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Com treze derrotas, Campinense busca vitória amanhã em SP. P. 13mais

Primeira representante do sexo feminino na presidência
da Associação Paraibana de Imprensa, Marcela assumiu
o cargo em solenidade realizada no Teatro Santa Roza e
disse que uma de suas metas é a reforma do prédio sede
da entidade, situado na Rua Visconde de Pelotas, em JP. P.  24

Marcela Sitônio
reforça conquistas
da mulher na API

" GARANTIDA A SEGUNDA ETAPA
DA TRANSPOSIÇÃO LITORÂNEA
A liberação dos recursos foi anunciada, na presença do governador
da Paraíba, em cerimônia no Palácio do Itamaraty, em Brasília, em
que a ministra Dilma Rousseff representou o presidente Lula. P. 5

Salário mínimo
com aumento vai
causar impacto
de R$ 8 bilhões
Projeto encaminhado ao
Congresso Nacional para
votação prevê elevação do
atual mínimo de R$ 465,00
para R$ 505,90. P. 11

"

Paraíba é hoje o
maior fornecedor
de leite de cabra
em pó do Nordeste
A caprinocultura leiteira se
concentra no Estado da PB,
que tem atualmente a maior
produção do Brasil, com
quase 600 mil litros/mês. P. 7

"

" GOVERNO DO ESTADO
DETERMINA PRESSA NA
EXECUÇÃO DO PROJETO
DE CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE CONVENÇÕES
P. 4

" CONSELHO DE SAÚDE
APROVA PROJETO DE
FLUORETAÇÃO DA ÁGUA
NAS REGIÕES DE JOÃO
PESSOA E CAMPINA
 P. 3

  ORTILO ANTÔNIO

   MARCOS RUSSO
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Atenção à saúde
stá em curso uma operação da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES)
para diagnosticar a execução dos
serviços e o andamento dos proje-

tos desenvolvidos nos municípios.
Para verificar essa situação, a Secretaria

promoveu reunião, em João Pessoa, com os
gerentes e coordenadores da atenção bási-
ca das 12 Regionais de Saúde do Estado. É
preciso indicadores, informações seguras,
um quadro geral das condições de saúde.

Essa reunião serviu para que o governo
chegue a um controle da situação. Por isso
o incentivo aos gestores municipais, objeti-
vando a melhoria da qualidade das infor-
mações em saúde. O Estado lembra que,
com base nestas informações, os indicado-
res se concretizam em políticas públicas.

A gerente executiva da Atenção Básica em
Saúde da SES, Niedja Rodrigues, faz uma
análise do que ocorre: "Estamos orientan-
do os municípios para a importância de se
ter esses indicadores de saúde. Através de-
les, poderemos desenvolver políticas públi-
cas eficientes, melhorando a qualidade do
serviço na atenção primária à saúde".

É o que se pretende. Os indicadores de-
vem mostrar o estado de saúde da popu-
lação, as principais causas de mortalida-
de e morbidade e a situação epidemioló-
gica da localidade em relação a uma de-
terminada doença.

O Governo do Estado tem programas de

E saúde em andamento. Quer também, com
os indicadores, mensurar os resultados. É o
caso do Programa Saúde Bucal.

A Gerência de Atenção Básica vai ampli-
ar, para que outros municípios tenham
acesso, o Programa Saúde Bucal, os Cen-
tros de Especialidades Odontológicas
(CEOs) e os Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (Nasf).

Há também o Pacto pela Redução da
Mortalidade Infantil no Estado. Vinte e um
municípios, que assinaram o pacto, serão
contemplados com equipes dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família.

Já foram firmados convênios com Ala-
goa Grande, Bayeux, Cabedelo, Campi-
na Grande, Esperança, Guarabira, Itabai-
ana, João Pessoa, Juazeirinho, Monteiro,
Patos, Princesa Isabel, Queimadas, San-
ta Rita, Sapé e Sousa. Faltam Alhandra,
Areia, Cajazeiras, Mamanguape e Tape-
roá. Mas os processos de implantação es-
tão em andamento.

Tem ainda os programas Olhar Brasil e
Saúde na Escola, que exigem a parceria
com os municípios. Também foram discu-
tidos durante o encontro com os gerentes
e coordenadores da atenção básica. Ficou
decidido que os técnicos da Secretaria de
Saúde darão início a uma série de visitas
aos municípios. Trata-se de reforço à pro-
posta de atender melhor à população na
área de saúde.

“Paraíba democrática, terra amada”

Tribunal de Justiça faz a
nomeação de concursados
O Diário da Justiça de ontem trouxe
portarias com nomeações de 38
servidores aprovados no último
concurso público, designados para 28
comarcas paraibanas. Com a convoca-
ção dos novos funcionários, o presiden-
te do Tribunal de Justiça,
desembargador Luiz Silvio Ramalho
Júnior, garante um melhor funciona-
mento das unidades judiciárias, ao
mesmo tempo em que oferece maior
estrutura para o cumprimento da Meta 2
do CNJ, que prevê o julgamento, ainda
este ano, das ações distribuídas no
Judiciário até dezembro de 2005.

Separação de casais pode
ser agilizada pela internet
Os processos de separação judicial e
divórcios consensuais poderão em
breve ser agilizados pela internet. A
Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado aprovou na manhã de

ontem em caráter terminativo projeto
que autoriza o uso da internet para
acelerar a separação entre casais. O
projeto de lei também normatiza a
partilha dos bens comuns, a concessão
da pensão alimentícia e a regularização
dos nomes dos cônjuges.

Alunos do ProJovem
expõem trabalhos
Cerca de 200 maquetes produzidas pelos
alunos do Programa Nacional de Inclusão
– ProJovem Urbano, estão expostas
desde terça-feira (1º) no hall do Paço
Municipal, localizado no Centro de João
Pessoa. A exposição é fruto do trabalho
programado na Unidade Formativa I e
está aberta ao público até amanhã, no
horário das 8 horas às 12 horas, e das
14 horas às 18 horas.

Jornalista lança CD para
ajudar Hospital Laureano
A jornalista Maria Helena Rangel lança hoje
o seu primeiro CD contendo as gravações

de suas músicas preferidas. Maria Helena
aliou seu hobby preferido (cantar) a sua
imensa capacidade de ajudar ao próximo e
vai reverter toda a renda captada pela
venda do CD, a R$ 10,00, em prol do
Hospital Laureano. O lançamento será no
restaurante do Clube Cabo Branco, a partir
das 20 horas, e ela promete cantar ao vivo
as canções e autografar o CD aos amigos.
O trabalho não tem fins comerciais.

Ciee abre vagas para
estagiários no TJ-PB
O Centro de Integração Empresa-Escola
está recrutando estudantes de ensino
técnico e superior para preencher 455
vagas de estágio no Tribunal de Justiça
da Paraíba. As vagas para ensino
superior abrangem as carreiras de
Administração de Empresas, Arquitetura,
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências
Contábeis, Comunicação Social, Direito,
Economia, Engenharia Civil, Pedagogia,
Psicologia e cursos ligados à Tecnologia
da Informação.

Fortalecendo e consolidando entendimento, de-
cisões tomadas anteriormente, o Conselho Naci-
onal de Justiça pelo Corregedor Nacional acolheu
reclamação da OAB/SP e abriu sindicância contra
o Desembargador Carlos Alberto Lopes, TJ/SP, que
se negou a receber advogado.

O fato teve origem em comunicação de advoga-
do àquela Seccional denunciando que não foi re-
cebido pelo citado Magistrado em seu gabinete,
resultando em entendimento de que os advoga-
dos têm direito de serem recebidos por Juizes qual-
quer que seja a jurisdição destes segundo decisão
exarada pelo Ministro Gilson Dipp.

Verifica-se mais uma decisão que se constitui em
mais uma vitória da advocacia quanto a tal prer-
rogativa, até mesmo do direito de defesa, sendo
repetida a jurisprudência nesse sentido diante do
Estatuto da Advocacia, desde que se busque tra-
tar de assunto de interesse do processo mesmo
que não se tenha feito agendamento anterior.

No caso, a reclamação do Presidente da Comis-
são de Direitos e Prerrogativas da OAB Paulista
foi no sentido de que a posição do Desembarga-
dor da Corte de Justiça de São Paulo depõe contra
este Magistrado que chegou a questionar a com-
petência do Conselho Nacional de Justiça para
cuidar da matéria e invocou até mesmo a Lei Or-
gânica da Magistratura tendo cadaverizado seu
entendimento no sentido de que "não estaria obri-
gado a ficar no gabinete de trabalho à disposição
do advogado", ocorrendo atropelo a Lei Federal
8.906/94, argumentos estes que foram rejeitados
pelo Corregedor ao detectar no procedimento do
Julgador flagrante ilegalidade e inconstituciona-
lidade que caracterizaria até mesmo abuso de au-
toridade diante do fato do advogado, no caso, re-
presentar o seu cliente e encontrar-se na defesa
dos interesses deste.

Em caso pretérito, o órgão fiscalizador analisan-
do hipótese semelhante, decidiu que o Magistra-
do, em quaisquer Tribunais é obrigado a receber
advogados em seu gabinete de trabalho durante
o expediente, sem agendamento prévio, indepen-
dentemente da urgência do assunto ou de se estar
cuidando de qualquer despacho, decisão, até mes-
mo durante a participação em reunião de traba-
lho. Portanto fica pacificado que receber o patro-
no de uma das partes é dever funcional com am-
paro na LOMAN e a violação desse dever pode
importar em falta administrativa.

A questão não enseja mais discussões quanto
ao dever do Juiz no que diz respeito à obrigação
de receber os advogados quando estes buscam tra-
tar de matéria que diga respeito à defesa dos inte-
resses do constituinte que esteja representando
ocorrendo crime de responsabilidade administra-
tiva no comportamento restritivo, inconstitucio-
nal, é o que se pode concluir diante das reiterati-
vas decisões do órgão fiscalizador.

Desembargador
é obrigado
receber advogado

*Odilon Fernandes É ADVOGADO E PROFESSOR

Odilon Fernandes
olf@veloxmail.com.br
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Projeto vai beneficiar
J. Pessoa e Campina

O Conselho Estadual de Saúde aprovou a iniciativa por unanimidade e o objetivo do
Governo do Estado é reduzir em 50% o índice de cárie na população destes municípios

FLUORETAÇÃO DA ÁGUA

PORTO ALEGRE

3. - "Além dessas questões, é preciso dizer que Brizola
não gostava de delegar ações aos coordenadores de sua
campanha, a não ser circunstancialmente. O fato mais
interessante do seu comportamento tão peculiar duran-
te a campanha se deu, ironicamente, na sua cidade".

"Ele me pediu para inaugurar o seu comitê de campa-
nha em Porto Alegre e não ele. Argumentei que isso
poderia ser visto como um descaso com o seu maior
eleitorado. A sua ausência era uma evidente desconside-
ração. Mas ele justificou dizendo-me que não poderia ir
porque no mesmo momento estaria aguardando alguns
membros do PTB que iriam apoiá-lo transformando a
campanha dele numa Frente Trabalhista".

5. "Quem eram esses companheiros de quem recebe-
ria diretamente o apoio enquanto eu estava em Porto
Alegre? Gonzaga Mota do Ceará e Roberto Magalhães
de Pernambuco".

COVAS

6. - "Ao terminar o nosso comício, segui para conce-
der duas entrevistas, uma gravada e outra ao vivo às
TVs do Rio Grande. Na saída, uma repórter me pergun-
tou: - "Como pernambucano, o que o senhor acha do
apoio de Roberto Magalhães a Mário Covas"?

"Respondi que ela estava equivocada, pois Brizola só
não havia comparecido à inauguração do seu comitê de
campanha em Porto Alegre, porque tinha um encontro
com Roberto Magalhães para consolidar o apoio.

- "O senhor é que está equivocado, ela respondeu.
Roberto Magalhães foi hoje à casa de Afonso Arinos e lá
declarou o seu apoio a Mário Covas e, além disso, acei-
tou ser o candidato a vice na chapa dele".

A DERROTA

7. - "Tenho uma verdadeira coleção de histórias assim
com Brizola. Não precisaria contar nem metade delas para
todos entenderem por que ele perdeu aquelas eleições".

"E há mais: eu, como candidato a vice-presidente da
República, por pressão dos áulicos cariocas de Brizola,
não participei de nenhum programa de televisão no guia
eleitoral, porque eles argumentavam que quem tinha
voto e prestígio era Brizola, consequentemente só ele
podia falar".

"Eu teria muito mais coisas para contar. Brizola era
um grande líder, mas não gostava de ouvir. Tinha mui-
tos áulicos e poucos companheiros".

OS DOIS

Magnífico retrato. O único equívoco do Fernando é
imaginar que algum áulico de Brizola, fosse quem fosse,
teria força para fazer pressão capaz de vetar a participa-
ção dele em um sequer dos programas eleitorais.

O veto era de Brizola. Pessoal e irrecorrível. Fez isso
em todas as campanhas. Era ele, ele e só ele. De seus
programas só duas pessoas participavam: ele e Getúlio
Vargas. Ele aqui embaixo e Getulio lá em cima.

Retrato de Brizola - II

*Sebastião Nery jornalista e escritor

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

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

Conselho Estadual de
Saúde (CES) aprovou
por unanimidade, na

terça-feira (1), o projeto que vai
garantir a fluoretação da água
que abastece  as regiões polari-
zadas por João Pessoa e Cam-
pina Grande. O objetivo do
Governo do Estado é reduzir em
50% o índice de cárie na popu-
lação desses municípios, atra-
vés da adição do flúor à água
consumida pelos paraibanos.

Para garantir o benefício, se-
rão investidos R$ 3,6 milhões
num período de cinco anos. O
próximo passo é encaminhar o
projeto ao Ministério da Saúde
(MS). A ideia é, no futuro, es-
tender o benefício a todos os
municípios paraibanos.

A ingestão do flúor através da
água fluoretada e o seu uso
constante fazem com que ele
seja incorporado ao esmalte
dos dentes, tornando-o mais
resistente. Segundo pesquisa da
UFPB, a Paraíba é o Estado do
Nordeste com menor número
de cidades beneficiadas pela
fluoretação da água. Apenas
Alagoinha e Baía da Traição
contariam com o serviço.

#
Serão investidos R$ 3,6
milhões num período
de cinco anos  e o
próximo passo é
encaminhar o projeto
ao Ministério da Saúde

ESTUDO
O estudo também revelou

que 70% das crianças de João
Pessoa, com 12 anos de idade,
têm mais de três cáries, o que
poderia ser evitado se a água
fosse fluoretada.

"A fluoretação da água vai
fazer com que tenhamos, no
futuro, crianças com menor
índice de cáries  e que não vão
precisar ir com tanta frequên-
cia aos consultórios odontoló-
gicos. O benefício desse proje-
to é muito maior do que os cus-
tos", disse o professor de Cari-
ologia da UFPB, Fábio Sam-
paio, que antes da votação,
apresentou o projeto aos con-
selheiros.

Segundo Niedja Rodrigues,

gerente executiva da Atenção
Básica em Saúde da SES, o
próximo passo será enviar o
projeto à Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), para ava-
liação. "A nossa preocupação
em submeter o projeto à
apreciação do CES  era garan-
tir os recursos financeiros,
para que possamos começar
a colocar as ações em prática
o mais rápido possível", dis-
se. O dinheiro será aplicado
na aquisição de equipamen-
tos e insumos e na capacita-
ção de pessoal.

O projeto foi elaborado pela
Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Companhia de Água e
Esgotos da Paraíba (Cagepa),
Funasa e UFPB. "Esse projeto é
um desafio para o Governo do
Estado diante da comprovação
de que a fluoretação diminui,
significativamente, o índice de
cárie na população.

Vamos nos empenhar para
que ele seja colocado em práti-
ca o mais rápido possível, pri-
meiramente, em João Pessoa e
Campina Grande, mas o nos-
so objetivo é que ele atinja todo
o Estado, futuramente", afir-
mou Lourdinha Aragão, se-
cretária executiva da SES.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O
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“Paraíba democrática, terra amada”

Peçamos a Deus que sejamos com Ele.
Peçamos a Jesus que seja conosco, pela extrema ne-

cessidade de estarmos com Deus.
O progresso da humanidade passa por cada um de

nós.
Esse progresso também é o nosso.
Depende de cada um e de todos. Interagimos nesse

sentido.
Destinados à perfeição, não podemos ignorar a nossa

presença num mundo que a Deus pertence. A vida que
em nós existe, é uma bênção do Pai.

Ao longo de tantas jornadas na terra, deveríamos es-
tar mais conscientes diante desse desafio divino "Sede
vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está
nos céus." (Mateus, 5: 48)

Lúcidos, veremos que vidas e mais vidas serão neces-
sárias, de forma a alcançar a perfeição esperada. Quan-
do nos submetemos a uma nova existência na terra, nos
dispomos a uma depuração natural e necessária, rumo
a nossa perfeição.

Com coragem de se ver tal qual somos, reconhece-
mos como que uma única existência realmente não é
suficiente para que o homem alcance a perfeição que
Jesus nos indica no Evangelho "... como perfeito é o vos-
so Pai que está nos céus."

Olhemos bem para nós mesmos... E diante de Jesus! E
diante de Deus, Nosso Pai! Como nos sentimos?

Pouco nos conhecemos. Mas, Deus conhece os Seus
filhos e é misericordioso. Da misericórdia divina nos
valemos, porque somos realmente necessitados.

O plano divino nos assiste. Em todos os tempos, esti-
veram entre nós missionários, na condição de enviados,
trazendo grandiosas lições para o crescimento da hu-
manidade. Eles nos ensinam a viver uma vida que tem
em Deus um destino certo. São enviados de Deus.

Cresce a nossa responsabilidade cristã quando toma-
mos as lições de Jesus. Mas, esse é o caminho de todo
cristão.

Nunca estivemos sós. Nem sem rumo nessa vida.
Precisamos avançar com relação a nós mesmos.
Não são passos na estrada. São avanços interiores.
Se conseguirmos nos reconhecer diante de Deus, Nos-

so Pai, como filhos, mas também como sendo Ele a re-
ferência em perfeição como Jesus nos ensinou, vamos
ver que a vida passa a ter um sentido diferente e pro-
fundo, diante da superficialidade que ainda vigora na
nossa forma de viver a vida.

A justiça de Deus é misericordiosa. Temos consciência
de que ela vigora e que a ela estamos submetidos. Atra-
vés dessa justiça se manifesta à bondade de Deus, com
renovadas oportunidades para que possamos redimir
as nossas faltas e construir um amanhã melhor que hoje.

Infelizmente, os ciscos e traves nos cegam e o nosso
horizonte fica extremamente limitado, nos reduzindo a
sensações imediatas das coisas que se sucedem.

Com certeza essa não será a primeira nem a última
oportunidade que nos é concedida. Outras virão e fare-
mos melhor que hoje.

Peço a Deus que na Sua justiça divina, me permita
cumprir, em novas existências, o que não pude fazer,
ou acabar, nessa existência.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Destinados à perfeição

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.comGovernador tem pressa
na execução do projeto

governador do Estado
comemorou a liberação
do Polo Turístico do

Cabo Branco pelo Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), avaliando que a medi-
da tira a Paraíba de um atraso
de 50 anos na área do turismo
em relação aos demais estados
nordestinos. O embargo ao pro-
jeto ocorreu em 1988. Ele tam-
bém destacou a liberação recen-
te do projeto do Centro de Con-
venções de João Pessoa e disse
que vai "assinar a ordem de ser-
viço e começar a construir ime-
diatamente".

"O desembargo é uma notícia
boa para todos os paraibanos
que querem trabalhar, querem
investir e para os que vêm de
fora", disse. O governador afir-
mou que em contatos com vários
empresários nos últimos meses
tem ouvido manifestações de in-
teresse em investir em equipa-
mentos turísticos na área do
polo, mas não podiam aplicar
seus recursos por causa do em-
bargo. "A Paraíba vai ganhar
porque vai crescer, porque vai ha-
ver muito emprego, muita gera-
ção de renda", comentou, acres-
centando que o Polo Turístico
Cabo Branco é o mais promissor
projeto de desenvolvimento tu-
rístico de todo o Nordeste.

O secretário do Meio Ambi-
ente, dos Recursos Hídricos e da
Ciência e Tecnologia, Francisco

O
Josélio Carneiro
DA SECOM-PB

Jácome Sarmento, avalia que a
liberação do Polo Turístico Cabo
Branco é a notícia mais impor-
tante nos últimos 20 anos para
o turismo da Paraíba. Com o de-
sembargo fica aberta a possibi-
lidade da instalação de resorts
e hotéis naquela área.

Segundo ele, o projeto do
Centro de Convenções agora
também é viável com relação
à questão ambiental. O de-
sembargo do Polo Turístico e
a solução de pendências rela-
cionadas ao projeto do Cen-
tro de Convenções foram pos-
síveis graças à decisão do go-
vernador e de sua equipe.
"Logo que assumiu o Gover-
no, ele determinou o imediato
empenho de seus auxiliares na
solução de pendências do pro-
jeto junto ao Ibama, cumprin-
do todas as exigências. A ins-
peção final foi realizada pelo
Instituto e o projeto do Polo

foi liberado semana passada",
observou.

O secretário lembrou que em
seu governo anterior, o atual
governador da Paraíba cons-
truiu a PB-008, denominada
'Ministro Abelardo Jurema',
uma rodovia de ligação do Polo
Turístico Cabo Branco com o
Litoral Sul. "Nos próximos dias,
o governador assinará a ordem
de serviço para a construção do
Centro de Convenções de João
Pessoa", complementou.

De acordo com o superinten-
dente do Ibama na Paraíba, Ro-
nilson José da Paz, a suspensão
do embargo ocorreu porque a
PBTur cumpriu todas as ações
ligadas ao projeto de recupera-
ção dos fluxos dos rios Jacarapé
e Aratu e encaminhou o Relató-
rio de Detalhamento das Ativi-
dades de Recuperação Ambien-
tal (PRAD), referentes ao Polo
Turístico do Cabo Branco.

O Centro de Convenções vai impulsionar o crescimento do Pólo Turístico

  MARCOS RUSSO

Funad realiza hoje desfile
alusivo à Semana da Pátria

A Fundação Centro Integrado de
Apoio ao Portador de Deficiência
(Funad) realiza o desfile cívico de
mais de dois mil usuários, acom-
panhados pelas bandas marciais
do órgão e do Instituto Educacio-
nal Dominique, nesta quinta-feira
(3), a partir das 8 horas, no bairro
Pedro Gondim, em João Pessoa, em
comemoração à Semana da Pátria.

 Com o tema 'Funad e suas
ações', o desfile acontecerá como
de costume pelas ruas próximas
à Fundação, com um percurso
reduzido a aproximadamente
três quilômetros, sob a coorde-
nação do Núcleo de Educação
Física e Desporto e em parceria
com as coordenadorias, a Escola
de Estadual de Educação Especial
Ana Paula Ribeiro Barbosa Lira,
e o apoio da Superintendência de
Transportes e Trânsito (ST-

Trans), que fará o disciplinamen-
to do tráfego na área.

