALVES
CPF/CNPJ: 265957678-56
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  195,00
Cedente: JULIO CELSO DE OLIVEIRA E
SOUZA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 025933
Responsavel.: SHEILA MARIA BARBOSA
AZEVEDO -EPP
CPF/CNPJ: 007194290/0001-09
Titulo.: DUP VEN MER IND  R$  526,68
Cedente: OFFICE MASTER BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 031232
Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito  as  ra-
zoes  que  tem,  neste  2o. Oficio de Protesto,
a Praca 1817, 40 - Centro, nesta cidade, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos
titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  23/05/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO

CANTALICE
 - Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/09

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas
do dia 09 de junho de 2009, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de material elétrico diversos para iluminação pública. Recursos:
Programas do Governo Federal e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mamanguape - PB, 22 de maio de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/09

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-
diada na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 09:00 horas
do dia 08 de junho de 2009, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de medicamentos padronizados e controlados diversos. Recur-
sos: Programas do Governo Federal, Fundo Municipal de Saúde e Próprios do Município
de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/
93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis,
no endereço supracitado.

Mamanguape - PB, 22 de maio de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 00007/2009

A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro
- Areia – PB, torna público que foi republicada a licitação modalidade Tomada de Preço, do
tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Construção, para às 09:00 horas do dia
10 de junho de 2009, em virtude do não comparecimento de licitantes interessados. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Site da Prefeitura Municipal de Areia:
www.areia.pb.gov.br (licitações) - E-mail: pma.licita@bol.com.br; Site da FAMUP:
www.famup.com.br (portal dos municípios – Areia – Licitações).

Areia - PB, 22 de Maio de 2009.
AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2009
A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Per-

manente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará
realizar no dia 08 de junho de 2009, às 09 h (nove horas), Tomada de Preços objetivando
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E DEMAIS
FARDAMENTOS, INCLUSIVE COM IMPRESSÃO, DESTINADOS AOS SERVIDO-
RES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), à Rua
Esplanada Bom Jesus, s/n, Município de Boa Vista – PB, na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, no horário de 08 às 11 horas.

Boa Vista - PB, 22 de maio de 2009.
BARTOS BATISTA BERNARDES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2009

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento
as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO
para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 12/06/2009, na sala de
reuniões da CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, centro, Sumé – PB, fará realizar
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, que tem por objetivo
a Aquisição de Material para Construção de Cisternas de Placas. O Edital encontra-
se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado. Maiores informações
através do Fone (83) 3353-2292, no horário das 07:00 ás 13:00h.

Sumé, 22 de maio de 2009.
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA

Presidente da CPL

FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA – COMBUSTÍVEIS – CNPJ/CPF N° 05.759.466/
0001-99. Torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 866/2009 em João Pessoa, 21 de
maio de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio varejista de combus-
tíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificante. Na(o) ,, - Rua Joaquim Felix Medeiros,
S/N – Centro  Município: Paulista – UF: PB.Processo: 2007-005345/TEC/LO-1315

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA – CNPJ/CPF   N° 06.635.285/0001-13. Torna
publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 772/2009 em João Pessoa, 15 de maio de 2009.
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de granito para fins ornamentais. Referen-
te ao processo DNPM  N° 846.032/2002. Na(o) – Serra do Pedro  Município: Picui –
UF: PB.Processo: 2008-006578/TEC/LI-0420

C.P. CAVALCANTI & CIA LTDA EPP – CNPJ/CPF  N° 10.355.211/0001-09. Torna
publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n°868/2009 em João Pessoa, 22 de maio de 2009 –
prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de um posto de combustíveis e ser-
viço de troca de óleo usado. Na(o) – Sitio Cruz S/N Zona rural. Município: Alagoa
Nova – UF: PB. Processo: 2009-001627/TEC/LI-0128

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI – CNPJ/CPF Nº 08.732.182/0001-05, Torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te, emitiu a Licença de Instalação nº. 1390/2008 em João Pessoa, 28 de julho de 2008
– Prazo 730 dias. Para a atividade de CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIES-
PORTIVO, DOTADA – FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO PRISMÁTICA. Na (o) –
MUNICÍPIO DE CUBATI ZONA URBANA. Município: CUBATI – UF: PB. Processo:
2008-001049/TEC/LI-0057
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“Paraíba democrática, terra amada”

Índice de Preços ao
Consumidor Amplo-15
(IPCA-15) de maio apre-

sentou alta de 0,59% em maio,
segundo informações divulga-
das ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Na leitura anterior, o IPCA-
15 havia apontado alta de
0,36%. Já o IPCA de abril fechou
com aceleração de 0,48%.

Nos últimos 12 meses, a taxa
acumulada é de 5,44%, próxi-
ma dos 12 meses imediatamen-
te anteriores, quando o IBGE
apurou alta de 5,40% nos pre-
ços.

Cigarros (com alta de 18,42%)
e remédios (que subiram 3,21%)
foram os itens que mais contri-
buíram para o resultado do
mês. Juntos, responderam por
0,26 ponto do índice, correspon-
dendo a 44%.

O imposto sobre os cigarros
foi reajustado recentemente
pelo governo para contrabalan-
çar medidas de desoneração
para estimular a economia. Os
remédios costumam ter eleva-
ção nesta época do ano.

A inflação, segundo o IBGE,
também foi pressionada pelos
itens energia elétrica (que su-
biu 1,85%) e empregado do-
méstico (alta de 1,35% no perío-
do). Os alimentos também ace-
leraram a alta nesta leitura,
passando de 0,20% em abril
para 0,29% em maio.

O IPCA-15 é lido como uma
prévia do IPCA. A diferença é o
período de coleta de preços. O
IPCA-15 é apurado com base
na variação dos preços entre a
segunda quinzena do mês an-
terior e a primeira quinzena do
mês corrente. Já o IPCA é resul-
tado da variação de preços ao
longo do mês inteiro (do dia 1º
a dia 30).

O indicador refere-se às famí-
lias com rendimento de 1 a 40
salários mínimos e abrange as
regiões metropolitanas do Rio
de Janeiro, Porto Alegre, Belo
Horizonte, Recife, São Paulo,
Belém, Fortaleza, Salvador e
Curitiba, além de Brasília e
Goiânia.

O IPCA é o índice oficial utili-
zado pelo Banco Central para
cumprir o regime de metas de
inflação. O centro da meta de
inflação para 2009, determina-
do pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), é de 4,5%, com
margem de tolerância de dois
pontos porcentuais para cima
ou para baixo.

IPCA-15 acelera e fica em 0,59%
Índice de Preços ao Consumidor Amplo apresentou alta no mês de maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O

 Ontem, a Receita Federal li-
bera mais um lote residual do
Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca de 2004 (ano-base 2003), que
ficou retido na malha fina.

O lote inclui 803 contribuin-
tes, que receberão um montan-
te total de R$ 2,466 milhões. A
correção é de 69,71%, referente
à taxa de juros Selic.

CONSULTA E LIBERAÇÃO
Quem quiser consultar se sua

declaração está entre as libera-
das deve acessar o site da Re-
ceita Federal (www.receita.
fazenda.gov.br) ou ligar para o
telefone 146.

O dinheiro da restituição es-
tará disponível para saque na
conta-corrente informada na
declaração ou no Banco do
Brasil, onde o contribuinte po-
derá solicitar a transferência
para qualquer agência ou pe-
los telefones 4004-0001 (capi-
tais) ou 0800-729-0001 (de-
mais localidades).

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano e,

se o contribuinte não resgatá-
la neste prazo, deverá requerê-
la mediante o Formulário Ele-
trônico - Pedido de Pagamento
de Restituição, disponível no
site da Receita.

OUTROS LOTES
Vale lembrar que, nesta sema-

na, a Receita ainda liberou a
consulta aos lotes residuais do
IR 2005, IR 2006 e também do
IR 2007.

No primeiro lote, de um total
de 50.558 contribuintes, 9.086 te-
rão direito à restituição e 34.572
têm imposto a pagar. A correção
é de 53,94%, referente à Selic.

Já no segundo constam
54.966 declarações, das quais
8.165 têm saldo de imposto a
receber e 39.677, imposto a pa-
gar, ambos com correção de
36,84%.

Por fim, no caso do IR 2007, a
correção é de 23,85% para os
11.053 contribuintes que terão
direito à restituição, no valor
total de R$ 27,403 milhões.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A valorização do real em re-
lação à moeda americana nas
últimas semanas reacendeu no
governo a discussão sobre as
causas e, consequentemente, as
medidas que devem ser adota-
das para evitar que a subida da
moeda brasileira prejudique a
recuperação da economia.

No Ministério da Fazenda
prevalece a visão de que a taxa
de juros brasileira, alta para os
padrões internacionais, expli-
ca a enxurrada de dólares de
investidores estrangeiros que
está levando à valorização da
moeda. No Banco Central, por
sua vez, a análise se baseia na
melhora do ambiente interna-
cional, que faz os investidores
recuperarem o apetite por apli-
cações em países em desenvol-
vimento, mais arriscados.

A divergência no diagnósti-
co leva a soluções diferentes. A
equipe econômica - tanto BC
quanto Ministério da Fazenda
- concorda que um dólar cota-
do a R$ 2,50, como no início de
dezembro do ano passado, um
dos piores momentos da crise
econômica, não era sustentável.

Em ambos os cenários há uma
previsão de valorização da
moeda brasileira.

No curto prazo, a estratégia
do BC tem sido comprar dóla-
res para as reservas internacio-
nais do país. Com a cotação do
dólar caindo para perto de R$
2, este seria o momento de o BC
recompor sua posição em mo-
eda forte. Para a Fazenda, a so-
lução passa por reduções mais
agressivas dos juros. A compra
de dólares é vista como neces-
sária, mas não dará conta do
recado sozinha.

Queda do dólar preocupa
economistas do governo Receita Federal libera

mais um lote do IR 2004nos

R$ 2,50
estava a cotação do dólar no
início de dezembro de 2008

R$ 2
com o dólar perto de dois
reais, BC deve recompor sua
posição em moeda forte

MALHA FINA

Cigarros, com alta de 18,42%, foi um dos itens que mais contribuiu para o resultado do mês de maio. Já os remédios tiveram alta de 3,21%

  BRANCO LUCENA
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Os clubes brasileiros nem
entraram em campo nesta
semana, mas têm muito o que
comemorar. Sempre considerado
favorito e dono de seis títulos da
Libertadores, o Boca Juniors foi
eliminado nas oitavas de final da

"Boca Juniores
eliminado da
Libertadores

Funad no Regional de Basquete
Em Cadeiras de Rodas, atletas da Fundação se mostram otimistas em ganhar a competição que reúne as melhores equipes do Nordeste

“Paraíba democrática, terra amada”

altando uma semana
para o início do Campeo-
nato Regional Nordeste

de Basquete em Cadeira de Ro-
das, que será realizado de 30 de
maio a 4 de junho, a equipe da
Fundação Centro Integrado de
Apoio ao Portador de Deficiên-
cia (Funad) intensificou os trei-
nos para ganhar mais um títu-
lo na modalidade. Atual cam-
peã do Nordeste e 6º lugar no
ranking do Campeonato Brasi-
leiro da modalidade, a equipe
paraibana terá a vantagem de
enfrentar os adversários dentro
de casa, já que o campeonato
será realizado em João Pessoa.

