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Estado vai adotar medidas urgentes para proteger mulheres floricultoras P.11mais

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

  ORTILO ANTÔNIO

Governo do Estado vai investir recursos na conclusão de obras em doze unidades hospitalares. Somente no
Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande serão aplicados cerca de R$ 96 milhões. P. 5

Paraíba solicita liberação de
R$ 126 milhões para hospitais

"Crime organizado é
tema de seminário
Evento reúne em João Pessoa
representantes de 30 Ministérios
Públicos de todo o país que
atuam contra a marginalidade. P. 4

"Polícia Militar convoca
novos alunos do CFO
Matrículas dos 29 candidatos
classificados serão realizadas hoje
no Quartel do Comando Geral, no
Centro de João Pessoa. P. 6

"Município perde 500
mangueiras em 20 anos
Besouro responsável pelo “Mal do
Recife” ataca árvores e João Pessoa fica
ameaçada de perder o título de segunda
cidade mais verde do mundo. P. 24

"PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO
JARDIM BOTÂNICO É INICIADO
Objetivo é recuperar o museu de visitação, os quiosques
e os poços amazonas, e também reativar o bromelário, o
orquidário e as demais coleções vegetais. P. 3
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EDITORIAL #

ffUNinforme

Três livros lançados recen-
temente pela Editora Saraiva
tratam, com a devida profun-
didade, dos problemas atinen-
tes ao Registro Público, à Fun-
ção Notarial, aos Contratos e
aos Títulos e Documentos. O
primeiro deles é Regulação da
Função Pública Notarial e de
Registro, de Luís Paulo Alien-
de Ribeiro (1ª edição 2009 - 200
páginas - preço sugerido: R$ 54,00). Com a tese de que
a função pública notarial e de registro consiste em
exercício privado de função pública, o autor propõe
nova visão à matéria voltando-a a garantia do cida-
dão. Para tanto a obra apresenta um conciso estudo
sobre tema pouco versado nas letras jurídicas, desen-
volvido por alguém que se encontra no front do as-
sunto. Visando a melhor compreensão do tema o es-
tudo encontra-se dividido em três capítulos - o nota-
riado, os registros públicos e o direito administrati-
vo; a função notarial e de registro no Brasil e a regula-
ção da função notarial e de registro - podendo ser con-
sultado por advogados da área imobiliária, tabeliães,
registradores, bem como os estudiosos da matéria. O
autor, Luís Paulo Aliende Ribeiro é doutor em Direito
pela USP e juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Jus-
tiça de São Paulo.

A segunda obra é Registro de Imóveis - Doutrina -
Prática - Jurisprudência, de Nicolau Balbino Filho (14ª
edição 2009 - 799 páginas - preço sugerido: R$ 179,50).
A compreensão da Lei de Registros Públicos exige es-
tudo doutrinário sistemático de seus institutos e dos
diplomas legais a ela relacionados, que ora é apresen-
tado à comunidade jurídica. Além da doutrina, a obra
faz referência às tendências jurisprudenciais recen-
tes e traz incontáveis modelos de peças e documentos
utilizados corriqueiramente nos Cartórios de Regis-
tro de Imóveis. Esta edição vem completamente refor-
mulada de acordo com o Código Civil de 2002 e consi-
dera outras inovações legislativas de suma impor-
tância, como o Estatuto da Cidade, a Lei de Parcela-
mento do Solo Urbano e suas alterações, as Cédulas
de Crédito Imobiliário e as alterações produzidas na
própria LRP.

O outro livro lançado é Contratos e Notificações no
Registro de Títulos e Documentos, do mesmo autor (5ª
edição 2009 - 316 páginas - preço sugerido: R$ 109,50).
Valendo-se de sua longa experiência profissional, o
autor traz, nessa obra, criteriosa e substancial dou-
trina inerente aos inúmeros contratos adstritos ao
Registro de Títulos e Documentos, tais como: penhor,
caução, caução de títulos de crédito, parceria rural,
locação, cessão, fiança, compra e venda com reserva
de domínio, comodato, mútuo, depósito e alienação
fiduciária em garantia. Examina o complexo tema das
notificações no Registro de Títulos e Documentos, cui-
dando de todas as suas peculiaridades. A obra traz,
ainda, inúmeros modelos e completo apêndice de le-
gislação sobre a matéria, como a Lei dos Registros
Públicos, a Lei de Microfilmagem, a Lei de Mútuo, a
Lei de Arrendamento Rural e a Lei de Locação de Imó-
veis Urbanos.

O autor dos dois livros acima mencionados, Nico-
lau Balbino Filho é bacharel em Direito pela UFMG,
Registrador Titular dos Serviços Registrais de Imó-
veis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídi-
cas. Ex-notário e ex-escrivão do cível é membro fun-
dador do Instituto de Registro de Títulos e Documen-
tos e de Pessoas Jurídicas do Brasil e também do Insti-
tuto de Registro Imobiliário do Brasil.

Registros e Contratos
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Agricultura familiar
melhoria da qualidade de vida dos ci-
dadãos de todos os recantos do terri-
tório paraibano é o objetivo central
do Governo do Estado. Para alcan-

çar esta finalidade, ações estão sendo implemen-
tadas em todas as áreas, dentre elas a saúde, a
educação, a moradia, a segurança e a agricultura,
com destaque para a agricultura familiar - ativi-
dade que tem prioridade na Paraíba e que se cons-
titui numa das principais preocupações dos ór-
gãos governamentais nos três níveis da adminis-
tração (municipal, estadual e federal).

Na Paraíba, um importante instrumentos do
projeto de fortalecimento da agricultura famili-
ar é a Emater (Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural da Paraíba), segundo ênfase do
médico veterinário Hermano Araújo. Ele assu-
miu a presidência assegurando que dará conti-
nuidade ao trabalho de reestruturação da empre-
sa para adequá-la melhor à política defendida
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário,
fazendo chegar aos agricultores e agricultoras
familiares uma assistência técnica e extensão
rural de qualidade e quantidade suficientes.

No momento, a meta principal da Exten-
são Rural na Paraíba (hoje presente em to-
dos os 223 municípios) é atender as políticas
públicas dos governos federal e estadual com

A foco especial nos produtores de baixa renda.
Para isso, os extensionistas estão orientados a

dedicar atenção especial para projetos prioritári-
os como o "Territórios da Cidadania", que funcio-
na hoje em seis áreas do Estado, além das Redes
Temáticas de Financiamento e Proteção da Pro-
dução, Cadeia Produtiva do Leite, Biodiesel, Tu-
rismo Rural e Artesanato, Formação de Agentes
de Assistência Técnica e Extensão Rural, Cadeia
Produtiva do Abacaxi, Agroindústria, Agroeco-
logia, Metodologia Participativa, Políticas Pú-
blicas, Comercialização, Produtos e Mercados
Diferenciados, Raça e Etnia, e Mulher Rural,
focando sempre o agricultor familiar.

Atualmente, segundo Hermano Araújo, a Ema-
ter/PB conta com parceiros importantes como
os Ministérios do Desenvolvimento Agrário,
do Meio Ambiente e da Agricultura, além da
Asbraer, Petrobrás, bancos oficiais, prefeituras
municipais, dentre outros organismos que, por
meio de parcerias e convênios, possibilitam à
empresa a prestação de um trabalho mais efici-
ente aos agricultores familiares.

Do sucesso desse trabalho depende a ascen-
são na escala social de milhares de famílias que
hoje enxergam no governo um parceiro indis-
pensável, e que dele precisam para conquistar
uma vida melhor.

Além da doutrina,
a obra faz
referência às
tendências
jurisprudenciais
recentes...

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

Receita começa a pagar
lote de restituições
Mais de 8,5 mil contribuintes começaram a
receber, ontem, a restituição de lote
residual do Imposto de Renda Pessoa
Física de 2007. Segundo a Receita Federal,
o dinheiro tem a correção total de 22,04%.
Para saber se está incluído no lote, o
contribuinte pode acessar o endereço na
internet - www.receita.fazenda.gov.br -,
ou ligar para o Receitafone 146. Para obter
a transferência para outro banco, em conta
corrente ou poupança, é preciso se dirigir
a uma agência do Banco do Brasil.

Estudantes impedidos
Um projeto de lei que proíbe alunos de
fazer, simultaneamente, dois cursos de
Graduação em duas universidades
públicas diferentes foi aprovado na terça-
feira (24), na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados. A
redação final do projeto, que também
proíbe que o estudante faça dois cursos na
mesma instituição pública, segue agora

para o Senado. Se for aprovado, irá para a
sanção do presidente da República.

Projeto vai beneficiar o
torcedor paraibano

A Assembléia
Legislativa já
encaminhou para a
sanção governamen-
tal o projeto de lei de

autoria do deputado Quinto de Santa Rita
(PMDB), que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Conselho Estadual de Defesa do
Torcedor. A matéria foi aprovada, por
unanimidade, pelo plenário. O projeto, que
tem como parâmetro a Lei Federal nº
10.671/2003, relaciona, entre as
competências promover a defesa dos
direitos do torcedor

Doenças do aparelho
digestivo em discussão
Hoje e amanhã profissionais da saúde
terão a oportunidade de discutir vários
aspectos das doenças do aparelho

digestivo, durante um simpósio promovi-
do pela Sociedade de Gastroenterologia e
Nutrição da Paraíba e a Sociedade Brasileira
de Endoscopia Digestiva - Capítulo Paraíba.
O evento será realizado no Hotel Tambaú.
No primeiro dia, será iniciado às 20 horas
e no segundo, às 8 horas. Para participar,
os interessados só precisam comparecer
ao local  e preencher uma ficha com os
dados cadastrais.

Projeto do MEC quer
unificar os vestibulares
O ministro da Educação, Fernando
Haddad, apresentou um projeto para
unificar os vestibulares das universidades
federais. A ideia é criar um novo Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) que
funcionaria como forma de seleção para
essas instituições. A proposta formal
será entregue na próxima segunda-feira
(30), à Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior (Andifes) para que seja
discutida nas universidades.
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Neste espaço vamos levar aos nossos leitores informações
referentes à história da Polícia Militar da Paraíba, uma das
mais antigas instituições públicas do nosso Estado. Inicial-
mente vamos abordar a origem das Polícias Militares do
Brasil. No dia 7 de abril de 1831, D. Pedro I, Imperador do
Brasil, em meio a uma grave crise política, abdicou (renun-
ciou ao trono) em favor do seu filho Pedro Alcântara (futu-
ro D. Pedro II), que tinha, na época, apenas cinco anos de
idade, e que era, perante a Constituição do Império, o her-
deiro do trono.

Com essa idade, Pedro de Alcântara não podia assumir o
trono, e por esse motivo o país foi dirigido, em nome do
Imperador, por pessoas intituladas de Regentes, até 23 de
junho de 1840. Durante esse período existiram duas Regên-
cias formadas por três pessoas cada, e que eram denomina-
das de Regências Trinas, (uma provisória e outra perma-
nente) e mais dois períodos de um único Regente.

Como para uma parte da população esses Regentes não
tinham legitimidade para governar, durante esse período
(Regencial) foram registradas em todo o país muitas revol-
tas. Algumas Províncias (hoje Estados) tentavam se tornar
independentes e outras defendiam ideais republicanos. Nesse
período ocorreram, entre outros, os seguintes movimentos
revolucionários: a Cabanagem, no Pará; a Sabinada, na
Bahia; a Balaiada, no Maranhão, e a Guerra dos Farrapos,
no Rio Grande do Sul. Esses movimentos causavam tam-
bém problemas de segurança pública.

Do Governo da Regência Trina Permanente fez parte, como
Ministro da Justiça, e, portanto, responsável pela manu-
tenção da ordem pública em todo império, o Padre Antônio
Diogo Feijó. O Presidente dos Conselhos Províncias (hoje
Governadores de Estados) nessa época, não dispunham de
uma força organizada para manutenção da ordem pública.
As Forças existentes eram as Tropas de Primeira Linha (Exér-
cito) e de Segunda Linha, reserva do Exército, sem vínculo
com os Presidentes dos Conselhos Provinciais.

O Padre Feijó, diante dessas dificuldades, sugeriu à Re-
gência a criação de um Corpo de Guardas Municipais Per-
manente no Rio de Janeiro, sede do Governo Regencial. Essa
força ficou subordinada ao Presidente daquela Província e
se destinou à execução de atividades voltadas para manu-
tenção da ordem pública daquela cidade, principal foco das
insatisfações populares. A Regência encaminhou projeto à
Assembléia Geral, onde foi discutido a aprovado, sendo, no
dia 10 de outubro de 1831, promulgado pela Regência.

O Artigo 1º dessa lei tinha a seguinte redação: "O Gover-
no fica autorizado a criar nesta cidade e provinciais um
corpo de Guardas Municipais voluntário a pé e a cavalo,
para manter a tranqüilidade pública e auxiliar a justiça, com
vencimentos estipulados e não excedendo o número de seis-
centos e quarenta pessoas e a despesa anual de cento e oi-
tenta contos de réis'.

Depois das discussões no Poder Legislativo do Império, o
artigo 2º dessa lei ficou com a seguinte redação: "Ficam igual-
mente autorizados os Presidentes em Conselho para cria-
rem iguais corpos, quando assim julguem necessário mar-
cando o número de praças proporcionando."  Com essa
autorização, os Presidentes de Provincias foram criados os
seus Corpos de Guardas Municipais, que ao longo do tem-
po foram recebendo denominações diferentes, até que em
1947, por força da Constituição Federal, passaram a ser do-
minados de Polícias Militares.

Naquela data, 10 de outubro de 1831, como se viu, foi
criado o Corpo de Guarda Municipais do Rio de Janeiro,
origem da Polícia daquele Estado, e autorizado aos Presi-
dentes de Conselhos a criarem idênticos corpos em suas
Províncias.

Na Paraíba, entretanto, essa providência só foi adotada no
ano seguinte, o que será objeto da nossa próxima coluna.

Criação das Polícias Militares no Brasil

Jardim Botânico
será revitalizado

Serão recuperados o museu de visitação, os quiosques e poços amazonas, e uma
outra meta é reativar o bromelário, o orquidário e as demais coleções vegetais

#
Outra novidade  é a
parceria público-privada
para a construção
de um anfiteatro,
transformando o local
num grande espaço
para solenidades
e shows

Governo do Estado ini-
ciou o processo de re-
vitalização do Jardim

Botânico Benjamim Maranhão.
Serão recuperados o museu de
visitação, os quiosques e poços
amazonas. Outra meta é reati-
var o bromelário, o orquidário
e as demais coleções vegetais.

Essas medidas fazem parte
da programação da Semana da
Árvore que estão sendo desen-
volvidas pela Superintendên-
cia de Administração do Meio
Ambiente (Sudema) e  Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente.

Segundo o superintendente
da Sudema, Eloízio Henriques,
o governo pretende retomar os
trabalhos em 6 meses e, para
tanto, os serviços já começa-
ram a ser executados, com a
recuperação imediata das ins-
talações físicas do Jardim Bo-
tânico que ocupa uma área de
343 hectares e abriga 450 espé-
cies de mata atlântica.

Um dos espaços mais impor-
tantes do Jardim Botânico é o
auditório que, após a recupe-
ração, vai voltar a abrigar even-
tos ligados ao meio ambiente.
O Governo do Estado pretende

implantar um programa de gi-
nástica, com parcerias com vá-
rias instituições e participação
da sociedade e grupos, como os
de escolas  e melhor idade, por
exemplo.

O Jardim Botânico tem várias
trilhas ecológicas. Outra novida-
de  é a parceria público-privada
para a construção de um anfitea-
tro, transformando o Jardim Bo-
tânico num grande espaço para
solenidades, cerimônias e shows,
com apresentação da orquestra
sinfônica, artistas locais e even-
tos ligados ao meio ambiente.

   HISTÓRICO
Criado pelo Governo do Es-

tado em 2000, o Jardim Botâni-
co de João Pessoa, com 515 hec-
tares, é uma das maiores reser-
vas florestais  e recebeu o título
da Unesco de Mata Atlântica do
Brasil. Além de área de lazer, é
também local para estudos de
espécies da fauna e da flora.
Através de três trilhas, o turis-
ta pode vislumbrar espécies
animais e vegetais típicas da
Mata Atlântica.

Entre as plantas estão sucu-
pira, cajazeira (a árvore do
cajá), copiúba (que serve de ali-
mento para os saguis), orquí-
deas e bromélias.

Entre os animais, podem ser
vistos exemplares de taman-
duá-mirim, cotia, raposa, preá,
preguiça, borboletas e pássa-
ros (picapau, sabiá, anum-pre-
to e jacu).

As atrações incluem ainda a
“árvore do abraço”, um dende-
zeiro que cresceu no meio de
uma gameleira, dando a im-
pressão de que as duas árvores
estão enlaçadas. O passeio é
acompanhado por guias e guar-
das florestais.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O Jardim Botânico recebeu o título da Unesco de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

O

  MARCOS RUSSO

*O AUTOR É CORONEL DA RESERVA DA PM-PB, ADVOGADO E HISTORIADOR

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br
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MPs discutem crime organizado no país
Servidores de 30 Ministérios Públicos se reúnem em João Pessoa para traçar estratégias e trocar experiências para combater as organizações criminosas

T

Acusados da morte de advogado são denunciados

O Ministério Público da Pa-
raíba ofereceu à Justiça parai-
bana denúncia contra as cin-
co pessoas acusadas de envol-
vimentos no assassinato do
advogado Manoel Bezerra de
Mattos Neto, ocorrido no últi-
mo dia 24 de janeiro no muni-
cípio de Pitimbu/PB. Na últi-
ma quarta-feira (25), o promo-
tor de Justiça que acompanha
o caso, Francisco Lianza Neto,
encaminhou a denúncia à juí-
za da Comarca de Caaporã e re-
quereu a manutenção das pri-
sões preventivas dos quatro
acusados que já se encontram
encarcerados e a prisão de

Sérgio Paulo da Silva (conhe-
cido como “Zé Parafina”), que
está foragido.

Após analisar o inquérito
policial e o depoimento das
testemunhas, o MP concluiu
que o crime praticado contra
o militante dos Direitos Huma-
nos foi motivado por vingan-
ça, uma vez que alguns dos
acusados foram denunciados
pela vítima como integrantes
de grupos de extermínio que
atuavam na região fronteiriça
dos estados de Pernambuco e
Paraíba. Os acusados de serem
os mentores do crime também
estariam envolvidos na “Cha-
cina de Alhandra” (quando po-
liciais militares assassinaram

detentos que estavam presos
na Cadeia Pública do Muni-
cípio) e no assassinato de
“Chupeta”, uma das teste-
munhas dos fatos relaciona-
dos aos grupos de extermí-
nio que estava colaborando
com as investigações da CPI
dos Grupos de Extermínio no
Nordeste.

“Os promotores que esta-
vam encarregados de con-
tribuir com o promotor Li-
anza, que está em exercício
na Comarca de Caaporã,
apresentaram denúncia à
peça inaugural da ação pe-
nal, dando conta de que os
cinco acusados têm respon-
sabilidade sobre o caso.