 De acordo com a presidente
da Funad, Rosália Lins Araújo,
a iniciativa "tem o objetivo de
valorizar atitudes cívicas, con-
tribuindo para o exercício da
cidadania por meio do respeito
à Pátria, além de divulgar o tra-
balho realizado pela Fundação
em prol da inclusão social da
pessoa com deficiência".

 As comemorações da Sema-
na da Pátria da Funad tiveram
início na manhã da terça-feira
(1º), durante a abertura oficial em
frente ao Palácio da Redenção,
com apresentações artístico-cul-
turais de usuários e participação
na 'Corrida do Fogo Simbólico'.
No mesmo dia foi realizado o
hasteamento das bandeiras pela
presidente Rosália Araújo, a di-
retora técnica Luisa Barsi e o usuá-
rio/reabilitador Oswaldo Néri,
na sede da Funad.

Secretário de
Articulação
toma posse
nesta 5ª feira

O governador do Estado empos-
sa nesta quinta-feira (3) o secretá-
rio de Articulação Política Gover-
namental. A solenidade será no
Palácio da Redenção, às 11 horas.

Anselmo Castilho é formado
em Sociologia e Direito. Começou
sua militância política no movi-
mento estudantil da UFPB, tendo
participado do DCE. Atuou no
movimento sindical como diri-
gente do Sinteenp - Sindicato dos
Trabalhadores em Estabeleci-
mentos de Ensino Privado da Pa-
raíba e foi advogado de vários sin-
dicatos, candidato a vereador, um
dos mais votados do PT. Foi
membro da Direção Estadual do
partido na Paraíba, coordenou a
campanha de Lula no Estado em
2006 e atualmente compõe a di-
retoria da OAB - PB.

Assessoria de Imprensa
DA FUNAD

CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA
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Governo garante R$ 50,2 milhões
às obras da Transposição Litorânea

A liberação dos recursos foi anunciada ao governador do Estado da Paraíba pela ministra da Casa Civil da Presidência da República Dilma Russef

Da Secretaria de
Infraestrutura

gora é oficial". Foi o
que disse o secretá-
rio estadual de In-

fraestrutura, Francisco Sar-
mento, depois do anúncio, pelo
governo federal, de que a Pa-
raíba teria os recursos neces-
sários para concluir 2ª etapa
da Transposição Litorânea. O
montante aprovado é na or-
dem de R$ 50,2 milhões. Com
isso, se concretiza o maior pro-
jeto de adução em execução no
Estado nos últimos 25 anos. A
liberação dos recursos foi
anunciada, na presença do go-
vernador da Paraíba, em ceri-
mônia no Palácio do Itamara-
ty, em Brasília. Na solenidade,
a ministra Dilma Rousseff
(Casa Civil) representou o pre-
sidente Lula.

"Ao todo serão investidos
cerca de R$ 125 milhões. A
Transposição Litorânea tem
sua 1ª etapa (R$ 85 milhões)
atualmente em execução no
âmbito do PAC e levará água
tratada para mais de 1,5 milhão
de pessoas na Grande João Pes-
soa (além da Capital, Santa
Rita, Bayeux, Cabedelo e Con-
de). Na cerimônia foram anun-
ciados para 19 estados os no-
vos projetos no âmbito do "Pro-
grama Saneamento para To-
dos" - Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário da Se-
cretaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental", disse Fran-
cisco Sarmento, que acumula a
Gerência Estadual do PAC na
Paraíba.

O secretário de Infraestrutu-

“A

ra também informou que as
obras têm prazo de conclusão
até julho de 2010, sendo que a
1ª etapa poderá ser concluída
até março do mesmo ano. "Des-
de fevereiro deste ano, quando
assumiu o novo Governo da
Paraíba, trabalhamos com um
cronograma comprimido com
o objetivo de recuperar o tem-
po perdido, pois embora inse-
rida no PAC, o empreendimen-
to, durante a gestão anterior,
não passou da instalação do
canteiro de obras. Por essa e
outros o PAC da Paraíba apre-

sentava um dos mais baixos
índices de execução do Brasil.",
ressaltou o secretário.

E acrescentou: "O PAC da Pa-
raíba, em apenas seis meses,
saltou de nível de execução de
menos de 3% para mais de 33%
nos 24 projetos que o integram,
tendo sido o primeiro deles - o
abastecimento de água das
praias do Seixas e Penha - inau-
gurado na última sexta-feira
(28 de agosto). Vale salientar
que a Transposição Litorânea
acumula nível de execução su-
perior a 40%".

Dilma elogia governadores e cita a Paraíba

Durante a cerimônia de di-
vulgação dos projetos de abas-
tecimento de água, a ministra
Dilma Rousseff elogiou o traba-
lho desenvolvido pelos gover-
nadores, citando o Governo da
Paraíba. "Nós (o governo fede-
ral) fomos beneficiados pelos
governadores comprometidos
com a melhoria das condições
de vida da população. Sem li-
derança da parte do governa-
dor, que teve seu projeto apro-
vado no âmbito do PAC, isto
seria impossível. A gente come-
mora a qualidade da gestão.
Isso mostra que a questão da
pessoa humana está no centro
das preocupações desses gesto-
res", declarou.

O governador paraibano

Sérgio Botelho
DA SECOM EM BRASÍLIA

Estado ganha ação de
R$ 500 mil de empresa

adiantou que o projeto da
Transposição Litorânea foi ela-
borado durante o seu segundo
Governo. "Esse foi um projeto
que nós deixamos no governo
que exercemos até 2002. La-
mentavelmente, apesar de en-
caminhado, nada havia sido
feito até agora. Então, eu posso
celebrar que em apenas seis
meses de Governo nós já con-
seguimos emplacar no PAC Sa-
neamento o valor de 58,6 mi-
lhões de reais, que são impor-
tantes para melhorar a quali-
dade de vida de João Pessoa".

Ele lembrou que os recursos, fru-
tos da parceria com o governo fe-
deral, só vêm crescendo. "É bom
lembrar que nós não temos ape-
nas esse projeto. Nós temos tam-
bém outros projetos na Grande
João Pessoa com recursos do PAC
e também com recursos próprios

do Estado. Aliás, todos os projetos
do PAC envolvem recursos pró-
prios do Estado na ordem de 20%
a 25%", explicou.

Ao todo foram anunciados
nessa quarta-feira, 108 proje-
tos beneficiando 88 municípios
selecionados pelo Ministério
das Cidades para receber re-
cursos de R$ 4,5 bilhões, por
intermédio do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) do Saneamento. Do to-
tal de R$ 4,5 bilhões, R$ 3 bi-
lhões serão destinados a pro-
jetos de esgotos e R$ 1,5 bilhão
a projetos de água. Na cerimô-
nia, a ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, lembrou
que no passado não se inves-
tia em saneamento no Brasil e
ressaltou que "cada um dos
projetos escolhidos vai sair do
papel e virar realidade".

Nova vitória judicial da
Procuradoria Geral do Esta-
do da Paraíba (PGE-PB) ga-
rante a recuperação de R$ 500
mil em débito corrigido para
o Estado. A Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba determinou que a
Líder Comércio de Móveis
Ltda. fosse obrigada a pagar
débito de ICMS (Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) de mercado-
rias decorrentes de dois lan-
çamentos fiscais instaurados
contra a empresa.

O processo teve início quan-
do a empresa contestou dois
autos de infração lançados
pelo Estado; o primeiro sob a
acusação de saída de merca-
dorias sem o pagamento do

Assessoria de Comunicação
PGE-PB

imposto; o segundo proveni-
ente de saída de mercadorias
sem documentos fiscais.

Desde a primeira instância,
a empresa contestou os autos
de infração alegando a exis-
tência de erro do Estado no
ato de cobrança dos tributos.
Segundo o procurador do Es-
tado Solon Benevides, que fez
a sustentação oral, a empre-
sa não conseguiu comprovar
ao longo do processo que hou-
ve erro do Estado.

O procurador argumentou
que incidia no caso o art.646 do
Regulamento do ICMS do Esta-
do da Paraíba que afirma ser
presumido o débito quando a
empresa não consegue contes-
tar os autos de infração lança-
dos. A Câmara Cível, por una-
nimidade, acolheu o pedido do
Estado. O processo é a Apela-
ção Cível nº 001.2006.017.111-
1/001.

Defensoria Pública já
apresentou o PPA 2010

Ao todo o Governo estadual vai investir na obra cerca de R$ 125 milhões

  FOTO: MARCOS RUSSO

Ivani Leitão
DA DEFENSORIA

A Defensoria Pública da Pa-
raíba foi o primeiro órgão es-
tadual a entregar a Secreta-
ria de Planejamento, a pro-
posta do Plano Plurianual
(PPA) e a proposta orçamen-
tária para o exercício de 2010.
O projeto, segundo a defenso-
ra pública geral, Fátima Lo-
pes, prioriza investimentos
nas ações de assistência jurí-
dica gratuita, penas e medi-
das alternativas, realização
de cursos de atualização pro-
fissional e de concurso públi-
co para o cargo de defensor.

De acordo com a defenso-
ra pública geral, uma das
metas para o próximo exer-
cício é melhorar ainda mais
as condições de trabalho dos
defensores e para isto serão
abertas 20 vagas. "Além dis-
so, vamos informatizar to-
das as 77 comarcas da De-
fensoria e adquirir note-
books que serão usados pe-
los defensores que atuam na
área criminal. Muitos parti-

cipam de audiências onde a
instrução e o julgamento são
na mesma hora, por isso,
precisam do computador
portátil para oferecer as ale-
gações finais naquele mo-
mento", explicou.

BALCÃO DE DIREITOS
O PPA também prevê a

continuação do projeto Bal-
cão de Direitos, que é a De-
fensoria Pública Itinerante.
Essa atividade tem sido mui-
to importante para as comu-
nidades carentes, porque
leva os serviços do órgão até
as pessoas que mais preci-
sam e, em alguns casos, até
desconhecem a assistência
que a Defensoria pode pro-
porcionar nas várias áreas
judiciais. Para se ter uma
ideia, o projeto foi lançado
no dia 19 de maio desse ano
(dia do defensor público) e
de lá para cá  foram feitos 14
mil atendimentos em bair-
ros e comunidades da Capi-
tal e em várias cidades do
interior.
EDITORÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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“Paraíba democrática, terra amada”

eis meses depois de assu-
mir o Governo do Estado,
os índices de investimen-

tos das obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC)
cresceram 30% na Paraíba, se-
gundo revelou na terça-feira (1º)
o governador do Estado, durante
o programa Palavra do Gover-
nador, transmitido pela Rádio
Tabajara e uma cadeia de emis-
soras para toda a Paraíba. Ele
constatou, à época, que a gestão
anterior havia aplicado apenas
3% desses recursos em obras.

"Em um ano e meio, consegui-
ram chegar a apenas 3%, mas
nós já atingimos a marca de 33%,
o que é realmente um recorde
extraordinário", comentou o go-
vernador. Ele atribui esse cresci-
mento a responsabilidade e a
competência da sua equipe.

 O governador informou que
sua equipe de auxiliares está ela-
borando um calendário de inau-
gurações a ser cumprido até o
fim  do ano. Somente neste mês

Governo faz investimento do
PAC crescer 30% em 6 meses

O Estado elabora calendário de inaugurações a ser cumprido até o fim do ano e neste mês serão entregues 15 obras

está prevista a entrega de 15
obras, entre elas a inauguração
de saneamento básico em nove
cidades.

Uma dessas inaugurações é o
esgotamento sanitário na cidade
de Pedras de Fogo, onde ele fará a
entrega amanhã. É uma obra que
vai beneficiar 2.700 famílias e foi
financiada com recursos do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), num
total de R$ 2,6 milhões. É compos-
ta da implantação do sistema de

Saúde treina
os agentes
das pastorais
sobre a Aids

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), em parceria com o Mi-
nistério da Saúde e a Prefeitura
de João Pessoa, iniciou  uma
capacitação sobre doenças se-
xualmente transmissíveis
(DSTs) e Aids para 100 agentes
das pastorais da Saúde,  da Cri-
ança e da Aids, ligadas à Igreja
Católica. O treinamento, que se
encerra amanhã,  é uma pre-
paração para uma campanha
de incentivo ao diagnóstico
precoce do HIV, que acontecerá
em outubro em seis capitais
brasileiras.

A metodologia e os temas que
serão enfocados foram discuti-
dos na tarde dessa terça-feira
(1), numa reunião no Centro de
Testagem e Aconselhamento
(CTA) de João Pessoa, entre a
gerente operacional das DST/
Aids da SES, Marta Brasileiro e
de representantes do Ministé-
rio da Saúde e do município de
João Pessoa.

O treinamento, que terá a
participação das técnicas do
Departamento Nacional das
DST/Aids, Cathana Oliveira e
Cláudia Ribeiro, acontecerá
das 8h30 às 17 horas, na Igreja
Santa Júlia, no bairro da Torre,
em João Pessoa. Além de João
Pessoa, estão sendo treinados
agentes de Manaus, Curitiba,
Fortaleza, Porto Alegre e Rio de
Janeiro, onde a campanha de
incentivo ao diagnóstico da
Aids será realizada.

Depois de capacitados, esses
agentes irão atuar em suas co-
munidades de bases e durante
as reuniões irão falar sobre as
DST/Aids, orientar e conscien-
tizar as pessoas sobre a impor-
tância de se fazer o diagnóstico
precoce do HIV por meio do tes-
te rápido. Além dos agentes, o
trabalho será reforçado pelos
padres durante as celebrações.

Segundo ela, a grande barrei-
ra enfrentada hoje para cons-
cientizar as pessoas a fazerem
o diagnóstico precoce do HIV é
o preconceito. Ela disse que
qualquer pessoa pode procurar
os serviços especializados para
fazer o teste rápido. "A partir
de outubro, quando a campa-
nha for lançada, esperamos que
a demanda aumente nesses lo-
cais", completou.

De acordo com dados da Se-
cretaria de Estado da Saúde,
desde 1985, quando a Paraíba
registrou o primeiro caso de
Aids, até julho deste ano, foram
notificados 3.152 casos da do-
ença sendo 3.080 em adultos e
72 em crianças. Ainda segun-
do a SES, 2.190 casos foram diag-
nosticados em homens e 962 em
mulheres.

José Nunes
DA SECOM-PB

esgotamento sanitário com 3.300
metros de rede coletora,  além de
estação de tratamento com to-
dos os equipamentos necessári-
os a um sistema do tipo moder-
no e eficiente.

Já a cidade de Areia também
vai ganhar um novo sistema de
esgotamento sanitário. A obra
que compreende 10 km de rede
coletora, 520 metros de emissá-
rio de recalque, 442 metros de
emissário gravitário, 472 me-
tros de coletor tronco, uma es-

tação elevatória de esgoto, uma
estação de tratamento de esgoto
e 910 ligações domiciliares.

Outra que figura no calendário
de obras prestes a ser inaugura-
da, e também  anunciada pelo
governador, fica em Sapé, con-
templando a população com es-
gotamento sanitário de qualida-
de. Mamanguape ganhará idên-
tica obra, enquanto São José do
Bonfim terá um novo sistema de
abastecimento d'água. Em Lagoa
Seca acontecerá implantação de
esgotamento sanitário e estação
de tratamento dos bairros Con-
junto Anacleto e São José.

Para a cidade de Campina
Grande, o governador anunciou
a inauguração do esgotamento
sanitário em seis bairros: Conjun-
to do Ligeiro, Jardim Verdejante,
Distrito Mecânico, Novo Cruzei-
ro, Monte Santo, Glória I e II.

Na cidade de João Pessoa, o
Governo do Estado conta com
obras que já foram inauguradas
e outras a serem entregues à po-
pulação, como o saneamento bá-
sico do Bairro Padre Zé e parte do
Bairro Bessa.

Cursinho para servidores
começa com 750 estudantes

O curso Pré-Vestibular para
servidores públicos estaduais
superou as expectativas. As au-
las iniciaram na última segun-
da-feira em cinco pólos do Esta-
do, com cerca de 750 alunos dis-
tribuídos pelas cidades de João
Pessoa, Campina Grande, Patos,
Sousa e Cajazeiras.

A grande procura deu-se na
Capital. Com mais de 360 alu-
nos, João Pessoa foi o pólo com
maior número de inscritos, sen-
do formadas seis turmas na in-
tenção de poder garantir um me-
lhor funcionamento do curso.

Para o secretário da Adminis-
tração, Antônio Fernandes Neto,
o intuito do curso era contem-
plar cerca de 600 servidores. O

aumento significativo desse
número reforça que os funcioná-
rios sentem a necessidade de se
aperfeiçoar. E é com muita satis-
fação que o Governo do Estado
oferece essa oportunidade para
esses servidores.

Segundo a superintendente da
Escola de Serviço Público, pro-
fessora Vera Lúcia Alencar, é
muito gratificante perceber que
a iniciativa do Governo do Esta-
do em estimular o servidor a se
qualificar está sendo reconheci-
da com um número tão superior
ao esperado.

O curso Pré-Vestibular para
servidores públicos estaduais é
um projeto da Secretaria da Ad-
ministração que, através da Espep,
vai elevar o nível dos funcionári-
os que ofertam seus serviços aos
cidadãos paraibanos.

Carol Serrano
DA ESPEP

A frequência de alunos do curso Pré-Vestibular superou a expectativa

Em breve, o trabalhador
autônomo paraibano pode-
rá constituir uma microem-
presa individual. Segundo
o presidente da Junta Co-
mercial do Estado, Neto
Franca, a implantação do
Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) ocorrerá até o fi-
nal deste mês. Atualmente,
apenas quatro capitais -
Brasília, São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte -
implantaram esse atendi-
mento que vai permitir a re-
gularização e formalização
do autonômo.

A cada 15 dias, dois Esta-
dos aderem ao sistema cria-
do pelo governo federal e que
assegura ao pipoqueiro, ao
vendedor autônomo, a várias
atividades, a regularização e
os direitos como aposentado-
ria, assistência à saúde e li-
cença de maternidade, expli-
ca o dirigente, informando
que o Governo do Estado vai
subsidiar essa formalização
porque nenhuma taxa será
cobrada do empreendedor
individual. "Ele pagará por
mês R$ 51,00 ao governo fe-

Junta implanta registro
de microempreendedor

deral, para ter os direitos da
Previdência Social". De acordo
com a legislação, pelo MEI é
permitido ter um funcionário
na microempresa. A renda
mensal máxima será de R$
3.000,00.

Espera-se aumento na pro-
cura dos interessados, para re-
gistro na Junta Comercial.
Atualmente, o órgão realiza
cerca 400 atendimentos por
mês. Com 190 funcionários em
todo o Estado, distribuídos em
oito unidades (João Pessoa,
Campina Grande, Guarabira,
Itabaiana, Patos, Catolé do Ro-
cha, Cajazeiras e Sousa).

 A Paraíba é o único Estado
brasileiro que mantém o pro-
grama 'Facil', em funciona-
mento na Junta Comercial.
Criado há 15 anos com o ob-
jetivo de facilitar a vida do
empreendedor e dos contado-
res, o sistema de atendimen-
to reúne no mesmo ambiente
técnicos da Receita Federal,
Secretaria de Estado da Re-
ceita, Corpo de Bombeiros e
Prefeitura Municipal,  que
mantém servidores das Se-
cretarias do Planejamento e
Secretaria Municipal da Re-
ceita para agilizar a consti-
tuição de empresas.

Naná Garcez
DA SECOM

O Governo do Estado investe alto em obras de esgotamento sanitário

S

  ORTILO ANTÔNIO

  ARQUIVO



7GERAL JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2009
 A UNIÃO

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

“Paraíba democrática, terra amada”

Esclerose Múltipla

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Era para ter sido publicado no domingo, 30 de agos-
to, o cordel do doutor e poeta Sebastião Ayres de Quei-
roz que a coluna reproduz a seguir. Sem comentários,
posto que dispensáveis, conforme vocês atestarão pela
leitura. "Fiz o poema para colaborar com a campanha
destinada a uma maior divulgação sobre a enfermida-
de. A Secretaria de Saúde Estadual disponibiliza a me-
dicação, de custo altíssimo, para os pacientes", comen-
ta o autor. Prestem atenção nos versos de Sebastião:

"O dia trinta de agosto/É uma data consagrada/À
conscientização/Sobre uma doença malvada/Chama-
da Esclerose Múltipla,/Doença de face múltipla,/Pou-
co diagnosticada.

"De dois a dezoito casos/Para cem mil habitantes,/É
a incidência constatada/No Brasil, predominantes/Fai-
xas vinte/quarenta anos./Mesmo que aqui haja enga-
nos,/Os dados são inquietantes.

"São cerca de cento e vinte/Os casos, em nosso esta-
do,/Mas um número bem maior/Deverá  ser estima-
do,/Pois há muitos portadores/Deste mal sofrendo hor-
rores,/Sem serem diagnosticados.

"É afecção neurológica/Progressiva e inflamatória,/E
que é neuroimunológica,/Na natural trajetória./E é um
mal com várias faces/Que usa múltiplos disfarces,/Na
agressão demolitória

"É grave distúrbio crônico/Do nosso nobre Sistema/
Dito Nervoso Central,/Gerando um sério problema/
Nas vias de transmissão/E de comunicação/Do cére-
bro, em seu esquema.

"A enfermidade destrói,/De maneira progressiva/
Uma espécie de "bainha"/Que tem função muito ati-
va, /Cujo nome é "mielina", /Tenra (por ser muito fina),/
Com função conectiva.

"Esta substância branca,/Pela doença afetada,/Sofre
degeneração/(É dismielinizada)./Isto bloqueia a passa-
gem/De toda ou qualquer mensagem/Pelo cérebro
enviada.

"As causas da enfermidade /Ainda são desconheci-
das/Mas ao "Sistema Auto-imune"/Elas são atribuídas./
Em lugar de defender-se/Ele passa a ofender-se,/Com
agressões suicidas.

"Evolui em surtos, crises,/Na maioria dos pacientes,/
Ou de modo progressivo,/Como ocorre a outros do-

entes./É doença insidiosa, torturante, caprichosa,/Nos
cursos impertinentes.

"Fadiga, desequilíbrios,/Falta de coordenação/Dor-
mências, formigamentos,/Alterações da visão/São sin-
tomas da Esclerose,/Que produz, também, artrose/E
alterações da audição.

"Com o evoluir do seu quadro,/Advêm complica-
ções,/Que afetam a uretra e a bexiga/E, do intestino, as
funções/Surgem vertigens, tremores,/Exacerbação das
dores/Que impedem locomoções.

"A grave patologia/No momento, é incurável,/Mas
existem muitas armas/Que a tornam controlável/E evi-
tam complicações/E dão boas condições/De vida útil e
saudável".

Paraíba inicia produção
de leite de cabra em pó

Na segunda-feira (31), produtores do Cariri paraibano forneceram15 mil litros à empresa
CCA Laticínios, de Nova Friburgo-RJ, para serem transformados em leite em pó

NO NORDESTE

Paraíba passou a ser o
principal fornecedor
do Nordeste para pro-

dução de leite de cabra em pó
na região. Na segunda-feira
(31), os produtores do Cariri
paraibano forneceram 15 mil
litros à empresa CCA Laticíni-
os para que sejam transforma-
dos em leite em pó. A informa-
ção foi do secretário do Desen-
volvimento da Agropecuária e
da Pesca, Ruy Bezerra Caval-
cante Júnior. Pasteurizados
pela Cooperativa Agropecuá-
ria do Cariri (Coapecal), os 15
mil litros de leite do rebanho
paraibano foram levados para
uma usina de leite em pó, na
cidade de Garanhuns-PE.