 Para o treinador Jailton Lu-
cas de Miranda, a equipe da
Funad, composta por sete atle-
tas paraibanos e cinco per-
nambucanos, é um exemplo de
superação e garra. E é essa for-
ça de vontade e iniciativa que
os impulsiona a lutar pela con-
quista do título de bicampeão
do Nordeste e a projetar o nome
da Funad e da Paraíba nacio-
nalmente, na busca pelo título
no Campeonato Brasileiro, pre-
visto para ocorrer em novem-
bro próximo.

 “Eles estão concentrados e
treinando bastante para con-
quistar esse título e, quem sabe,
o primeiro lugar no Campeo-
nato Brasileiro. Eles têm tudo
para alcançar esse sonho, já que
a nossa equipe é a terceira me-
lhor do País, atrás apenas das
equipes do eixo São Paulo e Rio
de Janeiro. A força de vontade,
garra e iniciativa que os man-
tém jogando, ganhando e pro-
jetando o nome da Paraíba nos
esportes para deficientes é o
que faz com que eles tenham a
expectativa de trazer mais um
título, desta vez, em casa, já que
o Campeonato Regional será
realizado aqui em João Pessoa”,
disse Jailton.

Ganhar um título dentro de
casa é o sonho de muitos atletas
e não é diferente com os rapazes
da equipe de Basquete em Ca-

deira de Rodas da Funad. Para
eles, que no ano passado trou-
xeram ainda os títulos de cesti-
nha e vice-cestinha da competi-
ção, além de não terem perdido
uma única partida, essa é a
chance de elevar o nome da Pa-
raíba e mostrar à sociedade pa-
raibana a importância dos es-
portes no processo de reabilita-
ção das pessoas com deficiência.

“Quase ninguém sabe, mas na
Funad temos atletas que já par-
ticiparam da seleção brasileira,
como o José Soares, e outros que
levaram o nome da fundação e
da Paraíba para fora. Isso é bom
para mostrar que o esporte,
qualquer que seja a modalida-
de, é uma forma de reabilitação
também e que, por isso, deve ser
incentivado e prestigiado aqui
no nosso Estado, assim como os
outros estados fazem”, disse o
atleta Waldir Gomes, que atua
há 15 anos no Basquete e já jo-
gou na seleção de Pernambuco
por três anos.

 O Campeonato Regional de
Basquete será realizado de 30
de maio a 04 de junho, pela As-
sociação Atlética dos Portado-
res de Deficiência da Paraíba
(AAPD/PB), reunindo 14 equi-
pes e cerca de 250 atletas de
todo o Nordeste em João Pes-
soa. O evento terá como par-
ceiros a Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador de
Deficiência (Funad), a Secreta-
ria Estadual da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel) e a Prefei-
tura da Capital.

F #
250 atletas do Nordeste
vão participar da
competição que
começa no dia 30 de
maio e vai até 4 de
junho na Capital

O ginásio do Colégio Pio X, no Centro da cidade, será palco, na próxima semana, de outro evento esportivo

Pio X prepara edição dos Jogos Internos
Mais de 800 alunos do Colégio

Marista Pio X participam a par-
tir do próximo dia 29, dos  XXX
Jogos Internos. A abertura será
às 19 horas, no Ginásio Esporti-
vo da unidade de ensino, com a
coroação de Nossa Senhora e
apresentação cultural. As dis-
putas ocorrerão no período da
tarde e este ano, o evento é base-
ado no lema da Campanha da
Fraternidade com o tema "A Paz
é fruto da Justiça".

"Trabalharemos nas compe-
tições esportivas a igualdade de
condições e a ideia de que a vi-
tória de um, não deve represen-

tar a desvalorização do outro",
afirmou Ubiracy Vieira Soares,
coordenador dos Jogos.

Uma grande festa está sendo
organizada para a abertura dos
XXX Jogos Internos. Além da co-
roação de Nossa Senhora, du-
rante a apresentação cultural
haverá uma disputa em um
grande tabuleiro de Xadrez, com
personagens vivos, representan-
do uma guerra entre os reinos e
para que essa batalha seja apa-
ziguada, haverá a participação
de Nossa Senhora como símbo-
lo de união e paz entre os reinos.

 "Dessa forma criando um en-

tendimento entre os povos e seus
representantes, resultando na
Paz e Justiça", disse Ubiracy. Após
esta cerimônia, será a vez do des-
file das escolinhas esportivas e dos
alunos que estão representando
as séries envolvidas.

De acordo com a coordenação
do evento, os Jogos Internos
Marista conta com a participa-
ção dos educandos do Ensino
Fundamental II (7º ao 9º ano) e
do Ensino Médio (1ª a 3ª séries).
Os 800 atletas serão envolvidos
em jogos, ação social e respeito
ao próximo.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Atletas da Funad, integrantes do programa Bolsa Atleta vão participar da competição a partir do próximo dia 30
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  MARCOS RUSSO

  ORTILO ANTÔNIO



Decisão do Sousa
sai até o dia 27

Presidente do time sertanejo fala em dificuldades financeiras e diz que em
nenhum momento recebeu proposta do Treze para desistir da competição

competição na última  quinta-feira.
Mais surpreendente ainda, o time
de Riquelme (foto) perdeu por 1 a
0 em casa, na Bombonera, para o
Defensor. O primeiro jogo, em
Montevidéu, terminou 2 a 2, o que
dava à equipe portenha o direito de
empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 para se
classificar. Os uruguaios agora vão
enfrentar o Estudiantes De La Plata
nas quartas de final. Sem o Boca
fica mais fácil para os brasileiros.

O Kashima de João Pessoa joga
neste sábado com o Campinense/
CG pelo Campeonato Juvenil
2009. O jogo será às 15h45, no CT
do Santos, no Geisel, na Capital e
vale a liderança do Grupo 11 e a
classificação à próxima fase.

"Kashima e
Campinense
jogam hoje

R$ 21 milhões

é quanto o Benfica
vai pagar pelo passe
do meia Ramirez, do
Cruzeiro, negociação
confirmada na última
quinta-feira pela
direção da equipe

“
Ronaldinho,
JOGADOR DO MILAN

Sigo sendo o mesmo, e
como todos os atletas
quero jogar quando
chegar o meu momento”

A

A Cooperativa Cultural Universi-
tária da Paraíba sediará hoje a partir
das 14 horas a etapa estadual
eliminatória de xadrez dos Jogos
Universitários da Paraíba (JUP’S).
Os campeões desta etapa irão
representar o Estado na competição
nacional em Fortaleza, em agosto.

"Codisma sedia
torneio de xadrez

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

A direção do Botafogo está no caminho certo. Perce-
beu, a tempo, que não adianta ficar reclamando e ao
invés de resmungar entrou em ação. Me refiro a parce-
ria firmada com o Botafogo carioca, intermediada pelo
vice-governador, com o propósito de cessão de jogado-
res de ambos os lados, além de um apoio financeiro.
Sabe-se que o clube deve R$ 1 milhão e somente vai se
erguer depois de resolver essa pendenga financeira, he-
rança maldita de ex-presidentes e que nos próximos dias
será levado ao conhecimento do público como me in-
formou o diretor Oddo Villar Filho no último domingo
no estádio Almeidão por ocasião do jogo Picuí x CSP.
Ele, inclusive, falou sobre o problema da Maravilha do
Contorno, a concentração do alvinegro que pode entrar
em possível negociação, não em sua plenitude, mas al-
gum dos quase 10 hectares.

Novo rumo para o Botafogo

O futuro é mais importante
O Botafogo e seus dirigentes precisam se energisar e

entender a grandeza desse clube que nos últimos anos
tem servido apenas de gozação para os adversários. É
importante lembrar os títulos e as belas histórias do al-
vinegro, porém o futuro é bem mais interessante para
que não ficarmos apenas recorrendo às lembranças como
aquela de que venceu o Flamengo no Maracanã ou que
tem mais títulos estaduais. São feitos memoráveis, mas
já passaram. A Capital necessita de um Botafogo forte e
da união de todos.

Embolada

Equilíbrio
A chave do Litoral tem mostrado muito equilibrio até ago-

ra na Segunda Divisão do Campeonato Paraibano, onde CSP,
Auto Esporte, Desportiva Guarabira, Picuí e Santa Cruz bri-
gam pelas duas vagas para a fase final para se juntarem as
duas melhores da chave do Sertão. Amanhã o CSP folga na
tabela e os adversários terão mais chances de avançar na
tabela de classificação. Picuí e Santa Cruz precisam reagir
na disputa.

Geraldo Varela
EDITOR DE ESPORTES

brantes, disse  ontem
que quem tem prazo
tem tempo numa refe-

rência sobre a participação do clu-
be nas disputas da Série D do
Campeonato Brasileiro diante
das dificuldades financeiras que
enfrenta para contornar os pro-
blemas após a conquista do Cam-
peonato Paraibano. Ele estava em
Natal, onde acertou o emprésti-
mo do atacante Manu, de 20 anos,
com o América de Natal até o fi-
nal do ano.

Aldeone também confirmou
o empréstimo do lateral es-
querdo Camilo com o Mixto do
Mato Grosso, que vai disputar
a Série C, hoje comandado por
Marcelo Vilar, ex-técnico do
Treze que tem a sua disposição
também os jogadores Nonato,
ex-Treze, e Washington, ex-
Campinense.

Em relação a Camilo, o diri-
gente tinha interesse em nego-
ciá-lo com o Campinense, mas
não entendeu a aposta do clu-
be cartola em Jorginho Paulis-
ta.

“Trocaram Camilo em boa
forma física e técnica por Jorgi-
nho Paulista em fim de carrei-
ra e já se arrependeram, tenho
certeza”, disse.

Sobre o interesse do Treze em
substituir o Sousa na Série D, o
dirigente disse que até poderia
negociar desde que a proposta
fosse boa para ambos e que nin-
guém do vice-campeão paraiba-
no o procurou para apresentar
uma proposta.

“Algumas pessoas de Campi-
na Grande tem me ligado, mas

não da diretoria do Treze e as-
sim fica difícil conversar. A coi-
sa tem de ser profissional. É ine-
gável que o Sousa tem dificul-
dades para disputar a competi-
ção, mas estamos buscando
apoios. Na segunda-feira (25),
estarei em João Pessoa e toman-
do, quem sabe a decisão defini-
tiva”, finalizou.

PRAZO TERMINA DIA 27
A Diretoria de Competições

da CBF comunica às federações
e aos clubes participantes do
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D de 2009 as seguintes re-
gras relativas a eventuais de-
sistências de participação no
campeonato e substituições
decorrentes.

Os clubes originalmente classi-

PARTICIPAÇÃO NO BRASILEIRO

ficados nos seus campeonatos es-
taduais para a disputa do Cam-
peonato Brasileiro da Série D/
2009, se desejarem desistir da
competição, têm o prazo até o dia
27 deste mês para fazê-lo, infor-
mando à CBF/DCO, via a respec-
tiva federação.