120 membros de MPs de várias regiões do Brasil debatem as ações das quadrilhas no Hotel Verde Green

  ORTILO ANTÔNIO
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

ráfico de entorpecentes,
roubos de cargas, pira-
taria, adulteração de

combustíveis, sonegação fiscal
e lavagem de dinheiro estão en-
tre os principais crimes deba-
tidos durante o 20º Encontro do
Grupo Nacional de Combate às
Organizações Criminosas
(GNCOC), que, pela primeira
vez, é realizado na Paraíba. O
evento que acontece duas ve-
zes por ano, reúne desde a ma-
nhã de ontem (26) e com final
previsto para a tarde de hoje
(27), no Auditório do Hotel Ver-
de Green, em João Pessoa, cerca
de 120 membros dos 30 Minis-
térios Públicos do país que par-
ticipam ativamente do comba-
te ao crime organizado.

O encontro tem como objeti-
vo integrar os membros do MP
e possibilitar a troca de experi-
ência entre eles, uma vez que
várias operações são realiza-
das em conjunto, pois muitas
quadrilhas atuam em mais de
um Estado. Na abertura dos
trabalhos, procurador geral de
Justiça do Rio Grande do Norte
e coordenador do GNCOC, José
Augusto de Souza Peres, falou
sobre a importância do traba-
lho desempenhado pelo grupo,
sobretudo no combate à crimi-
nalidade organizada que cres-
ce em todo mundo, através de
crimes como fraudes de com-

bustíveis, cartéis, tráfico de en-
torpecentes, tráfico de armas,
roubos a banco, criminalidade
dentro dos presídios, sonegação
fiscal e pirataria.

Segundo ele, a criminalidade
organizada vem crescendo cada
vez mais na região Nordeste.
“As organizações criminosas
que se instalam aqui na nossa
região, buscam dar vazão ao
tráfico de entorpecentes que
muitas começam no Norte do
país ou em países da América
do Sul, de uma maneira em que

aqui eles estabelecem novas
bases para ampliar a sua par-
ticipação nesse mercado que
infelizmente cresce, graças

também aos usuários que dão
vazão às suas vontades e com
isso colaboram enormemente
com a violência no país”, disse.

Um outro ponto abordado
pelo promotor diz respeito ao
tráfico de armas, que abastece
as quadrilhas e faz com que
cresçam os roubos a bancos.
“Esse tipo de crime acontece
principalmente nas cidades do
interior do Nordeste, que sabi-
damente são menos desguarne-
cidas pela Polícia. Então esses
assaltos são fonte de lucros

Contatos são alvo de investigação
O MP está oferecendo denún-

cia à Justiça contra o policial mi-
litar do 5o Batalhão de Polícia
Militar da Paraíba, Flávio Iná-
cio Pereira (conhecido como
“Sargento Flávio”); contra o ser-
vidor público do município de
Pedras de Fogo/PB, Cláudio Ro-
berto Borges (conhecido como
“Claudinho”); contra o irmão de
Cláudio Borges, José Nilson Bor-
ges (conhecido como “Cabe-
ção”); contra José da Silva Mar-
tins (“Zé Parafina”) e contra Sér-
gio Paulo da Silva (“Sérgio da
Rua da Palha”). Flávio Inácio é
acusado de ter participado da
“Chacina de Alhandra” e Cláu-
dio Borges é acusado de ter par-
ticipado diretamente da morte
de “Chupeta”.

“Sérgio da Rua da Palha” e “Zé
Parafina” são acusados de serem

os autores materiais do crime,
por terem efetuado os tiros con-
tra o advogado. Sargento Flávio
(que está preso no 5o BPM) e Cláu-
dio Borges são acusados de se-
rem os mentores do homicídio.
A espingarda calibre 12 usada
para matar o advogado foi en-
tregue dias antes do homicídio a
“Zé Parafina” e pertence a José
Nilson Borges, acusado de dar
apoio direto ao crime.

Segundo a denúncia, fica
aberta a probabilidade de exis-
tirem mais pessoas envolvidas
no crime, uma vez que as in-
vestigações constataram que
os acusados mantiveram con-
tato no dia do assassinato, e
que o Sargento Flávio teria se
comunicado com outras pes-
soas no dia 24 de janeiro.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

#
Criminalidade vem
crescendo cada
vez mais na
região Nordeste

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

para as quadrilhas que muitas
vezes usam o lucro para com-
prar a droga que vai ser colo-
cada no mercado”, explicou.

FORMAÇÃO DO GNCOC
A formação do GNCOC foi

motivada há mais de sete anos,
após o assassinato, em Belo Ho-
rizonte, do promotor paraiba-
no Francisco José Lins do Rego
Santos – “Chico Lins”.  Na oca-
sião, um grupo de Procurado-
res gerais, promotores e procu-
radores de Justiça se reuniu
para combater de forma mais
efetiva a criminalidade organi-
zada que, naquele momento,
havia, mais uma vez, dado
mostras de extrema ousadia.

O órgão é ligado ao Conselho
Nacional de Procuradores Ge-
rais (CNPG), que é encarrega-
do de fomentar e organizar a
atuação do Ministério Público
nacional no combate ao crime
organizado. O GNCOC atua em
quatro áreas: combate às frau-
des nos combustíveis e cartéis
ligados à área; combate à cri-
minalidade no sistema prisio-
nal e ao tráfico de entorpecen-
tes; combate à sonegação fiscal
e à pirataria, e segurança insti-
tucional.

Em seu discurso, a procura-
dora geral do Ministério Públi-
co da Paraíba, Janete Maria Is-
mael, falou sobre a importân-
cia da existência dos órgãos de
investigação e inteligência da
instituição ministerial.
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Paraíba pede
ao Congresso
apoio para
sanar a crise

O governador da Paraíba pe-
diu, ontem, em Brasília, o apoio
dos presidentes da Câmara Fe-
deral, deputado Michel Temer
(PMDB-SP), e do Congresso
Nacional, senador José Sarney
(PMDB-AP), para recolocar a
Paraíba no caminho do desen-
volvimento. À imprensa, ele
detalhou a real situação de
como encontrou o Estado, sa-
lientando que a crise na Paraí-
ba é muito maior do que a de
Brasília.

"Houve gastança fora do co-
mum que comprometeu as re-
ceitas do Estado e comprome-
te, sobretudo, a governabili-
dade. Nós estamos confiantes
em uma boa gestão, com em-
penho total e ajuda do gover-
no federal, com programas que
já existem e que estão atrasa-
dos por falta de competência
daquele que me sucedeu no go-
verno. Nós queremos superar
esse momento, recolocar o Es-
tado nos trilhos da normali-
dade e do desenvolvimento",
acrescentou.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

liberação de R$ 126
milhões para obras de
conclusão de doze

hospitais existentes na Paraí-
ba está sendo solicitada junto
ao Ministério do Planejamen-
to. Ontem o governador do
Estado foi pessoalmente ao
gabinete do ministro Paulo
Bernardo, em Brasília, para
pedir agilização na disponibi-
lização dos recursos que be-
neficiarão, entre outras unida-
des hospitalares, o Hospital de
Emergência de Campina
Grande, onde devem ser ain-
da investidos cerca de R$ 96
milhões para a conclusão da
obra. O ministro Paulo Ber-
nardo encaminhou o pedido e
disse que vai priorizar o aten-
dimento à reivindicação do
governo paraibano, por ser
um pedido destinado a con-
templar a área de saúde.

Antes de se encontrar com
Paulo Bernardo, o governador
entregou ao ministro da Saú-
de, José Gomes Temporão, do-
cumentos e projetos referen-
tes à recuperação e constru-
ção de 30 hospitais em todo a
Paraíba. Entre os projetos e
documentos entregues desta-
cam-se os referentes à conclu-
são e compra de equipamen-
tos para o Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina
Grande.

Temporão reafirmou o com-
promisso do governo federal
de ajudar o atual governo da
Paraíba no esforço que vem
sendo feito para recuperar o
Estado, especialmente na aten-
ção à saúde, e disse que esta é
uma orientação do próprio
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.

A reestruturação da rede
hospitalar da Paraíba segui-
rá a tendência voltada para a
atenção às urgências e emer-
gências, em obediência à polí-
tica nacional estabelecida por
portaria ministerial. O enfo-
que levará em consideração o
Plano Diretor de Regionaliza-
ção, transformando os hospi-
tais regionais de Campina
Grande, Patos, Sousa e Caja-
zeiras em unidades de refe-
rência estadual em urgência e
emergência.

Rede terá suporte tecnológico para a
realização de atendimento qualificado

Uma rede hierarquizada, do-
tada de infraestrutura e supor-
te tecnológico necessários para
prestação de uma assistência
qualificada à população usuá-
ria do Sistema Único de Saúde
(SUS) na Paraíba. Esta é a pro-
posta da Rede Estadual de Ur-
gência e Emergência que o Go-
verno do Estado vai implantar
nos cinco maiores complexos
hospitalares da Paraíba. Um in-
vestimento superior a R$ 150
milhões será realizado para do-
tar João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos, Sousa e Cajazeiras de
hospitais especializados em alta
complexidade, servindo de re-
ferência para o atendimento às
grandes emergências.

O projeto de implantação da
rede contempla a reestrutura-
ção e o reequipamento dos hos-
pitais de Emergência e Trauma
de João Pessoa e os regionais de
Patos, Sousa e Cajazeiras, além
da conclusão e entrega do novo
Hospital de Emergência e Trau-
ma de Campina Grande. Uma
central de regulação fará a oti-
mização do fluxo assistencial
nessas unidades, que também
contarão com novo modelo de
gestão administrativa.

De acordo com o secretário de

Estado da Saúde, José Maria de
França, os hospitais regionais de
Patos, Sousa e Cajazeiras recebe-
rão investimentos para melhoria
de infra-estrutura e aquisição de
novos equipamentos, o que pos-
sibilitará ampliar e aperfeiçoar a
prestação de serviço junto à po-
pulação. "Queremos transformar
essas unidades em estruturas de
excelência na área de urgência e
emergência, de modo a padroni-
zar o atendimento", anuncia o
gestor estadual da Saúde.

Para ele, é preciso melhorar a
gestão e aproximar os serviços da
população. "Vamos disponibilizar
o atendimento em todas as regiões
e evitar que as pessoas se deslo-
quem para Campina Grande ou

João Pessoa, pois o ideal é que o
paciente tenha a assistência mais
perto dele", justifica.

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) quer implantar a Rede
Estadual de Urgência e Emergên-
cia até o final do ano.

HUMANIZAÇÃO
A rede de urgência e emergên-

cia contará com um arrojado
programa de humanização e
uma Central de Regulação para
organizar o fluxo de atendimen-
to nos hospitais. O Programa Es-
tadual de Humanização é uma
arrojada iniciativa que vai me-
lhorar a assistência prestada à
população usuária da rede pú-
blica hospitalar da Paraíba. A
meta é humanizar o atendimen-
to em todos esses hospitais até o
final do ano.

Já a Central Estadual de Regu-
lação da Paraíba vem fazer par-
te do chamado Complexo Regu-
lador, espécie de "observatório
privilegiado" dos serviços de
saúde, armazenando e tratando
dados de demanda real do paci-
ente, bem como o efetivo atendi-
mento prestado. Também cons-
titui-se em poderosa ferramen-
ta de gestão e subsídio ao gestor
da saúde.

Somente no Hospital de Trauma de Campina Grande (maquete) serão investidos cerca de R$ 96 milhões

A
  REPRODUÇÃO

Estado solicita R$ 126 mi
para conclusão de hospitais

Governo da Paraíba já pediu ao Ministério do Planejamento os recursos para obras em 12 casas de saúde

Escola da
Defensoria na
Faculdade de
Direito

A Escola Superior da Defenso-
ria Pública Manoel Lopes de Car-
valho vai funcionar no antigo
prédio da Faculdade de Direito,
na Praça João Pessoa. O prédio foi
cedido pelo Centro de Ciências
Jurídicas da UFPB após parceria
firmada com a professora Fátima
Braga e a defensora pública geral
do Estado, Fátima Lopes Correia
Lima.

A Escola Superior da Defenso-
ria Pública será inaugurada no
dia 15 de maio, como parte das
comemorações pelo Dia do De-
fensor, que acontece em 19 de
maio. Na ocasião, haverá a rea-
lização do I Congresso Estadual
da Defensoria, que terá como
convidada a ministra do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Eliana
Calmon. Na próxima semana a
defensora pública geral Fátima
Lopes assina o termo de parce-
ria entre o Estado e a UFPB para
a instalação da escola.

#
João Pessoa, Campina
Grande, Patos, Sousa
e Cajazeiras terão
hospitais especializados
em alta complexidade,
referência para atender
as grandes emergências
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Aprovados em concurso de Oficial
da PM realizam as matrículas hoje

Estão sendo chamados 29 candidatos e a apresentação acontece, às 8 horas, no Comando Geral da Polícia Militar, Centro de João Pessoa

Josélio Carneiro
REPÓRTER

comandante geral da
Polícia Militar da Pa-
raíba, coronel Marcos

Antonio Jácome de Carvalho,
está convocando os 29 candi-
datos classificados no con-
curso para o curso de Forma-
ção de Oficiais 2009 a se apre-
sentarem hoje, no  Quartel do
Comando Geral da PM, a
partir das 8 horas, munidos
de documentos, para efetua-
rem as matrículas  no CFO.

 A convocação dos aprova-
dos e a homologação do re-
sultado final do concurso, re-
alizado pela Polícia Militar/
Coperve/UFPB, estão publi-
cadas na edição de ontem do
Diário Oficial do Estado, pá-
gina 12. Todos devem compa-
recer ao auditório do Coman-
do Geral da PM, situado na
praça Pedro Américo, s/n,
Centro da Capital.

No último vestibular da
UFPB, o CFO foi o mais con-
corrido, com 33,4 candidatos
por vaga na opção Oficial PM
Masculino; 23,8 candidatos
para Oficial PM Feminino;
19,6 candidatos para Oficial
Bombeiro Militar Masculino
e 18,5 Oficial Bombeiro Mili-
tar Feminino. Foram ofereci-
das 35 vagas, sendo 20 para
oficiais do Corpo de Bombei-
ros, que agora é autônomo,
não mais está incorporado à
PM, e as outras 15 vagas são
destinadas a oficiais da Polí-
cia Militar.

O curso  tem duração de
três anos e é ministrado na
Academia Militar do Cabo
Branco, em Mangabeira, no
Centro de Ensino da Polícia
Militar.

Há mais de 20 anos a Cor-
poração mantém convênio
com a Universidade Federal
da Paraíba, com a inclusão
do processo seletivo para o
CFO no concurso do vestibu-
lar. E esta é uma exigência do
Ministério da Educação,

Curso é o mais concorrido do último vestibular

para que o curso de Forma-
ção de Oficiais seja de nível
superior.

A Paraíba foi um dos pri-
meiros estados a estabelecer
o convênio com universida-
de. Concorrem ao CFO rapa-
zes e moças com idade entre
18 e 30 anos e que tenham
concluído ou estejam conclu-
indo o ensino médio. Outros
critérios exigidos dos candi-
datos que são aprovados no
PSS é a comprovada saúde fí-
sica e mental e não ter pro-

blemas com a Justiça comum
ou militar. Alguns alunos são
oriundos de outros estados
da federação.

Os candidatos aprovados
no concurso para o CFO te-
rão durante os três anos de
formação, uma bolsa de estu-
do no valor de dois salários
mínimos. Quando concluem
o CFO os alunos e alunas tor-
nam-se aspirantes a oficial.
Após oito meses os aspiran-
tes passam a oficial assumin-
do o posto de 2º tenente. De-
pois de três anos são promo-
vidos a 1º tenente.

Na sequência, ao longo dos
30 anos de carreira, o militar
torna-se capitão, major, te-
nente-coronel, podendo che-
gar ao posto máximo que o de
coronel da PM. No mês de de-
zembro passado concluíram
o  CFO 50 alunos, sendo 28
oficiais PM masculino e 11
oficiais PM feminino; para
oficiais bombeiros militares
são oito do sexo masculino e
três do sexo feminino.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O curso tem duração de três anos e é ministrado na Academia Militar do Cabo Branco, no Centro de Ensino da Polícia Militar, em Mangabeira

O

  ORTILO ANTÔNIO

#
O Corpo de Bombeiros
agora é autônomo,
não estando mais
incorporado à
Polícia Militar do
Estado da Paraíba

Policial Militar Masculino

João Pedro da Silva Neto, Thomas Edson de Almeida Carvalho, Cláudio Eduar-

do de Almeida Correia, Sávio Maranhão Cascudo, João Paulo Pereira de Olivei-

ra, José Roney Nóbrega da Silva Crispim, Gustavo Santo Silva, Augusto Aguiar

Lacerda, Augusto César Lopes Cunha, Gilberto de Albuquerque Lúcio, Rodrigo

Soares Rodrigues.

Policial Militar Feminino

Thamara de Brito Moura, Nayhara Hellena Pereira Andrade, Juliana Fernandes

de Oliveira, e Shimena Targino Rodrigues Simões Brasile.

Bombeiro Militar Masculino

Regivaldo Paz da Silva Júnior, Antonio Felipe dos Santos, Thales Pann Souza

Rufino, Inácio Araújo de Lucena Neto, Elzir Finizola Costa Júnior, Gleison

Araújo Medeiros, Igor Henrique Carneiro Campos Lacerda, Jarbas Meneses

Barbosa, Jefferson Caminha Silva, Igor Soares Leal, Matheus Pinheiro da

Costa, Alessandro Amâncio Carneiro, Jânio Gomes de Lima, e Diego Claudino

dos Santos.

Bombeiro Militar Feminino

Charlene de Franca Gomes, Renata Lourenço da Silva, Alline Alana Alves de

Albuquerque, Fernanda Diniz Mendes Linhares, Hedwig Tayse Paiva Monteiro, e

Vera Karla Santos de Souza.

! OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS SÃO OS SEGUINTES:

O Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba é um dos mais conceituados do País
e o ingresso se dá  através de concurso do vestibular da Universidade Federal da Paraíba.

i
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Infraestrutura hídrica é
monitorada no Estado

Estado faz levantamento sobre os problemas de rachaduras no açude de Pilões,
localizado em São João do Rio do Peixe, no Sertão, e em reservatórios na Paraíba

*Alexandre Moura É ENGENHEIRO ELETRÔNICO

Alexandre Moura
akex@lightinfocon.com.br

No próximo mês de abril, no período de 6 a 8, vai aconte-
cer o Alagoas Digital 2009. O evento será realizado no Cen-
tro Cultural e de Exposições de Maceió, pelo Governo do
Estado de Alagoas, Sebrae/AL, ITEC - Instituto de Tecnolo-
gia em Informática e Informação e pelo APL de TI (Arranjo
Produtivo Local de Tecnologia da Informação) de Maceió.
Os temas deste ano são: Governança Eletrônica, Saúde, Edu-
cação, Agronegócio, Segurança na Era Digital e TI como
fator de competitividade para as empresas alagoanas. Com-
pletam o evento um Seminário de TIC, Workshop de Sof-
tware Livre, Feira e Exposição de Produtos e Serviços e uma
Rodada de Negócios Tecnológicos. Mais informações podem
ser obtidas no portal www.alagoasdigital.com.br.