A Secretaria do Desenvolvi-
mento Agropecuário e Pesca
(Sedap) firmou uma parceria
com a CCA Laticínios, produ-
tora de leite de cabra, de Nova
Friburgo-RJ. Essa produtora é
detentora das marcas Caprilat
e Scabra.

Neste primeiro momento,
1.500 produtores estão envolvi-
dos no fornecimento do produ-
to in natura. A meta da Sedap é
a inclusão direta de 6 mil capri-
nocultores familiares. A capri-
nocultura leiteira se concentra
na Paraíba, que tem a maior
produção do Brasil, com quase
600 mil litros/mês, de acordo
com informações do coordena-

dor do Programa do Leite da
Paraíba, o veterinário Aldomá-
rio Rodrigues.

 “A Paraíba tem hoje uma
produção de leite de cabra em
torno de 20 mil litros por dia, o
que representa uma escala de
produção capaz de atrair em-
presários em participar da ca-
prinocultura  paraibana”, co-
memorou.  O rebanho nacional
de cabras é de 13 milhões de
cabeças. Deste total, 91% se en-
contram no Nordeste, onde a
criação é extensiva e de corte.

FÁBRICA PRÓPRIA
 O  Governo do Estado está

negociando com o Fida (Fundo
Internacional de Desenvolvi-
mento Agropecuário) verbas
para várias atividades como o
artesanato, minérios e produ-
ção de frutas tropicais, além da

caprinocultura, que renderá
um financiamento da fábrica
de processamento do leite em
pó em território paraibano.

Avaliada em quase R $ 8 mi-
lhões, a usina será instalada
com apoio financeiro do Fida,
conforme o coordenador do
Programa do Leite, Aldomário
Rodrigues. "Projetamos uma
indústria com uma produção
diária de 100 mil litros. A fá-
brica permitiria que o produto
do Cariri atendesse ao merca-
do nordestino com um diferen-
cial", explicou.

 Dos 32 municípios do Cariri,
o projeto da caprinovinocultu-
ra abrange 22, entre eles, Mon-
teiro, Sumé, Cabaceiras, Riacho
de Santo Antônio, Livramento,
Amparo, São Sebastião do Um-
buzeiro, São João do Tigre, Za-
belê, Camalaú, Congo e outros.

ONG Picolé de Manga
participa de desfile cívico

Cerca de 230 crianças da Orga-
nização Não Governamental Pi-
colé de Manga, Escola Estadual
Antônio Pessoa e Escola Estadual
Índio Piragibe, participam hoje,
em João Pessoa, do desfile cívico
ao Dia da Pátria, em que se come-
mora a Independência do Brasil.

A concentração acontece a
partir das 15 horas, em frente
ao Posto Tropicana, com a apre-
sentação da banda Marcial da
Polícia Militar da Paraíba. Em
seguida, os alunos percorrerão
as principais ruas da Comuni-
dade do Cordão Encarnado. O
desfile será ainda acompanha-
do por bandas marciais da co-
munidade e convidadas.

Este ano o evento contará com

o apoio do Corpo de Bombei-
ros que disponibilizará um
carro da corporação para de-
monstração, um dos mais im-
portantes equipamentos no
combate a incêndios.

A organização do evento é da
ONG Picolé de Manga, que tem
um trabalho social com educa-
ção, cultura e esporte em João
Pessoa. Segundo o diretor da
ONG, o tema proposto para
2009 é "ONG Picolé de Manga
Construindo Cidadania", que
manifestará durante o desfile
algumas das áreas de atuação
da instituição.

O objetivo do desfile é esti-
mular os valores cívicos e o
compromisso com a cidadania,
além de gerar uma integração
entre a escola e a comunidade.

Fábia Carolino
DA SEDAP

Elisiane Paulino
ASCOM

Encontro vai
discutir em CG
economia e
agronegócio

“Conhecimento, Território e
Sustentabilidade: desafios para o
desenvolvimento rural do Nor-
deste”. Este é o tema do 4° Encon-
tro Regional da Sociedade Brasi-
leira de Economia e Sociologia
Rural (Sober), a ser realizado de 3
a 5 de novembro, na sede da Em-
brapa Algodão, em Campina
Grande.

O coordenador do evento, Ro-
bério Ferreira, se reuniu nesta se-
mana com o diretor do Instituto
Nacional do Semiárido (Insa), Ro-
berto Germano Costa, para dis-
cutir parcerias para a realização
do encontro. O objetivo do  even-
to é discutir temas relevantes da
agricultura e do agronegócio

A Paraíba tem hoje uma produção de leite em torno de 20 mil litros por dia

A

MARCOS RUSSO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Sérgio Botelho
sergiobotelhopb@gmail.com

*Sergio Botelho Jornalista

Sendo o direito eleitoral um segmento da atual Jus-
tiça brasileira praticamente sem muitas referências,
tendo em vista os constantes hiatos democráticos ex-
perimentados pela República, acaba servido para ex-
periências prejudiciais à própria democracia. O en-
tendimento sobre como deve ser estabelecida legal-
mente a vinculação entre detentores de mandados e
seus respectivos partidos provocou uma resolução do
TSE que mais piora do que melhora a vida político-
partidária no país.

Considero ser politicamente correto o princípio da
fidelidade partidária. Contudo, tal princípio, acredi-
to, pressupõe a existência de partidos fortes. Para que
existam partidos fortes, jamais o candidato a vagas
no parlamento pode ser candidatos de si próprios,
como no Brasil. A bem da verdade, toda eleição no
país tem fundamentos majoritários. Infelizmente, é
o que acontece com as disputas por vagas na Câma-
ra dos Deputados, nas Assembléias Legislativas, nas
Câmaras Municipais, e, no Senado Federal.

Instados, pela legislação, a disputarem essas va-
gas com recursos próprios, disputando os votos dos
eleitores contra os de seu próprio partido, além do
enfrentamento com os demais postulantes de ou-
tras legendas, o candidato a deputado federal, se-
nador e vereador acaba se tornando, efetivamente,
donos de seus mandatos. E, com toda a razão, aca-
bam revoltados quando têm seus mandatos toma-
dos quando se vêm obrigados, por algum motivo, a
trocarem de partido.

Diferente seria considerar o princípio da fidelida-
de partidária num cenário em que vigorem as cha-
madas listas partidárias, acompanhadas do finan-
ciamento público de campanha. Neste caso, sim, o
mandato do deputado, do vereador, do senador, per-
tence inteiramente ao partido. Afinal de contas, no
sistema de listas partidárias, o candidato não é vo-
tado nominalmente, e, sim, o partido, o que torna o
mandato definitivamente vinculado à legenda. As-
sim como acontece na ampla maioria dos países de-
mocráticos da Europa.

Lamentavelmente, com a fidelidade partidária ad-
mitido pela Justiça Eleitoral brasileira, numa con-
juntura institucional completamente imprópria, o
que acaba acontecendo é a subordinação de parla-
mentares a grupos que eventualmente tomam con-
ta das legendas, tornando os parlamentares reféns
dos igualmente eventuais caciques que comandam
aqueles grupos. Mais ou menos o que anda aconte-
cendo, em vários estados do país, às vésperas das
eleições do próximo ano. Para desgraça da nossa
incipiente democracia.

Neste particular, vale, a título de arremate, re-
produzir a frase dita nesta terça-feira, à noite, pelo
presidente nacional do PSB, governador Eduardo
Campos, sobre possível ação judicial, no PSB, con-
tra deputados que pretendam deixar a legenda:
caçar mandatos de companheiros nunca fez parte
de meu currículo. Taí, uma sentença verdadeira-
mente democrática.

Incongruência
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Grito dos Excluídos faz
protesto hoje na Capital

Movimento reúne representantes de 46 entidades de classe e pretende mobilizar
cerca de duas mil pessoas em passeata pelas ruas do Centro de João Pessoa

“A

Um repente vegetal (II)

Sitônio Pinto

*Sitônio Pinto É JORNALISTA, ESCRITOR, PUBLICITÁRIO, MEMBRO DO IHGP, DA
ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS E DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO NORDESTE

sitoniopinto@gmail.com

O Raso da Catarina é um planalto de areia e espinhos perdi-
do no norte baiano, a 400 km do litoral. Suas areias vermelhas
indicam presença de ferro. É a silva horrida de Martius, esta
selva selvaggia e aspra e forte de Dante, as pseudo-steppes
tropicales dos geográfos franceses. "Um complexo vegetacio-
nal existente apenas no Nordeste do Brasil", informa o geó-
grafo Sérgio Tavares no seu relatório ao Centro Técnico Aero-
espacial.

Para os sertanejos, é o Raso. Assim denominam as planuras
de seu deserto. O Raso da Catarina é formado pela Reserva
Ecológica, pela Reserva Índigena dos Pankararés e pelas fa-
zendas que se estendem do planalto arenoso até a parte mais
baixa, as "terras duras". Uma surpresa do deserto: ao leste da
Reserva Ecológica, nas cabeceiras do riacho Logradouro (aflu-
ente da margem esquerda do São Francisco), a Mata da Poro-
roca, sempre verde, onde predomina a pororoca - que lhe dá o
nome.

O Raso não é o lugar mais seco do Sair. O pólo seco do Brasil
encontra-se no município de Soledade, na Paraíba, com mé-
dia pluviométrica de 252 mm/ano (o deserto começa em 250
mm). O Raso é a maior extensão de caatinga sem fontes de
água. Do começo da Reserva Ecológica até se encontrar a pri-
meira casa - a de Dedé da Catarina - se anda um dia de jipe.
Mais adiante se chega a São Francisco, póvoa de 40 casas. "O
Raso era dos caboclos", diz Miguel Varjão, 81, proprietário da
fazenda Barra do Gama. "Catarina foi a primeira proprietá-
ria do Raso. O finado João Pedro comprou a terra a Catarina
por 500 réis", explica o vaqueiro, rijo e lúcido.

Alguns populares dizem que o nome Catarina veio de uma
louca que se perdeu e que teria morrido na caatinga. Mas Var-
jão esclarece a dúvida: "Éramos sete vaqueiros; achamos a
doida perdida no Raso, com um saco de roupas e outro de
livros. Uma professora que perdera o juízo e se embrenhou na
caatinga. Trouxe a mulher para minha casa. Depois foi embo-
ra, para morrer no Brejo do Burgo". Varjão não sabe mais o
nome da louca do Raso, nem o ano do evento: "Foi na década
de quarenta. Que guerra? a de Lampião?" O facínora fazia do
Raso o seu coito mais seguro. Alguns de seus "cabras" eram
naturais da Catarina, como Azulão, cujos familiares ainda
moram no lugar.

O Raso é fértil de guerras. Este ano faz cem anos da Guerra
de Canudos, a guerra do Brasil contra o Sertão, onde a Repú-
blica perdeu um general e milhares de soldados. Canudos é
uma cidade periférica do Raso da Catarina   o maior e mais
seco planalto que se derrama no Sertão da Bahia. A Petrobrás
cortou o planalto com veredas que permitem atravessá-lo em
todas as direções. Trilhas de areia, só acessíveis a veículos
com tração nas quatro rodas. Pesquisando petróleo, a Petro-
brás descobriu água abundante e de boa qualidade a 200 m. O
petróleo é estoque estratégico para o futuro. A água é necessá-
ria só para o homem, pois as plantas e os bichos do Raso têm
outra economia hídrica.

É no areal espinhento que o gado escapa na seca. Os bichos
grosam os espinhos dos cactos com os chifres e comem a pol-
pa aquosa. "Na seca, o gado escapa no espinho; aqui, nas ter-
ras duras, a caatinga não sustenta os bichos num estio pro-
longado"   afirma Dedé da Catarina. Um dos exemplos mais
eloqüentes de que o Semi-Árido Irregular é viável, mesmo no
estio, está no ecossistema do Raso da Catarina. Na Seca, sua
caatinga nutre seus animais silvestres e seus gados   que so-
brevivem sem fontes de água  , e até animais que vêm das
terras duras, párea escapar nos fundos areais do Raso.

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

vida em primeiro lu-
gar: a força da trans-
formação está na or-

ganização popular". Com este
lema, o movimento Grito dos
Excluídos pretende mobilizar
cerca de duas mil pessoas em
marcha pelas principais ruas
do Centro de João Pessoa, a par-
tir das 14 horas no dia de hoje
(3). Durante o ato, serão reivin-
dicados o cumprimento de pre-
ceitos fundamentais às autori-
dades públicas, a exemplo do
processo de criminalização dos
meios sociais e da pobreza; re-
forma agrária e urbana; melhor
qualidade na educação públi-
ca; defesa da natureza e seguri-
dade do cumprimento dos di-
reitos humanos.

As estratégias da mobiliza-
ção foram traçadas durante
encontro realizado na tarde de
segunda-feira (31), no Sindica-
to da Construção Civil, onde
representantes de 46 entidades
de classe, civis e não-governa-
mentais, estiveram reunidos.
De acordo com o coordenador
e militante da Consulta Popu-
lar, Gleyson Ricardo, o Grito
dos Excluídos é uma manifes-

Amigo Leitor: durante este mês de setembro estarei
escrevendo apenas uma vez por semana, neste espaço,
todas as quintas-feiras. Em outubro, voltarei com maior
freqüência.

tação popular carregada de
simbolismo.

Segundo ele, o Grito dos Ex-
cluídos constitui-se numa mo-
bilização com três  sentidos:
denunciar o modelo político e
econômico que, ao mesmo tem-
po, concentra riqueza e renda e
condena milhões de pessoas à
exclusão social; tornar público
o rosto desfigurado dos grupos
excluídos, vítimas do desem-
prego, da miséria e da fome e
de propor caminhos alternati-
vos ao modelo econômico, de
forma a desenvolver uma polí-
tica de inclusão social, com a
participação ampla de todos os
cidadãos.

O Grito se define como um
conjunto de manifestações

realizadas sempre na Sema-
na da Pátria, tentando cha-
mar à atenção para as condi-
ções de crescente exclusão so-
cial na sociedade brasileira.
De acordo com a coordena-
ção, não é um movimento
nem uma campanha, mas um
espaço de participação livre e
popular, em que os próprios
excluídos, junto com os mo-
vimentos e entidades que os
defendem, trazem à luz o pro-
testo oculto nos esconderijos
da sociedade e, ao mesmo tem-
po, o anseio por mudanças.

A mobilização terá início por
volta das 14 horas, com con-
centração em frente ao Restau-
rante Cassino da Lagoa, no
Parque Solon de Lucena e se-
guirá em marcha até o Termi-
nal de Trens da CBTU. Entre as
entidades participantes do 15º
Grito dos Excluídos, estão a
Assembleia Popular; Movi-
mento Sem Terra (MST); ADU-
FPB-JP; Movimento Levante;
União da Moradia; Pastoral do
Menor; Marcha Mundial das
Mulheres; Sindicato dos Jorna-
listas da Paraíba; Frente Parai-
bana de Defesa da Terra; Asso-
ciação Papa João XXIII, além de
outras entidades não-governa-
mentais, de classe e políticas.

Agências registram aumento
por pacote de viagem em JP

Semana do
Peixe quer
elevar venda
em mais 20%

José Alves
REPÓRTER

#
Ato público ocorre
sempre durante a
Semana da Pátria e
faz denúncia sobre
o  atual modelo
econômico do país

Durante o lançamento da Se-
mana do Peixe, o Ministério da
Pesca e Aquicultura vai distri-
buir 2 milhões de folhetos aos
consumidores, explicando os
benefícios do consumo, dando
dicas sobre a qualidade do pro-
duto. A expectativa com a ação
é de alta de 20% na venda do
pescado em relação ao mesmo
período no ano passado.

Pelo sexto ano o evento visa
atrair consumidores através de
promoções em diversos super-
mercados do país, seminários
e festivais gastronômicos. A
meta é aumentar o consumo de
7 quilos por ano para 9 quilos
até 2011, e também aumentar
em 40% a produção de pescado
nos próximos quatro anos. O
Grupo Pão de Açúcar participa
pelo sexto ano consecutivo da
6ª Semana Nacional do Peixe

José Alves
REPÓRTER

As agências de viagens da Ca-
pital constataram o aumento
na procura por pacotes duran-
te os feriadões. Para o feriado
do próximo final de semana, 7
de setembro, esgotaram-se as
vendas de pacotes turísticos
para Porto de Galinhas (Per-
nambuco), Pipa (Rio Grande do
Norte) e Salinas de Maragugi
(Alagoas).

Segundo esclarece Thamara
Clara Lins Baracuí, os pessoen-
ses estão aproveitando muito
os feriadões e buscam lazer em
locais mais próximos de suas
cidades.

"Esses locais são os mais pro-
curados por causa do tempo do
feriadão que é curto e as pesso-
as têm que voltar em seguida
ao trabalho", afirmou Thama-
ra Baracuí.

O local mais procurado pe-
los paraibanos é Porto de Gali-
nhas (Pernambuco) e fica a 30
quilômetros de Recife. A procu-

ra é tão grande para Porto de
Galinhas que as vendas dos pa-
cotes para o feriadão se esgota-
ram há um mês.

Para Salinas de Maragugi, as
passagens que antecederam o
próximo final de semana, foram
suficientes para lotar um ôni-
bus. De acordo com Thamara
Baracuí, em apenas uma sema-
na, foram vendidos 40 bilhetes
que incluem passagens de ida e
volta, além de estadia em ho-
téis , em Salinas.

Ela disse que os jovens pa-
raibanos almejam passar os
feriadões em Pipa (Rio Grande
do Norte), enquanto que as fa-
mílias e os casais procuram
mais Porto de Galinhas e Sali-
nas de Maragugi.

Os preços da temporada de
um feriadão nesses locais, Por-
to de Galinhas e Pipa, por exem-
plo, ficam em torno de R$ 400,00
o casal. E caso seja uma excur-
são para Salinas com todas as
refeições incluídas o preço fica
em torno de R$ 1.600,00 o casal.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO BATISTA (ZEZINHO)
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Dr. AlcebÌades, n∫ 110 - Centro - Timba˙ba - PE

CEP: 55.870-000
EDITAL DE NOTIFICA«√O

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio do presente Edital, NOTIFICA DA
EXIST NCIA DE D…BITO pertinente a financiamento do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (PRONAF) concedido pela Uni„o, por intermÈdio do No-
tificante, com recursos p˙blicos federais, sendo, portanto, crÈdito(s) de conta e risco da
Uni„o, em nome do(s) devedor(es) que se encontra(m) ao final relacionado(s), por se
encontrar(em) em local incerto e n„o sabido. Fica(m) eles, portanto, ciente(s) de que, no
prazo m·ximo de 90 (noventa) dias, a partir da data da publicaÁ„o deste Edital, dever·(„o)
efetuar o pagamento do(s) tÌtulo(s) de sua(s) responsabilidade(s), no endereÁo acima
especificado, e que o n„o-pagamento poder· ensejar o vencimento integral da dÌvida e a
adoÁ„o das seguintes medidas, na forma autorizada pela Portaria n∫ 202 de 21 de julho de
2004, publicada no Di·rio Oficial da Uni„o de 23 de julho de 2004, do MinistÈrio da Fazenda:

a) inscriÁ„o no Cadastro Informativo de CrÈditos N„o-quitados do Setor P˙blico
Federal (CADIN), nos termos da Lei n.∫ 10.522/2002;

b) encaminhamento do(s) crÈdito(s) ‡ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), estando passÌvel(is) de inscriÁ„o na DÌvida Ativa da Uni„o.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.
Natuba-PB
CPF NOME DO DEVEDOR N∫ DO TÕTULO
536.629.894-68 JOS… GEDE√O FILHO 53662989468-A
251.996.844-34 LUIZ DA NOBREGA SOBRINHO 25199684434-A
Itabaiana-PB
CPF NOME DO DEVEDOR N∫ DO TÕTULO
032.345.354-69 ADAUTO RODRIGUES DA SILVA 03234535469-A
011.794.404-12 ADENILTON GOMES DOS SANTOS 01179440412-A
872.687.284-68 ADRIANO JOS… DE ARA⁄JO 87268728468-A
790.031.174-20 ALCIDES GON«ALVES RAMOS 79003117420-A
093.507.337-06 AMAILTON DA SILVA 09350733706-A
046.821.264-74 ANDRIA CRISTINA DA SILVA 04682126474-A
980.227.414-34 ANT‘NIO AUGUSTO FERREIRA 98022741434-A
055.683.424-07 BENEDITA DE LOURDES DA SILVA 05568342407-A
059.757.724-27 CÕCERO FERREIRA DA SILVA 05975772427-A
058.854.354-30 CLAUDEMIR SILVA DE FARIAS 05885435430-A
299.486.304-91 CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA 29948630491-A
011.494.554-38 CRISTINA RODRIGUES P. DA SILVA 01149455438-A
060.222.144-75 EDILSON FRANCISCO DA SILVA 06022214475-A
675.194.314-87 EDILSON ULISSES DE LIMA 67519431487-A
046.291.054-76 EDNALVA FRANCISCA DA SILVA 04629105476-A
675.226.104-00 EDNA CRISTINA DA SILVA 67522610400-A
051.724.047-59 ELIAS COSMO DE OLIVEIRA 05172404759-A
753.561.634-87 FELIX MARTINS DE MORAIS 75356163487-A
025.342.124-19 FERNANDO LUIZ FERREIRA 02534212419-A
030.507.094-05 GENILDO FRANCISCO FLOR 03050709405-A
236.858.084-00 GILBERTO CAMELO BORBA 23685808400-A
980.341.464-04 IREMAR GOMES DA SILVA 98034146404-A
691.929.104-59 IVANILDO FERREIRA FILHO 69192910459-A
276.443.798-60 JARDINEIDE ALVES DA SILVA 27644379860-A
983.281.664-53 JOAO ATANASIO DA SILVA JUNIOR 98328166453-A
092.712.158-18 JO√O JOS… FELICIANO 09271215818-A
872.602.474-87 JOS… CELSO RODRIGUES DE QUEIROZ 87260247487-A
365.405.284-34 JOS… DIAS CORREIA IRM√O 36540528434-A
219.441.484-34 JOSE FERREIRA DA SILVA 21944148434-A
011.265.604-80 JOSE FRANCISCO DA SILVA 01126560480-A
026.799.194-08 JOS… RIBEIRO DA SILVA 02679919408-A
594.061.944-49 JOSE ROBERTO DA SILVA 59406194449-A
632.179.707-30 JOSE RONALDO DA SILVA 63217970730-A
212.920.004-49 JOSE VALENTIM DA SILVA 21292000449-A
060.776.324-81 JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA 06077632481-A
059.668.814-80 LUCILENE GOMES DA SILVA 05966881480-A
759.938.304-25 LUIS GON«ALVES DA SILVA 75993830425-A
396.660.264-49 LUIZ ANTONIO DA SILVA RAMOS 39666026449-A
436.877.764-68 LUIZ GON«ALVES DA SILVA 43687776468-A
526.679.444-53 MANOEL CARDOSO 52667944453-A
873.772.414-20 MANOEL FERREIRA DA SILVA 87377241420-A
263.413.874-15 MANOEL JOS… DA SILVA 26341387415-A
141.275.474-72 MANOEL MARQUES GOUVEIA 14127547472-A
248.058.904-87 MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 24805890487-A
021.323.074-74 MARIA CREUZA DE SOUZA 02132307474-A
091.141.967-51 MARIA DA PAZ SILVA 09114196751-A
768.108.014-72 MARIA DE F¡TIMA DA SILVA 76810801472-A
603.654.124-49 MARIA DE LOURDES DA SILVA 60365412449-A
964.294.294-15 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA 96429429415-A
839.963.704-15 MARIA JOS… DA CUNHA OLIVEIRA 83996370415-A
525.151.922-20 MARIA JOS… DA SILVA SOUZA 52515192220-A
045.346.744-06 MARIA JOSE DE ARA⁄JO 04534674406-A
026.033.794-37 MARIA JOSENITA DA SILVA 02603379437-A
048.166.344-44 MARIA LINDINALVA DA S. ARAUJO 04816634444-A
037.600.004-01 MARIA RITA COSME DA SILVA 03760000401-A
011.617.514-16 MARINALVA DE MENDON«A 01161751416-A
013.022.924-55 RENILSON BARBOSA DE SOUZA 01302292455-A
797.735.834-49 ROSINEIDE DOMINGOS DA SILVA 79773583449-A
738.240.624-53 SERGIO DE OLIVEIRA LIMA 73824062453-A
014.477.364-35 SEVERINA MARINHO FILHA 01447736435-A
028.574.084-98 SEVERINO DO RAMO DE LIMA SILVA 02857408498-A
219.848.405-68 SEVERINO MANOEL FABRICIO 21984840568- A
628.131.377-15 SEVERINO PEDRO DE ARAUJO 62813137715-A
437.782.404-04 SEVERINO PEDRO DE ARAUJO 43778240404-A
056.030.414-55 TACIANO COSMO DE OLIVEIRA 05603041455-A
014.681.377-43 VALDECI CIRINO DA SILVA 01468137743-A
873.769.204-63 VALDECI FERREIRA DA SILVA 87376920463-A
057.887.254-45 VANESSA DE FARIAS 05788725445-A
059.060.764-25 VILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 05906076425-A
Juripiranga-PB
CPF NOME DO DEVEDOR N∫ DO TÕTULO
031.101.954-45 EDVALDO MAURICIO FERREIRA 03110195445-A
853.239.774-34 JOSE MARIANO DE SOUZA 85323977434-A
012.222.734-46 JOSE PEDRO DOS SANTOS 01222273446-A
873.741.024-53 MARIA JOSE DA SILVA 87374102453-A
011.853.664-82 RENATO DA SILVA QUEIROZ 01185366482-A
044.090.364-59 SEBASTI√O FERNANDES DA SILVA 04409036459-A
024.681.934-07 SEVERINO PEDRO DOS SANTOS 02468193407-A