O prazo também considera os
clubes cujos campeonatos esta-
duais ainda estejam em anda-
mento nessa data; nesse caso a
federação correspondente deverá
consultar previamente os clubes
que tenham a possibilidade de
obter indicação técnica (primei-
ras classificações), os quais con-
firmarão ou não o seu interesse
em participar da Série D, na hi-
pótese da obtenção da classifica-
ção no seu estado.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Aldeone diz que não foi procurado por nenhum dirigente do Treze

  MARCOS RUSSO

A chave do Litoral está
embolada depois das vitóri-
as da Desportiva Guarabira
sobre o CSP por 1 a 0  e do
Auto Esporte diante do Picuí
por 4 a 0 nesse meio de sema-
na. Agora, CSP, Auto Esporte
e Desportiva Guarabira so-

mam seis pontos e ainda tem
o Santa Cruz e o Picuí com
três pontos e reunindo chan-
ces de classificação para a se-
gunda fase. Apenas dois clu-
bes do grupo vão disputar o
quadrangular que terá ou-
tros dois da chave do Sertão.
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Dunga não libera jogadores

Uma cobrança de falta convertida por An-
drezinho, nos acréscimos, determinou a clas-
sificação do Internacional para as semifinais
da Copa do Brasil, deixando o Flamengo pelo
meio do caminho. Para os torcedores flamen-
guistas, ver o camisa 1 Bruno sofrer um gol
dessa forma já deixou de ser novidade.

Contabilizando os jogos com o Flamengo
do início de 2008 até a semifinal contra o In-
ternacional, Bruno sofreu seu sétimo gol em
cobrança de falta. No total, foram 19 gols em
bolas vindas de fora da área - que vão se pro-
vando uma deficiência do goleiro revelado
pelo Atlético-MG.

Para se ter uma ideia, nomes como Rogério
Ceni, Marcos, Tiago e Fernando Henrique, por
exemplo, apresentaram números bem superio-
res nesses quesitos.

No mesmo período, Rogério Ceni, do São
Paulo, e Marcos, do Palmeiras, sofreram ape-
nas três gols em cobranças de falta, enquan-
to Fernando Henrique, do Fluminense, e Tia-
go, do Vasco, levaram quatro gols com a mes-
ma origem.

CLUBES DESFALCADOS

I nternacional e Corinthians
jogarão desfalcados nas
partidas decisivas das semi-

finais da Copa do Brasil. Após
convocar Nilmar e Kléber, do
Colorado, e André Santos, do
Timão, na quinta-feira para a
Seleção Brasileira, o técnico
Dunga afirmou que não vai li-
berar os atletas para os jogos
no dia 3 de junho, contra Cori-
tiba e Vasco.

Os três estão na lista de 23
jogadores chamados para as
partidas das eliminatórias da
Copa de 2010 contra Uruguai e
Paraguai (dias 6 e 10 de junho)
e para a Copa das Confedera-
ções (entre 14 e 28 de junho).

- A seleção vai se apresentar
na segunda-feira à noite (dia 1º
de junho) e todos os jogadores
vão se apresentar. Agora é ofi-
cial e todos se apresentam na
mesma data. São jogos oficiais,
e o combinado com os clubes
foi esse - afirmou o treinador.

O técnico Dunga explicou os
motivos que o levaram a não
incluir o nome do atacante Ro-
naldo, do Corinthians, na lista
de convocados da Seleção Bra-
sileira para os jogos com Uru-
guai e Paraguai, das eliminató-
rias da Copa do Mundo, e para
a Copa dos Confederações. Se-
gundo o comandante canari-
nho, o critério utilizado foi o

O desempenho ruim de Bruno em parar
cobranças de falta não é recente. Em seu pri-
meiro Campeonato Brasileiro como titular do
Flamengo, de ponta a ponta, o goleiro teve
números ainda piores. Foi em 2006, quando
levou seis gols dessa natureza.

Curiosamente, ao contrário de Tiago e Ro-
gério Ceni, que possuem bons números nesse
quesito e fazem gols, Bruno mostra dificulda-
des em interpretar esse tipo de jogada. Em
sua passagem pela Gávea, o camisa 1 já mar-
cou duas vezes, também, em cobranças de
falta. Seu problema tem sido mesmo em de-
fendê-las. Na análise do jogador, o Fla teve
uma bela atuação no estádio Beira-Rio e afir-
mou que o clube retorna ao Rio de Janeiro de
cabeça erguida.

"Voltamos de cabeça erguida. O futebol é
assim, decidido nos detalhes e infelizmente este
detalhe decidiu contra nós aqui no Beira-Rio.
Fomos muito guerreiros, mas isso não bastou
para conseguir a vaga às semifinais", analisou
o goleiro flamenguista após a eliminação.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

melhor para o rendimento do
grupo que vai participar das
duas competições.

Ao ser questionado sobre a
ausência do Fenômeno e a de-
claração dada pelo jogador
após a classificação do Corin-
thians para a semifinal da Copa
do Brasil, Dunga foi bem claro
ao falar da decisão da comis-
são técnica.

- Não me dá um alívio, nem
uma certeza. O que fizemos foi
manter a postura que tivemos

VGoleiros
Gomes (Tottenham-ING),
Júlio César (Inter-ITA) e
Victor (Grêmio)

VZagueiros
Alex (Chelsea-ING), Juan
(Roma), Lúcio (Bayern-ALE)
e Luisão (Benfica-POR)

VLaterais
André Santos (Corinthians),
Daniel Alves (Barcelona-
ESP), Kléber (Inter) e Maicon
(Inter-ITA)

OS CONVOCADOS V Volantes
Anderson (M.United-ING),
Felipe Melo (Fiorentina-ITA),
Gilberto Silva (Panathinaikos-
GRE) e Josué (Wolfsburg-ALE)

VMeio-campo
Elano (M.City-ING), Júlio
Baptista (Roma-ITA), Kaká
(Milan-ITA) e Ramires
(Cruzeiro)

VAtacantes
Alexandre Pato (Milan-ITA),
Luís Fabiano (Sevilla-ESP),
Nilmar (Inter) e Robinho
(M.City-ING)

desde o início. Se a gente tives-
se convocado, muitos diriam
que o chamamos para mostrar
que ele ainda não está em con-
dições de atuar pela seleção.
Mantivemos a nossa postura e
convocamos os jogadores que
estão vivendo uma boa fase em
seus clubes – afirmou o treina-
dor.

A expectativa do treinador é
convocar apenas atletas que
estejam bem fisicamente e tec-
nicamente. Segundo Dunga, ele
não pode pensar nos jogadores
que não foram convocados
para a disputa das eliminató-
rias e da Copa das Confedera-
ções.

- A minha expectativa é em
quem está aqui. A torcida e to-
dos precisam entender que eu
preciso pensar em quem está
aqui. Se eu fosse pensar em to-
dos, eu teria que me preocupar
com o Adriano e outros três ou
quatro que não estão aqui. O
jogador está em condição, está
em forma, ele é convocado. Se-
leção é resultado.

O Brasil encara o Uruguai no
dia 6 de junho, em Montevidéu.
Depois, pega o Paraguai no Reci-
fe, dia 10. Após os jogos das eli-
minatórias, a equipe viaja para
a África do Sul, onde a Copa das
Confederações será disputada
entre 14 e 28 de junho.

Internacional e Corinthians vão jogar sem seus principais jogadores cedidos à Seleção Brasileira para disputa de jogos pelas Eliminatórias

O goleiro Bruno tem sofrido muitos gols de falta desde que chegou ao Flamengo

Bruno mostra deficiências em faltas
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O técnico Dunga explica os critérios de convocação e porque não chamou o atacante Ronaldo do Corinthians

CBFNEWS/DIVULGAÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Quem poderia adivinhar o
que havia dentro do pacote
que apareceu no sítio?

CORA RÓNAI

Crônica

O caso do
poema roubado

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

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

DE LETRAS DA UFPB

No decorrer da narrativa
percebe-se que a crônica

de Cora Rónai trata de
uma história verídica

e pontuada pela
sensibilidade de seus

atores e pelo romantismo
do ato de fixar poemas

em árvores.................

Há coisa de dois ou três meses apa-
receu, no portão do sítio, um pacote
grande, embrulhado num saco de lixo
preto. Ninguém viu quem trouxe.
Amanheceu e estava lá. Assim que foi
notado, ficaram todos da casa, bípe-
des e quadrúpedes, muito cabreiros
com a sua presença. Nos dias de hoje,
ninguém vê com confiança ou simpa-
tia pacotes grandes, embrulhados em
sacos de lixo pretos.

Os cachorros cheiraram e latiram,
os gatos mantiveram distância, o Dir-
ceu olhou de longe, cutucou com uma
vareta, chamou Mamãe. O conteúdo
parecia ser duro, sólido, como madei-
ra. Não era nada morto, com certeza.
E não parecia ser bomba, muito em-
bora ninguém da família tenha a mais
remota ideia de como seja uma bom-
ba, salvo pelo que se vê no cinema e
nos desenhos animados.

Finalmente, depois de mais cutuca-
das e de muita hesitação, o pacote foi
trazido para dentro, e aberto com o
cuidado que a desconfiança recomen-
dava. Quando o conteúdo se revelou,
surpresa total: quem poderia imagi-
nar que um poema roubado há 30 anos
voltasse ao lar daquela maneira?!

Quando o sítio ficou pronto, em prin-
cípios dos anos 60, uma das primeiras
providências dos meus pais foi espa-
lhar pelo jardim e pela floresta uma
dúzia de poemas. Papai os seleciona-
va, Mamãe os pintava em tabuletas e
ambos escolhiam juntos, com capri-
cho, as árvores e os cantinhos onde
seriam expostos. Passear pelo sítio era
como entrar numa pequena antologia
sentimental.

Com o tempo, as tabuletas foram
sumindo. Algumas queimaram junto
com as suas árvores nos incêndios que,
há alguns anos, eram comuns na região
e que, apesar dos esforços do pessoal lá
de casa, eventualmente atingiam par-
tes do terreno. Outras foram vítimas
do tempo. A maioria, porém, desapa-
receu sem deixar vestígios.

O poema devolvido chama-se "Casa
antiga", foi escrito em 1964 por minha
madrinha Cecília Meireles e dedicado
a Nora e Paulo Rónai:

"Forrarei tua casa já tão antiga
Com um papel que imita as paredes de
tijolo.
Ficará tão lindo como se estivéssemos
na Holanda.
Forrarei tua casa assim, mas por dentro,
De modo que, longe de todas as vistas,

Será como se estivéssemos ao ar livre, no
jardim.
E deixarei uma parede quebrada ? não
uma porta, não uma janela:
Uma parede quebrada por onde passe
um ramo de goiabeira
Carregado de flores e vespas.
Parecerá que estamos sonhando,
E estamos sonhando mesmo,
E parecerá que estamos vivendo,
E a vida não é mesmo um sonho im-
possível?"

Dentro do pacote, junto com a tabu-
leta, veio um bilhete escrito em letra
pouco cultivada, na folha arrancada de
um caderno. Dizia o seguinte: "Quan-
do era menino achei este quadro lindo,
pelo poema. Peço perdão por ter rou-

Café pequenoCafé pequeno

O Olho é uma espécie de globo,
é um pequeno planeta
com pinturas do lado de fora.
Muitas pinturas:
azuis, verdes, amarelas.
É um globo brilhante:
parece cristal,
é como um aquário com plantas
finamente desenhadas: algas, sargaços,
miniaturas marinhas, areias, rochas,
naufrágios e peixes de ouro.

Mas por dentro há outras pinturas,
que não se vêem:
umas são imagens do mundo,
outras são inventadas.

O Olho é um teatro por dentro.
E às vezes, sejam atores, sejam cenas,
e às vezes, sejam imagens, sejam ausências,
formam, no Olho, lágrimas.

