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Atletas da PB competem hoje nos jogos escolares em Minas P. 13mais

Procon divulga nesta sexta-feira a lista de empresas que lesam o consumidor. P. 9"

Presidente do TJ, desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, disse que vai sugerir ao Conselho Nacional de Justiça
manutenção de 20% de funcionários requisitados para garantir a operacionalização de setores do Tribunal. P.  8

Tribunal terá ‘gestão de guerra’
para cumprir determinação do CNJ

‘Ficha Limpa’ tem
mais de quarenta
mil assinaturas
Coordenação do Focco entrega
documento à Procuradoria da
República na Paraíba e diz que
campanha é um sucesso. P. 24

" Delegacia de Tambaú
é reformada e será
entregue à comunidade
Décima DD ganhou equipamentos de
informática, cartório para escrivão e novas
salas para atender melhor à população
da orla marítima. P. 4

"Jardim Botânico de
portas abertas para
passeios ecológicos
Visitação aos sábados e domingos
começa na próxima semana e cria
consciência da importância de
preservação da Mata Atlântica. P. 5

"

  MARCOS RUSSO

" DESTINO ÚNICO
NO NORDESTE
Jornal O Globo destaca em reportagem especial as
belezas da Paraíba e diz que Estado onde o sol
nasce primeiro antecipa o verão no Brasil.  P.4
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A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

João Pessoa sedia evento
que discute vida e morte
João Pessoa sedia hoje e amanhã, no
Victory Flat, em Tambaú, o evento 'Saúde
Holística - Vida e Morte: a lei da
impermanência', que vai tratar do tema
tendo como base as realidades
multidimensionais (física, energética,
emocional, mental e consciencial) e
pluriexistenciais do ser. De acordo com a
coordenadora do encontro, Marçonilia
Arnoud, a falta de estudos e formação para
a compreensão deste assunto na
sociedade é claramente observada.

Na Paraíba, cidades podem
ganhar 60 vereadores
A Proposta de Emenda Constitucional
conhecida como a Pec dos Vereadores
aumentaria em 60 o número de
parlamentares em 10 cidades da
Paraíba. Na Capital, o número atual de
21 aumentaria para 27. Em Campina, o
número de parlamentares aumentaria
de 16 para 23. A Câmara dos Vereado-

res que mais se beneficia com a Pec é
Santa Rita, que ganha oito vereadores
caso a proposta seja promulgada, um
aumento percentual de 72%.

Alunos da UFPB capacitados
para Educação Patrimonial

Trinta alunos dos
cursos de
Geografia, História
e Turismo da
UFPB estão sendo

capacitados para participar do Projeto
Educação Patrimonial da Rede Municipal
de Ensino. O programa tem como
objetivo levar os estudantes desses
cursos para atuar como colaboradores
nas excursões que serão realizadas pelo
Centro Histórico da Capital, com os
alunos do 8º e 9º anos da rede municipal.

Simpósio discute profissão
de técnólogo na Capital
Estudantes, professores, administra-
dores, tecnólogos e gestores de vários

lugares do Nordeste estarão reunidos
neste final de semana na Estação Cabo
Branco, Ciência, Cultura e Artes no 1º
Simpósio Nordestino dos Estudantes
de cursos Tecnológicos e de Gestão
(Sineteg). Eles vão discutir sobre a
profissão de tecnólogo, o mercado de
trabalho, reconhecimento do diploma e
seus direitos e deveres. O evento terá
início hoje e será concluído amanhã.

Campina Grande vai sediar
Seminário Internacional
De 22 a 29 deste mês, no auditório da
Federação das Indústrias da Paraíba, em
Campina Grande, ocorre o Seminário
Internacional "Desenvolvimento
Sustentável e Territórios Rurais: Quais
desafios para a ação pública". Durante o
evento três eixos serão privilegiados: a
sustentabilidade e os desafios na ação
pública; os modos de articulação da
ação pública; os dispositivos de
governança, de apoio à produção e de
construção de conhecimentos.

A ordem é desburocratizar
Brasil já teve um Ministério da
Desburocratização. Existiu de
1979 a 1986 com o objetivo de di-
minuir o impacto da estrutura

burocrática na economia e na vida social dos
brasileiros. Os ministros foram Hélio Beltrão
e Paulo Lustosa. Hélio Beltrão engendrou até
um instituto que recebe o seu nome e que
tem por objetivo contribuir para o aperfei-
çoamento da administração pública.