PEDRO ErmÌrio de Almeida Freitas Filho
Gerente Geral da agÍncia de Timba˙ba-PE do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

FICAMP S/A - Ind˙stria TÍxtil
CNPJ no 12.941.720/0001-30

AssemblÈia Geral Ordin·ria/Extraordin·ria
EDITAL DE CONVOCA«√O

S„o convidados os senhores acionistas da FICAMP S/A - Ind˙stria TÍxtil para se
reunirem, cumulativamente, em AssemblÈia Geral Ordin·ria e AssemblÈia Geral Extraordin·-
ria ‡s 09 (nove) horas do dia 05 de Outubro de 2009, na sua sede social, na Rua Manoel CÈsar
de Melo, S/N, BR 101 - Km 99, Distrito Industrial - MunicÌpio de Alhandra - PB.,  para deliberarem
sobre as seguintes ordens do dia: I ñ Ordinariamente: a) ApreciaÁ„o e votaÁ„o das contas dos
Administradores e das DemonstraÁıes Financeiras referentes ao exercÌcio social findo em
31.12.2008; b) EleiÁ„o da diretoria e fixaÁ„o da remuneraÁ„o dos diretores; II Extraordinaria-
mente: a) EliminaÁ„o do Conselho de AdministraÁ„o; b) AlteraÁ„o parcial e consolidaÁ„o do
Estatuto Social; c) Outros de interesses social. AVISOS AOS ACIONISTAS: A documentaÁ„o
a que se refere o Art. 133 da Lei n∫ 6.404/76, encontra-se no escritÛrio da sociedade, Alhandra
- PB., 01 de Setembro de 2009. Ass. Churchill Cavalcanti CÈsar - Presidente do Conselho de
AdministraÁ„o.

Responsavel.: AVERALDO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 175880678-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$310,00
Cedente: MIGUEL LEITE DA SILVA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053029
Responsavel.: COMERCIAL MINI PRECO LTDA
CPF/CNPJ: 005234667/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$195,75
Cedente: MARACANA ALIMENTOS LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051620
Responsavel.: DENIS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 267471384-49
Titulo: CED CRE BAN IND  R$  16.829,87
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A (BANCO
MULTIPL
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A (BAN-
CO MULTIPL
Protocolo: 2009 - 052440
Responsavel.: DULCE KELLY RODRIGUES DO
NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 031558534-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$141,00
Cedente: FRANCISCO PER DA SILVA COSME-
TICOS M
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053482
Responsavel.: FERNANDO RODRIGUES DA
SILVA
CPF/CNPJ: 082297564-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$80,00
Cedente: ROSSANA SOARES DE BRITO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049953
Responsavel.: FIALHO COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 007157805/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$709,15
Cedente: CASA NORTE LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053342
Responsavel: FM COM DE MAT DIDATICO LTDA 306
CPF/CNPJ: 005998839/0002-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,66
Cedente: COMBATE PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050343
Responsavel.: GEYSA KELLY DA SILVA CRUZ

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua C‚ndido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

1∫ O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

CPF/CNPJ: 010826747/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$269,96
Cedente: DICOPLAST DISTRIBUIDORA E
COMERCIO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053023
Responsavel.: LUIS ANTONIO RODRIGUES
DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 046110364-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$204,76
Cedente: N.N. PESSOA COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053283
Responsavel.: LUNATICA COM.DE MOV. E
ELETRODOMEST
CPF/CNPJ: 002375209/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.651,61
Cedente: MOVELARIA RUFATO LTDA - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053382
Responsavel.: MARCONDES DANTAS BONI-
FACIO
CPF/CNPJ: 026931144-03
Titulo: CHEQUER$2.280,00
Cedente: JACKSON MARTINS MONTEIRO
Apresentante: JACKSON MARTINS MONTEIRO
Protocolo: 2009 - 053175
Responsavel.: ROBERTA CRISTINA SOA-
RES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 977640274-72
Titulo: CHEQUER$445,00
Cedente: JACKSON MARTINS MONTEIRO
Apresentante: JACKSON MARTINS MONTEIRO
Protocolo: 2009 - 053174
Responsavel.: TC TECNOLOGIA LAV. E
SERV. LTDA
CPF/CNPJ: 002744596/0001-60
Titulo: DUP PRES SER IN  R$621,31
Cedente: 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051829
Responsavel.: UBIRATAN DE BARROS GUI-
MARAES
CPF/CNPJ: 036451934-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Cedente: CASA DO ESCAPAMENTO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050931

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, inti-
mo as pessoas fisicas e juridicas  acima ci-
tadas a virem pagar, ou darem por escrito  as
razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto
a rua Candido Pessoa No.31, nesta Cidade,
no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  03/09/2009
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

     Souto
ServiÁo notarial e registral

2∫ OFÕCIO DE PROTESTO - 5∫ OFÕCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDREA PATRICIO MIRANDA
DE ASSIS
CPF/CNPJ: 010413624/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$739,00
Cedente: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052590
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 010410065/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$332,93
Cedente: JOSE FERREIRA LEITE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051659
Responsavel.: JOAO FILIPE BARROS FILHO
CPF/CNPJ: 099666524-26
Titulo: CHEQUER$422,40
Cedente: UNIMED JOAO PESSOA-COOP DE
TRABALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB
MEDICO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050116
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
MIRANDA
CPF/CNPJ: 009325423/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$268,72
Cedente: DAY BRASIL S A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052231
Responsavel.: ALLAN BARBOSA PONTES
CPF/CNPJ: 137041414-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,00
Cedente: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG-
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052336
Responsavel: EDLEUZA MARIA TARGINO DE
LIMA
CPF/CNPJ: 806528244-04
Titulo: LETRA DE CAMBIOR$754,69
Cedente: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052398
Responsavel.: JOSE ANGELO LIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 191076171-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$205,41
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES
URGENTES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053199
Responsavel.: MARCIO FERREIRA PINTO

CPF/CNPJ: 039092577-20
Titulo: NT PROMISSORIAR$500,00
Cedente: EDILSON RODRIGUES DA SILVA
Apresentante: EDILSON RODRIGUES DA
SILVA
Protocolo: 2009 - 053178
Responsavel.: MARIA JOSE LINS SILVA
CPF/CNPJ: 707645224-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$22,90
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052126
Responsavel.: MODULADOS COMERCIO DE
MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 006200070/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$826,00
Cedente: PERLARE ALUMINIOS DO BRASIL
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052844
Responsavel.: REVENDEDORA DE GAS
ARAUJO LEMOS LTD
CPF/CNPJ: 005794198/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$270,87
Cedente: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052809
Responsavel: ROBERIO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 929140714-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$191,54
Cedente: VISAO GERAL SEGURANCA E VI-
GILANCIA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051939
Responsavel: ROBERIO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 929140714-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$191,54
Cedente: VISAO GERAL SEGURANCA E VI-
GILANCIA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051940
Responsavel.: RUMOS ENGENHARIA AMBI-
ENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 073034746/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,55
Cedente: MONTE & CIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052498

Em razao de que os supracitados devedores
nao foram encontrados ou se recusaram a acei-
tar a devida intimacao, em obediencia ao Art.15
da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo as pes-
soas fisicas e juridicas acima citadas a virem
pagar, ou darem por escrito as razoes que
tem,neste2o. Oficio de Protesto, a Praca 1817,
40 - Centro, nesta cidade, no prazo de 03 (tres)
dias uteis, a partir desta data, sob pena de se-
rem os referidos titulos PROTESTADOS, na
Forma da LEI.

Joao Pessoa,03/09/2009
Bela. MARIA ANGELA

SOUTO CANTALICE
- Titular -

Companhia de Processamento de Dados da ParaÌba- CODATA
PREG√O PRESENCIAL N∫ 01/2009

EXTRATO DO JULGAMENTO DE RECURSOS
Registro CGE: 09-00206-0
Considerando os Recursos interpostos, tempestivamente, pelas empresas ALERTA

SERVI«OS, CNPJ 04.427.309/0001-13 e SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA.,
CNPJ 08.243.787/0001-24 e, apÛs a manifestaÁ„o das contra razoes da PRIMETEC TER-
CEIRIZA«√O LTDA., o Pregoeiro analisou os recursos apresentados, instruiu o processo
com novas pesquisas de preÁos e julga IMPROCEDENTES os recursos interpostos e
mantÈm o resultado que habilitou e classificou a PRIMETEC como vencedora do Preg„o
n∫ 01/2009.

Jo„o Pessoa, 31 de agosto de 2009
JosÈ JerÙnimo de Ara˙jo

Pregoeiro
De Acordo,

HipÛlito Machado Raimundo de Lima
Diretor Presidente

PREG√O PRESENCIAL N∫ 01/2009
TERMO DE HOMOLOGA«√O

Registro CGE: 09-00206-0
O Diretor Presidente da Companhia de Processamento de Dados da ParaÌba - CODA-

TA, no uso de suas atribuiÁıes que lhe s„o conferidas pelo Estatuto Social, artigo 19,
HOMOLOGA o Preg„o Presencial n∫ 01/2009 de acordo com o relatÛrio do Prego-

eiro, pareceres da Assessoria JurÌdica e Controladoria Geral do Estado contidos no Pro-
cesso n∫. 19.204.000366/2009, sendo seu objeto adjudicado ‡ PRIMETEC TERCEIRIZA-
«√O LTDA., CNPJ: 10.665.646/0001-41, no valor de R$ R$ 7.562,27 (sete mil quinhentos
e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), mensais.

Jo„o Pessoa, 01 de setembro de 2009.
HipÛlito Machado Raimundo de Lima

Diretor Presidente

COMPANHIA PARAIBANA DE G¡S - PBG¡S
ATO DE RATIFICA«√O

Registro CGE N∫. 09-01053-0
RATIFICO o procedimento da Dispensa de LicitaÁ„o n∫. 001/2009, referente ‡ con-

trataÁ„o do remanescente dos serviÁos relativos ao contrato n∞ PBG¡S/DTC/GOPM. CT.
01.08.004, cujo objeto È a execuÁ„o dos serviÁos contÌnuos de operaÁ„o e manutenÁ„o
sistema de DistribuiÁ„o de G·s Natural da PBG¡S, e AUTORIZO a contrataÁ„o da empre-
sa TECMASTER SERVI«OS T…CNICOS LTDA, pelo valor de R$ 825.742,73 (oitocentos
e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e trÍs centavos), com
fundamento no Inciso XI, Art. 24 da Lei 8.666/93.

Jo„o Pessoa, 03 de agosto de 2009.
ANTONIO CARLOS FERNANDES R…GIS

Diretor Presidente

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫49/09

Registro CGE N∫09-00375-3
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria da Sa˙de, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria n∫187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna p˙-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n∫ 10.520/02 e suas
alteraÁıes, pelo decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no ‚mbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, realizar· licitaÁ„o na
sede deste Ûrg„o, situado a Av. D. Pedro II, n∫ 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 17/09/2009 ‡s 16:00 horas para: AquisiÁ„o de Equipamento
Hospitalar (Doppler Transcr‚niano).  Maiores informaÁıes e cÛpia completa de EDITAL
poder„o ser adquiridas na Comiss„o Permanente de licitaÁ„o, no endereÁo acima, ou no site
www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Sa˙de).

Jo„o Pessoa, 02 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

CONVITE N∫. 014/09
N∫. do Registro da CGE - 09.60237-2

ATO DE HOMOLOGA«√O E ADJUDICA«√O
DE ACORDO COM O RELAT”RIO FINAL DA COMISS√O ESPECIAL DE LICI-

TA«√O, HOMOLOGO O PROCEDIMENTO DO CONVITE N∫. 014/09, PARA RECUPE-
RA«√O DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DAS ALMAS, NA LOCALIDA-
DE RIACH√O II, NO MUNICÕPIO DE MARIZ”POLIS, NESTE ESTADO, E ADJUDICO
SEU OBJETO EM FAVOR DA CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL LTDA., COM PRO-
POSTA DE R$ 47.362,69 (QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS
REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CLASSIFICADA EM 1∫ LUGAR NO CER-
TAME LICITAT”RIO EM EPÕGRAFE.

JO√O PESSOA, 25 DE AGOSTO DE 2009.
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA

SECRET¡RIO EXECUTIVO

C O M U N I C A D O
A Empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEL WA LTDA - CNPJ N∞  04.968.198/0002-33
e Insc. Estadual n∞  16.141.440-0, situada na Rua Waldemar Galdino Naziazeno, 952, Conj.
Ernesto Geisel nesta Capital, comunica o extravio  de um equipamento emissor de cupons
fiscais da marca BEMATECH, 691 3 26 com numero de fabricaÁ„o  4708031072100, alÈm
de quatro (04) Talıes de Notas Fiscais de n∞s 0001 a 00200, da sÈrie 01 e cinco (05), de
n∞ 0001 a 00250 da sÈrie D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITA«√O

CONCORR NCIA N∫ 001/09
A Prefeitura Municipal de Mamanguape, Estado da ParaÌba, torna p˙blico para conhe-

cimento de quantos possam interessar que far· realizar atravÈs da Comiss„o Permanente de
LicitaÁ„o - CPL, devidamente instruÌda em processo administrativo, em sua sede na PraÁa
Antenor Navarro, 10 - 1∫ andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reuni„o da referida
Comiss„o, ‡s 10:00 horas do dia 06 de outubro de 2009, licitaÁ„o modalidade ConcorrÍncia,
do tipo menor preÁo, para execuÁ„o de obras de infra-estrutura b·sica no Bairro Gurguri,
neste MunicÌpio, correspondendo a construÁ„o de unidades habitacionais e de equipamentos
comunit·rios, e implantaÁ„o de pavimentaÁ„o a paralelepÌpedos e de galerias de ·guas plu-
viais. Recursos: do Tesouro Federal - Contrato de Repasse n∫ 0233382-39/2007 MC/CEF e
PrÛprios do MunicÌpio de Mamanguape, previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal n∫ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraÁıes posteriores. InformaÁıes: os
interessados poder„o ler ou adquirir cÛpia do Edital bem com obter maiores esclarecimentos
do certame, no endereÁo supracitado, no hor·rio das 08:00 ‡s 12:00 dos dias ̇ teis.

Mamanguape - PB, 01 de setembro de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARA⁄JO

Presidente da CPL

COMPANHIA PARAIBANA DE G¡S - PBG¡S
COMISS√O DE LICITA«√O

 AVISO DE LICITA«√O
TOMADA DE PRE«OS N∫. 007/09
Registro CGE N∫. 09-00374-5
A COMPANHIA PARAIBANA DE G¡S - PBG¡S, atravÈs da Comiss„o de LicitaÁ„o

constituÌda pela Decis„o DE PRE 021/08, de 29/12/2008, torna p˙blico para conhecimento
dos interessados a realizaÁ„o da licitaÁ„o na modalidade TOMADA DE PRE«OS N∫. 007/
09, regida pela Lei Federal N∫ 8.666/93. Data de Recebimento e Abertura das Propostas:
18/09/2009, ‡s 09h00min, cujo objeto È aquisiÁ„o pela PBG¡S de Conjuntos de Regulagem
e MediÁ„o (CRM¥s) e EstaÁıes Redutoras de Press„o Secund·rias (ERS¥s) para insta-
laÁ„o em clientes e sua interligaÁ„o ‡ Rede Geral de DistribuiÁ„o de G·s Natural da
PBG¡S. O Edital e seus respectivos anexos poder„o ser examinados no endereÁo eletrÙ-
nico da PBG¡S - http://www.pbgas.com.br, ou na Comiss„o de LicitaÁ„o, no endereÁo
mencionado no pre‚mbulo do Edital, a partir da data de sua publicaÁ„o, nos dias ̇ teis, de
08h00min ‡s 11h30min e de 14h00min ‡s 17h30min, e obtido mediante a apresentaÁ„o de
comprovante de depÛsito banc·rio no valor de R$ 50,00 (cinq¸enta reais), efetuado na conta
corrente n∞ 6503-X, AgÍncia n∞ 4362-1 do Banco do Brasil S/A, em favor da PBG¡S, cor-
respondentes ao custo de reproduÁ„o, a partir da data de sua publicaÁ„o. Jo„o Pessoa, 02
de setembro de 2009.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o
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Alta tem impacto de R$ 8 bilhões
no orçamento do próximo ano

SALÁRIO MÍNIMO

reajuste do salário mí-
nimo previsto no pro-
jeto de lei do Orçamen-

to de 2010 vai acarretar um im-
pacto de cerca de R$ 8 bilhões,
afirmou na última terça-feira o
ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Paulo Ber-
nardo.

O projeto encaminhado ao
Congresso na véspera prevê
aumento do salário mínimo
para R$ 505,90 no ano que vem.
Atualmente, o valor é de R$ 465.
Essa estimativa implica au-
mento de 8,8% do salário míni-
mo e, segundo o ministro, cada
1% de reajuste tem impacto de
pouco mais de R$ 910 milhões.

R$ 510 DESCARTADO
O ministro do Planejamento

não acredita que o mínimo che-
gue a R$ 510. “O reajuste tem
que obedecer a critérios que é o
INPC e PIB do ano anterior.
Cada real de aumento gera um
impacto muito alto”, disse.

Ele também já eliminou a cri-
se para o próximo ano. “A crise
acabou em 2009, a economia
está crescendo e gerando em-
pregos. A receita vai crescer”,
disse.

Quanto à proposta enviada
ao Legislativo o pedido foi para
preservar PAC e projetos soci-
ais. O ministro também descar-
ta a entrada de novos projetos.
“Despesas novas dificilmente
entrarão. O orçamento foi feito
de forma bem negociada. Este
ano não teve uma fila de minis-
tro pedindo para aumentar or-
çamento”, completou.

ARRECADAÇÃO
Na proposta de orçamento

federal de 2009, enviada em
agosto do ano passado ao Le-
gislativo, a previsão do gover-
no era de arrecadar R$ 522 bi-
lhões neste ano. Entretanto,
com os efeitos da crise, este nú-
mero caiu para R$ 465 bilhões
em julho. Para o próximo ano,

O Governo federal destina R$ 10 bi
para plano habitacional em 2010

DESTILARIA MIRIRI S/A - CNPJ/CPF N∞ 09.090.259/0001-45 torna p˙blico que a SUDE-
MA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
Emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n∞ 1627/2009 em Jo„o Pessoa, 1 de setembro de 2009 - Prazo:
180 dias, para a atividade de: ConstruÁ„o de Uma Ponte, na Fazenda Miriri s/n, MunicÌpio:
Santa Rita - UF:PB. Processo: 2009-003984/TEC/LI-0366.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JO√O PESSOA - CNPJ/CPF N∞  08.806.721/0001-03 torna
p˙blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a
LicenÁa  PrÈvia n∞  1599/2009 em Jo„o Pessoa, 28 de agosto de 2009 - Prazo: 348 dias, para
a atividade de: ImplantaÁ„o do Teatro Municipal com Anexo, na Rua DiÛgenis Chianca, 1777
- ¡gua Fria, MunicÌpio: Jo„o Pessoa - UF:PB. Processo: 2009-004170/TEC/LP-0041.

A Empresa TOB-LU COMERCIO DE CONFEC«‘ES E PRESENTES LTDA - CNPJ n∞
40.958.076/0001-49 e Insc. Estadual n∞ 16.092.865-6, situada na Av. General Edson Rama-
lho, 401 - Loja A - ManaÌra, nesta Capital,vem notificar o extravio do Livro de Registro de
OcorrÍncias de n∞ 01, da referida empresa, conforme B.O de 02.09.09.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT…
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO N∫ 016/2009 - TOMADA DE PRE«O N∫ 010/2009
A Prefeitura Municipal de CuitÈ, atravÈs da sua Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o,

observados as exigÍncias da Lei Federal n∫ 8.666/93, torna p˙blico, o resultado da Tomada
de PreÁo n∫ 010/2009, na modalidade, Menor PreÁo, destinada a aquisiÁ„o de Pneus, C‚-
maras e Protetores de Aro, realizado no dia 15 de junho de 2009, ·s 10:00 horas, na sala de
licitaÁıes da Prefeitura, situada ‡ Rua 15 de novembro, 159, 1∫ andar, Centro, CuitÈ/PB,
onde foi declarada vencedora a empresa licitante NR COM…RCIO E DISTRIBUIDORA
DE PNEUS E PE«AS PARA VEÕCULOS LTDA, CNPJ 06.162.337/0001-81, somando um
valor total de R$ 50.824,00. Os interessados poder„o obter maiores informaÁıes junto a
Comiss„o de Permanente de LicitaÁ„o no endereÁo acima mencionado de segunda a sexta-
feira das 08:00 ‡s 11:00 horas ou pelo telefone 83-3372-2246.