Mapa da anatomia: O olho

A crônica "O caso do poema roubado" pode parecer uma história de ficção.
Entretanto, no decorrer da narrativa percebe-se que se trata de uma história
verídica, pontuada pela sensibilidade de seus atores e pelo romantismo do
ato de fixar poemas em árvores. Publicado no Segundo Caderno do jornal O
Globo numa edição de 2007 (4 de janeiro), "O caso do poema roubado" traz
uma emoção a mais quando aborda a sensibilidade de um homem que, mes-
mo tendo praticado um roubo quando criança, soube valorizar a essência do
objeto roubado (uma tabuleta com um poema) e, melhor que isso, se transfor-
mou num cidadão honesto e temente a Deus.

A autora de "O caso do poema roubado", Cora Tausz Rónai, nasceu no Rio
de Janeiro em 1953. Começou sua carreira no Jornalismo em Brasília, onde
trabalhou no jornal de Brasília, no Correio Braziliense e nas sucursais da
Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil. Pioneira do jornalismo de tecnologia,
lançou em 1987, no Jornal do Brasil, a primeira coluna sobre computação da
grande imprensa brasileira. Usuária de computador pessoal desde 1986, usa-
va, já então, o estilo de escrita coloquial que caracteriza o seu trabalho, seja na
área cultural, seja na área tecnológica.

Conforme biografia disponível na rede mundial de computadores, Cora
Rónai foi a primeira jornalista brasileira a criar um blog, o internETC., ativo
desde 2001, e primeira a dedicar-se à fotografia digital como ferramenta de
comunicação. Nos primórdios do Fotolog, a página que ilustrava com fotos
do Rio de Janeiro e de suas viagens chegou a ser a mais visitada do mundo. Em
2004 e em 2006 recebeu o Prêmio Comunique-se de Melhor Jornalista de In-
formática. É conhecida pela defesa dos animais e do meio ambiente.

O que li

bado este quadro. Hoje me converti a
Jesus e sinto necessidade de devolvê-
lo. Sinto-me envergonhado pela minha
atitude. Mais era só um menino. Peço
perdão a Deus e a vocês. E que vocês
também consigam perdoar."

Não havia nome, assinatura, nada.
Ficamos com muita pena, pois tería-
mos gostado de conhecer e abraçar o
menino antigo que roubou o poema e o
homem correto que o devolveu, passa-
dos tantos anos. Mal sabe ele que nos
deu um presente muito maior do que o
que levou: um mundo onde crianças
roubam poemas e adultos os devolvem
é um mundo de beleza e de esperança.

CECÍLIA MEIRELES



Funesc tem quarta edição
de Mostra de Dança
Os amantes da dança têm um bom motivo para saírem
de casa na noite deste sábado. É que a Fundação
Espaço Cultural José Lins do Rêgo sediará hoje, dia
23, em João Pessoa, a IV Mostra de Dança do Núcleo
de Dança Passo a Passo. O espetáculo será apre-
sentado no Teatro Paulo Pontes, a partir das 20
horas.
Com duração de aproximadamente uma hora e
meia, a apresentação é dividida em dois momentos.
No primeiro, serão exibidas encantadoras coreogra-
fias de dança do ventre.
Na segunda parte, o público poderá apreciar
elegantes casais dançando a dança de salão.
O espetáculo é formado pelos professores e alunos
da escola. Toda a beleza e a técnica da dança
adquiridas ao longo das aulas serão demonstradas
por 64 bailarinos em palco através de diversas
coreografias complementadas por belíssimos
cenários.
A IV Mostra de Dança, tem produção de Josélia
Soares , direção artística de Roberta Soares, e
coreografia da equipe de professores da escola.
Os ingressos custam R$ 10,00 (meia/antecipado) e
R$ 20,00 (inteira). Mais informações pelo telefone
8703-1168 e 9312-7374. Os ingressos antecipados
estão a venda no salão Onildo Cabeleireiro,1º
pavimento do Manaíra Shopping.
Esse mesmo espetáculo teve sua estreia em Campi-
na Grande, no Teatro Municipal Severino Cabral,
com mais de 800 espectadores.

O homem ,
para ser salvo,
só precisa
abrir o coração
à alegria

Bertrand Russell,
ESCRITOR
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Cover de Raul Seixas faz
show no Centro Histórico
Alexandre Seixas & banda mostrarão sucessos de

Raulzito, no Candeeiro Encantado, em João Pessoa. 18
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Depois de sentir-se mal e
sofrer uma convulsão, Zé
Rodrix - um dos
compositores mais
importantes da MPB - morre
em São Paulo

M

Bodes artísticos do Cineport
serão leiloados hoje em JP
Leilão será na Usina Cultural da Energisa, a partir das

20 horas, e terá show de Amazan e Mexe Ville. 23

orreu na noite de ontem, em
casa, no bairro do Sumaré,
zona Oeste da capital paulis-

ta, o cantor e compositor Zé Rodrix, co-
nhecido por integrar o trio Sá, Rodrix &
Guarabyra. Aos 61 anos, José Rodrigues
Trindade, segundo Bárbara Rodrigues,
uma das filhas do artista, estava bem
de saúde e começou subitamente a se
sentir mal, sofrendo uma forte convul-
são em seguida.

Carioca, o músico foi fundador, no
início da década de 1970, do grupo Sá,
Rodrix & Guarabyra, precursores do
chamado rock rural. Rodrix, inclusive,
é compositor de "Casa no Campo", su-
cesso na voz de Elis Regina, que cita o

gênero na letra ("Eu quero uma casa no
campo.

Onde eu possa compor muitos ro-
cks rurais").

Rodrix também já tocou com Tavi-
to e com as bandas Som Imaginário e
Joelho de Porco. Abandonou Sá & Gua-
rabyra ainda nos anos 1970, mas reen-
controu os companheiros na virada do
século. Em 2008, durante a Virada Cul-
tural em São Paulo, o grupo tocou na
íntegra no Teatro Municipal seu disco
de estreia, Passado, Presente e Futuro
(1972). Neste ano, o trio lançou o álbum
Amanhã e estava viajando pelo Brasil.

De acordo com a família, quando Ro-
drix foi levado para o Hospital das Clí-
nicas, já estava morto. "Ele vinha bem
de saúde. Vamos esperar agora o resul-
tado médico", relatou Bárbara, uma das
filhas do artista. O corpo de Zé Rodrix
será liberado para o velório ainda hoje.
Por ser maçom, não foi definido ainda
se o cantor será velado no cemitério do
Araçá, região Sudoeste da cidade, ou se
na maçonaria.

“

ADEUS AO

Zé Rodrix deu ao
rock uma

aparência mais
brasileira

rock rural
precursor do
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Multiinstrumentista ((pia-
no, acordeom, flauta, bateria,
saxofone e trompete), compo-
sitor de jingles e publicitário,
Rodrix estudou no Conserva-
tório Brasileiro de Música e na
escola Nacional de Música,
onde aprendeu teoria musical,
harmonia e contraponto.

Em 1967, participou do Fes-
tival de Música Brasileira da
TV Record, acompanhado de
Marília Medalha, Edu Lobo e
o Quarteto Novo, com a can-
ção "Ponteio".

Nos anos 70, integrou o pro-
gressivo Som Imaginário, mas
continuou compondo. "Casa
no Campo", composição sua e
do músico Tavito, ganhou o
Festival de Juiz de Fora, em
1971, e fez muito sucesso na
voz de Elis Regina. Outro su-
cesso seu foi "Soy Latino Ame-
ricano".

Ao lado de Sá e Guarabyra,
Rodrix se consagrou como um
dos ícones do chamado "rock
rural". Os músicos foram res-
ponsáveis por um famoso jin-
gle da Pepsi na década de 1970,
conhecido pela estrofe "só tem
amor quem tem amor pra
dar".

O artista, que morreu ontem
em São Paulo, também atuou
no grupo Joelho de Porco e, en-
tre outras atividades, lançou
o livro "Diário de um Constru-
tor do Templo" (1999).

No início dos anos 2000, o
músico causou polêmica ao re-
velar, em uma entrevista, que
era maçom. Zé Rodrix chegou
a lançar uma trilogia de livros
sobre a maçonaria.
EDITORAÃO: JÚNIOR DAMASCENO

‘Casa no campo’
é seu hit mais

conhecido

Zé Rodrix, nome artístico de José Rodrigues Trindade, (Rio de Janeiro, 25 de
novembro de 1947 — São Paulo, 22 de maio de 2009) foi um compositor,
multiinstrumentista, cantor, publicitário e escritor brasileiro. Tornou-se conhecido
em 1967, ao participar de um festival na TV Record. Na década de 1970, participou
da banda Som Imaginário, logo em seguida fez um conjunto de rock rural com Sá
e Guarabyra: Sá, Rodrix e Guarabyra, saindo dele antes do final da década.
Abandonou a música pela publicidade nas décadas de 1980 e de 1990 (1).
Em 2001 reuniu-se novamente a Sá e Guarabyra.
DISCOGRAFIA
1968: Momento Quatro - com Momento Quatro (Philips)
1970: Som Imaginário - com Som Imaginário (Odeon)
1971: Passado, Presente & Futuro - com Sá, Rodrix & Guarabyra (Odeon)
1973: Terra - com Sá, Rodrix & Guarabyra (Odeon)
1973: I Acto (Odeon)
1974: Quem Sabe Sabe Quem Não Sabe Não Precisa Saber (Odeon)
1976: Soy Latino Americano (EMI-Odeon)
1976: O Esquadrão da Morte - Trilha Sonora do Filme (RCA Victor)
1977: Quando Será? (EMI-Odeon)
1979: Hora Extra (EMI-Odeon)
1979: Sempre Livre (RCA Victor)
1983: Saqueando a Cidade - com Joelho de Porco (Lira Paulistana/Continental)
1988: 18 Anos Sem Sucesso - com Joelho de Porco (Eldorado)
2001: Outra Vez na Estrada - Ao Vivo - com Sá, Rodrix & Guarabyra (Som Livre)
2009: Amanhã - com Sá, Rodrix & Guarabyra (Som Livre)

COMPACTO
1981 Seu Abelardo/Rock do Planalto (Continental)

SAIBA MAIS #

FOTOS: DICULGAÇÃO

Multiinstrumentista
dividia-se em

diversas
atividades, da

música à
publicidade,

passando pela
gastronomia

CASA NO CAMPO
Eu quero uma casa no campo
Onde eu possa compor muitos rocks rurais
E tenha somente a certeza
Dos amigos do peito e nada mais
Onde eu possa ficar no tamanho da paz
E tenha somente a certeza
Dos limites do corpo e nada mais
Eu quero carneiros e cabras pastando solenes
No meu jardim
Eu quero o silêncio das línguas cansadas
Eu quero a esperança de óculos
Meu filho de cuca legal
Eu quero plantar e colher com a mão
A pimenta e o sal
Eu quero uma casa no campo
Do tamanho ideal, pau-a-pique e sapé
Onde eu possa plantar meus amigos
Meus discos e livros
E nada mais

MÚSICA
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O navegante*

Show para fãs

TOCA RAUL!!!
spírito de Raul Seixas vai bai-
xar, hoje à noite, no terreiro do
Candeeiro Encantado, no

Centro Histórico de João Pessoa. É que
o pernambucano Alexandre Seixas,
cover de Raulzito, fará show com di-
reito a banda e grandes sucessos.

Alexandre tem estudado vida e obra
de Raul Seixas há 25 anos. Os shows
profissionais como cover, todavia, ti-
veram início há 11 anos, em Recife (PE).
Alexandre trabalha com duas bandas:
Caroço de Manga e Sessão das 10.

Alexandre Seixas foi o responsável
pela criação do Raul Rock Club II, em
1982. No ano seguinte, a associação
cersceu com o apoio do próprio Raul
Seixas, que Alexandre havia conheci-
do durante um show na capital per-
nambucana.