Alagoas Digital

LEI GERAL DAS MPES
A Assespro/RJ, entidade que congrega as empresas de

TI (Tecnologia da Informação) brasileiras, apresentou em
seu informativo semanal, uma ideia muito boa para aque-
cer a economia brasileira afetada pela crise mundial, par-
ticularmente o segmento de TI: Usar a Lei Geral das Mi-
cro e Pequenas Empresas.  A ideia deve ser implementa-
da, afinal a Lei das MPEs foi criada exatamente para for-
talecer as micro e pequenas empresas brasileiras e no
setor de TI esse universo (MPEs) corresponde a 95% das
empresas. O exemplo dado pela Assespro/RJ é o dos Es-
tados Unidos, onde “desde 1953 está em vigor a Lei de
Incentivo à Pequena Empresa (Small Business Act), que
assegura que partes dos contratos governamentais de-
vem ser destinados às micro e pequenas empresas”. No
Brasil, a priorização das MPEs já existe nas compras go-
vernamentais de até R$ 80 mil. O que é preciso é fazer
valer a lei, também para as empresas de TI.

A “FEBRE” DO TWITTER

PEIXE ROBÔ
A Agência de Notícias Reuters divulgou informe que

cientistas britânicos desenvolveram um peixe robô que
detecta áreas poluídas nos mares. O novo instrumen-
to de combate à poluição nos oceanos é capaz de iden-
tificar focos perigosos de poluição, em uma profundi-
dade de até 1,5 metro. Os robôs imitam os movimen-
tos dos peixes reais e são equipados com sensores ca-
pazes de identificar vazamentos de óleo provenientes
de navios, por exemplo, e enviar os dados para esta-
ções de acompanhamento via redes de dados sem fio.

O Twitter, tipo de blog
com mensagens curtas,
virou a “febre” mais re-
cente da internet. Essa
nova “ferramenta” de co-
municação da rede, já foi
ou é, utilizado por Barack
Obama e o escritor Paulo
Coelho. No Brasil o uso
do Twitter já domina a
internet, seja por pessoas
físicas quanto por empre-
sas. Segundo estatísticas

recentes, divulgadas pelo
jornal inglês “The Times”,
São Paulo é a quarta cida-
de em número de usuári-
os do novo sistema, fican-
do atrás apenas de Lon-
dres, Nova York e São
Francisco. O principal
motor para o crescimento
do Twitter é que ele pode
ser acessado de aparelhos
celulares o que facilita a ra-
pidez da publicação das
notícias.

Governo do Estado
está fazendo um le-
vantamento da situa-

ção atual do açude de Pilões,
localizado no município de
São João do Rio do Peixe, Alto
Sertão da Paraíba. O secretá-
rio da Infraestrutura, Francis-
co Sarmento, informou que os
problemas de rachadura
apontados agora por lideran-
ças políticas, eram do conhe-
cimento de todos há seis anos.
Ele disse estranhar que so-
mente agora esteja sendo co-
bradas providências.

Novo diretor da Agevisa
será empossado na 2ª feira

 O secretário da Saúde do Es-
tado, José Maria de França,
empossará, na próxima se-
gunda-feira (30), o farmacêu-
tico industrial José Alves Cân-
dido na Diretoria Geral da
Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária (Agevisa). A so-
lenidade acontecerá às 10 ho-
ras, no auditório da agência,
localizada na Av. João Macha-
do, 109, 1º andar, centro de
João Pessoa.

O ato terá ainda a presença
do vice-governador Luciano
Cartaxo; profissionais da área
de Vigilância Sanitária do Es-

tado e de municípios, dentre
outros convidados.

 José Alves, natural de Gua-
rabira, é mestre em Produtos
Naturais, Sintéticos e Bioati-
vos, pela UFPB, e é especialista
em Direito Sanitário (ENSP/Fio-
cruz).  Há 13 anos, ele atua na
área de vigilância sanitária e
atualmente exerce a Diretoria
Técnica de Alimentos, Medica-
mentos, Produtos e Toxicologia,
da Agevisa.

A finalidade primordial da
Agevisa é promover a prote-
ção à saúde da população,
através do controle sanitário

Segundo ele,  o governo
atual está há pouco mais de
um mês à frente da adminis-
tração estadual, por isso ain-
da está fazendo um levanta-
mento do quadro atual da in-
fraestrutura hídrica do Esta-
do, para depois formular as
prioridades. “Com relação
ao Açude Pilões, é do conhe-
cimento de todos que o pro-
blema foi constado há seis
anos, mas o governo anteri-
or nada fez para sua solu-
ção”, afirmou.

Além do açude de Pilões, o

A situação dos reservatórios passará por análise minuciosa de  técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Estado

da produção, da fabricação, da
embalagem, do fracionamen-
to, da reembalagem, do trans-
porte, do armazenamento, da
distribuição e comercialização
de produtos e serviços subme-
tidos ao regime de vigilância
sanitária inclusive dos ambi-
entes, dos processos, dos insu-
mos e das tecnologias a eles re-
lacionadas.

É competência da Agavisa-
PB implantar, executar e de-
senvolver as ações de vigi-
lância sanitária no seu âmbi-
to de atuação de acordo com
as diretrizes da Política Esta-
dual de Saúde, definidas pelo
gestor e pelo Conselho Esta-
dual de Saúde, bem como se-
guir todas as diretrizes do
SUS.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

levantamento que o Governo
do Estado está fazendo inclui
também toda a infraestrutu-
ra hídrica existente na Paraí-
ba e os principais reservató-
rios do Estado.

COORDENAÇÃO DO PAC
O secretário Francisco Sar-

mento foi nomeado pelo Go-
verno do Estado para coorde-
nação geral da execução das
obras do Plano de Aceleração
do Crescimento (PAC), confor-
me ato publicado  no Diário
Oficial de ontem.

O

  EVANDRO PEREIRA
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Hilton Gouvêa
REPÓRTER

Marcos Russo
FOTOS

ma plantinha rasteira ou arbustífera, que
nasce nas praias do Litoral Sul, tem se consti-
tuído numa das atrações turísticas da área,

pois já ganhou fama de afrodisíaca. É o guajiru ou
guajaru, que, de acordo com o Ibama corre sério risco
de extinção. É o que dizem pessoas e empresas especiali-
zadas em turismo, quando falam da preferência dos
turistas pelas praias paraibanas. As lendas impres-
sionam os visitantes, com seu conteúdo místico.

Daí porque as praias de Tambaba e Coqueirinho,
no Litoral Sul, foram os lugares mais escolhidos por
turistas nacionais e internacionais no período de ve-
rão do ano passado. Quem afirma isto é a Cooperbu-
ggy, uma empresa especializada em turismo de aven-
tura, a Cliotur e a Luck Receptivo, estas últimas se
destacando entre as maiores empresas de turismo
receptivo da Paraíba. Nos dias atuais, já se registra,
também, uma crescente procura sobre a praia de

As marAs marAs marAs marAs maravilhasavilhasavilhasavilhasavilhas
do Litordo Litordo Litordo Litordo Litoral Sulal Sulal Sulal Sulal Sul

Jacarapé, por causa de suas belezas naturais.
“Tambaba e Coqueirinho são os principais alvos

dos turistas americanos, franceses, ingleses, portu-
gueses e alemães, porque, além de possuírem belezas
incomuns, essas duas praias são bastante divulga-
das fora do Brasil”, afirma Diego Trigueiro, recepcio-
nista da Luck Receptivo. “Peruanos, argentinos e ve-
nezuelanos também gostam das praias do Litoral
Sul, só que Coqueirinho e Tambaba surgem como as
preferidas campeãs”.

As falésias de argilas coloridas, o ermo e as águas
azuis são os fatores que contribuem para essas prefe-
rências. “Tambaba e Coqueirinho encantam à primei-
ra vista”, endossa Paulo Marcos França, 40 anos, diri-
gente da Cooperbuggy, a segunda maior empresa de
turismo da Paraíba, no que se refere à movimentação
de turistas. As fontes naturais que nascem aos pés das
falésias, em Coqueirinho, também servem de atrati-
vos para turistas de qualquer nacionalidade.

Pesquisadores da história concordam, entre si, que
as belezas naturais das praias sul-litorâneas encan-
tam pelo que apresentam de inusitado. Tambaba,
que em tupi significa “concha fechada” tem um qui-

lômetro e meio de praia naturista, frequentada por
brasileiros, suecos, alemães, ingleses, portugueses,
uruguaios e argentinos, que costumam passar ali
longas temporadas. Leif e Ian, os suecos proprietários
de um hotel em Jacumã, resolveram se instalar na
Paraíba por causa de Tambaba. “A praia nos impres-
sionou e nós ficamos para sempre”, diz Ian.

Coqueirinho, uma praia bem maior do que Tam-
baba, impressiona pelas areias alvas e falésias de ar-
gilas coloridas. A balneabilidade desta praia está sem-
pre em ordem. E o local é adequado para um repouso
demorado. O nome da praia deriva da quantidade
de coqueiros anões que existiam na enseada. Atual-
mente, as plantas estão adultas. Mas o nome pegou e
é conhecido internacionalmente. Por que é que cres-
ce, atualmente, o interesse dos turistas sobre a praia
de Jacarapé? Guias turísticos da Capital e do interior
são unânimes em afirmar que a proximidade do cen-
tro é um dos fatores que contribui para isso. Outra: é
nesta praia que floresce em abundância o guajaru
(Chrysobalamus icaco), um arbusto que pode evo-
luir em árvore de até 10m de altura, cujas folhas co-
mestíveis ganharam fama de afrodisíacas.

U

As marAs marAs marAs marAs maravilhasavilhasavilhasavilhasavilhas
do Litordo Litordo Litordo Litordo Litoral Sulal Sulal Sulal Sulal Sul
 Além das belezas naturais, o guajiru, planta rasteira e afrodisíaca, tem atraído a atenção de turistas nas praias de Tambaba e Coqueirinho
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Lendas e tradições
Tambaba e Coqueirinho fazem
parte do município do Conde.
Estão a uma distância média de
25 Km de João Pessoa. O Conde
tinha o nome primitivo de
Jacoca. Em tupi que dizer
“abraça-me”. Diz a lenda,
baseada numa tradição, que uma
cunhã tapuia foi flagrada na
companhia de um guerreiro
potiguara. A inimizade entre as
tribos não permitia este relacio-
namento, a não ser que a mulher
intercedesse pelo homem
amado. Ao pressentir a presença
dos irmãos de raça, que ameaça-
vam a vida do seu amor, a índia
disse “jacoca”, que, se derivar do
tupi antigo tchea-koka, significa
“abraça-me”. Teodoro Sampaio
diz que seria yuá-coca, igual a
“colheita dos juás” Irineu Jofilly
traduz como derivado de
jacuoca, que significa “Morada
dos jacus”. Seja qual for o
entendimento, o casal escapou
da morte.

SAIBA MAIS #

Praia de Coqueirinho, nos últimos anos, recebeu a visita de turistas alemães, ingleses, portugueses, americanos e franceses

A praia de Tambaba, que em tupi significa “concha fechada”, oferece para os visitantes um amplo trecho onde se pratica o nudismo

“Elas podem ser comidas“Elas podem ser comidas“Elas podem ser comidas“Elas podem ser comidas“Elas podem ser comidas
em conserva de vinagre e azeite de oli-
va”, ensina Gilson Pereira Filho, pro-
prietário de restaurante em Tamba-
ba e frequentador de Jacarapé. O gua-
jaru – ou gajiru – ocorre em regiões
tropicais da América do Sul, possu-
indo muitas variedades e espécies. A
que brota em Jacarapé é planta ras-
teira, de raízes e caules resistentes. A
casca é utilizada em curtumes, por
causa das suas propriedades ads-
tringentes.  A planta produz um fru-
to vermelho, cujo sabor é parecido
com o do jambo.

O que mais atrai em Jacarapé é a
origem da toponímia. Horácio de Al-
meida, em História da Paraíba I, diz
que em tupi a grafia correta é Jagua-
rapé, o mesmo que “no rastro das on-
ças” (seria esta praia uma reserva de
caça dos guerreiros tabajaras que ti-
nham ali um aldeamento, no final do
século XVI?). Depois, o olhar do visi-
tante é atraído pela Lagoa do Jacara-
pé, que se insinua entre o mar e o man-
guezal. Uma pequena faixa de areia
separa a laguna do mar. Por trás, o
mangue e sua floresta, ainda pouco
explorada.

Nas falésias coloridas,  a erosão das
águas esculpiu, em Jacarapé, o que se
costuma chamar “as patas do jaca-
ré”. São formas bizarras dos mem-
bros deste animal, que a natureza de-
senhou nas barreiras. O encontro do
Rio Jacarapé com o mar, é outra atra-
ção à parte. Nos mangues locais, ain-
da se encontram árvores de 25m de
altura. A madeira, segundo pescado-
res locais, depois de cortada dura 40
anos dentro d’água.

As praias de Coqueirinho, Tamba-
ba e Jacarapé também oferecem tu-
rismo de aventura. Jacarapé possui

rios para a prática de canoagem. E os
barqueiros da área podem oferecer
pequenos passeios aos turistas, por
preços módicos. A Cooperbuggy, com
uma linguagem simples e objetiva,
lança folders que estimulam os tu-
ristas à aventura: “Vá de buggy onde
ninguém leva você”, é o lema da em-
presa.

Filiada à PBTur a Cooperbuggy
tem incentivo do governo estadual e,
em seu cadastro, constam 60  buguei-
ros, que costumam oferecer aos tu-

ristas atrações fora do comum. Per-
correr trilhas, andar sobre dunas e
caminhar quilômetros de praias lim-
pas e desertas são os pedidos que
mais constam. Os bugueiros da em-
presa sabem de cor o que preferem
turistas nacionais e internacionais e
até se dão ao luxo de dizer que as ra-
ças latinas - brasileiros, portugueses,
espanhóis e italianos - apreciam
muito esse tipo de transporte.

O deslocamento médio/diário de
turistas pela Cooperbuggy vai de 20

a 80 turistas, na baixa e alta tempo-
rada. Quando as temporadas incluem
congressos e similares o deslocamen-
to de turistas aumenta em até 30%.
Entre os serviços prestados pela Co-
operbuggy destaca-se o de informa-
ções turísticas, que foge ao trivial.

Por exemplo, se o turista quer sa-
ber mais sobre a Fortalerza de Santa
Catarina, a empresa escala um guia
especializado para acompanhá-lo.
Seis dos 60 guias da organização são
poliglotas.
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L
Responsavel.: ALESSANDRA XAVIER
GONÇALVES
CPF/CNPJ....: 036041574-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  371,10
Cedente.....: JOSE MENDES PIRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 019344
Responsavel.: ALIRIO CLAUDINO DE
PONTES
CPF/CNPJ....: 839227174-20
Titulo......: CHEQUE R$4.719,00
Cedente.....: RENATO GANTOIS MASSA
LAPENDA
Apresentante: RENATO GANTOIS MASSA
LAPENDA
Protocolo...: 2009 - 016736
Responsavel.: ANTONIO FLAVIO GUIMA-
RAES
CPF/CNPJ....: 012729315/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   65,20
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 017868
Responsavel.: CAROLINO & GONCALVES
LTDA
CPF/CNPJ....: 009611740/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  385,09
Cedente.....: WACKY IMPORTACAO LTDA
EPP
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 019113
Responsavel.: EMANOEL PAULINO DE
FARIAS
CPF/CNPJ....: 075024104-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  661,25
Cedente.....: PONTO CERTO MATERIAL
DE CONTRUCAO L
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 017847
Responsavel.: FORTALEZA COMERCIO E
REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 070119854/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  367,25
Cedente.....: ORIENT RELOGIOS DA AMA-
ZONIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018509
Responsavel.: FORTALEZA COMERCIO E
REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 070119854/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  317,91
Cedente.....: ORIENT RELOGIOS DA AMA-
ZONIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018785
Responsavel.: JOSE ALBERTO BATISTA
MARTINS
CPF/CNPJ....: 007613354-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  300,00
Cedente.....: FRANCELINO COMERCIO E
REPAROS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 019099

Responsavel.: LUCIANA KAR GOM SIL
MERCADINH
CPF/CNPJ....: 797270774-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  343,13
Cedente.....: TELECOM NET S/A LOG. DI-
GITAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 017104
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SOARES
CPF/CNPJ....: 569326504-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.008,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 019141
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS DA
COSTA ALBUQUERQ
CPF/CNPJ....: 000676954/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  261,46
Cedente.....: ATACAMED COMERCIO DE
PROD FARMACEUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 019093
Responsavel.: MARIA LUC RAMOS LEITE
MERC TRI
CPF/CNPJ....: 051831364-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  627,32
Cedente.....: TELECOM NET S/A LOG. DI-
GITAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 014903
Responsavel.: SAG SERVICOS ELETRO-
NICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006270934/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  112,70
Cedente.....: ER COM DE PROD ELETRO
ELETRONICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018098
Responsavel.: VERONICA FERRAZ BAS-
TO
CPF/CNPJ....: 018758694-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: MAGNO NASCIMENTO & CIA
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 019234
Responsavel.: WEDSON BISPO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019092694-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  270,13
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE
TUBOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 017890

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  1o. Oficio de Protesto
a rua Candido Pessoa No.31, nesta Cidade,
no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  27/03/2009
--------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 003/2009
OBJETO: Seleção de empresa para registro de preço visando à execução de servi-

ços de manutenção de instalações do 1º Grupamento Engenharia, dos PNR das vilas dos
Of e S Ten/Sgt e do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, conforme especificações con-
tidas no Anexo I.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 08:00
horas do dia 27/03/2009, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no Quartel do Comando do 1º
Grupamento de Engenharia, situado à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2.205 – Tam-
bauzinho – João Pessoa - PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 09:30 horas (horário de
Brasília) do dia 08/04/2009,  no sítio www.comprasnet.gov.br.

João Pessoa-PB, 26 de março de 2009
ENIO HUGO DOS SANTOS - Ten Cel

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

COMUNICADO
ATLÂNTICO  PRAIA HOTEL  - CNPJ N°  07.120.275/0001-08, Insc. Estadual n°

16.143.784-2, localizado na Av. Almirante Tamandaré n° 440 – Tambaú, nesta Capital, comu-
nica que foi extraviado o Talão de Notas Fiscais  de número 12851 a 12900, tendo sido
utilizadas as Notas de números 12851 e 12862 estando as demais em branco,conforme
Boletim de Ocorrência de 25.03.2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2009
A Prefeitura Municipal de Livramento/PB, através de seu Pregoeiro e equipe de

apoio, sediada a Rua Min. José Américo de Almeida, 386, centro, torna público que nos
termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas
alterações, realizará, às 09:00 horas (horário local) do dia 08 de abril de 2009, licitação
pública, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa para
prestar serviços de HOTELARIA e fornecimento de REFEIÇÃO diárias no Municí-
pio. Informações sobre o Edital das 07:00 as 11:00 (horário Único) horas dos dias úteis, no
endereço supra citado. Tel. (0xx83) 3477-1042/1105.