CuitÈ-PB, 28 de agosto de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
TERMO DE ADJUDICA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫.013/2009
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de CuitÈ/PB, torna p˙blico para conhecimento

de todos os interessados que adjudica os itens 01, 14, 16, 17, 26, 28, 29, 31, 35, 52, 53, 54,
55, 65, 80, 81 a 86 e 91 a 94 no valor total de R$ 36.077,39 em favor de ELETRONOR
ENGENHARIA E COM…RCIO LTDA, os itens 03, 07, 09, 10, 12, 21, 22, 27, 32, 34, 37, 39,
42, 46, 47, 58, 60, 69, 73, 74, 75, 87 e 105 no valor total de R$ 17.319,90 em favor de VIANA
MATERIAIS DE CONSTRU«’ES LTDA, os itens 02, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 19, 20,
23, 24, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 56, 59, 68, 70, 71, 72, 76 no valor total de R$
27.848,70, em favor de RAMILDO VANDERLEY DE MEDEIROS COSTA, os itens 25, 30,
38, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 78, 79, 89 e 90 no valor total de R$ 23.709,00 em favor de
CWC DISTRIBUIDORA LTDA do processo licitatÛrio na modalidade Preg„o Presencial
n∫.013/2009, que tem como objeto a aquisiÁ„o material elÈtrico destinado as Secretarias e
Programas desta Prefeitura.

CuitÈ ñ PB, em 31 de agosto de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
TERMO DE HOMOLOGA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫.013/2009
A Prefeitura Municipal de CuitÈ/PB, por intermÈdio de seu Pregoeiro, torna p˙blico

que o Exma. Sra. Prefeita desta Cidade, homologou nesta data a adjudicaÁ„o do objeto desta
licitaÁ„o ‡ s empresas ELETRONOR ENGENHARIA E COM…RCIO LTDA CNPJ
08.527.137/0001-00 no valor total de R$ 36.077,39, VIANA MATERIAIS DE CONSTRU-
« ’ES LTDA CNPJ 12.918.942/0001-32 no valor total de R$ 17.319,90, RAMILDO VAN-
DERLEY DE MEDEIROS COSTA CNPJ 10.346.535/0001-72 no valor total de R$ 27.848,70
e CWC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 03.538.267/0001-25 no valor total de R$ 21.699,00
perfazendo um valor Global de R$ 101.642,78.

CuitÈ ñ PB, em 02 de setembro de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«OS N∫ 00021/2009
A Prefeitura municipal de Sousa torna p˙blico que far· realizar atravÈs da Comiss„o

Permanente de LicitaÁ„o, sediada na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB,
‡s 09:00 horas do dia 17 de setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade TOMADA DE PRE-
«OS, do tipo menor preÁo global, para: Obras de pavimentaÁ„o em paralelepÌpedos sobre
colch„o de areia em diversas ruas do municÌpio de Sousa, conforme planilha anexa.  Fun-
damento legal: Lei Federal n∫ 8.666/93. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas
dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 02 de Setembro de 2009
AUDILENE DE ANDRADE

Presidente da CPL

EDSON DOMINGUES NOGUEIRA - CNPJ/CPF N∞ 030.150.504-78 torna p˙blico que a
SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de
OperaÁ„o n∞ 1619/2009 em Jo„o Pessoa, 1 de setembro de 2009 - Prazo: 1460 dias, para
a atividade de: EdificaÁ„o Multifamiliar (8 Unidades Habitacionais), dotada de sistema
individual de esgotamento sanit·rio, na QD E1 - Lotes 03 e 04 - Loteamento Costa do Marlin.
MunicÌpio: Pitimb˙ - UF:PB. Processo: 2008-007614/TEC/LO-2377;

PREFEITURA MUNICIPAL DE S√O JOS… DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITA«√O  - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00032/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - S„o JosÈ da Lagoa Tapada - PB,
‡s 09:30 horas do dia 16 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do
tipo menor preÁo, para: Fornecimento parcelado de material de limpeza destinados a diver-
sas secretarias do municÌpio. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento le-
gal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 132/2008. InformaÁıes: no hor·rio das
08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

S„o JosÈ da Lagoa Tapada - PB, 02 de Setembro de 2009
JO√O JUCELIO SILVA DO VALE
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE S√O JOS… DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITA«√O  - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00033/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - S„o JosÈ da Lagoa Tapada - PB,
‡s 10:30 horas do dia 16 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do
tipo menor preÁo, para: Fornecimento di·rio e parcelado de gÍneros alimentÌcios. Recur-
sos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto
Municipal n∫ 132/2008. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no
endereÁo supracitado.

S„o JosÈ da Lagoa Tapada - PB, 02 de Setembro de 2009
JO√O JUCELIO SILVA DO VALE
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE S√O JOS… DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITA«√O  - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00034/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - S„o JosÈ da Lagoa Tapada - PB,
‡s 13:30 horas do dia 18 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do
tipo menor preÁo, para: Fornecimento di·rio e parcelado de frutas e verduras destinados as
atividades da Secretaria de EducaÁ„o do MunicÌpio. Recursos: previstos no orÁamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 132/2008.
InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

S„o JosÈ da Lagoa Tapada - PB, 02 de Setembro de 2009
JO√O JUCELIO SILVA DO VALE
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«O N∫ 00013/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o, se-

diada na Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, ‡s 09:30 horas do dia 18 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Tomada de PreÁo, do tipo menor preÁo, para: Con-
trataÁ„o de empresa para fornecimento parcelado de peÁas destinado a manutenÁ„o dos
veÌculos da Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes posteriores. InformaÁıes: no hor·rio das
08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

Nazarezinho - PB, 02 de Setembro de 2009
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE
Presidente da Comiss„o

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITA«√O  - TOMADA DE PRE«O N∫ 00019/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o, se-

diada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, ‡s 09:00 horas do dia
18 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Tomada de PreÁo, do tipo menor preÁo, para:
ContrataÁ„o de empresa especializada para a organizaÁ„o e elaboraÁ„o de concurso p˙-
blico para provimento de cargos do quadro efetivo da AdministraÁ„o Municipal de Apare-
cida. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 8.666/93
e suas alteraÁıes posteriores. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias
˙teis, no endereÁo supracitado.

Aparecida - PB, 02 de Setembro de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Presidente da Comiss„o

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
EDITAL DE LEIL√O N. 01/2009

OBJETO: AlienaÁ„o de um veÌculo automotor, tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire 1.0
e uma Caminhonete com carroceria fechada adaptado para ambul‚ncia, considerados in-
servÌveis para administraÁ„o p˙blica, por estarem pÈssimas condiÁıes de uso, conforme
anexo I do Edital; DIA E HORA DA ARREMATA«√O: 18 de setembro de 2009, ‡s 14:00;
NORMA LEGAL: Lei 8.666/93; EDITAL E INFORMA«’ES: Na Prefeitura Municipal de
Aparecida, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, no hor·rio das
08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis.

Aparecida - PB, 02 de setembro de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Presidente da Comiss„o

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITA«√O  - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00028/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, ‡s 10:30 horas do
dia 18 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo,
para: AquisiÁ„o de equipamentos destinados ‡ manutenÁ„o da Academia da Terceira Idade,
conforme termo de referÍncia do edital. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 233. InformaÁıes: no hor·rio
das 08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.

Aparecida - PB, 02 de Setembro de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS†
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00030/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Coronel JuvÍncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, ‡s 10:00 horas
do dia 17 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor
preÁo, para: AquisiÁ„o parcelada de gÍneros alimentÌcios, condimentos diversos e material
de limpeza. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫
10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 012/2009. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00
horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 02 de Setembro de 2009
FRANCISCO WANDERLEY FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE PREG√O - PREG√O PRESENCIAL N∫. 003/2009
OBJETO: AQUISI«√O DE 01 VEÕCULO 0 KM COM QUATRO PORTAS  DESTI-

NADOS A SECRETARIA DE SA⁄DE DESTE MUNICÕPIO, CONFORME SOLICITA«√O.
TIPO: Menor PreÁo
DATA DA ABERTURA: 17/09/2009 ñ Hor·rio: 10:00 Horas
LEGISLA«√O APLIC¡VEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poder„o ser fornecidos na Prefeitura Municipal de EMAS-

PB, atravÈs do Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da Prefeitura na sala de licitaÁıes
na Av. Vice Prefeito Jo„o Kennedy Gomes Batista, s/n, centro, Emas-PB.

EMAS-PB, 02 DE SETENBRO DE 2009.
ESDRAS DIAS MENDON«A

PREGOEIRO

estima-se que a arrecadação
atinja R$ 545 bilhões.

Essa diferença de R$ 80 bi-
lhões foi vista com otimismo
pelo ministro. “Não considero
que nós estamos com o pé na
lama. Estamos apertados. A re-
ceita que estamos prevendo
para este ano é um pouco mai-
or do que a do ano passado. Mas
trabalhamos com a previsão de
que a economia cresça 4,5%,
particularmente acho que vai
crescer um pouco mais e volte
ao padrão do ano passado”,
comentou.

Mesmo com o otimismo para
o aumento de receitas, Paulo
Bernardo foi cauteloso. “Vai ter
aumento da receita do ano que
vem, mas vai ser compatível ao
previsto no ano passado. Nes-
ses dois anos a receita caiu
muito, não vamos arrebentar
a boca do balão de receita, vai
voltar ao patamar que estava
para mostrar que superamos
de vez a crise”, endossou.

Com um volume inédito de
recursos em subsídios para a
população de baixa renda, o
novo plano habitacional do go-
verno Lula é a principal ino-
vação do projeto de Orçamen-
to da União para o ano eleito-
ral de 2010.

Batizado de Minha Casa, Mi-
nha Vida, o programa terá, se-
gundo dados parciais divulga-
dos anteontem, R$ 10 bilhões
para despesas a fundo perdi-
do, a maior parte destinada a
famílias com renda até três sa-
lários mínimos. Pelas regras já
definidas pelo governo, as fa-
mílias mais pobres pagarão
prestações mensais que vão

variar de R$ 50,00 a 10% de sua
renda.

Em tese, os gastos deveriam
começar com R$ 6 bilhões até
dezembro, mas, a quase tota-
lidade do dinheiro, que nem foi
incluído ainda no Orçamento
de 2009, ficará mesmo para o
próximo ano.

O projeto de Orçamento já
foi entregue ao Congresso pelo
ministro do Planejamento
Paulo Bernardo, que disse não
acreditar em uma eventual re-
sistência da oposição ao novo
programa. “Acho que vai ha-
ver um reconhecimento de to-
dos de que é importante man-
ter o subsídio do programa.”
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O técnico do Botafogo,
Estevam Fernandes, disse que a
equipe vem correspondendo na
parte técnica e física, mas precisa
crescer dentro de campo em nível
de maturidade e também de
malandragem, no bom sentido.

"Estevam quer o
Botafogo com
malandragem

Jogos entram na fase final

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

s Jogos Escolares da Pa-
raíba, faixa etária 15-17
anos, etapa regional

João Pessoa, entram em sua reta
final hoje, dia 3. Os vencedores
se classificam para a etapa es-
tadual, que ocorrerá na cidade
de Patos no próximo mês, quan-
do, os campões, participarão
das Olimpíadas Escolares Bra-
sileiras que acontecerá no perí-
odo de 5 a 15 de novembro em
Maringá e Londrina, municípi-
os paranaenses.

Hoje haverá disputas nas mo-
dalidades de handebol mascu-
lino e feminino, no Ronaldão;
futebol de campo, no Unipê;
basquete masculino e feminino,
nos ginásios do Pio X, Master e
no voleibol feminino, desta fei-
ta no ginásio da Universidade
Federal da Paraíba.

Um dos momentos mais es-
perados hoje, na etapa João
Pessoa dos Jogos Escolares é no
que diz respeito à modalidade
de futsal masculino, uma vez
que ocorrerão as semifinais. Os
quatro melhores times foram
definidos no início da noite de
ontem. As semifinais serão hoje
no ginásio de esportes da Vila
Olímpica Ronaldo Marinho,
antigo Dede, no Bairro dos Es-
tados.

POÇOS DE CALDAS
A delegação paraibana na fai-

xa etária 12-14 anos, campeã
dos Jogos Escolares 2009, ulti-
ma os preparativos visando
viagem para Poços de Caldas,
região Sul de Minas Gerais. É
que eles estarão representando
a Paraíba nas Olimpíadas Es-
colares Brasileiras.

A viagem ocorrerá no pró-
ximo dia 8, uma vez que a
abertura das Olimpíadas está
programada para o dia 10. O
evento prossegue até o dia 20
deste mês.

Além de disseminar e incen-
tivar a prática esportiva, a rea-
lização das Olimpíadas Escola-

res implica em um comprome-
timento do município ou do
Estado com melhorias em ins-
talações esportivas. Outro ob-
jetivo das Olimpíadas Escola-
res, que é divulgar noções de
cidadania aos jovens atletas,
ganha ainda mais importância
com a expansão do evento pe-
las regiões do Brasil. São reali-
zadas diversas atividades edu-
cacionais e culturais paralelas
ao programa de competições,
que vão de exposições fotográ-
ficas à exibição de filmes e pe-
ças teatrais.

O objetivo destas atividades
é incentivar a integração e a
inclusão social através do es-
porte. A presença de ídolos do
esporte brasileiro, medalhistas
olímpicos e pan-americanos,
batizados de Embaixadores
das Olimpíadas Escolares tam-
bém serve de exemplo para os
jovens atletas.

Criadas em 2005, as Olimpía-
das Escolares têm inspiração no
modelo olímpico e proporcio-
nam um alto padrão de servi-
ços (acomodações, transportes,
instalações) para os participan-
tes.

O papel do professor de Edu-
cação Física também é desta-
cado nas Olimpíadas Escolares,
já que a prática esportiva tem
uma importante função com-
plementar para a educação pe-
dagógica nas escolas da rede
pública e privada de todo o
país. O evento tem a função de
incentivar a prática esportiva
e exaltar a importância e a fi-
gura do professor de Educação
Física na formação do cidadão.

Campina Grande sedia neste fim
de semana a quarta edição Taça
Paraíba de Futsal. Setecentos atle-
tas estarão reunidos para dispu-
tar os títulos nas categorias Sub-7,
Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-
17 masculino e feminino e femini-
no aberto. O evento acontece de 4 a
7 deste mês.

A competição reunirá 49 equi-
pes de 25 entidades. Participa-
rão atletas dos Estados da Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe. A rodada de abertura

acontece amanhã (4) às 15 ho-
ras, no ginásio do Cerc Mirante
com o jogo entre o colégio Al-
fredo Dantas e os Craques do
Futuro, ambos de Campina
Grande.

Durante os quatro dias, os
jogos serão realizados nos gi-
násios do colégio Estadual da
Prata, Cerc Mirante e CAD. A
previsão dos organizadores é
que até o final da competição
95 partidas movimentem as
equipes. O campeão de cada ca-

tegoria receberá premiação
em dinheiro.

A Quarta Taça Paraíba de Fut-
sal terá a participação de equi-
pes tradicionais do futebol nor-
destino. O Sport Club do Recife,
Santa Cruz-PE, Náutico-PE,
Auto Esporte-PB e Treze-PB ins-
creveram equipes.

A competição é promovida
pela Liga Borborema de Futsal
e conta com o apoio da Federa-
ção Paraibana de Futsal.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

CATEGORIA DE 15 A 17 ANOS

Taça Paraíba de Futsal reúne 700 atletas
em Campina Grande no fim de semana

O
#
Hoje ocorrem as
semifinais do futsal
masculino no ginásio da
Vila Olímpica Ronaldo
Marinho, no antigo Dede

Os jogos de handebol dos Jogos Escolares da Paraíba estão sendo disputados no ginásio do Ronaldão
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  BRANCO LUCENA



Raposa viaja para
jogo em Campinas

Se não têm feito gols ou bons
jogos no Brasileirão, os times
que estão ameaçados pelo
rebaixamento começam a gastar
um bom tempo fazendo contas.
Após 22 rodadas, o matemático
Tristão Garcia, do site InfoBola,

"Matemático faz
as contas para
sair da degola

O
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O técnico Andrade elogiou
bastante as chegadas do zagueiro
Álvaro e do volante Maldonado
(foto). Segundo o treinador
Rubro-Negro, os dois jogadores
deram mais experiência para o
jovem elenco do Fla. “Sempre
soube que os jogadores que

"Andrade elogia
novos reforços

estavam no Departamento Médico
iriam voltar. Ainda bem que já
tivemos as voltas do Léo Moura e
do Petkovic. Chegaram ainda
jogadores experientes, que
melhoraram ainda mais a
qualidade e a força do elenco.
Agora eu tenho mais opções. Vou
conversar com o Maldonado para
ver como ele está se sentindo.
Pode ser que ele comece a partida
de domingo como titular”.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O atacante Edmundo disse, em entrevista, que o Cam-
pinense não pode se iludir com a boa fase no returno e
tem de jogar ainda mais determinado, principalmente
diante de um adversário que está na zona de acesso. Ele
está certo porque a tempestade ainda não passou, ape-
sar dos ventos terem diminuído depois de muita turbu-
lência no primeiro turno. Todos sabem que o Guarani é
o grande favorito da partida, mas não significa dizer que
a vitória do time campineiro está sacramentada. Cabe
aos jogadores do Campinense manterem a mesma de-
terminação dos últimos cinco jogos e tentar surpreen-
der adversário no Brinco de Ouro. Ano passado, na dis-
puta do octogonal da Série C, jogando em Campinas o
Rubro-Negro não perdeu. Empatou em 1 a 1 e saiu na
frente do marcador. Pensamento positivo é fundamen-
tal a esta altura da competição.

Pensamento positivo

Lúcio é punido no América
As confusões promovidas pelo atacante paraibano Lúcio na

vitória sobre o Guarani finalmente trouxeram punição ao ata-
cante. É o que confirma a diretoria do América-RN, na noite de
terça-feira. Por desentendimentos com o volante Jackson e ges-
tos para a torcida quando foi substituído, Lúcio será multado
em 30% dos salários. Apesar disso, o atacante mostrou que os
problemas já foram superados. No treinamento de terça, Lúcio
deu um forte abraço em Jackson, acabando com os rumores de
mau relacionamento entre ambos.

Botafogo
O Botafogo confirmou para domingo, no estádio Almeidão,

às 16 horas, a realização de um amistoso contra o Alecrim, de
Natal, que faz bela campanha no Campeonato Brasileiro da
Série D, onde se encontra na terceira fase. Nesta quianta-feira,
os jogadores vão treinar pela manhã na Maravilha do Con-
torno e à tarde está previsto um treino tático no campo do
Unipê. Na sexta-feira ás 15 horas, no campo da Oceania, o
técnico Anthony Santoro comanda um coletivo quando defi-
ne a equipe para enfrentar o Alecrim.

Alan Kardec
Alan Kardec não é mais jo-

gador do Vasco. O atacante
acertou, por empréstimo até
o fim de maio de 2010, sua ida
para o Internacional. O joga-
dor, que disputou 93 partidas
com a camisa cruzmaltina e
marcou 24 gols, está feliz com
o novo clube. A tendência é
de que ele seja apresentado
oficialmente pela diretoria
colorada, hoje, após realizar
todos os exames médicos.
Além de poder defender o In-
ter na sequência do Campeo-
nato Brasileiro, Alan Kardec
terá a chance de disputar a
Copa Sul-Americana.

Hipócrates
O time de futsal femini-

no do Colégio Hipócrates
do Bairro dos Estados
conquistou o título de
campeão da etapa regio-
nal dos Jogos Escolares da
Paraíba ao derrotar na
partida final o QI Manga-
beira pelo placar de 4x2,
em jogo realizado na ma-
nhã de terça-feira (1º), no
ginásio da Vila Olímpica
Ronaldo Marinho. A com-
petição é uma realização
da Secretaria Estadual de
Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel).

Marcos Lima
REPÓRTER

Campinense Clube já
está em Campinas-SP,
onde, nesta sexta-feira,

dia 4, enfrenta no estádio Brin-
co de Ouro da Princesa a equi-
pe do Guarani, pela 22ª Roda-
da da Série B do Campeonato
Brasileiro de 2009. O time pa-
raibano busca a invencibilida-
de de seis jogos, já que há cinco
partidas não conhece derrotas.
Com 20 pontos na tabela de
classificação e ocupando a vice-
lanterna da Segundona, a Ra-
posa tenta deixar de uma vez
por toda a incômoda situação
na zona de rebaixamento.

Para a partida contra o Gua-
rani-SP, a novidade no Rubro-
Negro é o retorno do volante
Henrique que não atuou contra
o Brasiliense, em Campina

Grande. O jogador teve que
cumprir suspensão automáti-
ca por ter levado o terceiro car-
tão amarelo.

O adversário do Campinen-
se Clube está na terceira posi-
ção na classificação geral com
37 pontos em 21 jogos disputa-
dos. No último encontro entre
os dois times, pela terceira ro-
dada da Série B, em 19 de maio
passado, a equipe paulista ven-
ceu nos domínios da Raposa
(no estádio Amigão, em Cam-
pina Grande) por 2x1.

"Vamos tentar dar o troco. O
Campinense Clube vive uma
boa fase, estamos em novos
horizontes e assim como ven-
cemos o Duque de Caxias no Rio
de Janeiro, temos forças sufici-
entes para deixar a cidade de
Campinas, em São Paulo com
três pontos. Trata-se de uma
grande equipe, mas estamos

aponta sete equipes entre as
candidatas a jogar a Série B do
próximo ano. Os casos mais
graves são de Fluminense e
Sport, lanterna e penúltimo,
respectivamente. Nos cálculos do
especialista, ambos aparecem
com risco de 93% de cair. De
acordo com ele, um número
assustador. De acordo com
Tristão, o número mágico para
não cair na Série A é 48 pontos.

prontos para o desafio", afir-
mou nesta quarta-feira, dia 2, o
treinador Freitas Nascimento.

Enquanto o volante Henrique
retorna ao time principal, a equi-
pe do Campinense não poderá
contar com o meia Washington.
Na partida contra o Brasilien-
se, em que o time paraibano ven-
ceu por 1x0, gol do atacante Ed-
mundo, o atleta recebeu o ter-
ceiro cartão amarelo e será des-
falque certo na partida de ama-
nhã contra o Guarani.

A viagem do Rubro-Negro
para Campinas ocorreu no iní-
cio da tarde de ontem, do Aero-
porto Castro Pinto, em Bayeux,
na Grande João Pessoa. Os ata-
cantes Almir, Edmundo, Mar-
celinho e Negreiros foram es-
colhidos por Freitas Nascimen-
to. Fábio Júnior não viajou com
o elenco.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Delegação segue otimista para enfrentar o Guarani e se vingar da derrota do
primeiro turno por 2 a 1 no Amigão. A novidade será a volta do volante Henrique

O volante Henrique está de volta ao time do Campinense no jogo de amanhã contra o Guarani, em Campinas

REPRODUÇÃO
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“Paraíba democrática, terra amada”

Lucas não teme os argentinos
Volante da Seleção Brasileira prevê jogo complicado em Rosário diante da grande rivalidade e do estádio, este menor que o Monumental de Nuñez

Argentina costuma
mandar seus jogos no
Monumental de Núñez,

estádio localizado em Buenos
Aires e com capacidade para
mais de 65 mil pessoas. Entre-
tanto, o duelo com o Brasil no
sábado (5), às 21h30, pelas Eli-
minatórias Sul-Americanas, foi
transferido para o Gigante de
Arroyito, em Rosário, a pedido
do técnico Diego Maradona.