O Raul Rock Club II dispõe de amplo
acervo sobre a vida e obra de Raulzi-
to, inclusive raridades entre LPs, CDs,
DVDs, posters e fotos. O acervo inclui,
ainda, textos inéditos de músicas, bi-
lhetes e objetos de uso pessoal, como
óculos escuros. O Raul Rock Club II
conta com associados no país inteiro.

Em um de seus “Cantares”, Ezra
Pound desenha com sutil beleza, por
entre ruínas de um muro, a inscrição:
“Nec Spe, Nec Metu” – sem esperança,
sem temor.

Fatalista, a expressão poderia ter sido
um verso de “O Navegante”, poema
anglo-saxão de fins do século X d.C.
Digo isso diante da profundidade que
o Destino (ou Deus) submerge o eu líri-
co ao naufragá-lo em destemor apai-
xonado, ainda que resignado com o que

vai lhe acontecer, inevitavelmente:
“pois não há ninguém no mundo de
espírito mais orgulhoso / (...) / nem tão
temente a Deus, / que aquele que nave-
gando nunca tem medo / do destino que
Deus lhe preparou”.

O poema compreende duas partes,
que a princípio, sugerem um desloca-
mento estilístico, como uma tormen-
ta partiria ao meio uma embarcação
em batalha pela sobrevivência. A pri-
meira parte é rascante, assumida-
mente trágica, onde o eu lírico, embo-
ra reconheça sua situação de cansado
e miserável, “no mar glacial”, viven-
do invernos “pelas trilhas-do-exílio /
privado de sua tribo”, tem consciên-
cia de que seu “desejo sopra sempre o
espírito pra frente”, que sua “mente
decola da tranca do peito, / deseja
viajar”, singrar “sem trégua as tri-
lhas-do-desterro”.

A segunda parte, mais melíflua, assu-

me um tom solene, de oração, deslocan-
do o tema do navegante naufragado (ví-
tima do “incessante oscilante oceano”)
para o do despojamento espiritual, para
os prazeres de Deus, bem mais quentes
“que essa morte em vida transitória pela
Terra”. O eu lírico (sem nome – anônimo
como o autor do poema – transcenden-
do o individual) declara sua fé e assume
uma austeridade pastoral, pregando que
“Sábio de quem vive humilde; esse rece-
be a graça do céu”.

Mas um e outro espocam os signifi-
cados do poema com ecos daquela ins-
crição poundiana. O náufrago nave-
gante se lança “sem resistir / para a
vastidão das vagas”, sem esperança de
sair e sem medo da morte certa. O tom
não muda quando o poema sibila o sa-
cramento. O eu lírico, despojando-se
“das riquezas mundanas”, toma “seu
remo e seu rumo” da vida com mãos
firmes, sem esperança de que seus de-

sejos se realizem e sem temor do
que, por “doença, velhice ou ódio-de-
espada”, a morte lhe guarda, pois sabe
que “Deus é mais poderoso que qual-
quer ideia humana”.

Seja na violência do mar ou diante
de vícios mundanos, este profeta poe-
ta-navegante parece sugerir que, no
meio do caminho de nossa vida, a sel-
va selvagem, de cascalhos e pedras,
destroços de popa e proa, deve ser en-
carada sem esperança e sem temor,
numa batalha torrencial e exaustiva,
para que cada um possa ser “antes de
morrer um bravo no mundo”.

Pound traduziu para o inglês moder-
no “O Navegante”, sobre o qual Au-
gusto de Campos fez uma versão em
português das trinta primeiras linhas.
Para esta coluna, no entanto, utilizei-
me da versão de Rodrigo Garcia Lo-
pes, direta do original, publicada pela
editora Lamparina em 2004.

Alexandre Seixas,
cover de Raulzito,
traz a sua banda
para show, hoje,
no Candeeiro
Encantado, no
Centro Histórico
de João Pessoa

E

Quem também tocará no candeeiro En-
cantado, hoje á noite, será a banda parai-
bana Os Reis da Cocada Preta. A conotação
para o termo  em muitas regiões traz a ideia
de pessoas que pensam ser melhores que
as outras ou que se preocupam com seu
status.

Na contramão destes pensamentos ne-
gativos surge uma sonoridade rock’n roll
alucinante e divertida feita por quatro ca-
ras conhecedores, de que com coragem,

Apresentação bem-humorada
de Os Reis da Cocada Preta

humildade e pés no chão, é possível desen-
volver uma personalidade que define al-
guém que, tendo um conhecimento de suas
limitações, dar espaço para que a criativi-
dade e simplicidade extrapolem os padrões
conhecidos.

Flertando com influências que trazem
bandas como: Bloc Party, The Hives, The
Strokes, King of Leon, Foo Fighters, Queens
of Stone Age, Gram e Dalila no Caos, foi pos-
sível abraçar a psicodelia e a suavidade
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através de excelentes letras 100% autorais
cheias de paixão, frustração e prazer, devi-
damente fundidas pela fúria instrumental
de Jansen (vocal/guitarra), Diego (bateria),
Marcílio (guitarra) e Felipe Ceará (baixo).
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Rock jovial e divertido é feito pela RCP

Daniel
Sampaio
sampaiozvd@hotmail.com

POETA E ADVOGADO E ESCREVE ÀOS
FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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Não ao barulho!

Aos domingos, pouco mais de sete
horas da manhã chegam aos nossos
tímpanos a imensa barulheira...

Paraibanos no

A

Rinaldo Fernandes e Linaldo
Guedes na primeira antologia
brasileira de escritores que
utilizam blogs como
ferramentas de comunicação;
lançamento será em São Paulo

BLABLABLOGUE

Dom Aldo Pagotto, Rubens Nóbre-
ga, Carlos Romero, Clotilde Tavares,
Petrônio Souto, Tavinho Caúmo, Ma-
riana Soares, Arael Menezes, Ronaldo
Monte, Marcos Tavares, Abelardo Ju-
rema Filho, são apenas alguns de mui-
tos outros formadores de opinião que,
com o dom da escrita e da credibilida-
de, há muito que vêm protestando e
alertando a sociedade e as autorida-
des para o sério e crônico problema de
poluição sonora em João Pessoa. Não
mais se admite que uma cidade privi-
legiada com decantado perfil bucólico
e raro índice de qualidade de vida per-

mita ser chamada de “Capital do Ba-
rulho”.

O pior é que o modelo de combate ao
problema está errado e insuficiente.
Sem ação policial, nenhuma “Semam”
ou “Sudema” será capaz de coibir os
reincidentes abusos. A fiscalização não
pode esperar pela denúncia e o poder
público há de se empenhar em campa-
nhas educativas.

Aos domingos, pouco mais de sete
horas da manhã chegam aos nossos
tímpanos a imensa barulheira, às ve-
zes até recheada de bombas de artifí-
cio. Meu Deus do céu,... que absurdo!
Será que esqueceram que é justamente
no domingo que as pessoas aprovei-
tam para repousar um pouco mais?...

Que nada... quem se lembra de res-
peitar alguém num lugar onde não se
educou as pessoas para reverenciar as
leis? E haja barulho acompanhado pelo
berreiro de microfones anunciando
produtos, acontecimentos, e forrós
com letras deprimentes.

Que mania doentia de zoar! Não há
controle, não há respeito, nem educa-
ção a respeito. Aonde você chega é ba-
rulho p’ra todo lado. Se vai caminhar
no calçadão da praia, é o som das bar-
racas, é um sujeito que instalou uma
banca de DVD pirata e se acha no di-
reito de fazer o maior barulhão. É o
carro que para, abre a mala e sacode
um pagode no ar, por cima do vento,
da brisa e da paz.

Há alguns anos, batizaram João Pes-
soa de “Capital do Barulho”, com di-
reito a página na internet. Deu até na
Folha. Foi um zunzunzum danado. Fi-
zeram tudo para descobrir quem era o
autor da homepage, que preferiu se
proteger no anonimato. O pior é que,

no Reino de Abrantes tudo continua
como dantes. Dê um passeio na Lagoa,
durante a semana, e no calçadão das
praias, ou num sábado à noite em
Camboinha e Jacumã e verá quantos
absurdos. Ou vá à praia do Cabo Bran-
co aos domingos pela manhã...

Até nas missas fazem o maior baru-
lhão. Tenho uma tia que foi forçada a
vender sua casa, porque não suporta-
va mais a vizinhança com uma tal igre-
ja que se instalou à sua frente e fazia
tanto barulho que nem à novela das 8
ela podia mais assistir. Em vão foram
os apelos, pessoais e impessoais, feitos
aos “fiéis do barulho” e a vários ór-
gãos competentes.

No “Pôr-do-Sol de Jacaré” o barulhão
também impera. Todos os bares rever-
beram sons amplificados que a todo
custo tentam fazer referências à linda
peça de Ravel, o doce Bolero. Mas, até o
sol se apressa em ir embora daquela
zoada, onde ninguém consegue nem
mais conversar, que dirá pensar...

primeira antologia no país de
textos publicados em blogs por
escritores será lançada no pró-

ximo dia 30, em São Paulo, na Livraria
Martins Fontes da Av. Paulista, a partir
das 15h30. Organizada pelo escritor
paulista Nelson de Oliveira, a antologia,
intitulada Blablablogue: crônicas e con-
fissões, está saindo pela Terracota Edi-
tora (SP). Dela constam textos do contis-
ta e romancista Rinaldo de Fernandes,
que mantém o Blog da Beleza (www.
rinaldofernandes.blog.uol.com.br), e do
poeta e jornalista Linaldo Guedes, edi-
tor do blog Zumbi Escutando Blues
(www.linaldoguedes.blog.uol.com.br).
Os dois vivem em João Pessoa e, junto
com o pernambucano Marcelino Freire
e o baiano Edson Cruz, são os nordesti-
nos que participam da antologia.

Os demais escritores que integram a
antologia são: Ademir Assunção, Ana
Paula Maia, Ana Rüsche, Andréa del
Fuego, Bruna Beber, Cassy Dias, Cláu-
dio Brites, Cláudio Daniel, Fábio Fer-
nandes, Fabrício Carpinejar, Gabriela
Kimura, Índigo, Ivana Arruda Leite,
Laura Fuentes, Marcelo Maluf, Marília
Kubota e Petê Rissatti.

O organizador Nelson de Oliveira,

que em 2007 obteve, com o livro de con-
tos Ódio Sustenido, o prêmio de ficção
da Fundação Biblioteca Nacional, diz o
seguinte sobre o fenômeno dos blogs:
“Atualmente existem perto de 140 mi-
lhões de blogs e cerca de 120 mil são
criados diariamente (1,4 por segundo).
A maioria das pessoas utiliza os blogs
como um diário pessoal, porém eles
podem veicular qualquer tipo de con-
teúdo e ser usados para os mais diver-
sos fins: artísticos, jornalísticos, cientí-
ficos, políticos, religiosos, corporativos,
comerciais etc. A blogosfera ampliou o
mundo natural, social e mental”.