No Governo Fernando Henrique Cardo-
so, foi reativado o Programa Nacional de
Desburocratização da Administração Públi-
ca. A proposta, na época, era criar um novo
conceito de políticas públicas. Focava o ple-
no atendimento dos interesses coletivos, onde
se evidenciasse o exercício da cidadania,
como um elemento imprescindível para a ori-
entação da ação pública.

A população brasileira pode, hoje, respon-
der se deu certo.

O que se percebe é que o Estado, como
organização política hegemônica da socie-
dade, encontra dificuldades, até entraves le-
gais, para resolver os problemas de forma
mais eficiente e menos custosa. São defor-
mações administrativas históricas e buro-
cráticas.

Ainda no governo federal anterior, veri-
ficou-se a constatação de um conflito en-
tre as possibilidades oferecidas pelo Esta-
do brasileiro, enquanto órgão que vive do
tributo e das intervenções econômicas, e o
interesse da população consumidora de

O
bens e serviços.

Nessa 'guerra', quem saía perdendo (e, in-
felizmente, ainda sai) é a população.

Agora, o Poder Executivo, por intermédio
do Decreto Presidencial 6.932, tenta mais
uma vez desburocratizar suas relações com
o cidadão comum. O decreto reduz e elimi-
na, em alguns casos, procedimentos desne-
cessários na esfera governamental.

É o caso do reconhecimento de firma e de
autenticação cartorial em documentos naci-
onais. Se o cidadão tiver suas informações
pessoais e profissionais em bancos de dados
oficiais, não precisa mais comprovar a re-
gularidade de sua situação.

O Estado, como ente vivo e representati-
vo, quer melhorar a interação com a popu-
lação e fazer valer a presunção de boa-fé nas
relações com o cidadão. Objetiva também
simplificar o dia-a-dia do brasileiro com re-
dução de cobranças burocráticas.

O governo federal espera, com a edição do
decreto, simplificar o atendimento nas repar-
tições públicas federais. O ato institui a obri-
gatoriedade de todas as entidades publicarem
cartilhas com informações sobre os serviços
públicos oferecidos. Deverão aplicar também
pesquisa de satisfação com os usuários.

É importante que os governos estaduais e
municipais façam adesão a esse modelo de
desburocratização. As casas de cidadania, os
centros de apoio, enfim as centrais de aten-
dimento, devem cumprir o decreto e estabe-
lecer melhor prestação de serviços.

Pelas mãos do colega do Ministério Públi-
co, Artur Gonçalves Ribeiro, chega-me às
mãos a obra "Amazônia Terrivelmente Bela -
uma missão no Rio Javari", de Reinaldo Cor-
reia Moreira, editado por Thesaurus Editora
(R$ 35,00 - 192 páginas, 1ª edição - ISBN: 978-
85-7062-848-0). Reinaldo Correia Moreira vi-
veu na Amazônia como oficial do Exército Bra-
sileiro. Nunca aceitou seu trabalho como um
militar, mas como formador de uma visão glo-
bal e humana da comunidade que começava
a se estruturar.

Para isso, foi obrigado a quebrar regras ad-
ministrativas impostas pela instituição, o que
tornou possível conquistar o seu objetivo com
resultados muito além do seu dever. O livro
traz aventuras que só a Amazônia em sua gran-
diosidade e diversidade consegue proporcio-
nar. O autor, neste livro, mostra que já via no
futuro da Amazônia a soberania ameaçada.
Sendo assim, termina com um grito de con-
vocação à sociedade para formar uma corrente
na busca de manter a integridade da Amazô-
nia Brasileira.

Conheci Reinaldo em Brasília quando pre-
sidia a Associação Paraibana do Ministério Pú-
blico nos idos de 1986/1988. Juntamente com
o próprio Artur Gonçalves, seu cunhado e Vi-
cente Vanderlei Nogueira de Brito, hoje de-
sembargador federal do trabalho no TRT pa-
raibano, já podíamos vislumbrar o idealismo
do coronel Reinaldo, paraibano de nascimen-
to, morador da Capital Federal, mas apaixo-
nado pela Amazônia.