A rivalidade entre Brasil e
Argentina ultrapassa os limi-
tes do campo, as provocações e
as conquistas de cada seleção.
Até os números do confronto
viraram tema de disputa. Nos
dias que antecedem o encontro
entre as equipes, marcado para
as 21h30 do próximo sábado,
em Rosário, os anfitriões levan-
taram uma questão estatística:
reivindicam a igualdade histó-
rica do clássico.

Insatisfeitos com os dados
usados pela Seleção Brasileira,
os argentinos recorreram ao
passado para contestar a inclu-
são de três partidas no históri-
co do duelo. Coincidência ou
não, as três partidas colocadas
em dúvida pelos hermanos fo-
ram vencidas pelos pentacam-
peões mundiais.

O estádio comporta pouco
mais de 40 mil pessoas e tem
como característica ser um al-
çapão. O volante Lucas, que
volta a fazer parte do elenco do
técnico Dunga após um tempo
afastado, pediu dicas para seu
companheiro de Liverpool, o
volante argentino Mascherano.

"Conversei com o Maschera-
no para saber como era o gra-
mado de Rosário. Sei que é um
campo apertado, mas temos
experiência para lidar com
isso", observou o atleta de 22
anos.

A Argentina apresenta a se-
gunda melhor campanha como
mandante, atrás de Paraguai e
à frente do Brasil. Foram cinco
vitórias e dois empates em casa
- aproveitamento de 81% -, en-
quanto o time pentacampeão
mundial ganhou quatro vezes
e empatou três em território
nacional.

"A gente tem de se preocupar
com a Argentina como um
todo. A torcida vai fazer a par-
te dela, mas não entra em cam-
po, e a gente vai saber levar isso
aí", endossou Felipe Melo.

"Gosto de jogo assim. É um
campo pequeno e a seleção está
preparada para tudo", comen-
tou Luís Fabiano. "Espero um

jogo pegado, e precisamos apro-
veitar os espaços que eles ofe-
recerem."

Desde que o torneio qualifi-
catório passou a ser disputado
por pontos corridos e em turno
e returno, o Brasil enfrentou o
arquirrival duas vezes fora de
casa e perdeu as duas.

RANKING
 O Brasil manteve a lideran-

ça do ranking da Fifa em agos-
to, assim como também não se
alteraram as segunda e tercei-
ra posições, enquanto o México
segue subindo aproveitando o
bom momento da equipe sob o
comando do técnico Javier
Aguirre.

O Brasil, que venceu a Estô-
nia por 1 x 0 em amistoso no
mês passado, possui uma série
invicta de 17 partidas, com
nove vitórias consecutivas, e é
seguido por Espanha e Holan-
da, respectivamente, na lista
da Fifa.

O México subiu seis posições,
para o 24º lugar, depois de ven-
cer os Estados Unidos por 2 x 1
pelas Eliminatórias da Copa do
Mundo, em sua segunda vitó-
ria sobre os norte-americanos.

Os Estados Unidos estão na
11ª posição e continuam como
o país da Concacaf mais bem
posicionado da lista.

A Austrália, melhor equipe
colocada da confederação asi-
ática, subiu duas posições
para o 14o lugar, melhor colo-
cação da história. A Costa do
Marfim, melhor equipe africa-
na, perdeu duas posições e
ocupa o 20o lugar.

Corinthians já
dá como certa
a renovação
de Ronaldo

Embora o atacante Ronaldo
ainda se recuse a falar sobre os
seus planos para 2010, o presi-
dente do Corinthians já dá
como certa a permanência do
astro no Parque São Jorge. An-
drés Sanchez conta com o joga-
dor na temporada do centená-
rio corintiano.

"Tenho certeza de que ele con-
tinuará aqui, mas não posso
confirmar ainda, porque não
assinamos contrato. Estamos
conversando. Queremos que
ele fique, e isso já é um grande
caminho", disse o mandatário.

O próprio Sanchez lembrou,
no entanto, que a burocracia
não é um empecilho para ga-
rantir a futura renovação do
contrato de Ronaldo, com ven-
cimento no final do ano. "Apre-
sentamos o jogador no ano pas-
sado antes mesmo de ele assi-
nar contrato", ponderou.

A expectativa do presidente é
a de que Ronaldo encerre a car-
reira no Corinthians e continue
a divulgar o clube no exterior
depois que se aposentar. Andrés
Sanchez só discorda que o ata-
cante seja o principal "patrimô-
nio" corintiano: "O maior par-
ceiro do Corinthians não é o
Ronaldo, e sim a torcida".

Aos 99 anos de fundação,
completados na última terça-
feira, o Corinthians reconhece
que o principal presente ainda
não está em mãos, o título da
Libertadores, mas se aproveita
da condição de classificado ao
torneio sul-americano de 2010
para traçar projetos ambiciosos.

O plano é ter Juan Román Ri-
quelme no meio-campo para o
ano do centenário do clube. O
Corinthians ainda considera
viável a vinda do meia argen-
tino, e argumenta que a contra-
tação do atacante Ronaldo, pro-
vou que nada é impossível.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O volante Lucas (D) se exercitando na sala de musculação da Granja Comary. Ele diz não temer os argentinos

Ronaldo ainda em recuperação

A

Os jogadores do Fluminense
foram pegos de surpresa com
a notícia da demissão de Re-
nato Gaúcho. A contratação de
Cuca, que poderia se tornar um
problema para Ruy, não inco-
moda. O lateral direito teve de-
savenças com o treinador no
Botafogo, mas afirmou que o
momento é de pensar somente
no sucesso do time.

"Não tenho problema com
ninguém. Aqui não terá espa-
ço para vaidade ou orgulho
pelo momento. Temos que
pensar em ajudar o Flumi-
nense a sair desta situação.
Não será o título que tanto a
diretoria queria, mas lutare-
mos até o fim", prometeu.

Cuca terá a semana para
trabalhar a equipe que encara
o Náutico no próximo domin-
go, no Maracanã, pelo Cam-
peonato Brasileiro. O Flumi-
nense é o lanterna da compe-
tição, com 16 pontos, a sete do

Ruy diz que não terá nenhum
problema com o técnico Cuca

Santo André, primeiro fora da
zona de rebaixamento.

Faltando 16 jogos para o fi-
nal do Campeonato Brasilei-
ro, o Fluminense apresenta
uma situação desesperadora
na competição nacional - é o
último colocado. Mesmo as-
sim, o atacante Roni se recu-
sa a fazer contas, pois, para
ele, apenas conquistando vi-
tórias o time carioca poderá
tentar escapar da degola.

"Não podemos pensar em
pontuação, porque não estamos
ganhando. Não adianta nossos
adversários diretos perderem
se nós não fazermos nossa par-
te. A preocupação tem que ser
com nossa equipe", afirma Roni
à Rádio Globo.

Apesar da situação com-
plicada ninguém no clube
admite o rebaixamento e to-
dos acerditam que a chegada
de Cuca irá dar um novo âni-
mo ao Tricolor carioca.

Cuca assume o
Fluminense com
a missão de
evitar o
rebaixamento

CBFNEWS/DIVULGAÇÃO

PHOTOCAMERA
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Feliz aniversário

ContoContoContoContoConto

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

A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram
de Olaria estavam muito bem vestidos porque a visita
significava ao mesmo tempo um passeio a Copacaba-
na. A nora de Olaria apareceu de azul-marinho, com
enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga
sem cinta. O marido não veio por razões óbvias: não
queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher para
que nem todos os laços fossem cortados - e esta vinha
com o seu melhor vestido para mostrar que não preci-
sava de nenhum deles, acompanhada dos três filhos:
duas meninas já de peito nascendo, infantilizadas em
babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino
acovardado pelo terno novo e pela gravata.

Tendo Zilda - a filha com quem a aniversariante mo-
rava - disposto cadeiras unidas ao longo das paredes,
como numa festa em que se vai dançar, a nora de Ola-
ria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de
casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca
em bico, mantendo sua posição de ultrajada.

[...] Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a
babá. O marido viria depois. E como Zilda - a única mu-
lher entre os seis irmãos homens e a única que, estava
decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a
aniversariante - e como Zilda estava na cozinha a ulti-
mar com a empregada os croquetes e sanduíches, fica-
ram: a nora de Olaria empertigada com seus filhos de
coração inquieto ao lado; a nora de Ipanema na fila oposta
das cadeiras fingindo ocupar-se com o bebê para não en-
carar a concunhada de Olaria; a babá ociosa e uniformi-
zada, com a boca aberta. E à cabeceira da mesa grande a
aniversariante que fazia hoje oitenta e nove anos.

[...] Até que às quatro horas entrara a nora de Olaria
e depois a de Ipanema.

Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria
nem um segundo mais a situação de estar sentada de-
fronte da concunhada de Olaria - que cheia das ofensas
passadas não via um motivo para desfitar desafiadora a
nora de Ipanema - entraram enfim José e a família.

Os músculos do rosto da aniversariante não a inter-
pretavam mais, de modo que ninguém podia saber se
ela estava alegre. Estava era posta á cabeceira. Trata-
va-se de uma velha grande, magra, imponente e more-
na. Parecia oca.

 - Oitenta e nove anos, sim senhor! disse José, filho mais
velho agora que Jonga tinha morrido. - Oitenta e nove
anos, sim senhora! disse esfregando as mãos em admi-
ração pública e como sinal imperceptível para todos.

[...] A velha não se manifestava.
[...] Então, como se todos tivessem tido a prova final

de que não adiantava se esforçarem, com um levantar
de ombros de quem estivesse junto de uma surda, con-
tinuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primei-
ros sanduíches de presunto mais como prova de ani-
mação que por apetite, brincando de que todos esta-
vam morrendo de fome.

[...] Na cabeceira da mesa já suja, os copos macula-
dos, só o bolo inteiro - ela era a mãe. A aniversariante
piscou os olhos.

E quando a mesa estava imunda, as mães enerva-
das com o barulho que os filhos faziam, enquanto as
avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então
fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela
do bolo, uma vela grande com um papelzinho colado
onde estava escrito "89".

[...] Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da
vela acesa, meditava como junto de uma lareira.

Escolheram o bisneto menor que, debruçado no colo da
mãe encorajadora, apagou a chama com um único sopro
cheio de saliva! Por um instante bateram palmas à potência
inesperada do menino que, espantado e exultante, olhava
para todos encantado. A dona da casa esperava com o dedo
pronto no comutador do corredor - e acendeu a lâmpada.

- Viva mamãe!
- Viva vovó!
A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco.

REPRODUÇÃO
- Parta o bolo, vovó! disse

a mãe dos quatro filhos, é ela
quem deve partir! assegu-
rou incerta a todos, com ar
íntimo e intrigante. E, como
todos aprovassem satisfei-
tos e curiosos, ela se tornou
de repente impetuosa: - par-
ta o bolo, vovó!

E de súbito a velha pegou
na faca. E sem hesitação,
como se hesitando um mo-
mento ela toda caísse para a
frente, deu a primeira talha-
da com punho de assassina.

[...] Em breve as fatias eram
distribuídas pelos prati-
nhos, num silêncio cheio de
rebuliço. As crianças peque-
nas, com a boca escondida
pela mesa e os olhos ao nível
desta, acompanhavam a
distribuição com muda in-
tensidade. As passas rola-
vam do bolo entre farelos se-
cos. As crianças angustiadas
viam se desperdiçarem as passas, acompanhavam aten-
tas a queda.

E quando foram ver, não é que a aniversariante já
estava devorando o seu último bocado?

Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-
cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante
piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E
ela era a mãe de todos. Como pudera ela dar à luz aque-
les seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor ron-
cava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram;
uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pa-
reciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível,
virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão.

- Mamãe! gritou mortificada a dona da casa. Que é
isso, mamãe! gritou ela passada de vergonha [...]

- Ultimamente ela deu pra cuspir, terminou então
confessando contrita para todos.

Todos olharam a aniversariante, compungidos, res-
peitosos, em silêncio [...]

- Me dá um copo de vinho! disse.
O silêncio se fez de súbito, cada um com o copo imo-

bilizado na mão.
- Vovozinha, não vai lhe fazer mal? insinuou cautelo-

sa a neta roliça e baixinha.
- Que vovozinha que nada! explodiu amarga a ani-

versariante. - Que o diabo vos carregue, corja de mari-
cas, cornos e vagabundas! me dá um copo de vinho,
Dorothy! - ordenou.

Dorothy não sabia o que fazer, olhou para todos em
pedido cômico de socorro. Mas, como máscaras isentas
e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se manifestava
Dorothy deu o vinho: astuciosamente apenas dois de-
dos no copo. Inexpressivos, preparados, todos espera-
ram pela tempestade.

Mas não só a aniversariante não explodiu com a mi-
séria de vinho que Dorothy lhe dera como não mexeu
no copo. Seu olhar estava fixo, silencioso. Como se nada
tivesse acontecido [...]

- Tenho que ir, disse perturbada uma das noras le-
vantando-se e sacudindo os farelos da saia. Vários se
ergueram sorrindo.

A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada
um como se sua pele tão infamiliar fosse uma armadi-
lha. E, impassível, piscando, recebeu aquelas palavras
propositadamente atropeladas que lhe diziam tentan-
do dar um final arranco de efusão ao que não era mais
senão passado: a noite já viera quase totalmente. A luz
da sala parecia então mais amarela e mais rica, as pes-
soas envelhecidas. As crianças já estavam histéricas.

Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava.
[...] E de repente veio a frase:
- Até o ano que vem! disse José subitamente com

malícia, encontrando, assim, sem mais nem menos, a
frase certa: uma indireta feliz! Até o ano que vem, hein?,
repetiu com receio de não ser compreendido.

Olhou-a, orgulhoso da artimanha da velha que es-
pertamente sempre vivia mais um ano.

Então ela abriu a boca e disse:
- Pois é.
Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente cer-

to, José gritou-lhe emocionado, grato, com os olhos úmidos:
- No ano que vem nos veremos, mamãe!
- Não sou surda! disse a aniversariante rude, aca-

rinhada.

Os filhos se olharam rindo, vexa-
dos, felizes. A coisa tinha dado certo.

- Até o ano que vem! repetiu José
a indireta feliz, acenando a mão com
vigor efusivo, os cabelos ralos e
brancos esvoaçavam. Ele estava era
gordo, pensaram, precisava tomar
cuidado com o coração. Até o ano
que vem! gritou José eloqüente e
grande, e sua altura parecia desmo-
ronável. Mas as pessoas já afasta-
das não sabiam se deviam rir alto
para ele ouvir ou se bastaria sorrir
mesmo no escuro. Além de alguns
pensarem que felizmente havia
mais do que uma brincadeira na in-
direta e que só no próximo ano seri-
am obrigados a se encontrar dian-
te do bolo aceso; enquanto que ou-
tros, já mais no escuro da rua, pen-
savam se a velha resistiria mais um
ano ao nervoso e à impaciência de
Zilda, mas eles sinceramente nada
podiam fazer a respeito: "Pelo me-
nos noventa anos", pensou melan-
cólica a nora de Ipanema. "Para

completar uma data bonita", pensou sonhadora.
Enquanto isso, lá em cima, sobre escadas e contin-

gências, estava a aniversariante sentada à cabeceira
da mesa, erecta, definitiva, maior do que ela mesma.
Será que hoje não vai ter jantar, meditava ela. A mor-
te era o seu mistério.

CLARICE LISPECTOR

O que li

Escrito em 1960 como parte da obra "Laços de
família", de Clarice Lispector, o conto "Feliz ani-
versário" retrata a intolerância e a falsidade co-
muns em muitas famílias cujos os membros não
se suportam, e apenas se permitem tolerar du-
rante determinadas reuniões destinadas a come-
morar aniversário ou outra data qualquer.

Enquanto passeia pela história, e tendo em vista
a narrativa crua e realista disposta no texto, o lei-
tor pode sentir o desconforto e até mesmo a vonta-
de de que tudo acabe logo dos personagens adul-
tos, notadamente da aniversariante, que, comple-
tando 89 anos, assiste à falsa encenação de "família
feliz" patrocinada pelos seus descendentes e, num
momento de ápice da impaciência, manifesta-se
numa explosão de sinceridade: - Que o diabo vos
carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas! -
desabafa. E pede um copo de vinho.

Finalmente sozinha, o seu pensamento passa
longe dos familiares esfomeados que há pouco se
foram. O que ela se preocupa, na verdade, é se
haverá jantar naquela noite.

Café pequenoCafé pequeno

Tenta esquecer-me... Ser lembrado é como evocar
Um fantasma... Deixa-me ser o que sou,
O que sempre fui, um rio que vai fluindo...
Em vão, em minhas margens cantarão as horas,
Me recamarei de estrelas como um manto real,
Me bordarei de nuvens e de asas,
Às vezes virão a mim as crianças banhar-se...
Um espelho não guarda as coisas refletidas!
E o meu destino é seguir... é seguir para o Mar,
As imagens perdendo no caminho...
Deixa-me fluir, passar, cantar...
Toda a tristeza dos rios
É não poder parar!

Tenta Esquecer-me

MÁRIO QUINTANA



Moraes Moreira abre
Projeto Sete em Ponto
Moraes Moreira é a atração de estreia do Projeto "Funesc Sete
em Ponto", que a Fundação Espaço Cultural da Paraíba
(Funesc) dá início no próximo dia 17, no Teatro de Arena. A
ideia é que, uma vez por mês, sempre às quintas-feiras, uma
atração de renome nacional suba ao palco do Arena para
apresentar seus grandes sucessos em formatos acústicos.
Na estreia, Moraes Moreira canta sucessos como "Pombo
Correio", "Festa do Interior" e "Atravessei os Sete Mares",
acompanhado do seu violão.  Antes do cantor baiano, sobe ao
palco o cantor pernambucano - radicado na Paraíba - Adilson
Medeiros. Os ingressos serão vendidos ao preço de R$ 30,00
(inteira) e R$ 15,00 (estudante) no DDAC do Espaço Cultural
(fone 83-3211-6225) já a partir da próxima semana.
De acordo com o diretor artístico da Funesc, Lis Albuquerque,
o projeto busca abrir mais um espaço para que o público
paraibano possa usufruir do talento e do repertório de
grandes nomes brasileiros.

INOVAÇÃO
Uma inovação que o projeto traz para os eventos de música de
João Pessoa é que as atrações locais, convidadas a abrir a
noite, não serão, necessariamente, músicais. "Os shows de
abertura podem ser com espetáculo de dança, uma esquete
teatro, um recital de poesia ou atrações circenses. É um
diferencial que o projeto traz ", comenta Lis. Para o presidente
da Funesc, Maurício Burity, esta é mais uma ação da fundação
que busca resgatar a cultura. "Além disso, procuramos
diversificar o estilo das atrações de abertura. É uma forma que
a gente encontrou para dar espaço a outras formas de arte,
valorizando a nossa produção", destacou Maurício.

Talvez não seja
a virtude outra
coisa senão a
urbanidade da
alma.

Honoré de Balzac,
ESCRITOR
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‘Cantando na Chuva’ é
exibido no Cine Sesc
Comédia musical terá duas sessões, hoje, às 12 horas e

às 19 horas, com entrada gratuita, em João Pessoa. 19
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sem invencionice
REVOLUÇÃORESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

Mostra destaca filmes
produzidos na Paraíba
Três curtas-metragens serão exibidos, hoje, no Projeto Cine

Casarão: ‘O Cão Sedento’, ‘Cabaceiras’ e ‘Suíte Karolyne’. 23

Ricardo Anísio
REDATOR

grupo musical Fim de Feira ganhou o
Prêmio da Música Brasileira (antigo
Prêmio Tim) na categoria de Melhor

Grupo Regional. Para muitos, uma surpresa.
Para quem conhece o trabalho dos garotos, e o
belo CD "A Revolução dos Pebas" (Bacamarte)
é apenas a realização da justiça. Bruno Lins
(violão e vocal), André Nunes (zabumba),
Marcello Coelho (percussão e efeitos), Gusta-
vo Mendes (sanfona) e Tonzinho (bandolim e
viola) têm plena consciência da missão que
acabam de cumprir.

Com um pé fincado da poesia popular do Nor-
deste e a sonoridade aberta a influências que
vão de Zé Ramalho e Luiz Gonzaga, de Geraldo
Vandré ao Mangue Beat, o Fim de Feira nos de-
leita com um disco repleto de canções belas e
vigorosas tais como "Coisas que Admiro, "Céu
de Junho" e "Canto Pra Lua" e, como não podia
deixar de ser, destacando a poesia de mestres
como Dedé de Monteiro, homenageado na vi-
nheta "Prosa de Fim de Feira", que fecha o disco.

Bruno Lins, vocalista, violonista e um dos
compositores do Fim de Feira, concedeu-nos
entrevista exclusiva na qual fala do impor-
tante prêmio arrebatado pelo grupo e dos pla-
nos para as realizações futuras.

A ENTREVISTA

Qual a importância deste prêmio para o Fim de
Feira?

Acho que a premiação representa a consoli-
dação de um projeto independente, que sem-
pre buscou manter acesa a chama das nossas
tradições, sem esquecer de imprimir uma nova
visibilidade acerca do nosso patrimônio cul-
tural. Trata-se de um título que transcende o
trabalho da banda, pois também contempla
toda uma nova geração de músicos e poetas
nordestinos comprometidos com o desenvol-
vimento da nossa cultura.

Como analisam a cena musical do Nordeste pós
Mangue Beat?

Trata-se de uma das cenas mais prolíficas
dos últimos tempos. Só pra se ter uma ideia,
foram 16  artistas ou grupos nordestinos con-
correndo nas diversas categorias do Prêmio
da Música Brasileira 2009. Isso reflete um mo-
mento muito positivo, sobretudo no âmbito
da produção independente, visto que a gran-
de maioria desses artistas mantém seus tra-
balho sem interferência de grandes selos ou
gravadoras. O pessoal do Mangue Beat

O Fim de Feira
ganhou o
Prêmio da
Música
Brasileira de
Melhor Grupo
Regional
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contribuiu muito para a formação des-
sa nova geração. Fez muita gente pen-
sar na importância da interseção entre
tradicionalismo e modernidade, dando
vazão a trabalhos originais e estetica-
mente renovados.

Vocês se consideram ao pé da letra um gru-
po 'regional'?

A questão do regionalismo surgiu no
Brasil como uma bandeira de luta e de
afirmação político-territorial advinda
da dicotomia Norte-Sul. A arte nordes-
tina, de maneira geral, carrega histori-
camente essa representação de resistên-
cia em busca de um folclore e identidade
de um povo. Por esses motivos, toda
música que é produzida no Nordeste que
dialogue com matrizes populares  aca-
ba sendo rotulada de "regional", enquan-
to outros trabalhos que utilizam os mes-
mos códigos, advindos de outras regiões
do país, recebem a chancela de MPB. Ja-
ckson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, por
exemplo, já faziam MPB muito antes da
própria invenção da nomenclatura.
Acho que o Fim de Feira também se en-
quadra nessa categoria.