Livramento PB, 27 de março de 2009.
Adriano Alexandre César Leite

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do
dia 08 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para os serviços de telefonia com fornecimento de aparelhos
destinados ás diversas secretarias desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamen-
to vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

Cabedelo - PB, 26 de Março de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

O pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Guarabira, torna público que foi re-
marcada a data de abertura do Pregão Presencial 003/2009, do tipo menor preço, para o
próximo dia 13 de Abril de 2009 às 09:00 horas, que tem como objetivo a: Aquisição de
exames laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08:00 as
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32711246. Email:
pmglicitacoes@voax.com.br

Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios/Guarabira/licitações)/
www.guarabira.pb.gov.br

Guarabira - PB, 24 de Março de 2009
ISAC ESCARIÃO CADÊTE DA NÓBREGA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Bernardino Batista.
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2009.
Objeto: Obra de Melhorias Habitacionais no município de Bernardino Batista/PB,

conforme anexos do Edital. Abertura: 16 de abril de 2009, às dez horas. Fonte de Recursos:
FUNASA/PAC e recursos próprios. Maiores informações na sala da Comissão Permanen-
te de Licitação da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista – PB, situada à Rua Elinete
Abrantes de Abreu, 30, centro, Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista, 26 de março de 2009.
Lindomarques Gomes da Silva.

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2009
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de construção, elétrico, hidráulico e

ferragens em geral, conforme especificações constantes no edital e seus anexo. ABERTU-
RA: dia 13 de abri de 2009 ás 14:00 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter
o Edital na sala da CPL, na Praça Cassiano Rodrigues, 05, Centro -Teixeira -PB, sede da
Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Teixeira – PB, 26 de março de 2009.
JOÃO BATISTA FARIAS ALVES

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – CNPJ/CPF Nº 08.764.284/0001-
02, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação nº 14/2009 em João Pessoa, 5 de janeiro de 2009
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Perfuração e Instalação de 14 (quatorze) Poços
Tubulares, para captação e Adução de Água para Abastecimento das Comunidades
Assistida, nas várias Comunidades Rurais. Município: SANTA HELENA – UF: PB.
Processo: 2008-008040/TEC/LI-0543.

CONSORCIO CR ALMEIDA – VIA – EMSA – CNPJ/CPF Nº 08.396.100/0002-71, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 458/2009 em João Pessoa, 18 de março de 2009 – Prazo: 365 dias.
Para a atividade de: Usina de concreto de cimento portland, na zona rural do município de
Mamanguape, na BR 101 KM 21,5 EST 1075 Zona Rural Município: MAMANGUAPE – UF:
PB. Processo: 2009-000858/TEC/LO-0189.

JAQUELINE LEANDRO QUERINO – CNPJ/CPF Nº 03.919.657/0001-45, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 2980/2008 em João Pessoa, 10 de novembro de 2008 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Comercio varejista de materiais de construção madeiras, na Rua: Orcine Fer-
nandes Nº 290 Centro. Município: SAPÉ – UF: PB. Processo: 2008-001110/TEC/LO-0254.

GERALDO BEZERRA CAVALCANTI FILHO – CNPJ/CPF Nº 206.931.094-91, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 503/2009 em João Pessoa, 25 de março de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Condomínio Horizontal com 146 lotes, no Sítio Campo Santo. Município:
ESPERANÇA – UF: PB. Processo: 2009-001408/TEC/LI-0111.

CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. – CNPJ/CPF Nº 09.234.399/0001-40,
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Alteração nº 462/2009 em João Pessoa, 19 de março de 2009 – Prazo:
735 dias. Para a atividade de: Armazenamento de resíduos líquidos e sólidos resultante da
perfuração de poços de petróleo, na BR 321 KM 2,6 Fazenda Marabá Município: BELEM
DO BREJO DO CRUZ – UF: PB. Processo: 2009-001373/TEC/LA-0038.

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  159,06
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018134
Responsavel.: AMARA DE LOUDES AL-
VES DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 123057904-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  700,00
Cedente.....: GENESIS ADM E LOCACAO
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018368
Responsavel.: ALCIDES MAGALHAES
ADV ASSOCIADOS
CPF/CNPJ....: 007335175/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: A UNIAO SUPERINT DE
IMPRENSA EDITOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 015741
Responsavel.: BERTA CONST E IMPER
LTDA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  227,00
Cedente.....: MONTEL MONTEIRO MA-
TERIAIS DE CONSTR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 015446
Responsavel.: CARLOS ROBERTO DA
SILVA FREIRE
CPF/CNPJ....: 010022484-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   80,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCI-
AL ODILON MAIS
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 016107
Responsavel.: DEGRAU CONSTRUCO-
ES LTDA
CPF/CNPJ....: 000530385/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  388,29
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018513
Responsavel.: DEGRAU CONSTRUCO-
ES LTDA
CPF/CNPJ....: 000530385/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  145,00
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018441
Responsavel.: DEGRAU CONSTRUCO-
ES LTDA
CPF/CNPJ....: 000530385/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  258,00
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018481
Responsavel.: ELETRIFICACAO LUAR
LTDA
CPF/CNPJ....: 002988522/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$9.149,00
Cedente.....: NELSON MESTRINEL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 016591
Responsavel.: HELIO AMANCIO DE ARA-
UJO
CPF/CNPJ....: 009650491/0001-90
Titulo......: DUP VENDA MERC
R$1.979,09
Cedente.....: TEXTIL PEROLA LTDA
Apresentante: TEXTIL PEROLA LTDA
Protocolo...: 2009 - 018394
Responsavel.: HWJ CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTD
CPF/CNPJ....: 004203988/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  219,35
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 010640
Responsavel.: JOSE PEREIRA DA COS-
TA
CPF/CNPJ....: 002591794-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  340,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCI-
AL ATHICOS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018380

Responsavel.: LUCIA LIRA MEIRELLES
CPF/CNPJ....: 072592634-15
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$1.500,00
Cedente: JOSE HUMBERTO CASSIANO
Apresentante: JOSE HUMBERTO CASSI-
ANO
Protocolo...: 2009 - 017157
Responsavel.: MARIA JOSE SOUZA DE
LIMA
CPF/CNPJ....: 855156714-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   71,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 016425
Responsavel.: LUIZ CARLOS DA SILVA
CRUZ
CPF/CNPJ....: 437081374-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   36,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037
    JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 009665
Responsavel.: NILZA DE FREITAS VIEIRA
CPF/CNPJ....: 008453793/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  374,27
Cedente.....: MARIA VALENTINA - INDUS-
TRIA E COMER
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018800
Responsavel.: PAULO EDUARDO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 876894644-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   78,57
Cedente.....: POST NEW RIO COMERCIO
DE ARTIGOS GR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018425
Responsavel.: PEDRO FABRICIO M
BRENNAND ME
CPF/CNPJ....: 070207063/0001-07
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  706,31
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 017544
Responsavel.: PPS COMERCIO E ENGE-
NHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 024216004/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  308,29
Cedente.....: O MESTRE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018782
Responsavel.: PANIFICADORA ROSA DE
SARON LTDA
CPF/CNPJ....: 009289707/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  174,22
Cedente: LIDER COM DE ALIMENTOS
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011634
Responsavel.: SYNTECH SOLUCOES EM
INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ....: 001976704/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.250,00
Cedente.....: URANO TECNOLOGIA S.A.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 017491
Responsavel.: SYNTECH SOLUCOES EM
INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ....: 001976704/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.250,00
Cedente.....: URANO TECNOLOGIA S.A.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 017970
Responsavel.: TIAGO DOS SANTOS PE-
REIRA
CPF/CNPJ....: 095331194-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   30,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 018710
Responsavel.: TULIO SERVULO DE AZE-
VEDO ANDRADE
CPF/CNPJ....: 009188084-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   55,96
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 016164

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusaram
a aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes
que  tem,  neste  2o. Oficio de Protesto, a Praca
1817, 40 - Centro, nesta cidade, no prazo de 03
(tres) dias uteis, a  partir  desta data,  sob  pena
de  serem  os  referidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,  27/03/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação
Popular - CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 28 de abril de
2009, às 10:00 horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira,
nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)  Prestação de Contas
dos Administradores, exames, discussão e votação das demonstrações financeiras, relati-
vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; b) Eleição dos Conselhos
de Administração e Fiscal da CEHAP; c) outros assuntos de interesse da CEHAP.

PUBLICADO  NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 18,19 E 20/03/2009
 João Pessoa, 24  de março de 2009

CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA
Diretor Presidente



11ECONOMIA JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Violência contra a mulher é
tema de reunião no Palácio

Ouvidora da Secretaria Especial de Política para as Mulheres participou de encontro com o secretário da Casa Civil

secretário Chefe da Casa Civil, José
Ricardo Porto, recebeu na tarde
de ontem a ouvidora da Secreta-

ria Especial de Política para as Mulheres,
Ana Paula Gonçalves, designada pela mi-
nistra Nilcéia Freire para vir a João Pes-
soa e encaminhar providências sobre o
caso de violência contra a mulher sofrida
pelas integrantes da Cooperativa de Flo-
ricultores do Estado da Paraíba (Cofep).
José Ricardo Porto anunciou que coman-
dará um estudo para a criação de uma
Secretaria Estadual da Mulher. "É um as-
sunto que necessita de soluções urgentes",
ressaltou.

A reunião contou com a presença da
funcionária do Ministério da Saúde Sônia
Lacerda, convidada diretamente pela mi-
nistra, além de representantes da Comis-
são de Sistematização do Plano Estadual
de Enfrentamento à Violência Contra a
Mulher e Estudos de Implantação de Or-
ganismo de Políticas para Mulheres, cria-
da pelo Governo do Estado no dia 8 de
março, além da Cooperada da Cofep Ma-
ria Helena.

A Cooperativa de Floricultores do Esta-
do da Paraíba é responsável por grandes
transformações na região do Brejo parai-
bano, principalmente nos municípios de
Pilões e Areia. Atualmente, tem o seu de-
sempenho ameaçado pelas constantes
ameaças e agressões realizadas pelo ex-
marido da presidente da instituição, Kar-
la Cristina Rocha.

Durante a reunião, a presidente da Co-
fep, Karla Rocha, expôs a sua história de
luta para a criação da Cooperativa, o su-
cesso do empreendimento e a situação de
risco que ela e todas as outras 35 coopera-

O

Combate à
desigualdade
social terá R$ 1,2
bilhão na Paraíba
Mércia Dantas
ESPECIAL PARA A UNIÃO

 O Instituto de Terras e Planeja-
mento Agrícola da Paraíba (Inter-
pa), reuniu na tarde de quarta-feira
(25), em sua sede na BR-230 (estra-
da de Cabedelo),  dirigentes de ór-
gãos estaduais para conhecer o Pro-
grama Territórios da Cidadania ope-
racionalizado pela Casa Civil da
Presidência da República em par-
ceria com os estados. Esse ano será
investido R$ 1,2 bilhão em mais de
100 municípios paraibanos nas
mais diversas áreas.

A reunião de trabalho foi con-
duzida pelo delegado do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário
na Paraíba, Marenilson Batista,
que explicou os detalhes do pro-
grama, criado com o objetivo de
reduzir desigualdades sociais no
campo e na cidade. No Estado, o
Programa Territórios da Cidada-
nia começou em fevereiro do ano
passado.

O vice-governador Luciano Car-
taxo participou do encontro e disse
que o atual governo será parceiro
ativo dessa ação do governo federal
para otimizar resultados direciona-
dos a um conjunto de políticas pú-
blicas em prol da qualidade de vida
dos paraibanos. "Precisamos ouvir
a população e, de acordo com as de-
mandas, direcionar ações para o de-
senvolvimento dos municípios", as-
segurou.

O presidente do Interpa, Álvaro
Dantas, disse que atuará de acor-
do com a necessidade de todos os
territórios, no caso da Paraíba, lo-
calizados nas regiões da Borbore-
ma, Curimataú, Cariri Ocidental,
Médio Sertão e Zona da Mata. Ele
avaliou que o encontro foi extre-
mamente positivo e serviu para
afirmar a participação do Gover-
no do Estado dentro do programa
que foi negligenciado pela gestão
passada.

Ao falar sobre o programa, o de-
legado do MDA na Paraíba desta-
cou que toda ação territorializada
tem prioridade no governo federal
e recebe o carimbo de verba assegu-
rada. "Mas para isso é preciso ouvir
a população, que conhece de perto
as suas realidades, apesar do pro-
grama também ter o caráter deli-
berativo", informou.

Participaram do encontro cerca de
dirigentes  de órgãos, como o Inter-
pa, Sedap, Cehap, Ideme, Secre-
tarias de Estado da Saúde e da Edu-
cação, Emater, entre outros.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

das enfrentam há um ano e meio, quando
seu ex-marido começou a fazer sérias
ameaças e chantagens, exercendo uma
verdadeira tortura psicológica.

"Ele, assim como alguns outros homens
da região, não suportaram ver o desen-
volvimento do projeto. Para alguns era
inadmissível que, em uma área famosa
pela produção de cachaça e aguardente,
um projeto para a plantação de flores, e
realizado por mulheres, estivesse tendo
sucesso. Enfrentamos o machismo em
nome de uma melhor qualidade de vida
para muitas famílias, mas agora estamos
pagando um preço alto", conta Karla, re-
velando que seu ex-esposo já chegou ati-
rando no local onde funciona a Cooperati-
va. A presidente explica que todas as parti-
cipantes do projeto estão indo traba-
lhar amedrontadas e, diante das mui-
tas ameaças, ela encontra-se impedida de
freqüentar o seu próprio local de traba-
lho. Karla já percorreu todos os trâmites
legais, denunciando o caso à Delegacia da

Mulher. O seu marido chegou a ser deti-
do, mas ganhou a liberdade em uma se-
mana.

O exemplo da Cofep já foi adotado por
vários países, rendendo à Karla e à Coope-
rativa diversos prêmios nacionais e inter-
nacionais. Recentemente, a presidente re-
cebeu o convite da ministra Nilcéia Freire,
do Ministério da Mulher, para participar
da campanha federal "Mulheres, donas da
própria vida", inclusive emprestando sua
imagem para os panfletos de divulgação.

Em um encontro realizado essa sema-
na, em Brasília, Karla solicitou à minis-
tra apoio para a sua segurança e das de-
mais integrantes da Cooperativa, obje-
tivando dar continuidade ao projeto
ameaçado. Atendendo prontamente,
Nilcéia Freire encaminhou a ouvidora
para acompanhar Karla em seu retorno
a João Pessoa.

"Fomos muito bem atendidas pelo Go-
verno do Estado e confesso que agora es-
tou mais tranquila, porque recebemos um
grande apoio", conta Karla. Em visita à
Secretaria de Segurança Pública e Defesa
Social, o secretário Gustavo Gominho de-
signou dois agentes para ficar acompa-
nhando a presidente da Cofep.

 José Ricardo Porto afirmou que Karla
pode ficar tranquila quanto à continui-
dade do projeto, já que serão tomadas
sérias providências para garantir a inte-
gridade física e moral das cooperadas.
"Faremos uma visita para conhecer o pro-
jeto e nos reuniremos com o juiz da Co-
marca, o delegado da cidade e represen-
tantes da Polícia Militar para discutir que
medidas podem ser adotadas nesse sen-
tido", garantiu o secretário.

#
Secretário diz que o Estado
vai adotar medidas urgentes
para garantir a segurança
das mulheres sócias da
Cooperativa de Floricultores
e para dar continuidade
ao projeto

José Ricardo Porto conversa com representantes de entidades femininas e anuncia estudo para criação de Secretaria Estadual da Mulher

SECOM
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“Paraíba, terra amada”

Parece sonho, mas a possibili-
dade de Juninho Pernambucano
vestir de novo a camisa do Vasco
aproxima-se cada vez mais da
realidade. Ele está trocando
entusiasmados e-mails com o
diretor executivo Rodrigo

"Juninho negocia
a sua volta ao
Vasco da gama

Vitória traz de volta a paz

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

Marcos Lima
REPÓRTER

Botafogo bateu o Espor-
te de Patos por 1x0, na
noite de quarta-feira

(25), no Almeidão, em João Pes-
soa, numa partida que houve
praticamente de tudo: expul-
são, brigas entre torcedores e
policiais, xingamentos, tensão
entre dirigentes, atletas e joga-
dores, gol marcado nos descon-
tos e atraso em 1h05 para o iní-
cio da partida. O resultado ali-
viou o clima tenso que ronda-
va a Maravilha do Contorno,
além de garantir a permanên-
cia do técnico Maurício Simões
no comando do time pessoen-
se.

A verdade é que o resultado
de 1 a 0 amenizou o clima pesa-
do que estava na Maravilha do
Contorno e o discurso de todos
ao final da partida era de que a
má fase foi embora e que os bons
resultados serão sequenciados.

“Nunca sofri tanto na minha
vida de treinador como nesta
partida. Se fosse hipertenso so-
freria um infarto”, disse Simões
lembrando os tantos gols per-
didos e as duas bolas na trave
do adversário.

A vitória pôs o time na briga
pela classificação às semifinais
do segundo turno. No sábado,
o Botafogo enfrenta o Sousa, no
Marizão.

Se no Botafogo houve muito
alívio por conta do triunfo, no
esporte, sobrou lamentos e re-
clamações contra a arbitra-
gem.

“Com toda essa situação, o
mais prejudicado foi o Esporte
de Patos, que, como visitante,
teve que esperar mais de uma
hora para o jogo ser iniciado”,

desabafou ontem Ramiro Sou-
sa, que comandou o time serta-
nejo. “Fomos injustiçados.
Nunca vi na história do fute-
bol brasileiro dois times aguar-
darem mais de uma hora em
campo uma partida ser inicia-
da”, acrescentou. Foi a terceira
derrota consecutiva do Espor-
te de Patos no segundo turno
do Campeonato Paraibano de
Futebol Profissional da Primei-
ra Divisão.

O atraso no início do jogo foi
decorrente da ausência, nas
dependências do estádio Al-
meidão, de uma ambulância,
como prevê o Estatuto do Tor-
cedor com a responsabilida-

de direta ao Botafogo, man-
dante da partida. O árbitro
por sua vez ameaçou não ha-
ver jogo caso o veículo de so-
corro não comparecesse ao es-
tádio.

O tempo normal de 30 minu-
tos como determina as normas
foi ultrapassado e o árbitro
ampliou este tempo para que a
ambulância se fizesse presente
ao local. O jogo que estava pro-
gramado para as 8h30 somen-
te foi iniciado às 21h35, ou seja,
1h05 de atraso, o que gerou
muito protesto por parte do
time patoense.

“Faltou bom senso do juiz.
Trata-se de um excelente pro-

fissional, porém, depois de to-
dos esses atropelos, ele deve-
ria ter encerrado a partida aos
45 minutos do segundo tem-
po e não ter dado mais quatro
minutos de descontos. Toma-
mos o gol aos 46 minutos”,
disse Ramiro, acrescentando
ainda que, “naquele momen-
to o time do Esporte já estava
abatido, pois tinha viajado de
Patos diretamente para João
Pessoa e depois obrigado a
esperar mais de uma hora
para o início do jogo”.