Rinaldo de Fernandes, autor do ro-
mance Rita no Pomar, também tece co-
mentário acerca dos blogs: “Sou escri-
tor de livro, que é ainda o principal su-
porte para a literatura. Mas no final de
2007 criei um blog, porque notei que ele
é hoje uma ferramenta formidável de
divulgação e comunicação com leitores.
Meu blog, de conteúdo exclusivamente
literário, é hoje lido por escritores de
todo o país. Já são mais de 20.000 aces-
sos em pouco mais de um ano de exis-
tência. É mesmo um fenômeno. A anto-
logia do Nelson, ideia originalíssima,
veio em boa hora. Servirá para mos-
trar a seriedade do que se faz hoje nesse
novo e irreversível veículo que é o blog”.
Rinaldo integra a antologia com uma
crônica sobre Chico Buarque, outra so-
bre Machado de Assis (escrita quando
dos 100 anos da morte do autor de Dom
Casmurro, em setembro de 2008) e uma
prosa poética intitulada “Brinco”.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Linaldo Guedes, que em 2006 lançou o livro de poemas Intervalo Lírico e que participa da antologia
com uma crônica sobre as ruas de Cajazeiras, outra sobre a minissérie Maysa e uma terceira sobre
receitas para o escritor da província, afirma: “Comecei o meu blog em 2004. Fui um dos primeiros na
Paraíba a criar um blog. No início, não levava muito a sério o fenômeno. Depois, percebi que a
interatividade imediata era o ponto fundamental que faz com que os blogs sejam algo dinâmico e
atrativo para os leitores. Descobri muitos textos interessantes através dos blogs. Também conheci
escritores, poetas e artistas e pessoas inteligentes e interessantes, como minha atual esposa. O objetivo
do meu blog é divulgar os eventos literários daqui e alhures. É um blog voltado basicamente para a
literatura, mas também publico textos opinativos de outros autores e meus sobre os mais diversos
assuntos. O importante é provocar uma reflexão sobre determinado assunto que esteja em pauta”.
A antologia Blablablogue, numa edição caprichada, vai estar nas livrarias a partir da data de lançamento.

SAIBA MAIS#

O jornalista e
escritor

paraibano
Linaldo Guedes
(em pé) está na

coletânea

DIVULGAÇÃO

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

ARQUITETO, ARTISTA PLÁSTICO,
JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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Diana Vitta, primeira-dama do Tribu-
nal de Justiça, dia 5 de junho, reali-
za o São João das Aempianas, no res-
taurante Mangai. A renda do encon-
tro junino servirá para a compra de
lençóis para as entidades protegi-
das pela casa.

Até amanhã (24), o Festival de Bebê
no Carrefour.

Para Aíla Leitão o nosso voto de pe-
sar, de conforto e carinho pelo luto
na família. Coisas assim entristece
o coração de todo o mundo.

Os bodes, que enfeitavam a Usina
Cultural durante o Cineport, assina-
dos pelos renomados artistas plás-
ticos da cidade, hoje, às 20 horas,
serão leiloados. Quem dá Mais??? A
renda ‘dos bodes’ deverá ir para o
Cendac.

Mário Ivan e Lucinha chegam de Bra-
sília depois de uma demorada tem-
porada ao lado dos filhos. Aprovei-
taram a passagem na corte para
assistir os 4 espetáculos pelos ‘Cem
Anos de Carmem Miranda’. Adora-
ram.

Será em Portugal que a beleza da de-
butante Luiza Rabello será realça-
da com ensaio fotográfico para seu
convite/álbum. Será uma semana
cheia de flashes. O embarque de-
verá ser dia 6 de junho.

Maricélia Rodrigues Lucena, médica,
ao lado de Palmari, festeja o suces-
so do filho, Fábio Henrique Rodri-
gues Sousa que, em Salamanca, na
Espanha, no próximo dia 25, defen-
de a sua tese de mestrado (filoso-
fia). Pense num orgulho danado.

As alunas do Palácio das Artes Suel-
len Carolini, de Campina Grande,
em plenos preparativos para o ‘III
Passo de Artes Norte/Nordeste’,
que acontecerá em junho, em For-
taleza. O Festival de Dança, que le-
vará os classificados, para a próxi-
ma etapa em São Paulo, terá etapa
internacional em New York. Os bai-
larinos e coreógrafos, Fernanda Bar-
reto e Romero Motta preparam a
equipe para o Festival de Dança.

Risoleta Córdula, irmã de Raul Cór-
dula, vem passar temporada na
Capital paraibana. Dia 7, ela desem-
barca aqui.

Virgínia Morais, dia 7 de junho, reali-
zará o já tradicional evento junino
do seu educandário Conviver. Será
no Paço dos Leões com decoração
assinada pela própria Virgínia. Os
eventos do Conviver são sempre
impecáveis.

O Pastor João Filho, já com a saúde
em ordem, dia 12 de junho, com ca-
samento coletivo, no Palazzo Cris-
tal, de Cecília Miranda, festeja os 18
anos de criação da Igreja Batistinha
de Manaíra. Após a cerimônia, que
unirá 18 casais, a apresentação da
Banda Gospel Luz.
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Alêo Almeida, gerente geral do
Hotel Pirâmide de Natal, e que já
gerenciou por muitos anos o nos-
so Hotel Tambaú,  hoje, vai estar
aqui para festejar o seu aniversá-
rio. Ele passará o fim de semana
na bela Capital paraibana com sua
mulher Ediany.  Vai passar também
em sua casa de veraneio em Lu-
cena.

O programa de hoje é ir até as ban-
cas de revista e pegar a revista
mensal nacional, a Chiques & Fa-
mosos. A coluna da Febracos, a
Lounge BR, da Vera Martins, está lá
com as ‘news’ de vários estados.

Hoje tem ‘Feijoada Amigos do Clas-
sic’. Anualmente, Gleriston e Sô-
nia Guedes, proprietários , promo-
vem no restaurante Classic, espa-
ço cult, a tradicional feijoada para
sua fiel e tradicional clientela.

O Zodíaco, de Fred Ferreira e Môni-
ca Melo, apresenta neste sábado,
Zé Filho com Klebinho e Banda. O
som promete.

Estamos no ar no nosso programa
‘De Olho em Você’ , gravado se-
manalmente e exibido diariamen-
te pela sua TV Master,  com Maurí-
cio Burity.

UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS
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2 Cuidar da Saúde
Esta segunda, o Spa Equilibrium, de

Agnaldo e Mayne Azevedo, com um
staff de primeira linha, vai iniciar
mais uma turma.

2 Festejando & Reciclando
O Portal WSCOM, nos dias 27 e 28 deste

mês, festeja o oitavo ano de sucesso.
E o faz promovendo o II Encontro Éti-
co onde vai apresentar de várias ma-
neiras e formas a ‘Evolução da TIC
no Nordeste’. O evento ético aconte-
cerá no auditório Master do Sebrae e
será recheado com maravilhosas pa-
lestras assinadas por Alexandre
Atheniense, Cláudio Marinho, Lula
Queiroga e Janduy Coutinho. Walter
Santos e Carla Uchoa aproveitam o
evento para lançar o novo design do
Portal WSCOM, pioneiro e líder do
mercado de jornalismo na WEB e, ain-
da, lançar uma edição especial da re-
vista Nordeste, também do grupo
WSCOM, com o tema, ‘O Novo Pólo
de TIC das Américas’.

2 Marcas na Passarela
Baú Chic e Calzature, duas marcas po-

derosas da Capital, juntas, realizam
desfile beneficente para ajudar as
obras sociais do padre José Carlos da
Igreja Nossa Senhora de Fátima do
Miramar. Dia 28, com desfile no So-
nho Doce, à tardinha.

2 Primeira de Luxo!
O suplemento ‘Correio das Artes’, uma

griffe de A União, festeja 60 anos
de sucesso com lançamento de edi-
ção especial, com 60 páginas, e no
maior luxo, reunindo a alta cúpula
do Governo da Paraíba na Funda-
ção Casa de José Américo. Dia 28, às
18 horas. O primeiro editor e cria-
dor do Correio das Artes foi o jor-
nalista paraibano Edson Régis de
Carvalho, este falecido no atentado
terrorista no aeroporto de Guara-
rapes. Atualmente, o Correio das
Artes é editado pelo poeta Antônio
Mariano que, na edição especial,
(com material histórico desde a
fundação) lança dois concursos li-
terários nacionais (contos e poe-
mas) e, ainda, um concurso de re-
dação para alunos das instituições
públicas do Estado.

2 Com a mão na massa
Adriana Barros, comercial do grupo

WSCOM, de malas prontas e com a
revista ‘Nordeste’ na mão embarcan-
do para Europa. Lá na Câmara de Co-
mércio Europa x Brasil apresenta a
revista e as potencialidades do Nor-
deste. No encontro ela terá o aval do
noivo, o influente empresário belga
Didier Lorfebvre. Ainda no roteiro:
um tour pela Europa e um encontro
com a família do noivo.

2 Ricardo no Palazzo
Ricardo Castro, que divide a cena com

esta colunista sobre os ’buxixos’ na
Capital paraibana, também nas pá-
ginas de A União, no próximo dia
30, festeja seu aniversário na casa
de recepção, Palazzo Cristal de Ce-
cília Miranda, que aproveita para
mostrar a sua nova casa à socieda-
de paraibana. O novo local de re-
cepção de Cecília fica na BR-230
com capacidade para cerca de 1000
convidados.

2 Rei de todos os tempos
“Quando eu estou aqui vivendo este

momento lindo...” canta Roberto
Carlos, o Rei da Jovem Guarda,
durante a sua trajetória de 50 anos
de sucesso. Ele estará aqui dia 3
de junho em show único no For-
rock. As fãs já estão nos prepara-
tivos.

2 Gabaritado
O renomado cardiologista Fernando

Lianza Dias esteve em São Paulo,
última semana, para fazer parte
da banca examinadora na disci-
plina de Cardiologia da USP. De-
pois do encontro científico, Lian-
za Dias ativou o seu lado empre-
sarial. Para quem não sabe, ele é
novamente diretor geral do Pron-
tocor – PB.

Os noivos da semana: Giovanni Bakke e Marcela Gadelha
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O direito à propriedade
privada está subordinado ao
direito ao uso comum, subor-
dinado à destinação universal
dos bens".
João Paulo II“

Em tempo: as fotos que ilustraram a coluna na última quinta-
feira, foram gentilmente cedidas por Marcelo Gonçalves da
equipe de Celino Neto.

Levando nas veias o sangue de várias das tradicionais famílias
campinenses, como Ribeiro, Figueiredo e Agra, e ainda a do
nome que leva no registro, a excelente figura humana que é
Eurico de Arruda Câmara aterrissa hoje em nova idade.

Aniversariante de quinta-feira (21), o jurista, advogado e polí-
tico Antônio Vital do Rêgo, não comemorou a data, mas foi
cumprimentadíssimo.

A cidade está enlutada com a morte do maestro Antônio Gui-
marães, autor da belíssima melodia do seu hino. O autor da
letra, também falecido, o multimídia Fernando Silveira, não
tem nenhum marco que o relembre.

No programa A Hora do Povo, foi feita uma bela homenagem
ao maestro Guimarães. Só houve uma falha histórica: foi dito
que o hino é de 1973. Na verdade, é de 1963, quando foi reali-
zado o concurso visando o centenário da emancipação políti-
ca da cidade, que transcorreria no ano seguinte.

Hoje é dia de dar parabéns a Hugo Ribeiro, da Mais Propagan-
da. Motivo? Aniversário.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Festividades
Hoje é o Dia da Juventude Cons-

titucionalista e o Dia do Sol-
dado Constitucionalista. "O
dia 23 de maio é uma data
muito importante para a de-
mocracia brasileira. Em 1932,
quatro estudantes paulistas
- Martins, Miragaia, Dráusio
e Camargo - foram mortos
nesta data, num confronto
com a polícia, quando se ma-
nifestavam contra a ditadu-
ra de Getúlio Vargas".