Não acha que esses rótulos enfraquecem a
sigla MPB?

Acho que sim. Infelizmente a indústria
musical ainda sobrevive muito em fun-
ção desses rótulos. Nosso trabalho con-

templa elementos como choro, valsa,
baião, forró, coco também rock e outros
ritmos estrangeiros. Assumir essas influ-
ências não nos faz menos ou mais nor-
destinos ou brasileiros. Tem algo de re-
gional assim como tem de universal.

Quais foram as maiores influências do
grupo?

A explosão da música nordestina com
o surgimento de Luiz Gonzaga e Jack-
son do Pandeiro certamente deixou um
legado para várias gerações de músicos
e compositores e com o Fim de Feira não
foi diferente. Além disso, temos influên-
cias que vão de Jacob do Bandolim a Si-

vuca, de Cátia de França a Gilberto Gil
de Dominguinhos a Bob Dylan.

Os poetas populares são sempre uma refe-
rência?

Posso afirmar que nossas composições
começaram a surgir do contato com os
cantadores de viola e poetas nordesti-
nos. A descoberta da rima e da métrica
próprias das cantorias aliada ao univer-
so brincante das feiras do interior abri-
ram nosso leque de interesse e deram
vazão à maioria das composições que
encontram-se em nosso disco. É eviden-
te que existe uma interferência urbana
considerável no trabalho do Fim de Fei-
ra, mas foram poetas populares como
Pinto do Monteiro, Manoel Xudu, Lou-
rival Batista, Manoel Filó e Dedé Mon-
teiro os principais responsáveis pelo
nosso interesse em compor nossas pró-
prias letras.

De certa forma a Paraíba é forte em sua for-
mação?

Nosso contato com o universo cultu-
ral da Paraíba é muito forte. Desde mui-
to cedo convivemos ou fomos influencia-
dos por grandes artistas como Zé de
Cazuza, Pinto do Monteiro, Canhoto da
Paraíba, Chico César, Vates e Violas,  Zé
Ramalho e Sivuca. O Cariri paraibano é
uma das nossas principais fontes de ins-
piração, por esses motivos acho que nos-

so trabalho é um híbrido entre Pernam-
buco e Paraíba.

Vocês já têm algum projeto na mente para o
futuro?

Estamos em fase de produção do nosso
primeiro DVD. Uma parte do orçamento
já foi captada e o material deve ser lança-
do no início de 2010. Até o final de agosto
realizaremos shows pelo Sudeste quan-
do será firmado e um contrato de distri-
buição do nosso disco em nível nacional.
Também já temos novas composições que
deverão fazer parte de um novo traba-
lho previsto para o ano que vem.

É mais importante ser premiado no Sul do
país ou aqui no Nordeste?

A questão do reconhecimento do pú-
blico e da crítica do Sul ser mais impor-
tante se deve, infelizmente, ao fato da
escassez do campo de trabalho que os
artistas possuem aqui. Na maioria das
vezes fica muito difícil viver exclusiva-
mente de música no Nordeste, o que acar-
reta nessa constante migração de nos-
sos talentos para o Sul ou para o exterior.
Outra coisa que denota nosso provinci-
anismo é o fato do artista ter que ser res-
peitado primeiro lá fora para ser reco-
nhecido  no lugar de onde veio. Nesse
contexto, o aeroporto acaba sendo mes-
mo a única saída.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

CD ‘A revolução dos pebas’, do Fim de Feira
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DBM celebra o
Dia do Biólogo

Será aberto na próxima terça-
feira, na Capital, o "8th Ibero-
American Workshop"...

O melhor do cinema

O

BRASIL EM VENEZA

66º Festival Internacional de Ci-
nema de Veneza começou, on-
tem,  com a exibição de "Baaría",

do vencedor do Oscar Giuseppe Tornato-
re e primeira produção italiana a abrir o
evento em 20 anos. Dois filmes brasileiros
estão na programação.

O curta "O Teu Sorriso", de Pedro Freire,
e o longa "Insolação", de Felipe Hirsch e Da-
niela Thomas são os brasileiros participan-
tes. Ambos integram a mostra Horizonte,
não competitiva e que busca apresentar um
panorama do cinema mundial, e têm o ator
Paulo José no elenco.

Sobre a produção escolhida para abrir
o festival, que começa amanhã e vai até
o próximo dia 12 , Tornatore, seu dire-
tor, diz que ela revisita as melhores con-
tribuições que a Itália já deu para o cine-
ma.

"Baaría", que vai concorrer ao Leão de
Ouro, é a segunda participação de Tor-
natore no Festival de Veneza. Em 1995,
com "O Homem das Estrelas", o diretor
ganhou o Prêmio Especial do Júri. Neste
ano, mais uma vez, a disputa promete
ser difícil.

Entre os 23 longas que o júri liderado
pelo diretor taiuanês Ang Lee terá que
avaliar estão, por exemplo, o ácido docu-
mentário "Capitalism: A Love Story", do
americano Michel Moore, e o realista
"Soul Kitchen", do alemão Fatih Akin.

Na briga, estão ainda o francês "Per-

sécution", de Patrice Chéreau e com
Charlotte Gainsbourg ("Anticristo")
como protagonista, e "Bad Lieutenant:
Port of call New Orleans", que muitos
consideram uma versão do alemão Wer-
ner Herzog para "Bad Lieutenant", do
americano Abel Ferrara.

O curta-metragem ‘O Sorriso’
e o longa ‘Insolação’
integram a mostra Horizonte,
que busca apresentar um
panorama da produção
internacional

Para comemorar o Dia do Biólogo, nes-
ta quinta-feira (3), o Departamento de
Biologia Molecular do CCEN, da Univer-
sidade Federal da Paraíba, está apoian-
do a realização do Congresso Nordesti-
no de Biólogos. O evento acontece em João
Pessoa, tendo como sede a Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego
na Paraíba, do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Especialistas da área, professores e
estudantes de toda a região estão discu-
tindo, deste ontem, as repercussões e a

importância da profissão na sociedade
atual. Os principais eixos temáticos são
os seguintes: Áreas de Atuação do Biólo-
go, História e Filosofia da Biologia, Dire-
trizes Curriculares para os cursos de Ci-
ências Biológicas, Formação Profissional
do Biólogo, Relações entre Educação, Ci-
ência e Cultura, Processos de Ensino-
Aprendizagem em Biologia, Desenvolvi-
mento de Estratégias Didáticas para o
Ensino de Biologia, Educação não-for-
mal, bem como Biologia aplicada.

Além do DBM/CCEN/UFPB, o evento
recebe o apoio da Universidade Estadual
da Paraíba, Universidade Federal de
Campina Grande, além de outros par-
ceiros.

8TH IBERO-AMERICAN
Será aberto na próxima terça-feira (8),

nesta Capital, o "8th Ibero-American
Workshop". O evento é uma realização
do Departamento de Física do CCEN,
com apoio da UFPB, do CNPq, Capes,
INCT e Prefeitura Municipal. A coorde-

nação local do evento é dos professores
Fernando Moraes e Cláudio Furtado,
ambos do DF, e acontecerá no Hotel Im-
perial, na Praia de Tambaú, em João Pes-
soa.

Trata-se de mais uma reunião da So-
ciedade Ibero-Americana de Cristais Lí-
quidos, que contará com a participação
de grandes nomes da Física de diversos
países. O propósito é criar um fórum
internacional para a apresentação e dis-
cussão de desenvolvimentos recentes na
Ciência e aplicação de fluidos comple-
xos, área considerada multidisciplinar
por excelência, que envolve física, quí-
mica, biologia, tecnologia, entre outras.
O objetivo é promover uma integração

maior da comunidade científica ibero-
americana nesta grande área do conhe-
cimento, segundo opinião dos seus or-
ganizadores.

VAGAS PARA PROFESSOR
Os Departamentos de Química e de

Matemática, do Centro de Ciências Exa-
tas e da Natureza da UFPB, abriram
vagas para professor ao campus de João
Pessoa. As opções são as seguintes: para
Química 2 vagas e para Matemática 1
vaga. As inscrições vão até o dia 24 des-
te mês. As provas constarão de experi-
ências didáticas e exames de títulos. Os
pontos serão computados de acordo com
a Resoluç?o 50/2007 do Conselho Supe-
rior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Con-
sepe). O edital completo do concurso
pode ser conferido no endereço eletrôni-
co da UFPB www.ufpb.br, clicando em
editais, ou ainda pelos telefones: (83)
3216.7433 (Departamento de Química),
e (83) 3216 7119 / 3216.7434 (Departa-
mento de Matemática).

"Survival of the Dead", com o terror
tão caro às produções de George Rome-
ro, e "Life During Wartime", apresenta-
do como uma "continuação" ou uma "va-
riação" do premiado "Felicidade", são
outros fortes competidores.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O Festival de Cinema de Veneza presta
tributo à carreira do diretor japonês
Akira Kurosawa (1910 - 1998), que
completaria 100 anos em 2010.
Vencedor do Leão de Ouro em 1951
por "Rashomon", o cineasta conta com
um painel moderado pelo crítico Peter
Cowie, informou a revista "Variety".
Entre os participantes do painel, estão
Teruyo Nogami, assistente de
Kurosawa, Donald Richie, especialista
em cultura nipônica, Richard Corliss,
crítico da revista "Time", e Michel
Ciment, editor da publicação francesa
"Positif".
Em sua carreira, Kurosawa dirigiu
filmes como "Os Sete Samurais",
"Viver", "Sonhos" e "Yojimbo".
A 66ª edição do Festival de Veneza, um
dos mais importantes da Europa,
ocorre até o próximo dia 12.

SAIBA MAIS #
DIVULGAÇÃO

Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alexsantos@ccen.ufpb.br
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Cena do longa-metragem ‘Insolação’, dirigido por  Felipe Hirsch e Daniela Thomas



 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

JOÃO PESSOA,
QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2009 19

Cenas de um pintor

Canhoto da Paraíba, falecido em
2008, será homenageado no
Mimo 2009, em Olinda, amanhã...

Clássico

Uma das melhores comédias
musicais do cinema
internacional é o destaque de
hoje, no Cine Sesc, em João
Pessoa; a entrada é gratuita

CANTANDO
NA CHUVA

A Paraíba está em São Paulo, com a
presença do pintor Sérgio Lucena, que
abre exposição inédita “Cenas da Vida
de um Pintor”, uma reunião de 18
obras de três momentos da carreira do
artista. O vernissage está marcado
para o dia 14 deste mês, às 19h30, no
Espaço Cultural Citi da Avenida Pau-
lista, um dos lugares culturais mais
quentes de Sampa. Pintor e desenhis-
ta, Sérgio Lucena vai apresentar pin-
turas que pontuam sua carreira desde

quando iniciou sua safra de desenhos.
A ideia é apresentar ao público paulis-
tano um pouco da trajetória do artista
anterior a sua erradicação na cidade,
um périplo que se inicia na Paraíba,
passando pela Chapada dos Guima-
rães/MT, Berlim, Washington DC. e São
Paulo. Sérgio é talentoso. A mostra,
com curadoria de Jacob Klintowitz, é
composta por 18 obras. Apenas duas
são antigas, A banda (guache de 1982),
e Arauto (óleo de 1995). Sete são inter-
mediárias: três pinturas da série Deu-
ses (de 2003 a 2006) e quatro paisagens
da fase de transição para o momento
atual. Nove pinturas compõem a soma
e a essência do percurso: as pinturas a
óleo em grandes formatos, ponto alto
da mostra, a série inédita Aenigma Lu-
cens, pintada entre 2007 e 2009. Cenas
da Vida de um Pintor ficará aberta até
o dia 30 de outubro.  “Em 25 de feve-

reiro de 2003 cheguei a São Paulo e,
entre aquele dia e hoje construí um
nome e um espaço na cena cultural da
cidade, coisa impensável se por trás já
não houvesse uma história, um per-
curso artístico a me respaldar”, afir-
ma Lucena.

  IESP NA FEIRA
O Iesp não para. Vai montar um es-

tande na Feira de Cosméticos e Beleza
“Profissional Beauty & Spa”, que vai
acontecer em João Pessoa de 13 a 15
deste mês, no Espaço Cultural. O even-
to é gigante e vai envolver vários seg-

mentos. No dia 14, com o tema “Ten-
dências da maquiagem primavera ve-
rão 2010”, às 14 horas, a aluna do Iesp
Kátia Freire, será a expositora.

VIOLÃO
O nosso Canhoto da Paraíba, faleci-

do em 2008, será homenageado no
Mimo 2009, em Olinda, nesta sexta-fei-
ra. Uma boa iniciativa do Trio de Câ-
mara Brasileiro, que lançará CD para
Canhoto e tocará o inédito “Saudades
de Princesa”.

KAPETADAS
O CD de Maria Gadu é o que existe de

melhor. Voz doce, letras certeiras e a
vontade de aplaudir. ONTEM, o mago
Augusto Magalhães concluiu o curso
de Licenciatura em Artes Cênicas. Ou
seja, como ele mesmo diz: “Não querias
ser jornalista?”

C ine Sesc exibe, hoje, às 12 horas
e às 19 horas, em João Pessoa,
um clássico do cinema interna-

cional: a comédia musical Cantando na
Chuva. No filme, Don Lockwood e Lina
Lamont são dois astros do cinema mudo
que, com a chegada do som, devem fa-
zer a transição também em suas car-
reiras. Enquanto Don se sai muito bem,
Lina se aproveita o quanto pode de Ka-
thy Selden, uma jovem que sonha em
ser atriz, mas tem que trabalhar como
escrava dublando a péssima voz de
Lina. Quando Don se apaixona por Ka-
thy, decide fazer de tudo para que o ta-
lento da amada seja finalmente reco-
nhecido. O filme tem direção de Gene
Kelly e  Stanley Donen, com roteiro de
Adolph Green e Betty Comden.

Estados Unidos, final da década de
20, crise econômica. As novas tecnolo-

gias propiciam uma gran-
de novidade para o cinema:
a possibilidade da inserção

de ruídos e diálogos nos filmes que,
até então, eram "mudos", podendo ter
apenas uma trilha sonora separada
nem sempre feita especialmente para
o filme. Ao mesmo tempo, sendo viá-
vel o sincronismo entre o som e a ima-
gem, surge um problema estético, uma
vez que não se sabia o que fazer com o
som. Uma boa saída para essa questão
foi a utilização da música, cantada,
como o foco da ação. Daí é que veio o
grande sucesso do musical The Jazz

Singer (1927) considerado o primeiro
filme "sonoro", utilizando o sistema vi-
taphone. Em plena depressão, produ-
tores cinematográficos norte-america-
nos viam nos filmes sonoros, em espe-
cial os musicais, um grande potencial

financeiro, já que o som e a música atraí-
am o público. É nesse contexto que está
situada a trama de Singin' in the Rain
(Cantando na Chuva) (1951), dirigido
por Stanley Donen e Gene Kelly.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Apocalypse Now
Amanhã, o filme em cartaz será Apocalypse Now, do renomado diretor Francis Ford Coppola. No filme, o
capitão Willard (Martin Sheen) recebe uma missão: matar um insano desertor, o coronel Kurtz (Marlon
Brando), que preparou uma tropa para atacar os próprios americanos. O filme ganhou uma versão
estendida em 2001, com 50 minutos a mais em relação ao original, e é essa versão que será exibida.
As exibições do Cine Sesc acontecem diariamente às 12 horas, com sessão extra às 19 horas nas terças e
quintas-feiras. A programação é sempre criteriosamente selecionada, contemplando clássicos do cinema,
curtas-metragens, produção cinematográfica local, documentários, animações, etc. As exibições são
gratuitas.  Mais detalhes sobre a programação e o Projeto Cine Sesc podem ser adquiridos pelo telefone
(83) 3241.7695. As exibições são no miniauditório, localizado no segundo andar do Sesc Centro, na Rua
Desembargador Souto Maior, 281.

SAIBA MAIS#

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A recessão econômica nos EUA e as novas tecnologias são cenários contextualizantes do filme

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje:
Andréia Escarião, Ana
Christina Nunes Pedro-
sa, Ednaldo Tavares,
Humberto Luís Lisboa Al-
ves, João Gregório, José
Targino da Silva, Laura Ku-
mamoto, Leonardo Ro-
drigues Pessoa e Noemi
Sousa Leão.

2 Programação Zelig!
Após uma concorrida noite de

inauguração na última quin-
ta-feira (27), o Zelig Circus
Bar continua agitando os
vips que procuram mais
uma opção de entreteni-
mento na Capital. Confira
agora a programação do Ze-
lig desta semana: quinta Fei-
ra (3), 17 às 21 horas - Ha-
ppy-Hour e Show do Zelig
Team; 21 às 22 horas - Show
Stand Up Comedy (Comedia
de 4) e de 22 às 24 horas -
Banda Sem Horas (Rockabi-
lly); Sexta-feira (4), 17 às 21h
- Happy-Hour e Show do
Zelig Team; 21 às 22h30 -
Acústico voz e violão (Bara-
ta); 22h30 às 23 horas - Show
do Zelig Team e de 23 às 1h30
Grupo Simplicidade (Samba
e Pagode);  Sábado (5), 17 às
21 horas - Happy-Hour e
Show do Zelig Team; 21 às
22 horas - Show Stand Up
Comedy (Comedia de 4); 22
às 23 horas - Show Zelig
Team e de 00 horas às 00h30
- Banda Rota 83 (Pop Rock);
Domingo (6) - véspera de fe-
riado - 17 às 21 horas - Ha-
ppy-Hour e Show do Zelig
Team; 21 às 22 horas - DJ
Glauco Dias; 22 às 23 horas -
Show Zelig Team; 00 às
00h30 - Banda Rota 83 (Pop
Rock) e às  2 horas - DJ Glau-
co Dias. O sucesso de aber-
tura do novo empreendi-
mento ainda repercute entre
os convidados que prestigi-
aram a agitada noite. Confi-
ra mais registros.

2 Arte
A artista plástica  Marletti As-

sis está com exposição inti-
tulada "Luz e  Cores", no
hotel Embassador, na Praia
do Cabo Branco até o dia 30
deste mês, durante o dia
todo. Vale a pena conferir o
talento da nossa querida
Marletti.

2 Serata
O Centro Cultural Dante Ali-

ghieri, presidido por Giuli-
anna Rossi, realizará neste
sábado (5), às 19 horas, uma
animada noite de palestra
com o Frei Aureliano do
Santuário Imaculada Con-
ceição, tendo como tema o
Frei Damião Bozzano. Deta-
lhe: um selecionadíssimo
repoetório de músicas itali-
anas animará a noite.

2 Aniversário
As amigas Roberta Aquino,

Marletti Assis, Estelinha
Mendonça e Roziane Coelho
preparam mais uma come-
moração entre as chiquér-
rimas. Dessa vez será para
comemorar o aniversário
da empresária Norma Pe-
drosa. Será com um concor-
rido almoço, no restauran-
te Adega do Alfredo, no pró-
ximo dia 9, a aniversarian-
te receberá os calorosos pa-
rabéns. Na ocasião, kits de
higiene deverão ser doados
pelas damas em benefício à
Casa Divina Misericórdia,
em Jaguaribe.

2 Missão Empresarial
César Jansen, diretor comerci-

al da FlyTour Business Tra-
vel, reúne empresários pa-
raibanos hoje para coque-
tel de lançamento da Mis-
são Empresarial Nordeste-
China. O encontro será no
auditório da CDL João Pes-
soa e serve para apresen-
tar a Feira de Importação e
Exportação da China (Can-
ton Fair), maior evento do
mundo no setor, que será
realizado em outubro.

 No Zelig: Ricardo Viegas, Mônica, Carlos Rivas e Tatiana Amaral

Alegria: Joullyson, Danuta, Iracema Rodrigues, Monique Peixoto e Jozarlison

Denis e Marisa Sampaio também marcaram presença Alexandre Vieira e a arquiteta Rosane Oliveira na inauguração do Zelig

O casal Clodoaldo Ribeiro e Cláudia Lisboa prestigiou a inauguração do Zelig  Os empresários Gleriston e Sônia Guedes também no Zelig Circus Bar
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“Toda arte de governar
consiste na arte de ser
honesto".

Thomas Jeffersonì
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2 Festividade
Hoje é Dia do Biólogo, ocasião para fazer o registro de nomes precio-

sos: Benira Marcelino Borges, Flávio Romero Guimarães, Ivan
Coelho Dantas, Daniel Pereira e Josemberg Lima. Este último
assinou diversas colunas sobre ecologia em jornais da região.

2 Onda Alvinegra
O título acima é o mesmo do movimento comemorativo do aniver-

sário de 84 anos do Treze Futebol Clube, que transcorre em 7 de
setembro. Naquele dia, a maior torcida da Paraíba vestirá pre-
to e branco. Não se pode dizer que o time anda numa boa fase,
mas seus torcedores são tão fiéis quanto corintianos e flamen-
guistas, não se deixam abater, e com certeza estarão em peso no
estádio, naquela data, para torcer contra o Ypiranga de Santa
Cruz do Capibaribe-PE.

2 Palco Giratório
Teve início na terça-feira passada o evento Palco Giratório promo-

vido pelo Sesc. Quarenta e três espetáculos apresentar-se-ão no
Teatro do Sesc Centro, na Praça da Bandeira e no Palácio das
Artes Suellen Carolini.

São espetáculos de João Pessoa, Recife, Rio e São Paulo. De Campina
Grande, a peça "Fogo-Fátuo", de Lourdes Ramalho, com direção
de Alana Fernandes, será apresentada às 20 horas do dia 15
deste mês, no Sesc Centro.

2 Originalidade
Em toda a minha experiência na crônica social - e lá se vão mais de

três décadas -, nunca vi um convite de casamento mais original
do que o de Fabiano, filho de Cristina Marin e Zezé Duarte, e
Rafaella, filha de Mirócene (in memoriam) e Rosilene.

Culturalmente correto, tem o formato de um folheto de cordel, com
uma engraçadíssima xilogravura de Severino Borges e texto em
verso de Vicente Campos Filho.

O casório realiza-se às 10 horas do dia 5 de setembro, na Casa
Roccia, em João Pessoa.

O Secretário Estadual de Saúde José Maria de França junto com o casal Fernanda-Sávio Rolim, em noite de vinho no Sonho Doce

Jackeline e Evandro Sabino em ocasião informal

2 Tann
Se ele tivesse saído da Camp

para empreender uma car-
reira nacional, com certe-
za teria conseguido a me-
recida fama. Com perfeito
domínio dos espaços onde
se apresenta, ainda é dono
de uma bela voz, que sem-
pre encanta o público. Ele
é o coordenador municipal
de Cultura, Alexandre
Tann Pereira Barros, que
está preparando seu novo
show, para estrear no final
de outubro.