Para José Araújo da Penha, do
Departamento Técnico da Fede-
ração Paraibana de Futebol, a
atitude do árbitro foi mais do que
correta. “Ele usou sim do bom
senso. O árbitro pode esperar o
tempo necessário que for possí-
vel. Ele agiu corretamente. Numa
partida de futebol tudo pode
acontecer. Ele não poderia preju-
dicar o público presente. Com

sua decisão, ele evitou novas
despesas das equipes”, a firmou,
ontem, José Araújo.

O presidente da Comissão de
Arbitragem da Paraíba, Mar-
cílio Brás também saiu na de-
fesa do árbitro Jeferson Nolete.
“O árbitro tem autonomia para
decidir sobre o tempo de espe-
ra para início de jogo. Infeliz-
mente o Botafogo deveria ter
providenciado a ambulância
mais cedo, porém, não se inicia
uma partida sem ambulância
no estádio. O árbitro agiu cor-
retamente em retardar a parti-
da”, afirmou Marcílio.

O Treze, que venceu o Nacio-
nal por 1 a 0, assumiu a lide-
rança com nove pontos. Em se-
gundo estão Campinense e Sou-
sa que se enfrentaram - vitória
sertaneja por 2 a 1 - com seis
pontos. O quarto é o Botafogo
com quatro pontos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Alvinegro da Capital ainda comemora o primeiro triunfo no segundo turno após
três jogos e já sonha com a classificação. No Esporte, muita reclamação ao árbitro

Botafogo

Ramiro Souza disse que o Esporte foi bastante prejudicado na Capital

O

Maurício Simões disse que sofreu muito e que a vitória foi um alívio

  SALES NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO

  MARCOS RUSSO
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Paraíba terá 100
atletas no Brasileiro

Federação Paraibana seleciona os judocas que vão disputar a competição nacional,
fase regional, em Natal no próximo mês. A disputa é seletiva para a fase final

Caetano - com quem jogou, no
início de carreira, no Sport - e até
já agiliza com o Lyon o rompi-
mento amigável do contrato que
se encerra em junho de 2010.
Juninho, 34 anos, avisou ao
técnico Claude Puel que pretende
ficar no clube francês somente por
mais dois meses, conquistando
ou não o octacampeonato.
Juninho informa que a questão
financeira não seria problema.

O técnico Dorival Júnior (foto)
continua com problemas para
escalar o Vasco no Campeonato
Carioca. Diante do Volta Redonda,
no sábado, ele terá mais dois
desfalques por questões disciplina-
res - o zagueiro Fernando e o

"Desfalque no
Vasco contra o
Volta Redonda

A estreia do Campinense na Série
B do Brasileiro será numa sexta-feira,
dia oito de maio, contra o Duque de
Caxias-RJ, no estádio Amigão e a
CBF confirmou o horário: 21 horas.
É bom a torcida ir se preparando já
que no Paraibano os jogos à noite
são às 20h30.

"Campinense vai
jogar às 21 horas

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Sem convencer

Bicicross
A Federação Paraibana

de Bicicross BMX ainda
não tem data definida para
a realização da 1ª etapa do
Campeonato Paraibano de
Bicicross. O evento deveria
ocorrer no último dia 15,
mas, alegando problemas
financeiros, o presidente
Sidney Costa desistiu da
competição, comunicando
à Confederação os reais
motivos. Por enquanto,
Sidney e o vice-presidente
Ivan Ruy estão à caça de
patrocinadores para a rea-
lização do campeonato.

Atletismo
Quem promete voltar com

bastante vigor, este ano, em
corridas de rua do Brasil é o
paraibano Valdemir Borges,
número um da Paraíba em
provas acima de 5km. Natu-
ral da cidade de Sousa, Val-
demir havia parado às ativi-
dades no início do ano por
problemas pessoais. Ontem,
o atleta que é vinculado à
Associação dos Caminhantes
e Corredores de Rua da Pa-
raíba - Ascorpa, informou
que já voltou aos treinamen-
tos e que pretende represen-
tar seu Estado em várias com-
petições nacionais, dentre
elas a São Silvestre.

O Botafogo suou para vencer o lanterna Esporte de Pa-
tos, na noite de quarta-feira (25), no estádio Almeidão, em
João Pessoa. O único gol da partida, anotado por Pedrosa,
aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, para a ale-
gria da pequena torcida botafoguense que ainda perma-
necia no estádio. O time venceu, mas não convenceu, pois
o Esporte jogou por muito tempo com menos um joga-
dor, devido expulsão. Para refrescar a memória do torce-
dor paraibano, Pedrosa, autor do gol, é o mesmo que na
partida contra o Internacional, no domingo passado, quan-
do o time empatou em 2x2, estirou o dedo para a torcida
botafoguense. No jogo contra o Esporte, logo após fazer o
gol, Pedrosa voltou a fazer outros gestos, desta vez mos-
trando seu pulso, demonstrando que em suas veias, o san-
gue que corre é vermelho. Se a moda pega...

Musculação
Será realizado no próximo domingo, na Quadra de Manaí-

ra, em João Pessoa, o primeiro Campeonato de Musculação e
Fitness 2009, intitulado Apolo de Praia. A expectativa é a pre-
sença de aproximadamente 50 atletas de diversas categorias.
Por se tratar de um aberto, que conta pontos para o ranking,
os atletas estão se preparando para dar um show de múscu-
los e coreografia.

Na Maravilha
A equipe juvenil do Clube Recreativo Kashima, equipe ainda

amadora de João Pessoa, fará neste sábado,  (28), às 10 horas,
amistoso contra o Botafogo/PB. O jogo será na Maravilha do
Contorno, no Cristo Redentor e servirá para os treinadores
Djair Cândido (Kashima) e Agnaldo (Botafogo) analisar o de-
sempenho dos seus atletas visando o próximo compromisso
do time pelo Campeonato Paraibano Juvenil 2009. O Kashima
joga pelo Paraibano somente no dia 4 de abril contra o Vasco.

volante Nilton receberam o terceiro
cartão amarelo na vitória por 2 a 1
contra o Mesquita e cumprem
suspensão. A dupla junta-se ao
meio-campista Carlos Alberto, um
dos destaques do Vasco na
temporada, que também está fora da
partida. O jogador, que já cumpriu
suspensão contra o Mesquita, será
poupado pelo técnico Dorival
Júnior para recuperar-se de uma
lesão muscular.
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Marcos Lima
REPÓRTER

Federação Paraibana
de Judô selecionou 100
atletas para represen-

tar o Estado no Campeonato
Brasileiro Regional II, que ocor-
rerá no próximo mês, na cida-
de de Natal, numa promoção
da Confederação Brasileira de
Judô. O evento é seletivo para o
Campeonato Nacional, com
data e local ainda a serem defi-
nidos.

Nossos representantes foram
escolhidos recentemente, du-
rante seletiva realizada pela
Federação Paraibana da moda-
lidade esportiva, tendo à fren-
te o presidente Adjailson Fer-
nandes Coutinho. As disputas
ocorreram em um ginásio de
esportes localizado no Conjun-
to Valentina de Figueiredo, na
Capital.

Na relação dos judocas, mui-
tos atletas já são conhecidos no
cenário esportivo estadual e
nacional, com destaque para
Kelsen Jesus (meio-leve até
44kg); David Kelsen (super li-
geiro até 51kg); Delan Monte
(meio-pesado até 90kg); Raíssa
Kilsa (meio-leve até 48kg),
Francieli Gomes (médio até
63kg); Luana Munize (leve até
57kg); Isaque Victor (meio-pe-
sado até 100kg), dentre outros.

Esses judocas, no entanto, já
participaram de várias compe-
tições nacionais e internacio-
nais, levando a Paraíba no lu-
gar mais alto do pódio. Muitos
desse atletas, também, são in-
tegrantes do Programa Bolsa

Atleta do Governo do Estado.
Os treinadores desses judo-

cas continuam intensificando
os treinamentos visando o
Campeonato Brasileiro Regio-
nal, de Natal. Somente os cam-
peões e vice-campeões em suas
respectivas categorias foram
selecionados para participar
desta competição. O Regional é
seletivo para o Campeonato
Nacional. Já os dois melhores
judocas no Campeonato Nacio-
nal representarão seu Estado e
seu país no Campeonato Pan-
Americano de Judô e Campeo-
nato Sul-Americano.

NOVAS REGRAS
A Confederação Brasileira de

Judô divulgou ontem com to-
das as federações estaduais do-
cumento constando das novas
regras para as competições na-
cionais. De acordo com a CBJ, s
Campeonatos Brasileiros serão
realizados nas fases Regional e
Nacional, em datas e locais de-
finidos no calendário oficial da
CBJ. A definição das sedes dos
campeonatos oficiais obedece-
rá aos critérios estabelecidos no
Caderno de Encargos elabora-
do pela CBJ.

Judô

  BRANCO LUCENA

A

Raíssa Kilsa foi um dos destaques da seletiva do último sábado na Capital
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Kaká é a dúvida de Dunga
Jogador deve participar do treinamento hoje na Granja Comary quando a sua escalação será definidaSeleção Brasileira con-

tinua intensificando os
preparativos para o

jogo do próximo domingo con-
tra o Equador pelas Eliminató-
rias da Copa do Mundo. O téc-
nico Dunga tem realizado vá-
rios treinamentos com bola na
Granja Comary, no Rio de Ja-
neiro, mas a participação de
Kaká é uma das indefinições.

O jogador, recuperado de
uma contusão no pé esquerdo,
concedeu uma entrevista cole-
tiva após o treino da  última
quarta-feira. E disse que não vai
jogar no sacrifício, como fez na
derrota para a França na Copa
do Mundo de 2006, quando
atuou com dores no joelho.

"Me arrependi de ter feito
isso. Se eu sentir dores que li-
mitem o meu desempenho,
nem entro em campo", afirmou
o jogador do Milan, que está
confiante na recuperação. "Es-
tou bem melhor e sinto uma
evolução muito grande", diz.

Kaká ainda não participou de
nenhum treino com a Seleção
em Teresópolis. Na terça-feira
(24), foi ao Rio de Janeiro com o
médico José Luís Runco para
fazer uma tomografia. Nenhu-
ma lesão óssea foi detectada.

Hoje, Kaká deve fazer o pri-
meiro treino com bola para co-
meçar a definir se tem condi-
ções de jogo para domingo.

Já Ronaldo voltou a ser man-
chete. E não pelo que faz fora do
campo, mas sim dentro dele. Após
mais de um ano longe dos gra-
mados, ele voltou a jogar, desta
vez com a camisa do Corinthians,
e encantou os torcedores nas pri-
meiras partidas. Marcou gols e
mostrou que ainda pode ser útil.
Como consequência, foi nova-
mente cotado para defender a Se-
leção Brasileira, o que não preocu-
pa Luís Fabiano, dono da camisa 9
verde e amarela nas últimas par-
tidas.

"Não me assusta. Encaro com
naturalidade, sei que minha per-
manência depende só de mim. É
entrar em campo e fazer os gols
que vou continuar na seleção",
analisa o atacante do Sevilla. "Na
primeira vez que vim, falaram
em Ronaldo e Rivaldo, mas con-
tinuei", completa.

Ronaldo fez sua última par-
tida pela seleção na derrota
para a França pelas quartas-de-
final da Copa do Mundo de
2006, na Alemanha. Naquela
competição, se tornou o maior
artilheiro da história dos Mun-
diais, com 15 gols.

Embora ele não tenha caído completamen-
te nas graças da torcida, Josiel tem executa-
do sua função sem deixar qualquer dúvida.
Com os três gols marcados pelo atacante na
vitória rubro-negra sobre o Madureira, na
quarta-feira (25), por 4 a 2, o jogador do Fla-
mengo chegou a nove gols nesta tempora-
da. Desde 2000 que um atacante do clube
atingia esta marca nos primeiros 14 jogos
da temporada.

O último a conseguir esta façanha foi Rei-
naldo, que defende atualmente o Botafogo.
O atacante também fez nove gols nos pri-
meiros 14 jogos do clube da temporada de
2000.

De lá para cá, muitos jogadores consagra-
dos, como Edílson e Luizão, passaram pelo
clube, mas não conseguiram ser tão eficien-
tes. O Capetinha, por exemplo fez sete gols
na temporada de 2001. Já o artilheiro pen-
tacampeão mundial fez seis gols em 2006.

Um que chegou muito perto dos nove gols
foi Zé Carlos, que balançou a rede adversá-
ria oito vezes em 2003. Por isso, ele ganhou
o apelido de Zé do Gol.

Josiel pode não ter a simpatia dos outros
arilheiros do clube, mas, pelo menos, ele tem
feito o que a torcida mais gosta: gols.

Confira a lista de artilheiros do Fla nos
primeiros 14 jogos do clube na temporada.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Josiel atinge marca conquistada por Reinaldo em 2000

Nos treinamentos com bola na Granja Comary, Kaká tem sido poupado. Os outros jogadores têm demonstrado muito empenho nos coletivos

A

Josiel comemora
um dos gols
marcados contra
o Madureira pelo
Certame Estadual

REPRODUÇÃO
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Veja os artilheiros do Flamengo em início de temporada nos últimos 10 campeonatos

! RANKING

Ano Artilheiro Gols

2000 Reinaldo 9

2001 Edílson 7

2002 Espíndola, Juninho,

Leandro Machado e Andrezinho 3

2003 Zé Carlos 8

2004 Felipe, Jean, Roger e Diogo 5

2005 Dimba 6

2006 Luizão 6

2007 Renato, Obina e Souza 5

2008 Souza, Ibson,

Obina e Diego Tardelli 4

2009 Josiel 9

Ano Artilheiro Gols
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Muricy já pensa no clássico

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

apito final da partida
contra o Noroeste foi o
sinal que o São Paulo

precisava para já começar a
pensar exclusivamente no clás-
sico contra o Palmeiras, no pró-
ximo sábado, no estádio do Mo-
rumbi. Depois do triunfo por 2
a 1 em Bauru, o técnico Muricy
Ramalho manifestou a impor-
tância de superar o rival, mas
lembrou que o time de Wander-
ley Luxemburgo teve mais tem-
po de preparação para o duelo.

"No futebol, ninguém quer
perder clássico. É um jogo que
não tem favorito mesmo, o Pal-
meiras está fazendo um gran-
de campeonato, e nós estamos
fazendo uma grande Liberta-
dores. Por isso, acho que será
um grande clássico. Eles levam
vantagem com um dia de des-
canso a mais e nós ainda tive-
mos viagem. A tabela está sen-
do ingrata", afirmou.

A reclamação de Muricy se
deve aos jogos deste meio de
semana. Enquanto o Palmeiras
atuou em casa na noite da últi-
ma terça-feira, o Tricolor teve
de viajar para jogar na quarta-
feira. Assim, o Verdão já come-
çou sua preparação para o du-
elo, e o São Paulo só começou a
treinar para o clássico ontem.

O atacante Washington tam-
bém manifestou preocupação
com o desgaste antes do com-
promisso de amanhã. "Agora,
vamos pensar no Palmeiras e
descansar, já que temos menos
tempo que eles. Vamos nos con-
centrar bastante e fazer de tudo
para conseguir a vitória ama-
nhã", comentou.

Além do goleador, o capitão
Rogério Ceni também já se

mostrou com a cabeça voltada
ao jogo da tarde de sábado. "Te-
remos um jogo difícil pela fren-
te e vamos ter que fazer três
pontos para ganhar tranquili-
dade no campeonato", afirmou.
Enquanto o Tricolor ainda luta

por uma vaga na semifinal do
Estadual, o Palmeiras já tem
sua classificação antecipada
garantida. Por isso, o São Pau-
lo espera o triunfo no Morum-
bi para também ficar próximo
de assegurar a continuidade na

competição.  A vitória sobre o
Noroeste na noite da última
quarta-feira por 2 a 1 fez o São
Paulo se aproximar do vice-lí-
der Corinthians e assegurar três
pontos de vantagem sobre a
primeira equipe fora da zona de

classificação no Campeonato
Paulista. Sem esconder a forte
concorrência que ainda enfren-
ta nesta reta final da competi-
ção, o técnico Muricy Ramalho
enalteceu o resultado conquis-
tado em Bauru.

"A vantagem é boa porque es-
tamos com três pontos à frente
e eles terão confrontos diretos
entre eles. Estamos fechando
bem o campeonato. Mas está
muito embolado e não tem nada
definido, Santos e Portuguesa
estão subindo na hora certa.
Mesmo assim, com certeza, de-
mos um grande passo com essa
vitória", comentou.

O Tricolor soma agora 33 pon-
tos, em terceiro lugar, seguido
por Portuguesa (31), Santos (30)
e Santo André (27). O triunfo
de quarta-feira confirma a boa
fase do São Paulo em jogos fora
de casa neste ano.

 Além de ter superado o No-
roeste em Bauru, o time de Mu-
ricy Ramalho também já saiu
vitorioso como visitante nos jo-
gos contra Portuguesa, Guara-
ni, Botafogo e Barueri, pelo Pau-
listão. Já na Copa Libertadores,
acumulou vitórias diante de
América de Cali e Defensor.

"O São Paulo está muito forte
mesmo quando joga na casa
dos adversários e isso é impor-
tante, pois vamos nos encai-
xando dentro e fora do Morum-
bi", analisou o comandante.

Quem ajudou o Tricolor a ven-
cer na noite da última quarta-
feira foi o atacante Washington,
que marcou o gol que abriu o ca-
minho para o triunfo.

“ Foi importante e devo isso
ao trabalho do grupo”, disse
Washington.

O Corinthians poderá enfren-
tar o Guarani, amanhã, em
Campinas, sem o seu atacante
que mais gols marcou no Cam-
peonato Paulista. Após elogiar
Ronaldo por ser o destaque do
time contra a Ponte Preta, quan-
do marcou dois gols no empate
de 2 a 2 , o técnico Mano Menezes
novamente cogitou preservá-lo.

"Vou conversar com o Ronal-
do e com as pessoas envolvidas

nesse processo para saber se ele
jogará", avisou, acrescentando
que a prudência serve para pre-
venir o astro de contusões. "Es-
tamos tomando todos os cuida-
dos para dar cada passo de uma
maneira segura".

Uma das pessoas envolvidas
no processo de recuperação de
Ronaldo, o médico Paulo Faria
desconversou sobre a necessida-
de de poupá-lo do jogo contra o

Guarani. Disse que a decisão de-
penderá de resultados de exames
feitos ontem.

"Temos um cronograma pre-
parado para o Ronaldo, que pre-
cisará estar bem para jogar no
amanhã. Nada será feito à base
do achismo. Estamos satisfeitos
porque ele já está atuando 90
minutos e melhora cada vez
mais", enalteceu Paulo Faria.

O técnico Mano Menezes já adi-

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO

São Paulo x Palmeiras

O
Após o Tricolor vencer o Noroeste por 2 a 1, o técnico centra as atenções no líder do Paulistão e exige ainda mais determinação dos jogadores

Muricy destaca a importância do clássico e não vê favoritismo, apesar da boa fase do Palmeiras no Paulistão

Ronaldo pode não jogar contra o Guarani antou que prefere contar com
Ronaldo na terça-feira da próxi-
ma semana, contra o Ituano, no
Pacaembu, do que diante do
Guarani. A partida em Campinas,
contudo, poderá garantir ao Co-
rinthians a classificação às semi-
finais do Paulista.