A morte dos estudantes origina-
ria um movimento que foi
fundamental para os revolu-
cionários, porque o povo saiu
às ruas para lutar pela Cons-
tituição, por isso, no dia 23 de
maio se comemora o Dia da
Juventude Constitucionalista.

2 Arte na Escola
Amanhã, das 9 horas às 13 ho-

ras, a Escola Pequeno Prín-
cipe estará realizando a 28ª
Exposição de Artes Visuais:
Pablo Picasso - O Gênio da
Arte Moderna. Pela quanti-
dade das mostras, vê-se a
importância que aquele
educandário dá às artes, na
formação dos seus alunos,
que desde cedo são familia-
rizados com os grandes no-
mes. Ideia saída da cabeça
dessa admirável educadora
que é Maura Pires Ramos.

Constam da programação: ex-
posição de produções artís-
ticas dos alunos da educação
infantil e do ensino funda-
mental e oficinas de criativi-
dade com o objetivo de pro-
mover a integração Escola x
Família x Comunidade.

2 Campanha
Durante almoço empresarial

hoje, no Garden Hotel, será
lançada a campanha Liqui-
da Campina, que será levada
a efeito no segundo semestre
deste ano. Apesar de saber
que esse recurso de marke-
ting tem essa denominação
em outras cidades, achamos
que ela é muito infeliz. Se o
verbo viesse após o sujeito, o
efeito seria muito melhor. Por
exemplo? Campina Liquida.

2 Ilusion
Quem é leitor d´A UNIÃO já

sabe que o título acima é o
mesmo da grande festa que
o arquiteto e cronista social
Ricardo Castro vai realizar
no dia 30 que vem, no Pala-
zzo Cristal, em João Pessoa.

A basear-nos no belíssimo e ori-
ginal convite, que nos foi en-
tregue pessoalmente por Ri-
cardo, a promoção vai ser
um luxo total. O motivo é o
aniversário do promoter e o
tema "é o fantástico mundo
da magia, em homenagem
ao luxuoso Cirque du Soleil".

2 Leilão dos Bodes
Chegou-me convite da presidente da Cendac, Tereza Alice Bezerra

Cavalcante Teixeira da presidente da Fundação Ormeo Junquei-
ra, Mônica Botelho e da Energisa, para o Leilão dos Bodes - obras
de artes criadas especialmente para a quarta edição do Cine-
port por artistas plásticos paraibanos - que se realizará no Ar-
raial do Cendac (Usina Cultural Energisa), Torre, às 20 horas de
hoje.

Os artistas convidados são: Célia Araújo, Chico Dantas, Chico Fer-
reira, Clovis Júnior, Diógenes Chaves, Flávio Tavares, Margarete
Aurélio, Sandoval Fagundes, Shiko Grafiteiro e Sidney Azevedo.

2 Bem-Vindo
 O expert Carlos Cabral, consultor de vinhos do Grupo Pão de Açú-

car novamente se supera com o lançamento do livro "A Mesa e
a Diplomacia Brasileira" no formato table book. Num apêndice
que envolve a Conferência da Paz de Haia apresenta um estudo
da "Política Banquetes" de Rui Barbosa e o Barão do Rio Branco,
mestres em posicionar o Brasil no mapa geopolítico mundial.

Por telefone, Cabral informou ao Clube do Vinho-PB que passa no
Nordeste até o fim de maio num itinerário que inclui João Pes-
soa; seguindo na 1ª quinzena de junho para a França, passando
na volta por Portugal.

Marly e Lindalva Gonçalves, ela, uma das melhores culinaristas da cidade

A cantora Kátia Virgínia, dona da mais bela voz feminina da Camp

Virgília e Robson Lyra em navegação noturna

2 Ilustre Sexagenário
O Palace Grill, em João Pessoa, foi o agradável espaço escolhido

para uma reunião do secretário executivo de Comunicação
Genésio de Souza Neto e do superintendente Nelson Coelho,
com os cronistas sociais de João Pessoa, Astrid Bäkke e Ri-
cardo Castro e os de Campina Grande, Oliveira Filho e este
redator. Na pauta os 60 anos do suplemento literário Cor-
reio das Artes, cuja abertura se dará às 19 horas e 30 minu-
tos do dia 28 deste mês, na Fundação Casa de José Américo.

O Correio das Artes é um marco na vida intelectual da Paraíba,
com repercussão nacional e internacional, o que exige, real-
mente, uma programação à altura do ilustre aniversarian-
te. Assim, vários lançamentos de grande interesse estão pro-
gramados para aquela ocasião: da Edição Especial do suple-
mento, do Concurso Nacional de Conto e Poesia; do concur-
so de redação para alunos de escolas públicas e particulares
do Estado; do selo comemorativo (Correios e Telégrafos); do
Projeto Itinerarte e a entrega da placa comemorativa a ex-
editores e a familiares do jornalista Edson Régis e do advo-
gado Sílvio Porto, fundadores do suplemento.

Afora o tema exposto na reunião a ocasião ofereceu a oportuni-
dade de nos confraternizamos.
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Agenda

‘X-Men Origens: Wolverine’ permanece em cartaz nos cinemas de João Pessoa e Campina

DIVULGAÇÃO

Áries (21/03 a 20/04)  - Com a Lua
somando forças a Vênus e Marte em
seu signo, você conta com mais
sintonia com suas emoções e
necessidades. Devido a isso também é
bom maneirar no esforço e evitar
desgastes. Um pouco mais de arte,
musica e devaneios caem bem.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  Ímpeto,
animação e ousadia mental são
instrumentos pra fazer sucesso em
uma reunião de trabalho. Modere a
competitividade e não se impressione
com a beligerância alheia. Sem
paciência e autocontrole, você perde
hoje.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Um dia
pra batalhar seu lugar ao Sol,
mostrando independência e bom
manejo das situações delicadas, sem
ser egoísta. Mas evite misturar
assuntos familiares com trabalho, e
cuide de sua imagem profissional
sendo mais conciliador.

Libra (21/09 a 20/10) - Um dia
delicado, que vai exigir de você todo o
seu poder diplomático pra contornar
rivalidades, desentendimentos entre
sócios e parceiros e acabar com climas
pesados com alguém querido. Paixões
inflamam, desejos se tornam
poderosos demais. Você permanece
imune a tudo isso.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Se você estava duvidando, hoje terá a
prova de que certas decisões
importantes em casa dependem
somente de sua decisão, e não dá pra
delegar esse poder a quem não tem.
Comande e governe, sem medo de
atribuir ordens a quem está
desorientado.

Virgem (21/08 a 20/09) -  O Sol se
despede hoje de Touro, fechando um
período em que você pode contar
com sabedoria abundante e
inspiração pra se orientar em meio a
tantos caminhos duvidosos.
Aproveite pra meditar e rever acertos
e erros das ultimas semanas.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Como é
bom viver segundo a empolgação do
momento, a paixão do desejo - mesmo
efêmero. Pra você as coisas estão assim
hoje. Mais alegria, um pouco de diversão
e a oportunidade de mostrar sua
competência e originalidade. Anime os
desanimados e tristonhos com sua
alegria de viver.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Alerta
vermelho nas suas finanças hoje! Talvez
você tenha segurado tempo demais
seus impulsos e hoje eles transbordam.
Mesmo que sinta ter uma fonte
inesgotável de recursos, muita intuição
e autoconfiança, vale a pena ser
moderado nos gastos. Por outro lado,
convites de trabalho surgem.

Touro (21/04 a 20/05)  - O Sol
atravessa hoje o ultimo grau de seu
signo, mas ainda dá tempo de se
concentrar em algo que seja importante
pra você e fazer com que essa aspiração
chegue mais perto de se realizar. Você
está reavaliando muitos aspectos de seu
presente.

Leão (21/07 a 20/08) -  Muita
intuição e visão do presente hoje com
três astros no signo irmão de Áries
liberando altas doses de energia e
independência pra você. Viagens,
estudos e assuntos relativos a
publicações ou leis estarão em
destaque.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Tropeços no dia-a-dia e pequenas
armadilhas cotidianas podem tirar sua
paz e instaurar um humor terrível em
você. Desista de querer tudo a sua
maneira, delegue tarefas e cuide mais da
saúde e da alimentação. Esse é o jeito
certo de neutralizar as ondas ruins.
Empenho e esforço.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Muitas
idéias e projetos podem nascer hoje, e
você faz bem em registrar alguns deles
pra depois trabalhar neles. Contatos e
comunicação em alta - o ambiente
pode ficar agitado, discussões
acontecem e as urgências se
multiplicam. Mas você está ligado e
saberá como se conduzir bem.

2 CINEMA
ANJOS E DEMÔNIOS - (140
min/Legendado) – Cens.
16 anos. Suspense. Box 6
e 7 – 12h50 e
14h30(exceto terças e
quintas-feiras),
15h40, 17h30, 18h30,
20h30 e 21h30.

STAR TREK - (126 min/
Legendado) – Cens. 14
anos. Ficção. Box 8 –
13h20 (exceto terças e
quintas-feiras),
16h00,18h40 e 21h15.
Tambiá 5 - 13h40/16h00/
18h20/20h40.

X- MEN ORIGENS: WOLVE-
RINE - (114 min) – Cens.
14 anos. Ação. Box 1 e 3 –
13h00 e 14h00(exceto ter-
ças e quintas-feiras),
15h20, 16h20, 17h50,
18h50, 20h25 e
21h25. Tambiá 6 - 14h00,
16h10, 18h20 e 20h30.
Campina 4 - 14h20, 16h30,

18h40 e 20h50.

UMA NOITE NO MUSEU 2 -
(140 min) – Cens. Livre.
Aventura. Box 2 e 5 –
13h10 e 14h10(excento
terças e quintas-feiras),
15h30, 16h30,
18h00, 19h00, 20h20 e
21h20.

DIVÃ - (93 min/Digital) –
Cens. 14 anos. Comédia.
Box 4 – 14h40 (exceto ter-
ças e quintas-feiras),
16h50,18h55 e 21h00.
Tambiá 4 - 14h10, 16h10,
18h10, 20h10.

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

ANJOS DA NOITE - A EVO-
LUÇÃO - Censura 16 anos.

Aventura. Tambiá 2- 14h30/
16h30/18h30/20h30. Cam-
pina 2 - 16h20/20h20.

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

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

MONSTROS VS ALIENÍGENAS
- Censura Livre. Animação.
Tambiá 1 - 14h15/ 16h15 (sá-
bados e domingos).

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

VELOZES E FURIOSOS 4.
Censura 14 anos. Ação.
Tambiá 3 -14h20/ 16h20/
18h20/ 20h20. Campina 3 -
14h40/ 16h40/ 18h40/
20h40.
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Leilão na Usina Cultural

BODE É ARTE

Estimular o gosto pela leitura e oferecer
informações sobre as diferentes formas de
deficiência. Esse é o objetivo da Fundação
Centro Integrado de Apoio ao Portador de
Deficiência (Funad) ao reativar a bibliote-
ca para usuários, pais e/ou responsáveis e
funcionários da instituição.

Para a presidente da Funad, Rosália
Araújo, o espaço, agora instalado no pá-
tio interno do órgão, é uma forma de ofe-
recer cultura e educação para todos os
usuários e faz parte das ações realizadas
pela nova gestão, “que prioriza a pessoa
com deficiência e sua família, bem como
seus funcionários e a comunidade”.