2 Animação
Ruidosa como sempre a meso-

na onde estavam os casais
José Eymard, José Mário Es-
pínola, Kerensky Aranda,
Carlos Marximiliano, Bos-
co Leitão, Walkir Araújo e
Ariosto Nóbrega, entre ou-
tros, perdeu em animação
para o grupo formado pe-
las senhoras Solange Ribei-
ro, Gilda Almeida, Nancy
Alves, Helena Almeida que,
com o casal Zélia-Albiner
Q. de Sá, jogavam conversa
fora o tempo todo, pondo
em dia os assuntos atrasa-
dos e trocando impressões
sensoriais sobre a Cabeça
de Galo que elegeram como
a melhor iguaria do exce-
lente buffet do Sonho Doce,
montado para o jantar do
Clube do Vinho - PB na noi-
te de 18 de agosto.Robson e Virgília Lyra surpreendidos nas compras

2 Lord Mozart
O executivo Mozart Santos, um homem elegante em todos os as-

pectos, no físico esbelto, no vestir, no trato com as pessoas e nas
preferências gastronômicas, vai aterrissar em nova idade, de-
pois de amanhã, ou seja, sábado, 5 de setembro. Embora ame a
Camp, tanto que é nela que escolheu para viver, o requintado
baiano vai festejar a data num restaurante recifense, durante
um jantar. Quem participa? A amada Ranilda Saraiva e um
seleto grupo de amigos.

Desde já, nossos enfáticos e sinceros parabéns.

2 Seis e Meia
O Projeto Seis e Meia continua hoje, no auditório do Garden Hotel,

tendo como atrações locais Lis Albuquerque, Luciano e Talita.
As nacionais são os baianos Luiz Caldas e Paulinho Boca de
Cantor. O primeiro andava meio desaparecido, mas parece que
a filosofia do Seis e Meia é resgatar quem fez sucesso e está es-
quecido.

Uma das próximas atrações, cujo sucesso é indubitável, será a ex-
traordinária Elza Soares, considerada pelos críticos, tão boa can-
tora quanto as musas do jazz.

2 Dom Helder
Com o auditório da Diocese de Campina Grande repleto de

autoridades religiosas e políticas, realizou-se na segun-
da-feira passada, o seminário Dom Helder Câmara - O
Peregrino da Paz, em homenagem à ilustre personalida-
de que o nomeia, quando completaria 100 anos.

O secretário municipal Hermano Nepomuceno representou
o prefeito Veneziano Vital do Rêgo.

Uma exposição de painéis que contam a trajetória de Dom
Helder, cujo nome fez jus a destaque internacional, pela
sua luta pelos desfavorecidos, vai permanecer por alguns
dias no local.
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Agenda

22222 CINEMA
G.I.JOE - A ORIGEM DE
COBRA -  (118 minutos) -
Censura 12 anos. Ação.
Box 2  ( legendado)-
13:40(exceto terça e
quinta- fe i ras) ,  16:10,
18:40 e 21:10.  Campina
1 (dublado)  -  16:40,
18:50 e 21:00.

A ONDA  (101 minutos) -
Drama.  Box 3 - 14:25(ex-
ceto terça e quinta),
16:45, 19:00 e 21:25.

SE BEBER NÃO CASE  (100
minutos) -  Comédia. Cen-
sura 14 anos.  Box 6 -
14:20(exceto terça e
quinta), 16:40,  18:50 e
21:00.

FORÇA G (93 minutos) -
Censura Livre. Animação.
Box 7 (Dublado)  -
14:15(exceto terça e
quinta), 16:20, 18:45 e
20:50. Tambiá 6 (dubla-
do) - 14:15, 16:15, 18:15

e 20:15. Campina 4 (du-
blado)  -  14:30,  16:30,
18:30 e 20:30.

ARRASTA-ME PARA O IN-
FERNO  (99 minutos)  -
Censura 16 anos. Terror.
Box 8 -  14:50,  17:00,
19:10 e 21:20. Tambiá 5
- 14:50, 16:50, 18:50 e
20:50.

A PROPOSTA (109 minu-
tos) - Cens. 12 anos. Co-
média. Tambiá 1 - 14:45,
16:45,  18:45 e  20:45.
Campina 2 -  18:20 e
20:20.

A ERA DO GELO 3 (99 mi-
nutos) - Censura Livre.
Animação. Tambiá 2 (du-
blado)  -  14:50,  16:40,
18:30 e 20:20.. Campina
2 (dublado)  -  14:20 e
16:20.

HARRY POTTER E O ENIG-
MA DO PRÍNCIPE  (153
minutos) -  Censura 14

anos. Aventura. Tambiá 3
(dublado) - 14:30, 17:30
e 20:30. Campina 1 (du-
blado) - 14:00.

HALLOWEEN - O INÍCIO   -
Terror. Censura 14 anos.
Campina 3 - 14:40, 16:40
e 18:40.

INIMIGOS PÚBLICOS
(140 minutos) -  Drama.
Censura 16 anos - Campi-
na 3 - 20:20.

EFEITO BORBOLETA - RE-
VELAÇÃO  (90 minutos) -
Drama.  Censura 18 anos
- Box 1-  15:15,  17:15,
19:15 e 21:15.

OS NORMAIS 2  (75 mi-
nutos) -  Comédia.  Cen-
sura 14 anos -  Box 4-
13:30(exceto terça e quin-
ta-feiras), 15:30, 17:30,
19:30 e 21:30. Box 5 -
14:30(exceto terça e quin-
ta-feiras), 16:30, 18:30 e
20:30.

Áries (21/03 a 20/04)  - Clima astral
bom pra você curtir a vida social, sem
duvida, mas também caprichar no
trabalho. Uma atenção especial a um
colega criará o clima certo pra se sentir
bem de novo. Deixe de lado as
preocupações com um familiar, por
hoje não poderá fazer nada.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -
Empolgação e ritmo mais agitado
dão só a impressão de que você está
controlando tudo. Analise bem os
documentos e confira pra ver se não
há pontos obscuros. Pois eles serão
os motivos para que um chefe pegue
no seu pé, tirando seu humor hoje!

Câncer (21/06 a 20/07)  - Um toque
de afetividade em seu cotidiano
traduzirá a importância que você
realmente dá aqueles que contribuem
para seu sucesso. Ok pode parecer
bobagem, mas o fato é que sem esse
pequeno cuidado você perderia respeito
e até confiança de amigos e colegas.

Libra (21/09 a 20/10) - Abra um
sorriso – e seus caminhos estarão
abertos. Uma verdade quase absoluta
que vai funcionar direitinho hoje para
afastar os chatos e atrair os
interessantes. Sejam parceiros de
trabalho ou novos clientes! Um
assunto ligado a saúde precisa ser
decidido rapidamente.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Quem sabe mais, chega mais longe –
um lema para você apostar tudo hoje,
pois há aqueles que querem seu lugar
e irão aplaudir seus erros e enganos.
Sendo assim, fique ligado. Uma
pessoa de Virgem pode criticar você,
mas estará do seu lado. Confie nela,
apesar de tudo.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Policie
seu humor, causa que pode ser de
rompimentos e rupturas das quais
se arrependerá! Seu amor não
precisa agüentar tudo de você. A
promessa de fidelidade de um sócio
não lhe dá o direito de fazer dele
gato e sapato.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Seja
menos impaciente com os enganos
alheios e mais simpático com os que
estão ao seu lado todo dia. Isso livrará
você de se ver sozinho no meio de uma
disputa difícil no trabalho. Ai, uma
pessoa de Aquário terá o poder de revelar
algo, ou confundi-lo de vez. Seja
atencioso em casa.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Mais
poesia e menos tabelas em sua vida –
seja também mais flexível para com as
pessoas a sua volta. Especialmente as
que convivem com você no trabalho.
Distração e esquecimento podem
abalar sua reputação no trabalho.
Combata com força! No amor,
saudades falam.

Touro (21/04 a 20/05)  - Cenário um
tanto carregado para você se indispor
contra chefes e superiores. O melhor seria
cuidar de seu mundo pessoal, quem sabe
analisar melhor alguns planos e
projetos? Pode ser importante caprichar
no visual e mostrar seu lado mais
confiante no amor. Siga adiante. Fé.

Leão (21/07 a 20/08)  - Uma viagem
ou alguma atividade relativa a isso
ganha destaque de hoje a 11/9.
Trabalhe em um projeto comum hoje
sem tirar os olhos de assuntos
pessoais – uma conta conjunta, por
exemplo, pode exigir de você atenção
por conta de uma surpresa.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Espante a tristeza com altas doses de
boa vontade para com o próximo! Se
você quer também avançar num
trabalho, espaireça e procure ter
aliados entre aqueles que critica. Um
pouco de flexibilidade ajuda nisso
também. No amor, questões menores
tendem a atrapalhar tudo.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Combata a preguiça hoje, dedicando-
se a algum esporte, e mexa também
com sua rotina. Tudo que se tornar
mais interessante em sua vida será um
bem maior para levar adiante nos
próximos dias. Um amor do passado
ameaça voltar. Se você estiver afim,
pode acontecer.

‘Arrasta-me para o Inferno’ é o terror que está em cartaz nos cinemas de João Pessoa
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Dia de curtir

O

Projeto Cine Casarão exibirá,
hoje, os filmes ‘O Cão
Sedento’,  ‘Suíte Karolyne’ e
‘Cabaceiras’, em João
Pessoa; programação vai até
dia 24 deste mês

O CINEMA DA PB
Projeto Cine Casarão
continua destacando o ci-
nema paraibano de cur-

ta-metragem  - a Mostra Curta
Paraíba – que contempla de ”Aru-
anda” aos novíssimos realizado-
res adeptos da mídia digital. Hoje,
serão exibidos ‘O Cão Sedento’, ‘Su-
íte Karolyne’ e ‘Cabaceiras’.

O Projeto Cine Casarão iniciou
suas atividades abrindo as por-
tas de uma sala, no Casarão Dom
Vital, com o nome do  proprietá-
rio do antigo Cine Moderno, ho-
menageando o popular Senhor
Didi (Evilásio Batista de Albu-
querque), da cidade de Itambé-PE
geminada a Pedras de Fogo .

ESCOLAS
 Na missão de retomar junto à po-

3 / 9, às 19 horas
Debate com os cineastas

O Cão Sedento
Direção: Bruno de Sales  / 12 minutos / FIC
/ 2005-PB

Suíte Karolyne
Direção: Ana Bárbara Ramos / 10 minutos /
2009-PB

Cabaceiras
Direção: Ana Bárbara Ramos / 14 minutos /
2007-PB

PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO #

10/9, às 19 horas

Táxi
Direção: Jacinto Moreno / 19 minutos/ FIC
/ 2006 – PB

O Plano do Cachorro
Direção: Arthur Lins e Elly Marques / 10
minutos / FIC / 2009 – PB

Parahyba 400 Anos
Direção: Machado Bitencourt / 14 minutos
/ DOC / 1985-PB

17/9, às 19 horas

O Meio do Mundo
Direção: Marcos Vilar / 12 minutos / FIC /
2005-PB

A Voz do Poeta
Direção: Diana Reis / 26 minutos / DOC /
2006-PB

Lelê
Direção: Carlos Dowlling  / 4 minutos de
duração / Animação / 2007-PB

24/9, às 19 horas

Sertão Mar
Direção Marcos Vilar e Torquato Joel /
20 minutos  / DOC / 1998-PB

Morfeu
Direção: Felipe Brito   / 4 minutos /
Animação / 2008-PB

Tempo de Ira
Direção: Marcélia Cartaxo  / 12 minutos /
FIC / 2005-PB

pulação o hábito de ir ao cinema a
Secretaria de Educação e Cultura con-
ta com o apoio da ABD-PB Associa-
ção Brasileira de Documentaristas e
dos realizadores que gentilmentes ce-
deram suas obras para exibição.

“Precisamos envolver todas as
escolas e grupos organizados no
sentido de agirmos com o objeti-
vo de formação de plateia e ao
mesmo tempo incentivar o uso da
linguagem audiovisual como ex-
pressão artística”, disse Olimpía-
des Ovídio, secretário de Educa-
ção Cultura e Desportos.

O Cine Casarão vai funcionar nas
quintas-feiras, sempre às 19 horas e
a mostra segue durante o mês de se-
tembro. O Casarão Dom Vital fica lo-
calizado  na Rua João Pessoa, Centro
– Pedras de Fogo-PB. Cena do curta-metragem ‘O Cão Sedento’

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A VIAGEM

Meu pensamento voa em busca da razão
De ser da minha vida, envolto em emoção
Como o condor varando as nuvens da

ilusão
Temporais de fracassos, desertos, solidão
A Viagem me levou diretamente pros teus

braços.

Foi tal felicidade provar da tua luz
De repente me sentir como no despertar de

um sonho
E toda minha vida, te entrego Jesus

Se permaneço passo a passo a te seguir
Estou pleno de vida, meu ser todo reluz
Erguendo aqueles que não sabem onde ir
Qual farol sol da terra
Brilhando a tua luz

Diariamente, o jornal A União está
publicando as letras de cada uma das 20
músicas (há outras 10 instrumentais)
selecionadas na primeira fase da etapa
estadual do I Festival Nacional de Música da
Associação de Rádios Públicas do Brasil
(Arpub). Ontem, foi publicada ‘Alegria de
Farol’, de Adeildo Vieira. A de hoje é ‘A
Viagem’, de Van Dantas. Veja a letra abaixo:

‘A Viagem’
disputa festival

da Tabajara
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“Paraíba democrática, terra amada”

Marcela Sitônio assume API e diz que
entidade terá uma forte atuação social

Jornalista é a primeira mulher a assumir a Presidência da Associação Paraibana de Imprensa. Solenidade ocorreu na noite de ontem no Teatro Santa Roza

Associação Paraibana
de Imprensa (API) tem
nova direção. A jorna-

lista Marcela Sitônio tomou
posse ontem como presidente
da entidade e ficará à frente dos
trabalhos até setembro de 2012.
Além dela, outros 26 profissio-
nais da comunicação também
foram empossados e fazem par-
te da diretoria da instituição.

A solenidade ocorreu no Tea-
tro Santa Roza, no Centro de
João Pessoa, e teve a presença
de muitas autoridades. Entre
elas estavam representantes do
Governo do Estado, da Prefei-
tura de João Pessoa, dos Tribu-
nais de Justiça e de Contas do
Estado, do Ministério Público, da
Assembleia Legislativa, além de
várias associações de classes.

Marcela assumiu o cargo pro-
metendo mudanças e mais di-
namismo nos trabalhos desen-
volvidos pela API. Antes de ser
empossada, ela disse, em entre-
vista, que sua meta prioritária
será a atualização dos cadas-
tros dos sócios da entidade. Ela
destacou que a relação dos
2.070 profissionais que cons-
tam como sócios da associação
está muito desatualizado. "Mui-
tas dessas pessoas não moram
mais na Paraíba, enquanto que
outras até já morreram", frisou
a presidente.

Marcela adiantou que fará
uma atualização desses dados
e ainda tentará conquistar no-
vas filiações. "Iremos sair em
busca da adesão dessa nova
geração de profissionais que
chega ao mercado com muito
gás e tem tudo para nos aju-
dar a revigorar nosso traba-
lho de contribuição para a so-
ciedade", ressaltou.

 Outras metas da nova pre-
sidente incluem a reforma do
atual prédio da API. O imóvel
situado no Centro de João Pes-
soa é tombado pelo Patrimônio
Histórico e Cultural e apresen-
ta sérios problemas estruturais.
Ele precisa urgentemente de
uma restauração. "Iremos dis-
cutir com os sócios a forma de
reformar o prédio. Pretendo
buscar parcerias para custear
as despesas", acrescentou.

Sob o comando da nova dire-
toria, a API também vai entrar
nas discussões de temas ine-
rentes a questões de gênero e
da atividade jornalística, como
a obrigatoriedade do diploma.
"Vou apoiar debates em favor
do diploma e defender as polí-
ticas públicas para as mulhe-
res. Vou manter um olhar dife-
rente para elas, porque as mu-
lheres estão ocupando todos os
espaços e na API não poderia

Secretária de Comunicação, Lena Guimarães, cumprimenta Marcela Sitônio

  ORTILO ANTÔNIO

A
Nathielle Ferreira
REPÓRTER

ser diferente", destacou.
Marcela é a primeira mulher

a tomar posse como presidente
da API. Além dela, outros 26
membros da chapa também fo-
ram empossados ontem. Entre
as autoridades que participa-
ram da cerimônia estava o pre-
feito de João Pessoa Ricardo
Coutinho. Ele observou que as
mulheres estão ocupando espa-
ço porque mostram competên-
cia e profissionalismo. "No meu
governo, metade da minha equi-
pe é composta por mulheres, que
vêm fazendo um brilhante tra-
balho e mostrando compromis-
so com a cidade", analisou.

A secretária estadual de Comu-
nicação, Lena Guimarães, tam-
bém destacou o profissionalis-
mo da nova diretora da API. "As
mulheres estão ocupando cargos
no jornal, na televisão. Isso mos-
tra que  há competência. Marce-
la é uma pessoa guerreira, c ba-
talhadora e tenho certeza que
conseguirá cumprir bem seu
papel à frente da API", resumiu.

Natural de Princesa Isabel
(PB), Marcela Sitônio acumula
quase 27 anos de profissão. Fi-
lha de juiz, a jornalista chegou a
João Pessoa quando tinha ape-
nas um mês de vida. Ainda era
uma criança quando percebeu
que gostava de jornal.

Descobriu cedo que o jorna-
lismo era uma forma de dar voz
aos menos favorecidos e de de-
fender os interesses da socieda-
de. Não demorou muito e a pai-

xão virou realidade. Por volta
de 1980, a princesense se formou
em Relações Públicas na Uni-
versidade Federal da Paraíba e,
em pouco tempo, estava escre-
vendo na redação de um dos
mais importantes jornais da
Paraíba. "Na minha época, não
era exigido o curso de jornalista
para exercer a profissão. Basta-
va apenas ser formada em al-
gum curso na área", explica.

Marcela atuou nos principais
veículos de comunicação de João
Pessoa. Foi redatora, repórter,
assessora de imprensa e locuto-
ra de programa de rádio. Fez
curso de pós-graduação e acu-
mulou uma bagagem de conhe-
cimento invejável. Como candi-
data à presidente da API, ela se
prepara para dar mais um pas-
so importante na vida, mas ga-
rante que não tomou essa deci-
são de forma aleatória.

À frente da API, Marcela con-
ta que faz planos de colocar a
Associação na roda de discus-
sões das questões sociais. Ela
lembra que a missão da entida-
de é auxiliar a resolver os pro-
blemas da população. Por isso,
não é nem nunca será partidá-
ria. Marcela destaca que a res-
ponsabilidade da API é idêntica
à missão do jornalista. Ela lem-
bra que "o profissional da comu-
nicação é um prestador de ser-
viços da sociedade". "Damos voz
a quem não tem; damos aten-
ção a quem nunca saiu na im-
prensa e que nunca teve seus
anseios ouvidos. Teremos uma
forte atuação social. Somos for-
madores de opinião. E devemos
cumprir esse ofício seja qual for
a situação", enfatiza.

A jornalista afirma que sua
gestão da API será atuante e
participativa. "Uma das nossas
preocupações é com relação ao
atual prédio da sede da API. Ele
precisa de reformas e tem séri-
os problemas com acessos. Pre-
tendo consultar os membros
para saber se iremos reformar,
vender ou adquirir outro imó-
vel. Quem vai decidir isso se-
rão eles", ressalta.

Concurso para promotor
inscreve mais de três mil

Mais de 3 mil candidatos se
inscreveram no 13° concurso
público para promotor de Jus-
tiça da Procuradoria Geral de
Justiça da Paraíba. De acordo
com o Conselho Superior do
Ministério Público da Paraíba,
os inscritos serão informados
do dia, hora e local da aplica-
ção das provas, através de avi-
so prévio publicado no órgão
oficial de divulgação, na pági-
na eletrônica do MP (http://
www.mp.pb.gov.br) e através
de e-mail, com, pelo menos sete
dias de antecedência.

O concurso oferece 20 vagas
para promotor de Justiça subs-
tituto. A seleção será composta
de prova preambular, escrita,
oral e prática de tribuna, além
da prova de títulos.

Os números parciais foram
divulgados pela Comissão Ela-
boradora do Concurso, e não
são exatos. Entre as principais
matérias que os candidatos te-
rão que estudar para as provas
escrita e oral do concurso, es-

tão: Direito Constitucional; Di-
reito Penal; Direito Processual
Penal; Direito Civil e Direito
Processual Civil; além de Direi-
to Administrativo; Direito Co-
mercial; Direito Tributário; Di-
reito Eleitoral; Medicina Legal;
Lei Orgânica do Ministério Pú-
blico (Lomp) e Lei de Organi-
zação Judiciária (Loje).

A data das provas ainda será
definida pelo Conselho Superior
do Ministério Público da Para-
íba. Os candidatos serão infor-
mados antecipadamente do
dia, hora e local da aplicação
das provas, através de aviso
publicado no órgão oficial de
divulgação, no site do Ministé-
rio Público, e de Correio Eletrô-
nico (e-mail), com, pelo menos,
72 (setenta e duas) horas de
antecedência.

No dia da prova, o candidato
deverá comparecer ao local de-
signado com a antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos,
munido de caneta esferográfi-
ca transparente, de tinta preta,
cartão de inscrição e carteira de
identidade ou documento equi-
valente com fotografia.

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

Saúde promove curso de
atualização em tabagismo

A realização do I Curso Nor-
te/Nordeste de Atualização em
Tabagismo encerra, nesta quin-
ta-feira (3), as atividades alusi-
vas ao 'Dia Nacional de Com-
bate ao Tabagismo', comemo-
rado no sábado (29). O evento
acontecerá a partir das 9h30,
na Estação Cabo Branco - Ciên-
cia, Cultura e Artes, e está sen-
do promovido pela Secretaria
de Estado da Saúde (SES), As-
sociação Médica Brasileira -
Regional Paraíba, Agência Es-
tadual de Vigilância Sanitária
(Agevisa) e Secretaria de Saúde
do Município de João Pessoa.

Para este curso, a SES espera
a participação de aproximada-
mente 100 profissionais da
área do tabagismo da rede SUS
e particular. Os interessados
em participar do evento podem
fazer a inscrição no local.  Du-
rante todo o dia representan-
tes do Instituto Nacional do
Câncer, (Inca), da Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), das sociedades de
Pneumologia dos estados do
Amazonas, Ceará, Rio de Janei-
ro, Distrito Federal e Bahia, irão
discutir temas ligados ao taba-
gismo e às doenças cardiovas-
culares, tratamento medica-
mentoso contra o fumo, e am-
bientes 100% livres do cigarro.

As atividades ligadas ao 'Dia
Nacional de Combate ao Taba-
gismo' tiveram início no últi-
mo dia 21 de agosto, quando a
SES realizou uma capacitação
para cerca de 100 profissionais
que atuam nos centros de Aten-
dimento ao Fumante.

No sábado (29), houve uma
mobilização de garçons e aten-
dentes em bares, restaurantes,
boates e em dois shoppings da
Capital, que  vestiram camisas
padronizadas divulgando a
importância de ambientes li-
vres de tabaco. Na terça-feira
(2), houve exibição de vídeo e
debate em uma faculdade pri-
vada da Capital.
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Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

#
Uma das metas é a
atualização do cadastro
dos sócios e o destino
que será dado ao
prédio da API, que
sofre deterioração