Se não atuar contra o Guarani,
Ronaldo ganhará seu segundo
descanso desde que voltou a jo-
gar. Ele também não participou
do empate sem gols com o Santo
André, no último dia 15.
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Ronaldo comemora um dos gols
marcado contra a Ponte Preta



Monstros e alienígenas
nos cinemas paraibanos
Estreia hoje nos cinemas paraibanos a animação ‘Monstros
vs alienígenas’. O filme é sobre um confuso grupo de
monstros terrestres com a missão de salvar o mundo
depois de invasão alienígena. Susan Murphy, uma garota da
Califórnia, é atingida por um meteoro no dia de seu
casamento e fica com 15 metros de altura. Depois que ela é
capturada pelos militares e mantida em um local secreto do
governo, o mundo descobre que militares, por anos, estão
reunindo em segredo outros monstros.

Bebo porque é
líquido. Se
sólido fosse,
comê-lo-ia

Jânio Quadros,
EX-PRESIDENTE E APRECIADOR
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‘A vida é uma comédia’
estreia hoje, na Capital
Fábio Moraes é a estrela do espetáculo e interpreta

quatro personagens, até domingo que vem. 18

" Sesc retoma nesta 6ª feira
projeto Glória Vasconcelos
Quatro bandas tocarão no Funcionários II, na Capital. 19

x

JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA,
27 DE MARÇO DE 2009

 A UNIÃO 16

No Dia Internacional do Teatro, atores, teatrólogos e produtores comentam
a campanha ‘Pague Quanto Quiser’, que acaba com os ingressos e deixa o
espectador à vontade para julgar o valor do espetáculo

U

o teatro da

Jãmarrí Nogueira
EDITOR

ma prática das trupes de rua tem
sido adotada como interessante es-
tratégia para atrair o espectador
aos teatros. Em Natal-RN, Salva-

dor-BA, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP, o
pessoal das artes cênicas está apostando
na ausência de cobrança de ingressos. Es-
petáculo de graça? Não. O público paga
aquilo que julga ser justo, dos centavos às
dezenas de reais. Na capital soteropolita-
na, dois teatros realizaram a experiência, o
Vila Velha e o Gamboa Nova, com a cam-
panha Pague Quanto Quiser. O resultado
foi surpreendente. Público maior e média
de R$ 4 por espectador. O valor é pequeno,
mas consegue multiplicar a plateia e, pos-
sivelmente, formar uma nova cultura de
consumo das artes cênicas.

No Dia Internacional do Teatro, o ator pa-
raibano Buda Lira acredita que a proposta é
profundamente viável e criativa, uma vez
que facilita o acesso das camadas mais po-
pulares ao teatro. “É semelhante ao teatro de
rua; a diferença é que é em local fechado. É
preciso ampliar o acesso do povo à arte e todo

Quanto
vale

Paraíba

“

esforço é válido”, disse Buda.
A teatróloga Clotilde Tavares conta que a ex-

periência teve sucesso com um espetáculo de
Natal-RN, dirigido por Henrique Fontes e ence-
nado pelo grupo Beira, na Casa da Ribeira. “As
pessoas pagaram até mais do que o grupo ima-
ginava cobrar pela peça. A proposta é interes-
sante, mas talvez seja ruim para o teatro pro-
fissional. Afinal, o artista precisa ganhar dinhei-
ro e pagar as contas. E mais: quem abre mão do
ingresso tem que estar disposto a indenizar a
plateia caso ela não goste da peça”.

Para a jornalista e produtora Renata Mora,
a experiência de não cobrar ingresso valoriza
o espetáculo e “ainda cria o costume de apreciar
as produções teatrais”. A atriz Suzy Lopes con-
corda e acrescenta que o sucesso dessa estraté-
gia depende muito da qualidade do espetácu-
lo, mas ainda mais do  nível de conscientiza-
ção do espectador. “Em João Pessoa, lembro de
ter visto a peça ‘Quem tiver achando ruim que
saia’, de Humberto Lopes. Saí no meio do espe-
táculo. A peça era ruim, mas a proposta era
boa. Gosto dessas propostas inovadoras e acho
que a prática é benéfica para o teatro paraiba-
no e deve ser adotada. Gostaria, inclusive, de
aplicar essa estratégia no espetáculo Espelho
Meu em que atuo”, disse Suzy Lopes
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Vários grupos teatro e artistas que reali-

zam suas produções em João Pessoa no Nú-
cleo de Teatro da UFPB programaram para
hoje, Dia Internacional do Teatro, um even-
to para assinalar a data com direito a brin-
des com vinho na entrada do Teatro Lima
Penante, performances e cenas de espetá-
culos produzidos em salas de ensaios do
Lima Penante.

Além de cenas de espetáculos já montados,
haverá cinema com a exibição de ‘O Namo-
rado’, adaptação da obra de Martins Pena,
dirigido por Everaldo Vasconcelos e com a
participação só de atores paraibanos, numa
produção do Núcleo de Dramaturgia da TV
Tambaú com a UFPB. No elenco Flávio Lira,
Duílio Cunha, João Dantas, Mônica Soares,
Ingrid Trigueiro, Ingrid Castro, Drica Soares
e Vanda Oliveira.

A partir das 19h30, subirão ao palco do
Lima Penante, atores do tradicional grupo
Tenda, com a promessa de apresentar tre-
cho do seu melhor repertório. Em seguida,
“As Branquelas” com a “Cara Dupla”, já o
grupo Perfil mostrará cena de “Metamorfo-
se”, e a atriz Tainá Macedo, mostrará uma
performance.

Programação no
Lima Penante

Vários espetáculos serão apresentados hoje

O Banco do Nordeste realiza o III Festival
BNB das Artes Cênicas, nos Centros Cultu-
rais Banco do Nordeste-Fortaleza, Cariri (em
Juazeiro do Norte, região Sul do Ceará) e Sou-
sa (no Alto Sertão paraibano), até terça-feira,
(31). Gratuita ao público, a programação do
festival abrange um total de 227 eventos des-
de 1º de março.

O III Festival BNB das Artes Cênicas envol-
ve um diversificado elenco de atividades ori-
entadas para o exercício teatral. No festival
serão realizadas 12 mostras cênicas (Brasil,
Nordeste, Teatro de Rua, Infantil, de Dança,
Ceará, Paraíba, Cariri, Alto Sertão, Primeiro
Ato, de Esquetes e de Contos), compreenden-
do 71 espetáculos de companhias de sete es-
tados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro,
Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba e Bahia). No final da última sessão de
cada espetáculo das mostras Brasil, Nordes-
te, Ceará, Cariri, Alto Sertão e Primeiro Ato, o
público poderá dialogar com os artistas so-
bre as peças apresentadas, o processo de cri-

Festival do BNB no Ceará e na Paraíba
ação e o fazer teatral.

Dois eventos ganham destaque, no CCBNB-
Fortaleza, pela participação especial de duas
personalidades das artes cênicas brasileiras.
Gero Camilo – ator, dramaturgo e diretor cea-
rense, radicado em São Paulo, um dos intér-
pretes e autores expoentes do teatro e cinema
contemporâneos (atuou em filmes como Caran-
diru, Cidade de Deus, Bicho de Sete Cabeças,
Abril Despedaçado e Madame Satã, entre ou-
tros) – concederá entrevista aberta, ao vivo,
compartilhando com o público sua história de
vida e trajetória artística, no programa Nomes
do Nordeste. A atriz Hiramisa Serra, com 50
anos de atividades teatrais, será a figura cen-
tral de debate sobre o tema “A Mulher no Tea-
tro Cearense”, dentro do programa Museu
Vivo.

Na programação deste ano, a Mostra Brasil
traz dois espetáculos de São Paulo e um do Rio
de Janeiro. Prosseguem no roteiro do festival
as mostras Nordeste, Teatro de Rua, de Esque-
tes, de Contos, Infantil, Ceará, Cariri e Primei-
ro Ato – esta última destacando novos talen-
tos, porém já com notável desenvoltura em
termos de linguagem e encenação teatral.

A Mostra Nordeste abarca um total de 16 apre-
sentações de sete peças teatrais de três estados
da região (Ceará, Paraíba e Bahia). Dois espetá-
culos dessa mostra foram selecionados pelo Pro-
jeto Circulação Cultural, do Ministério da Cul-
tura, com apoio da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República, iniciado por
uma ação-piloto entre o Sesi e o BNB. Durante o
festival, duas peças das mostras Cariri e Alto
Sertão serão eleitas pelo público para se apre-
sentar em Salvador-BA no âmbito do Projeto
Circulação Cultural, ainda este ano.

Por sua vez, a Mostra Teatro de Rua abran-
ge 23 apresentações de 11 espetáculos cearen-
ses, potiguares e paraibanos, que serão exibi-
dos em praças, colégios, centros culturais e as-
sociações comunitárias de cinco cidades do
Ceará (Fortaleza, Barbalha, Caririaçu, Crato e
Milagres) e um município paraibano (Sousa).
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Cena de ‘Espelho Meu’, espetáculo infantil paraibano que tem a atriz Suzy Lopes no elenco

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Meus contos
memoráveis

Com a revitalização do conto
aqui na Paraíba, elejo minhas
preciosas leituras...

Stand-up!!!

“A

A VIDA
É UMA
COMÉDIA

vida é uma comédia” esta-
rá em cartaz no Teatro San-
ta Roza, de hoje a domingo,

a partir das 20 horas. Fábio Moraes é o
“fenômeno da comédia brasileira”! Foi
descoberto pelo ator e diretor Marcos
Wainberg (diretor do quadro “Severi-
no” – Zorra Total), o qual assina a dire-
ção do espetáculo.

No espetáculo “A vida é uma comé-
dia”, o ator vai do Stand-Up Comedy – a
chamada comédia de cara limpa – até os
personagens mais caricatos e irreveren-
tes que possam existir.

Nesse monólogo em que interpreta
cinco personagens, Fábio Moraes tam-
bém é o autor do texto, um diferencial
entre os humoristas da atualidade.

Num texto muito inteligente, criativo
e ao mesmo tempo crítico, o ator passeia
de forma hilária por temas como can-
ções de ninar, política, economia, infide-
lidade, livros de autoajuda, diferenças
sociais e até Shakespeare.

Todo esse talento e desempenho po-
dem ser vistos no espetáculo “A vida é
uma comédia”, em que você não conse-
gue ficar um minuto sem rir, tanto do
Stand-Up como com os personagens em

Com a revitalização do conto aqui na
Paraíba, com minhas aproximações ao
gênero, enfim, com a desculpa de curtir
uma ocasional lista, elejo minhas precio-
sas leituras. Quais os contos que nunca
esqueço e que releio como exemplos – em
cada particularidade – da eficiência en-
tre forma e conteúdo ? Eis aqui meus pre-

feridos sem ordem alguma, nem credo,
nem raça nem teor geográfico:

 Ônibus (Júlio Cortázar): o livro Bestiá-
rio contém oito obras-primas do conto fan-
tástico, e dessas, esta estranha história que
se passa quase na íntegra em um ônibus.
Clara vai visitar uma amiga e ao entrar
no veículo sem um ramo de flores, é alvo
da selva de olhares dos passageiros, do
cobrador e do motorista. Todo no ponto
de vista da personagem, o conto tem no
elemento perturbador uma dimensão do
olhar alheio. E das convenções.

 Uma vela para Dario (Dalton Trevi-
san): do livro Cemitério de Elefantes en-
contramos esse retrato brasileiro, mis-
tura de tragédia anônima com ironia
angustiante. Dario representa, na con-
dição de excluído, o homem desenraiza-
do de humanidade, pois ao perder a vida

numa calçada qualquer, tem seus obje-
tos omitidos ou roubados, despindo-se
de sua condição de ser participante da
luta diária.

Teleco, o coelhinho (Murilo Rubião): de
O Pirotécnico Zacarias, ponto para este
conto surpreendente e melancólico, cujo
título infantilizado engana a primeira
vista. Com uma lógica própria e com ci-
tação bíblica (todos os contos do livro
iniciam assim) mais um momento mar-
cante da nossa literatura brasileira. Te-
leco se metamorfoseia a bel-prazer para
conquistar, ter atenção, mas é vítima de

uma solidão, esmalte da dimensão hu-
mana.

 O Capote (Gogol): “Descendemos, to-
dos nós, do Capote” disse Dostoeivski.
Akaki Akakievitch, o triste herói do Ca-
pote, é uma caricatura burlesca e como-
vente dos humilhados da terra russa.
Tragédia burlesca, de um dos maiores
humoristas que precisou rir para ame-
nizar seus acessos de angústia.

Feliz Aniversário (Clarice Lispector):
Cito esse retrato feito de hipocrisia de
uma família de classe-média como um
dos meus preferidos e controversos –
está no livro Laços de Família -  pois me
soa cruel escolher apenas um conto des-
sa que foi uma mestra do gênero – e qua-
se sempre melhor contista do que ro-
mancista. Conto adaptado para um es-
pecial de TV.

O ator e humorista Fábio
Moraes mostrará seu talento,
de hoje a domingo, no Teatro
Santa Roza, em João Pessoa

que imediatamente a plateia já se iden-
tifica, por já ter vivenciado situações
como as interpretadas por Fábio atra-
vés desses personagens.

Em um ano e meio em cartaz, mais de
100 mil espectadores das maiores capi-
tais do Brasil já assistiram a essa comé-
dia. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador,
Manaus, Natal, Maceió, Aracaju, Curi-
tiba, Brasília, Belo Horizonte, Florianó-
polis e várias cidades do interior.

“A vida é uma comédia” gira em torno
de Edicreuza, uma empregada domésti-
ca que só trabalha para pessoas famo-
sas e socialites. Ela é casada com Jo-
hnwando, um cara com nome artístico
que tinha tudo para fazer sucesso, mas a
bebida acabou com sua carreira. Eles têm
dois filhos: Kiko, um rapaz formado em
Direito, mas que não conseguiu passar
no exame da OAB e a única saída foi tra-
balhar de malabarista de sinaleiro; e Di-
mirso, o filho mais novo do casal, um
gaguinho, cujo grande sonho é o de ser
locutor de rodeio. Há também Jaci Bor-
ro, uma socialite falida que não perdeu a
pose, ex-patroa de Edicreuza, que tem
um programa de televisão ensinando
como ser uma socialite.
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André Ricardo
Aguiar
andrericardoaguiar@uol.com.br

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE ÀS
SEXTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

PERSONAGENS!
Edicreuza

Empregada doméstica que só trabalha para socialites e não quer ser registrada para quando for mandada embora entrar

com uma ação trabalhista. Já trabalhou no Palácio do Planalto, mas logo foi mandada embora, porque queria trabalhar

todos os dias, mas não deixavam. “Lá só se trabalha uma vez por semana e olha lá!”

Johnwando

Marido de Edicreuza. Ele tinha tudo para ser um homem de sucesso por causa do nome. Seu pai era fã de John Lennon e

sua mãe, do Wando (o cantor das calcinhas), mas a bebedeira acabou com a carreira dele. Ele até canta um trecho de

“Imagine” e também de “Fogo e Paixão”, músicas dos ídolos que inspiraram o seu nome. E sabe várias citações de

Shakespeare.

Kiko

filho de Edicreuza, formado em Direito, mas que não conseguiu passar no exame da OAB e a única saída foi trabalhar de

malabarista de sinaleiro. Seu personagem mostra o descaso das pessoas com a classe artística de rua. Um cara muito

batalhador e que acredita que o Brasil vai melhorar ainda que seja para pior. Mas vai.

Jaci Borro

Uma socialite falida que não quer descer do salto e perder a pose. Estreia um programa de TV ensinando as pessoas a

serem socialites. Muito limitada intelectualmente, ela vive do passado e também do que as amigas são e do que as amigas

têm. Seu celular agora é de cartão.

Dimirso

Um gaguinho muito legal que tem um grande sonho: ser narrador de rodeio. Filho de Edicreuza e Johnwando. O pai bate

nele para ver se ele aprende a falar direito, mas só piora a situação. Ele é uma pessoa muito feliz, mas não consegue

emprego, porque nas entrevistas não consegue formar uma frase.

editoração: júnior damasceno
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Sem faltas,
sem excessos

As pessoas dependem de
relações que lhes proporcionem
efeitos na alma, como a saudade...

Programação do projeto Glória Vasconcelos será retomada com
a apresentação de quatro bandas em praça do Funcionários II

MÚSICA NA
PERIFERIA

pós uma rápida parada no iní-
cio do ano, o projeto Glória Vas-
concelos volta com a apresen-

tação de quatro bandas locais – Arautos
Profanos, Anonimato, Sudamérica So-
cial Blue, e Bona - nesta sexta-feira (27), a
partir das 19 horas, na Praça Bela do
Bairro Funcionários II, numa realização
do setor de cultura do Sesc-PB com apoio
do Conselho Gestor da Praça Bela. An-
tecedendo os shows serão apresentados
filmes do projeto Cinema na Rua, desen-
volvido, também, pela entidade comer-
ciária. Toda programação tem entrada
franca à comunidade.

Este ano o projeto inova com a aber-
tura do espaço para uma ou mais ban-
das em que os integrantes moram na
região em que acontecem as apresen-
tações, como dessa vez é o caso da ban-
da Arautos Profanos, que surgiu em
uma das edições do Festival MPB Sesc
Todas as Tribos no ano de 2005, e seus
integrantes se reúnem no bairro dos
Funcionários II para fazer os acordes
dos temas do mundo atual, resgatan-
do a cultura nordestina, unindo músi-
ca e teatro, sempre seguindo o pensa-
mento da preservação da natureza, li-
berdade de expressão e o preconceito
entre os seres humanos. Integram o
grupo: Joselito Silva (bateria), Jânio
(acordeom), Mazinho Bandeira (per-
cussão), Paulo Paixão (teclado), Jonny
(contrabaixo), e Clementino Lins (voz
e violão). Todos com experiência no ce-
nário musical local e regional.

ANONIMATO
A banda Anonimato é tida, hoje em

dia, como um dos principais grupos de
rock Autoral da Capital paraibana. O
grupo surgiu em janeiro de 2006 com
proposta totalmente autoral e desvin-
culada de quaisquer padrões ou rótulos
comerciais, abordando em suas letras
temas diversos, com um som arrojado e
irreverente, aliado a uma atitude que
revela força e ousadia legada pelo rock’n
roll em todas as suas formas. O grupo
conseguiu ser a única banda da Paraíba
a implantar a música autoral dentro das

Depois de caminhar por uma hora Aa-
rão chegou à estrada principal. Ali passa-
va o ônibus que o levaria até a cidade. Ha-
via transporte direto, da escola às comu-
nidades próximas, mas ele preferiu seguir
todo o percurso a pé. Era um exercício rico
para o desenvolvimento da espiritualida-
de. Caminhar significava se despir de qual-
quer interferência da vaidade.