Com uma estrutura adaptada e um
acervo de mais de 1,2 mil títulos, incluin-
do obras de Literatura Infantil, Educa-
ção, Pedagógicos e Literatura sobre as
diferentes formas de deficiência (audi-
tiva, física, intelectual, múltipla e visu-
al), a biblioteca da Funad também é re-
ferência para pesquisas acadêmicas so-

Funad reativa biblioteca com 1,2 mil
livros, inclusive com obras em braille

bre o tema. As novas instalações, no
andar térreo da instituição, trazem
mais conforto, comodidade e visibili-
dade para quem procura seus serviços
e está aberta diariamente, durante os
horários de atendimentos.

Rosália Araújo garante que os pais
e/ou responsáveis também serão be-
neficiados, já que podem usar o espaço
para buscar conhecimento e também
entretenimento enquanto aguardam
os usuários em atendimento. “Ganha-
mos muito ao incentivar a leitura nos
pais, que atuam como multiplicadores
e incentivadores para seus filhos des-
cobrirem o gosto pela leitura. É tam-
bém uma forma de suavizar o tempo
de espera, já que muitos vêm de bair-
ros distantes ou outros municípios em
busca de um atendimento especializa-
do, como o que é oferecido pela funda-
ção”, explicou.

 Ao assegurar a inclusão de todos os

Dinheiro da venda das peças artísticas será revertido em prol de atividades voltadas para os idosos

entro de Apoio à Criança e ao Ado-
lescente – Cendac promove hoje, dia
23,  a partir das 20 horas, na Usina

Cultural da Energisa, um leilão de 10 bodes
artísticos confeccionados em resina por ar-
tistas plásticos paraibanos, como Flávio Ta-
vares e Clóvis Júnior. As peças ficaram ex-
postas durante a quarta edição do Cineport
e foram doadas ao Cendac pela Energisa.

Segundo a presidente do Cendac, Te-

reza Alice Bezerra Cavalcanti Teixeira,
o leilão será realizado por um leiloeiro
profissional e o lance mínimo de cada
peça será R$ 2 mil. A renda será reverti-
da para ações em prol do idoso, a exem-
plo de cursos de informática, corte e cos-
tura, aula de dança, entre outras ativi-
dades de terapia ocupacional.

Tereza Alice adiantou que a Usina
Cultural será transformada num verda-

deiro arraial do Cendac neste sábado,
com a animação da banda Mexe Vile e
Amazan. Os presentes também encon-
trarão barracas com comidas típicas de
milho e de bode, como bodeocada (tapio-
ca de bode), costela assada, sarapatel e a
bebida xixi de cabrita, entre outros.

O evento conta com o apoio do Gover-
no do Estado e da Prefeitura de Campi-
na Grande. A entrada é franca. Amazan animará a festa, na Usina Cultural

seus usuários e funcionários, já que par-
te deles também possui algum tipo de
deficiência, a Funad oferece ainda um
serviço especializado para as pessoas
com deficiência visual, através do ‘Es-
paço de Estímulo à Leitura Braille’. São
mais de 200 títulos impressos, incluin-
do livros da Bíblia Sagrada, que podem

ser acessados livremente pelos interes-
sados.

Para o técnico do setor de Estimulação
Precoce e portador de deficiência visual,
Oswaldo Nery Cerqueira, o espaço para
leitura em Braille “é mais um grande bene-
fício que a nova gestão trouxe para todos.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Dez bodes serão
leiloados, com lance
mínimo de R$ 2 mil

A Funad funciona no
conjunto Pedro Gondim,

em João Pessoa

C
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Polícia Federal incinera drogas em JP
Cerca de 700 quilos de maconha, cocaína, comprimidos de exctasy e lança perfume foram queimados na manhã de ontem em forno da fábrica da Cimpor

A

A Paraíba passou a integrar
a equipe dos Estados que aten-
deram ao chamado nacional
pelo desenvolvimento social
feito pelo presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, através do
Ministério do Desenvolvi-
mento Social do Combate à
Fome. O convite por parte do
Ministério foi feito aos Esta-
dos em junho do ano passa-
do e a Paraíba passou a se in-
tegrar nessa ação cujo foco
principal é buscar solução
para as desigualdades sociais.

Com isso, a Paraíba pode
receber assistência técnica e
financeira da União para fi-
nanciar projetos com claro
potencial de incorporação
produtiva de beneficiários.
Para tanto, o secretário de Ar-
ticulação Institucional e Par-
cerias, do Ministério do De-
senvolvimento Social do
Combate à Fome, Ronaldo
Coutinho Garcia, veio à Pa-
raíba para conhecer in loco a
realidade dos municípios pa-
raibanos que ficam situados
na região do Alto Piranhas.

 Ontem pela manhã, na
sede da Fundação de Ação Co-
munitária (FAC), ele se reu-

   FOTOS: MARCOS RUSSO

niu com a secretária de Esta-
do da Ação Social, Giucélia Fi-
gueiredo, a presidente da
FAC, Lúcia Braga, e técnicos
do Ministério. O encontro
teve por objetivo estabelecer
uma relação e, a partir desse
diálogo, aprofundar a parce-
ria entre o Ministério do De-
senvolvimento Social, atra-
vés da Secretaria de Articu-
lação Institucional com a
FAC.

Na opinião da presidente do
órgão, Lúcia Braga, esse é mais
um passo não somente para
geração de emprego e renda,

mas também para a qualifica-
ção profissional.

A presença da equipe de
técnicos do Ministério na Pa-
raíba também diz respeito a
outro trabalho que será de-
senvolvido no Estado com
vistas a apoiar diversas ini-
ciativas relacionadas à inclu-
são produtiva dos beneficiá-
rios em área de concentração
de pobreza.

 “Essa é uma viagem precur-
sora. Nós estabelecemos ago-
ra um cronograma para  uma
série de visitas à Paraíba”, in-
formou Ronaldo Coutinho.

Polícia Federal da Pa-
raíba fez ontem pela
manhã a maior incine-
ração de drogas em

João Pessoa. Foram incinerados
aproximadamente 700 quilos
de cocaína, maconha, compri-
midos de ecxtasy e lança per-
fume, entre outras drogas apre-
endidas em anos anteriores, re-
sultado de diversas operações
realizadas pela Polícia Federal
em toda a Paraíba.

A droga chegou à Fábrica de
Cimento Cimpor, na Ilha do
Bispo, no Centro da Capital,
protegida por um forte esque-
ma de segurança com dezenas
de agentes da Polícia Federal
portando armas de grosso ca-
libre. De acordo com o supe-
rintendente em exercício da
PF, delegado regional de cri-
me organizado, Omar Gabriel,
a procedência da droga foi a
mais diversa possível, e cada
uma delas corresponde a
uma apreensão e um inquéri-
to policial diferente. Cada
uma tem uma história com
dezenas de prisões.

Combate à Fome busca solução
para desigualdade sociais na PB

Droga chegou à fábrica escoltada por agentes portando armas de grosso calibre

José Alves
REPÓRTER

Só de maconha foram incine-
rados cerca de 400 quilos, apro-
ximadamente 200 quilos em co-
caína e o restante era compos-
to por comprimidos, lança per-
fume, e crack, entre outras dro-
gas inalantes. Segundo Omar,
a lei determina que sejam inci-
neradas as drogas apreendidas
e, também, com as autorizadas
pela Justiça.

Além das drogas, produtos

apreendidos por fiscais da
receita também foram des-
truídos. A incineração foi
acompanhada pela juíza da
8ª Vara Criminal de João Pes-
soa, Maria das Graças, pro-
motora de Justiça, Suamy
Braga, e por Omar Gabriel,
além de representantes do
Ministério Público Estadual
e da Fundação Nacional de
Saúde na Paraíba.

Resultado final da prova
discursiva é divulgado

Lúcia Braga e Giucélia Figueiredo conversam com o secretário Ronaldo Garcia

Política de cotas raciais em
universidades e mercado de
trabalho, demarcação de terras
de áreas quilombolas, implan-
tação de nova disciplina curri-
cular sobre História da África,
Afrodescentes e Indígenas nas
escolas paraibanas, são temas
que serão deliberados durante
a II Conferência Estadual de Pro-
moção da Igualdade Racial, que
acontecerá nos dias 23 e 24 de
maio, no Centro de Formação da
Polícia Militar, em João Pessoa,
sob a coordenação da Secreta-
ria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano (SEDH). Mais de
300 representantes do Movi-
mento Negro, Quilombolas, Ci-
ganos, Indígenas e Religiões de
Matriz Africana participarão do
evento. A abertura do evento
será às 8 horas deste sábado.

A secretária estadual de De-
senvolvimento Humano, Giu-
célia Figueiredo, disse que es-
pera dar um salto de qualidade
em relação à implementação de
políticas públicas de promoção
da igualdade racial.

O primeiro passo será a cons-
trução e execução do Plano Esta-
dual de Promoção da Igualdade
Racial. "Esperamos que as confe-
rências apontem caminhos que
levem a formação de um projeto
em favor da criação de uma polí-
tica estadual. É um setor que nun-
ca houve política direcionada, seja
na área da educação, saúde, tra-
balho e do gênero", disse.

A conferência  tem por objeti-
vo analisar e repactuar os prin-
cípios e diretrizes aprovados na
I Conferência Estadual de Polí-
ticas de Promoção da Igualda-
de Racial, realizada em maio de
2005. Os participantes devem
também avaliar as diretrizes
para a implementação do Pla-
no Estadual  de Promoção da
Igualdade Racial.

Durante as plenárias, re-
presentantes dos segmentos
sociais devem apresentar
propostas de alteração do
conteúdo do Plano Nacional
de Promoção da Igualdade
Racial e da sua forma de exe-
cução. "Deveremos redefinir
diretrizes que possibilitem o
fortalecimento das políticas
de promoção da igualdade ra-
cial, na perspectiva de supe-
ração das desigualdades ra-
ciais ainda existentes", disse
Giucélia.

A II Conferência Estadual de
Promoção da Igualdade Racial
tem como tema central: "Avan-
ços, desafios e perspectivas da
Política Nacional de Promoção
da Igualdade Racial". Os confe-
rencistas deverão fazer ainda a
análise da realidade brasileira
a partir da Política Nacional de
Promoção da Igualdade Racial.

Os eventos servirão também
para medir o impacto das polí-
ticas de igualdade racial imple-
mentadas pelos entes federati-
vos a partir dos eixos temáti-
cos: Educação, Saúde, Trabalho,
Cultura, Segurança e Terra.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Janaína Araújo
ASCOM DA SEDH

Teresa Duarte
REPÓRTER

A Comissão do Concurso
Público para a Secretaria
da Segurança e Defesa Social
publicou no Diário Oficial
dessa sexta-feira (22) o re-
sultado final da prova dis-
cursiva e a convocação
para os exames laboratoriais
e médicos.

O concurso público ofere-
ceu 1.162 vagas, sendo 909
para o nível superior nos
cargos de efetivos de Delega-
do de Polícia, Perito Crimi-
nal, Perito Médico-Legal, Pe-

rito Odonto-Legal e Perito
Químico, Agente de Investi-
gação e Escrivão de Polícia.
Para o nível médio o concur-
so ofereceu 253 vagas para
os cargos de Papiloscopista,
Técnico em Perícia, Necroto-
mista e Motorista Policial.

O resultado final do con-
curso apresenta a seguinte
ordem: cargo/unidade, nú-
mero de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabé-
tica e nota final na prova dis-
cursiva.

CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL

Igualdade racial será tema
de conferência na Capital