O rapaz olhou para trás e mediu o ta-
manho do esforço empreendido. O joe-

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

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

lho dolorido lembrava o tropeço na la-
deira pedregosa. Havia um pequeno cor-
te. Abriu o cantil. A água estava bem fria,
bebeu; em seguida lavou o ferimento,
gerando algum alívio. Para o mestre
aquilo podia ser traduzido em lições.

Era o início da Sabedoria. Eclesiástico!
“Não ande por caminho acidentado, e
você não tropeçará nas pedras”. Uma
referência clara à lei da probabilidade
sobre a qual tudo é possível desde que
você se envolva com tudo.

A manhã estava iluminada. O céu azul
podia ser visto através dos imensos ga-
lhos das árvores que cobriam trechos da
estrada. Percebeu que fazia parte daqui-
lo, pois a partir do instante em que par-
tes se encontram inicia-se uma relação
de troca. São as necessidades naturais.

Envolver-se significava amar alguma
coisa o que representava, na maioria das
vezes, um passaporte para o sofrimen-
to. Mas as relações são inerentes da na-

tureza humana. As pessoas dependem
de relações que lhes proporcionem efei-
tos na alma, como a saudade, o desejo e a
alegria da chegada.

No entanto as emoções precisam ser
administradas para não provocar da-
nos ao espírito. Por maior que seja a sau-
dade ela jamais pode ser maior que o
amor. As recordações devem causar o
sentimento de que um dia se viveu uma
experiência. Se ela proporcionou alegrias
quem a viveu teve a graça de vivê-la;
mas se proporcionou efeitos desagradá-
veis serviu como ensinamento.

Escorado num tronco Aarão falava
para si mesmo, como se conversasse com
alguém. Sua atitude talvez pudesse ser

traduzida num gesto involuntário de
iniciar um diálogo com a própria natu-
reza que respondia com o açoite do ven-
to, o canto das aves e todas as formas de
vidas possíveis.

Sobre os excessos achava que tinham
forte relação com a vaidade que, por sua
vez, influenciava o sofrimento já que este
decorre, muitas vezes, do descontrole
sobre as emoções.

“Se não as controlamos perdemos a
noção do limite, e excesso nada mais é
que a falta de limite. Por isso, devemos
manter a tentação em eterna vigilância,
“ dizia o mestre com frequência.

Suas divagações foram interrompidas
por um ruído vindo da curva da estra-
da. O ônibus surgiu rompendo o silên-
cio, afugentando os pássaros e empoei-
rando tudo em sua volta. Partiu deixan-
do para trás um mundo cheio de rela-
ções alimentadas pelo necessário, sem
faltas, sem excessos.

É hoje!

principais baladas de João Pessoa - In-
cógnito, Musique, Zook, entre outras.
Atuou como a única representante do
Nordeste no Tendencies Rock Festival,
em Palmas (TO), tido como maior even-
to de música independente do Tocantins,
em março de 2007. Outra grande passa-
gem ocorreu em setembro de 2008, quan-
do teve a música “Mundo Obscuro” se-
lecionada entre mais de 100 canções na
mostra MPB Sesc Todas as Tribos 2008.

Para um dos integrantes do grupo,

Emanuel Américo, a banda tem procu-
rado firmar parcerias com iniciativa
privada para viabilizar a aquisição de
materiais de divulgação e a participa-
ção em festivais. “Já conseguimos ven-
der mais de 1300 cópias do CD indepen-
dente ‘Anonimato na Garagem’ e esta-
mos preparando pra lançar um novo
material em 2009”, frisa o vocalista e
guitarrista, que participa ao lado de
André (guitarra) e Danilo (contrabaixo).
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

A

Sudamérica e Social Blue também se
apresentarão na reabertura do Glória
Vasconcelos, hoje à noite

 FOTOS: DIVULGAÇÃO

As bandas Anonimato
e Arautos Profanos

(abaixo) estão na
programação
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 O melhor da música regional vai
rolar na noite de hoje, no Dan-
cing Bar Zodíaco e a atração será
a banda Forró Falado que tem um
ótimo repertório. O evento terá
início às 22 horas e deverá movi-
mentar a casa noturna mais alto
astral da cidade de João Pessoa.
Informações: (83)3247-4711.

 Associação Cultural Balaio Nordes-
te, localizada na galeria da Associ-
ação Comercial da praça Antenor
Navarro, no Centro Histórico, foi
lançada oficialmente ontem, com
entrada gratuita. E quem está à
frente  é a  produtora cultural Joa-
na Alves, mãe da forrozeira Ja-
queline Alves (ex-Bastianas).

 A programação cultural da Asso-
ciação Cultural Balaio Nordeste
vai se estender até amanhã,
com apresentação do grupo de
Ciranda Vó Mera e seus Neti-
nhos  e show do grupo Os Ca-
bras de Mateus. E hoje, a partir
das 19h, participação do grupo
de Ciranda da Escola Viva Olho
do Tempo e show do grupo Flor
de Muçambê.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

Aos 67 anos de idade, negando
que tenha se submetido a ci-
rurgias plásticas e dizendo-
se solteiro, o maior líder do
cancioneiro popular brasilei-
ro, Roberto Carlos, enfrenta
o “pânico da velhice”.

- Sabe a tão comentada segunda
festa de 80 anos de Hebe Ca-
margo, na Disney? Pois ela
será toda mostrada em seu
programa, no SBT, segunda-
feira (30). A comemoração,
que durou cinco dias, aconte-
ceu na semana passada e
custou cerca de R$ 270 mil.

-  Os rumores de que Ivete San-
galo está grávida só aumen-
tam na imprensa. Apesar da
cantora não confirmar nem
desmentir, tudo indica que ela
está de fato esperando um
bebê. Especulações à parte, a
vida profissional da artista
continua caminhando mui-
to bem. A última de Ivete?
Depois de gravar cenas para
seu novo DVD, “Pode En-
trar”, acompanhada de 30
fãs, a cantora levou todos
para comer no McDonald`s.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: advo-

gado Artur Galvão Tinoco,
Augusto de Almeida, Caio
Jacinto Pereira, Elani Fari-
as, Leonardo Lopes, Lola
Motta Cirne, Matheus
Campos, Márcia Pinheiro e
a arquiteta Zorilda Roque.

2 De volta
O deputado federal Marcondes Gadelha retornou da França na

semana passada. Ele foi a convite do Ministério da Defesa Fran-
cês - pela segunda vez - em parceria com a Universidade Cândi-
do Mendes, do Rio de Janeiro. O principal objetivo da viagem foi
verificar a capacidade tecnológica francesa de cumprir o acor-
do de cooperação na área de defesa firmado entre França e Bra-
sil em janeiro último. Deu conta do recado muito bem.

2 Participação
Com o tema “Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mí-

dia”, a  AETC-JP participou esta semana, no Rio de Janeiro, do 5º
Encontro de Boas Práticas da Associação Nacional das Empre-
sas de Transporte Urbanos (NTU). A assessora de imprensa da
associação, jornalista Eliane Sobral, falou - e bem - sobre o “Prê-
mio AETC-JP de Jornalismo: uma forma de reconhecer o talento
dos profissionais locais e de aproximar o setor da mídia”.

2 Tecnologia
O ponto-chave da viagem, no entanto, era o contato industrial. A

comitiva brasileira visitou diversas empresas ligadas à área de
tecnologia. Entre as empresas visitadas estava a Helisim, en-
carregada da formação de pilotos, através de simuladores de
grande capacidade, além das organizações produtoras de saté-
lites, como foguetes, helicópteros e motores de avião.

2 Beleza em alta
A coluna RCVips marcou presença na última quarta-feira (24),

no lançamento oficial da linha Celebrare Collection, do O Bo-
ticário. O evento aconteceu na Oficina da Beleza, um espaço
que O Boticário possui no segundo piso do MAG Shopping e
que serve para ministrar aulas de auto-maquiagem ofereci-
das pela empresa às clientes antenadas com a beleza. Em cli-
ma de festa - com direito a iluminação especial e globo de
luzes - O Boticário reuniu muita gente, que pôde assistir atra-
vés de um vídeo didático todos os detalhes da nova linha
Celebrare Collection,  a primeira do Brasil a utilizar pó de
diamante na composição dos produtos. Além das maquia-
gens diferenciadas, a marca ainda lançou o perfume Royalty
Celebrare – que é fantástico! O diretor da franquia de João
Pessoa, Douglas Nunes abriu o evento ao lado de Juliano Ca-
valcanti, consultor regional do Boticário, e da gerente executi-
va Rosa Souza. O Boticário investiu R$ 2.100.000,00 no lança-
mento. Uma coleção realmente de muitos quilates. Confira.

2 Votos de Louvor
 Os jornalistas Nelson Coelho, superintendente, e Cristiano

Machado, diretor Administrativo de A União, receberam
da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte,
através do seu presidente, jurista e intelectual Adalberto
Targino, Votos de Louvor pela ascensão aos cargos.

 Os votos foram aprovados pela unanimidade dos membros
do Conselho Diretor da Academia, que reconheceram em
Nelson e Cristiano profissionais competentes e íntegros, e
que viram na escolha dos seus nomes para a Superinten-
dência e Diretoria Administrativa de A União, respectiva-
mente, uma “consequência natural do tirocínio intelectual e
idoneidade moral dos dois profissionais de imprensa”.

2 Encontro
A procuradora geral de Justiça,

Janete Ismael, acompanhada
de seu subprocurador José
Roseno Neto e o  coordena-
dor do Ceaf, procurador de
Justiça José Raimundo de
Lima, foram recebidos quar-
ta-feira  (25), pelo governa-
dor do Estado. O encontro foi
uma primeira audiência
protocolar institucional, para
tratar de assuntos na área de
Segurança Pública, Saúde e
Educação.

2 Projetos
A aproximação do Ministério Público com o atual Governo foi ex-

celente, afinal, a instituição sempre contou com o apoio do Po-
der Executivo e trabalham  juntos em defesa da sociedade. Com
esse encontro espera-se que sejam colocados em prática  uma
série de projetos ainda este ano.

Quarteto – A maquiadora Soraya Milano, Giuliano Cavalcanti, Rosa Souza e
Douglas Nunes, diretor do O Boticário na cidade

Presenças - Ricardo Castro, Humberto Arruda, Astrid Bakke e Diana Miranda no
coquetel do O Boticário

Informação-
Andréia Barros,

assessora de
imprensa local do

O Boticário

Parabéns – O
advogado Artur
Galvão Tinoco é o
aniversariante de
hoje, na foto com a
bela esposa
Rafaella Tinoco

Projetos - Procuradora geral de
Justiça Janete Ismael



 Luizete Pinheiro, recém-
chegada de Fortaleza, já
está afivelando malas para
um “tour” pela Turquia,
quando junho chegar.

  Quem está de novo visual,
com corte de cabelo que a
deixou muito bem, é a
amiga Socorro Urtiga.

 O aniversário de Gabriel, fi-
lho de Thiago Andrade e
Adélia, foi comemorado
ontem, em meio aos seus
coleguinhas – na Escola
Aquarella.

 Da crônica social da cidade,
no almoço empresarial da
CDL – última quarta – Clé-
cius Rocha e o colunista.

 Lindo e super perfumado o
presente que recebemos
do casal Heleno (Eurídice)
Sabino.

 Em sociedade de tudo se
sabe. Volto na próxima.

Hot NewsHot NewsHot NewsHot NewsHot News
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“REUNIÃO - Para a reunião festiva des-
te mês, do Lions Clube Centro, o casal em-
presário Luiz Alberto (Salete) Leite recebe-
rá no dia 4 de abril, em sua bela chácara
“Danielle”, nos Cuités. Confirmamos!”

2 Almoço Empresarial
* A Câmara de Dirigentes Lojistas de nossa cidade retornou com

seus Almoços Empresariais e como ponta pé inicial nesta
nova fase dos encontros, o palestrante-convidado foi o pre-
feito Veneziano Vital do Rego. O chefe do Executivo munici-
pal abordou o tema “Investimentos, infraestrutura e política
de geração de emprego e renda para Campina Grande”.

* O presidente da CDL, empresário Tito Motta, recepcionou o
prefeito e seu secretariado no auditório da própria institui-
ção e, em seguida, foi servido o almoço – com assinatura do
Pirauá. Trocar ideias e conhecimentos é o objetivo do almo-
ço empresarial, coordenado por nossa CDL. A propósito,
Veneziano confirmou, na ocasião, total apoio à realização
do próximo “Liquida Campina”.

2 Ligeiríssimas
Ataimar e Dulcinete Lucena

estão retornando hoje de
passeio por Natal. Foram es-
pecialmente comemorar o
“nat” de Dulcinete por ter-
ras potiguaras. *** O nosso
abraço de carinho para Lin-
dalva Farias Gonçalves, a nº
1 em confeitaria de bolos na
cidade, em virtude o seu ni-
ver, que transcorre nesta
sexta-feira. *** Em mãos, a
revista “Estas Mulheres
Notáveis” editada pelo co-
lunista patoense Carlos Es-
tevam, em homenagem às
mulheres ilustres das espi-
nharas. Merci.

2 Seresta do Semear
Será amanhã, a partir das

20h30, a Seresta Beneficen-
te promovida pelo Grupo
Semear (Casais com Cristo,
da paróquia do Convento
São Francisco), no auditório
São Francisco. A parte mu-
sical ficará sob a responsa-
bilidade da dupla Inaldo &
Paulo Rúbens, além da par-
ticipação de Bena de Tape-
roá. Os convites estão sen-
do vendidos ao preço sim-
bólico de 10 reais.

2 Clube Campestre
O Clube Campestre está feste-

jando 50 anos de fundação.
A diretoria, sob o comando
do presidente Rossandro
Agra, elaborou uma grande
programação, com festivi-
dades por todo o ano. Sema-
na passada, além de Festi-
val de Futsal (no ginásio de
esportes) e de Festival de
Natação (no Parque Aquá-
tico), a diretoria social mo-
vimentou festa com a parti-
cipação de Sandro Manguei-
ra & Banda.

2 Vips & Tops
 O nupcial de Viviane Bandei-

ra e Clélio Fernandes, reali-
zado no Convento São Fran-
cisco, foi um dos acontecimen-
tos sociais mais alinhados da
temporada. Em colunas pró-
ximas eu comentarei.

 Em virtude de resfriado, o ni-
ver da querida amiga Elia-
ne Mayer Ramalho ficou
restrito a comemoração “in
family”. Porém, tudo ele-
gantérrimo. Conto em colu-
nas futuras.

 Fomos almoçar no domingo
passado no restaurante “Tá-
bua de Carne”, propriedade
do empresário Divaildo Bar-
tolomeu. Aliás, a casa esta-
va concorridíssima. O casal
médico Joaquim (Carmem)
Franca Neto comanda mesa
de familiares e amigos.

 O empresário Joãozito Dantas
está por Santa Catarina, par-
ticipando da anual Feira Far-
ma e HPC, que está sendo re-
alizada no Centro de Conven-
ções de Florianópolis.

 Ontem eu fui almoçar com os
queridos amigos-médicos
Ivan (Salete) Alencar, nossos
diletos compadres. Aprovei-
tar, também, para parabeni-
zar Ivan – que rasgou folhi-
nha do calendário na quarta
feira (dia 25).

2 Thaíse & Matheus
Uma balada agitadíssima, no Palácio das Nações, assinalou os ani-

versários de Thaíse e Matheus Crispim Ramalho. Tudo aconte-
ceu com a supervisão dos seus papais Gustavo e Luciana Cris-
pim Ramalho e contou com uma grande legião de amigos e
amigas dos aniversariantes que desfrutaram da festa até altas
horas, em ritmo de muita animação.

O presidente da CDL – empresário Tito Motta – e os secretários Assis Costa e
Antônio Hamilton Fechine

2 Tarde da ACF
 Última quarta-feira fomos prestigiar a reunião festiva da Asso-

ciação Cristã Feminina-ACF, realizada no “Empadinha” – Av.
Manoel Tavares. Maria do Carmo Figueiredo, presidenta (re-
cém-chegada de São Paulo, juntamente sua mãe, Lêda Figueire-
do) comandou a agradável tarde. Aliás, Maria do Carmo foi
reeleita para mais uma gestão à frente da instituição, com apro-
vação de todas as acefistas.

 Em nossa agenda: Verônica Duarte, Sevy Silveira Martins, Darcy
Valença, Celeida Veloso, Ida Ximenes, Lourdes Carvalho, Socor-
ro Urtiga, Lindalva Gonçalves, Maria do Céu Cardoso, Concei-
ção Araújo, Ana Lígia Araújo, Zefinha Gomes, Luizete Pinheiro,
Terezinha Menezes, Socorro Fernandes, Lêda Figueiredo, Beni-
ra Pereira, Tereza Donato, Noêmia Gonçalves, Ineizita Maraca-
já, Adinalva Viana, entre outras mais.

2 Sabrina & Ricardo
Eles já decidiram: o nupcial será ainda este ano, em meio a aconte-

cimento vipérrimo – no Centro de Convenções do Garden. De-
pois de muitas juras de amor, Sabrina Agra (filha dos queridos
amigos Ademar e Nelcy Azevedo Agra) e Ricardo Melo (do high
society de Aracajú, a linda capital sergipana) resolveram ofici-
alizar seu “love story”. Eu volto!

Na Tarde da
Elegância 2009
– o colunista
com as amigas
Edna
Figueiredo e
Lindalva Farias
Gonçalves.
Lindalva
recebendo
parabéns nesta
sexta-feira,
quando
aniversaria

Um quarteto
queridíssimo:

Carminha
Diniz, Salete

Carolino,
Mana

Trigueiro
(from Recife)

e Jacy Cruz
Lyra

Elas
prestigiaram a
nossa festa de
37 anos de
colunismo
social: Neide
Xavier, Salete
Carolino, Eliane
Mayer Ramalho
(em pé); Yara
Macedo Lira e
Lucie Mayer
Motta

Umas das mesas mais prestigiadas da tarde: Moema Andrade, Vera Maia, Sevy
Silveira, Diana Almeida, Dvone Medeiros e Maria Helena Araújo

2 Coladinhas
Danielle Almeida e Vânia

Paz são distintas fun-
cionárias do Senai/Regi-
onal CG, cuja direção é
de competência da dinâ-
mica Gricélia Pinheiro
de Melo! *** A jornalista
Ana Lúcia Monteiro se
aposentou de suas ati-
vidades na assessoria de
comunicação da CDL,
com um respaldo dos
mais positivos. *** Como
secretária da Assessoria
agora está respondendo
Joice Patrício Silva. ***
Nos antecipamos com
os parabéns para Coca
Nobre Nascimento, es-
posa do executivo
Gênysson (Kareca) Nas-
cimento, que irá com-
pletar idade nova na
próxima segunda!
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2 CINEMA
PAGANDO BEM, QUE MAL
TEM?Cens. 16 anos. Comédia.
Direção: Kevin Smith. Box 1-
14H10 (menos ter e qui)/
16h25/18h45/21h05.

SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens.
Comédia. Direção: Daniel Filho.
Tambiá 2 - 14h20/16h20/
18h20/20h20.

ALMA PERDIDA. Cens. 14
anos. Terror. Direção: David S.
Goyer. Box 8 - 19h20/21h25.

PERDIDO PRA CACHORRO.
Cens. Livre. Comédia. Dire-
ção: Raja Gosnel. Box 7 -
14h20 (menos ter/qui)/
16h30/18h40/20h50. Tambiá
1 - 14h/16h. Campina 4 -
14h/16h.

OPERAÇÃO VALQUÍRIA - Cens.
14. Suspense. Direção: Bryan
Singer. Tambiá 3 (Leg) -
13h50/16h10/18h30/20h50.
Campina 3 - 18h40/21h.

A PANTERA COR DE ROSA 2.
Cens.10 anos. Comédia. Dire-
ção: Shawn Levy. Box 4 -
14h50 (menos ter e quit)/
19h15. Tambiá 1 - 16h/20h.

UM HOTEL BOM PRA CACHOR-
RO. Cens.Livre.Comédia. Dire-
ção: Thor Freudenthal. Campina
3 - 14h20/16h20.

WATCHMEN - O FILME.

Cens.18 anos. Ação. Direção:
Zack Snyder. Box 3 - 14h15 (só
sex/seg/qua)/ 17h30 (exceto
sa/dom)/20h45.

O MENINO DA PORTEIRA.
Cens. Livre. Drama. Direção:
Jeremias Moreira Filho. Box 8
- 15h00 e 17h10. Tambiá 5 -
14h10/16h10/18h10/20h10.
Campina 2 - 14h30/16h30/
18h30/20h30.

O LEITOR. Cens. 16 anos.
Drama. Direção: Stephen Dal-
dry. Campina 4 - 18h30/
20h50.

SEX DRIVE - RUMO AO SEXO.
Cens. 14 anos. Comédia. Dire-
ção: Sean Anders. Box 2 -
13h20 (menos ter e qui)/16h/
18h30/21h10.

DIAS DOS NAMORADOS MACA-
BRO. Cens. 14 anos. Terror.
Direção: Patrick Lussier. Box 4 -
17h/21h20.

JOGO ENTRE LADRÕES.
Cens. 14 anos. Ação. Direção:
Mimi Leder. Box 4 - 14h30
(menos ter e qui)/16h35/
18h55/21h15.

TÔ DE FÉRIAS. Cens. Livre.
Animação. Direção: Reinhard
Klooss / Holger Tappe. Box 7
- 13h40 (menos ter e quit).

2 PRÉ-ESTREIA
MONSTROS VS ALIENÍGENAS

2 A Articulação de Or-
ganizações em Educação
e Economia Solidária
(Atores) e o Fórum de Ju-
ventude de Pilões, repre-
sentando cinco grupos
juvenis organizados do
município, vão implan-
tar um espaço voltado
para a articulação e or-
ganização juvenil, onde
vão ser desenvolvidos
processos de inclusão e
participação, visando
fortalecer o protagonis-
mo juvenil dentro de Pi-
lões.

A inauguração da
Casa da Juventude será

DESTAQUE

Pilões inaugura
amanhã Casa
da Juventude
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Áries (21/03 a 20/04)  - Sol,
Vênus, Mercúrio e uma linda Lua
Nova se encontram em seu signo
no dia de hoje e isso é muito mais
do que bom. Mudanças
significativas em uma fase especial
ariano e você não deve deixá-lo
passar. Ótimos momentos de amor,
clareza mental e de objetivos.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  Todo
trabalho e projetos que fizer em equipe
esta semana tem tudo para dar bons
frutos até as próximas três semanas.
Amizades que não fazem mais sentido
tendem a terminar e a ficarem mais
fortes os vínculos verdadeiros. Vida
familiar e doméstica ainda pede muita
atenção e cuidado.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Vida
profissional abençoada prometendo
grande salto durante toda semana.
Hoje começa uma grande fase e você
deve aproveitar para apresentar seus
planos e progressos. Seu coração
passa por uma limpeza necessária.
Nesta fase nenhuma dor do passado
pode prevalecer.

Libra (21/09 a 20/10) - Um novo
trabalho pode aparecer trazendo
algumas promessas de crescimento.
No entanto, pode se preparar para
trabalhar muito. Nada será fácil, pois
suas responsabilidades serão
imensas. Isso será muito bom para
que seu olhar se volte mais para a
estruturação de sua vida material.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -
Vida familiar e doméstica pedem um
olhar mais amoroso e certamente
algumas coisas que estavam
incomodando seu coração darão lugar
à alegrias e lembranças de bons
tempos passados. Finanças continuam
em ótima fase. Portanto, aproveite as
boas energias desta semana para
“arrumar a casa”.

Virgem (21/08 a 20/09) - Astral
menos pesado faz com que você tenha
cada vez mais claras suas conquistas
nesses últimos dois anos. As
dificuldades começam a diminuir e
algumas portas começam a se abrir
para você entrar num novo ciclo de
vida. Depois da tempestade e de alguns
móveis fora do lugar.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Amores
antigos mal resolvidos voltam a
incomodar seu coração. A mensagem é:
se achar que ainda faz algum sentido
vá em frente, nem que seja apenas para
entender o que ainda não foi esgotado.
Caso não tenha nada a ver, coloque
definitivamente um ponto final.
Amizades em alta.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Fase
ótima para ganhos e organização de
suas finanças. Caso esteja
esperando o resultado financeiro de
algum projeto, pode esperar pela
colheita de bons frutos. Trabalho
em alta e possibilidade de mudança
de emprego, caso esteja insatisfeito.
Vida doméstica e familiar passa por
ótima fase também.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Sonhos,
romantismo e vontade de
contemplar a vida são sensações e
sentimentos que acompanharão
você durante toda semana.
Mudanças significativas em seu
coração e em seu trabalho. Vida
profissional passando por uma
espécie de crivo e seleção.

Leão (21/07 a 20/08) - Viagens em
alta podem trazer a você grandes
possibilidades de novos
conhecimentos para incrementar sua
vida profissional. As finanças passam
por uma fase de estruturação definitiva
depois de algumas perdas e
dificuldades. Relacionamentos
continuam sendo motivo de alegrias.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Boas
surpresas no trabalho durante toda
semana. Caso esteja desempregado,
aproveite a boa fase para procurar
aquele trabalho dos sonhos. A saúde
passa também por ótima fase. Esta é
uma das melhores fases que você
passará este ano, portanto, invista em
seu poder pessoal.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Relacionamento com irmãos estão
imensamente favorecidos durante toda
semana. Toda sorte de estudos de
aperfeiçoamento pessoal ou
profissional será o mote de sua
motivação nos próximos dias.
Religiosidade pode ser uma grande
saída para os momentos de solitude.
Medite sempre que puder.

Cens. Livre. Animação.  Box 3 -
16h15/18h25.

2 ESTREIAS
QUEM QUER SER UM MILIONÁ-
RIO? Cens. 16 anos. Comédia
Dramática. Direção: Danny Boy-
le. Box 5 - 13h30/16h10/18h50/
21h30.

ELE NÃO ESTÁ A FIM DE VOCÊ.
Cens. 14 anos. Comédia Dramá-
tica. Direção: Ken Kwapis. Box 6.
13h00 (exzceto ter/qui), 15h50,
18h35, 21h20.

2 MÚSICA
APENAS ÀS SEXTAS-FEIRAS - A
banda Néctar do Groove se
apresenta às sextas-feiras no
restaurante Sagarana, a partir
das 20h30. O couvert artístico
custa R$ 4.

2OFICINA DE DRAMATURGIA
O Sesc-Centro volta a oferecer a
oficina de Dramaturgia: ‘Leitu-
ras em Cena’. A atividade vai
acontecer entre os dias 18 e 20
de abril, no turno da manhã, na
sede da entidade comerciária,
na Capital. As inscrições (um
quilo de alimento não perecível)
estão abertas para a primeira
etapa, envolvendo atores e dire-
tores, no setor de cultura do
Sesc Centro. A oficina será mi-
nistrada pelo professor Djalma
Thurler. O público alvo é, prefe-
rencialmente, constituído por
artistas de teatro, professores,
formadores de opinião e estu-
dantes com interesse dirigido
para as artes cênicas.

amanhã, às 16 horas. O
prédio fica na Rua
Norberto Baracuhy,

número154, Centro.
Haverá apresentações
culturais.

  DIVULGAÇÃO
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MANGÁ JAPONÊS
Brasileiro é sucesso no

Trabalhando 12 horas por dia, Thiago Furokawa Lucas conquistou espaço como desenhista em
um mercado que se abre para poucos; o roteiro de ‘Greed Packet Unlimited’ já tem muitos fãs

E le trabalha cerca de 12 horas por
dia, inclusive nos finais de sema-
na. Mas o jovem não reclama.

Está feliz, pois realizou o sonho de ser
desenhista profissional de mangá, pro-
fissão almejada por muitos japoneses e
também estrangeiros.

Escondido sob o pseudônimo de Ka-
miya Yuu, o brasileiro está no seu se-
gundo trabalho, intitulado “Greed Pa-
cket Unlimited”. A história é publicada
mensalmente pela Ascii Média Works,
uma das principais editoras do país.

“Ele tem muitos fãs”, entrega a edito-
ra-chefe Michiko Doi.

O roteiro de “Greed Packet Unlimited”
é bastante curioso. Fala de um mundo
em que jovens usam o celular para ter
acesso a poderes especiais, mas preci-
sam dar um jeitinho para pagar as bi-
lionárias contas de telefone.

Cada magia consome “packets” e vem
daí o nome do mangá: algo como “De-
sejo por packets ilimitados” em tradu-
ção livre.

O mangá anterior de Lucas, chamado
“Earise” (Earth), durou três anos e foi
também um sucesso.

“Ele tem talento e seu trabalho tem
potencial para crescer muito mais”, elo-
gia Michiko.

Entre os profissionais que trabalham
para a revista Dengeki Maoh - são cerca
de 20 desenhistas -, onde os trabalhos
de Thiago são publicados, ele é o 5º mais
popular.

Com um japonês afiado, o paulistano
diz, no entanto, que ainda é um apren-
diz da arte.

“Tenho muito para melhorar”, fala.
“Hoje vejo que meu primeiro trabalho
não está bom. Se pudesse, desenharia
tudo de novo”, afirmou.

Descoberto por um “olheiro” numa
feira de mangá, Lucas começou fazendo
bicos. Isso foi há quase quatro anos. Hoje,
para dar conta de entregar os capítulos
no prazo, ele tem a ajuda de três funcio-
nários.  “Quando entra muito serviço,
chego a ficar até dois meses sem sair de
casa”, diz.

No começo, como não tinha experiên-
cia, Lucas chegou a dormir apenas três
horas por dia para conseguir terminar
os desenhos.

“É uma profissão muito estressante e
a cobrança é grande”, entrega o rapaz.
“Mas estou muito feliz com essa profis-
são”, ressalva.

A palavra mangá significa “desenhos
irreverentes”. Surgiu em 1814, primei-
ramente como ilustrações e caricaturas
sobre a cultura japonesa.

Em 1947, o primeiro mangá publica-
do foi o “Shin Takarajima” (“A Nova Ilha
do Tesouro”), de Osamu Tezuka, chama-
do no Japão de “Deus Mangá”.

Foi Tezuka quem definiu as caracte-
rísticas dos quadrinhos japoneses,
como expressões faciais exageradas,
elementos metalinguísticos - como as
onomatopéias - e enquadramen-
tos que dão um impacto emoci-
onal maior.

No Japão, a indústria do man-
gá representa cerca de 40% do

que é impresso no Japão. Por ano, as edi-
toras movimentam mais de 5 bilhões de
dólares, com a venda de perto de 750 mi-
lhões de exemplares.

Os maiores consumidores no exterior
são os Estados Unidos, França e Alema-
nha. Mas o Brasil também tem se mos-
trado um grande filão para o segmento.

“Desde 2001, quando os mangás co-
meçaram a ser publicados no Brasil, o
crescimento do mercado foi incrível”,
atesta Marcelo Del Greco, da Editora JBC,
uma das pioneiras no Brasil.

“Considerando todas as concorrentes
que trabalham com o segmento no país,
pode-se dizer que o número de editoras
quadruplicou desde que começamos”,
compara.

Ele conta que a editora começou pu-
blicando quatro títulos, há oito anos, e
hoje possui quase 40 mangás no merca-
do. Entre os sucessos editoriais estão
“Samurai X”, “Sakura Card Captors”,
“Death Note”, “Nana”, “Cavaleiros do

Zodíaco - The Lost Canvas”, “Negi-
ma”, entre outros.

“Por mês a JBC coloca cerca de
500 mil exemplares de mangás
nas bancas”, conta Del Greco.
 EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

#
No Japão, a indústria do
mangá representa cerca de
40% do que é impresso no
país e as editoras movimentam
mais de US$ 5 bilhões por ano
com a venda de 750 milhões
de exemplares

Thiago Lucas mostra o roteiro de
‘Greed Packet Unlimited’

O mangá japonês
popularizou-se em
várias partes do
mundo

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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“Paraíba, terra amada”

Teresa Duarte
REPÓRTER

oão Pessoa, cidade conside-
rada a segunda mais verde
do mundo, poderá perder

esse título por conta de um pe-
queno inseto que causa a doen-
ça conhecida como o "Mal do
Recife". Desde o ano de 1989 até
hoje a Capital paraibana já per-
deu mais de 500 mangueiras,
planta onde a incidência da
doença é maior.

No momento, das 360 man-
gueiras existentes e que estão ca-
dastradas pela Secretaria de Meio
Ambiente de João Pessoa (Se-
man), 113 estão contaminadas
com auxílio do besouro vetor, o
Hypocryphalus mangiferae. Se-
gundo o chefe da Divisão Botâni-
ca da Seman, Anderson Fontes,
das plantas contaminadas seis
terão que ser derrubadas ime-
diatamente para impedir que a
doença contamine as outras.

Segundo ele, a doença, quan-
do detectada no início, pode ser
tratada. Os primeiros sinto-
mas quando a planta está in-
fectada são o amarelecimento,
murcha e seca dos galhos, que
geralmente têm início num
ramo da extremidade da copa.
Nesse caso, ainda tem trata-
mento. Quando o processo já
está em fase avançada, causan-
do a seca total da árvore, não
existe mais jeito e ela tem que
ser cortada.

O tratamento na planta é feito
à base de um produto que é apli-
cado na área contaminada. Para
o combate ao besouro não existe
ainda meios específicos para se-
rem aplicados em áreas urbanas
porque o produto pode causar
efeitos nocivos à população. "O
fungo é controlado em áreas de
grande produção, a exemplo do
Vale do São Francisco, situado em
Pernambuco, através do comba-
te aos besouros e do uso de de-
fensivos agrícolas", informou.

Em caso de identificação de
árvores com suspeita de con-
taminação, as pessoas devem
entrar em contato com a Se-
cretaria Municipal do Meio
Ambiente através do telefone
3218-9203, que um técnico se
deslocará até o local para ave-
riguar se a planta está conta-
minada.

Capital pode perder o título
de 2ª mais verde do mundo

João Pessoa já perdeu mais de 500 mangueiras em menos de 20 anos por causa do ataque do "Mal do Recife"
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Paraíba será
modelo na
produção do
biodiesel
Nathielle Ferreira
REPÓRTER

"A Paraíba servirá de mode-
lo na produção do biodiesel". A
declaração é do presidente da
Assembleia Legislativa de Ala-
goas, Domingos Filho, que este-
ve ontem em João Pessoa, parti-
cipando do 1º Seminário de De-
senvolvimento Sustentável. O
evento ocorreu na Assembleia
Legislativa paraibana e reuniu
deputados de várias partes do
Nordeste.

Domingos, que também é pre-
sidente do Parlamento Nordes-
tino, uma comissão de deputa-
dos que discute políticas públi-
cas para a confecção do biodie-
sel, disse que o Estado da Paraí-
ba tem todas as condições neces-
sárias para ajudar a tirar o Nor-
deste da crise econômica. "O bio-
diesel é uma das saídas para ti-
rar o Nordeste da crise, e a Para-
íba terá grande participação
nessa empreitada. Ela está avan-
çada em políticas públicas do
biocombustível e lidera nesse
projeto. Tem equipamentos, cli-
ma e aparatos necessários, po-
dendo servir de modelo para os
outros vizinhos na produção do
biodiesel", observou.

O governador do Estado este-
ve em audiência com o presiden-
te Lula há 15 dias, e recebeu dele
a garantia de recursos financei-
ros para criar uma usina de bio-
diesel na Paraíba. Além disso, no
município de Cajazeiras, Alto
Sertão do Estado, já foram da-
dos os primeiros passos para a
confecção do "petróleo verde".
Ali, cerca de 100 mil agricultores
devem ser os beneficiários dire-
tos com a produção de biodiesel,
e terão uma renda média de R$
800,00.  Um projeto que prevê a
confecção do combustível atra-
vés do planta "pinhão manso" foi
entregue à Petrobras e ao gover-
no federal.

O trabalho já funciona de for-
ma tímida no município de Ca-
jazeiras. Especialistas gaúchos
e chineses conseguiram alterar
a genética do "pinhão manso" e
aumentar o nível de óleo pro-
duzido por ele. Hoje, está pre-
vista a realização de uma nova
sessão na Assembleia Legisla-
tiva que irá revelar detalhes
desse projeto.
FERNANDO MARADONA

Lúcia Braga faz abertura hoje
A presidente da Funda-

ção de Ação Comunitária -
FAC, Lúcia Navarro Braga,
irá presidir hoje, às 10 ho-
ras, a solenidade de aber-
tura do Programa Micro-
créditos, desenvolvido
pelo órgão. Na oportunida-
de serão entregues 76 fi-
nanciamentos a beneficiá-
rios de João Pessoa, Bayeux,
Santa Rita e Lucena, num
montante de R$ 123.353,00
(cento e vinte e três mil,
trezentos e cinquenta e três
reais).

O evento, será realizado
na sede da Fundação, na
Avenida Epitácio Pessoa,
contará com a presença da
diretora de Emprego e Ren-
da, Lígia Borges de Miranda
Ribeiro e demais diretores e
funcionários do órgão.

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS

O Microcréditos é um pro-
grama de incentivo às pesso-
as de baixa renda que queiram
montar um pequeno negócio

e/ou fomentar o que já exis-
te, com empréstimo a juros
de 0,85%. Ele vem sendo
desenvolvido desde 1993, e
até o momento já benefi-
ciou 19 mil pessoas, totali-
zando R$ 32 milhões. Até o
dia 20 de abril estarão sen-
do entregues mais 152 fi-
nanciamentos.

No ano passado, segundo
a diretora Lígia Borges, fo-
ram injetados R$ 1 milhão
em pequenos negócios de
todo o Estado. "O grande in-
centivo é que a pessoa não
precisa comprovar renda,
tem períodos específicos de
carência, um longo espaço
de tempo para pagar o fi-
nanciamento, coisa que
não é possível nas linhas
de crédito convencionais"
observou.

#
76 financiamentos
serão entregues a
beneficiários de João
Pessoa, Bayeux,
Santa Rita e Lucena,
uma contribuição
para a geração de
emprego
e renda

Ataque do besouro responsável pelo “Mal do Recife” ameaça grande número de árvores existente na Capital

  MARCOS RUSSO