O livro tem prefácio do General do Exérci-
to, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, onde o pre-
faciador destaca: "seu trabalho de bandeiran-
tismo e pioneirismo ainda prevalece nos rin-
cões amazônicos onde, na maioria das vezes,
o Exército é a última esperança, o derradeiro
ponto de apoio, o único contato com o mun-
do civilizado".

Mas a obra de Reinaldo tem muito mais. Está
dividido em três partes: Amazônia Terrivel-
mente Bela; Uma Missão no Rio Javari; e, Um
Grito de Alerta. Na primeira parte o autor dis-
corre sobre a região, discutindo se ali existe
mais realidade ou se apenas um mito que ul-
trapassa gerações. Na segunda parte, o enfo-
que é dado a reminiscências, a descoberta da
Amazônia, a "Operação Palmeiras", ativida-
des culturais, esportivas e episódios marcan-
tes sobre a atuação do Exército naquela re-
gião.

Na terceira e última parte, Reinaldo Morei-
ra dá o seu "grito de alerta", onde alerta os
leitores que "os fatos se sobrepõem às pala-
vras". Fala do problema demográfico, apon-
tando um fato irrecusável: o de que a Amazô-
nia é o mais vasto deserto aproveitável do
mundo.

Para a editora, "o cerne desta publicação está
centrado na narrativa de fatos verdadeiros, vi-
vidos pelo autor, há quase meio século", mais
precisamente no ano de 1960, o que caracte-
riza a materialização de uma memória. Está
aí, portanto, uma obra feita para o deleite de
estudiosos do meio ambiente, da história, da
brasilidade. Esse grito de alerta do paraibano
Reinaldo Moreira, com certeza irá ecoar aqui
e no exterior, orientando várias gerações de
brasileiros para a importância e a problemáti-
ca dessa enorme e bela região brasileira, a
Amazônia.

A Beleza da Amazônia

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br



3ESTADUAL JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2009
 A UNIÃO

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Dia de campo deverá
reunir 300 agricultores

Numa promoção da Emepa, o evento acontece hoje, na comunidade Meia Pataca, em
Esperança, e conta com o apoio da Secretaria da Agropecuária e da Pesca do Estado

CULTURA DO GIRASSOL

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

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br

ivulgar a cultura do gi-
rassol como matéria-pri-
ma para a produção do

biodiesel na Paraíba. Este é prin-
cipal objetivo dos dias de campo
que a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural da Pa-
raíba (Emater-PB), com apoio da
Secretaria do Desenvolvimento
da Agropecuária e da Pesca (Se-
dap), vem promovendo em di-
versos municípios, para consci-
entizar os agricultores familia-
res a aderirem ao Programa Na-
cional de Produção e Uso do Bio-
diesel (PPNPB).

O próximo dia de campo acon-
tece hoje, na comunidade Meia
Pataca, pertencente ao produtor
Fernando Antônio de Melo, no
município de Esperança, região
administrativa de Areia. Com a
participação de mais de 300 agri-
cultores, o evento começa às 8
horas e será realizado numa área
de 2,5 hectares de girassol con-
sorciado com feijão phaseolus. A
produção prevista é de 3.750 qui-
los de grãos de girassol e 600 qui-
los de feijão.

Para facilitar o aprendizado
dos agricultores, o dia de cam-
po constará de quatro estações

Lourdinha Araújo
DA EMATER

– Introdução, Manejo Cultural,
Controle de Pragas, Doenças e
Comercialização, onde os exten-
sionistas ensinam todo o pro-
cesso de cultivo do girassol, des-
de o preparo do solo, beneficia-
mento e venda do produto.

Este ano, sob orientação da ex-
tensão rural paraibana, foram
cultivados 243 hectares de giras-
sol em 41 municípios. Segundo o
gerente executivo do Programa
do Biodiesel da Emater, Firmino
Manoel Neto, a proposta da Pe-
trobras em parceria com o Go-
verno do Estado para 2010 é be-
neficiar cinco mil agricultores
familiares em 117 municípios
paraibanos.

Além do  secretário Ruy Bezer-
ra Cavalcante, da Sedap; da dire-
toria colegiada da Emater, repre-
sentada pelo presidente Herma-
no Araújo e os diretores técnico e
administrativo, Afonso Cartaxo
e José Marinho de Lima, devem
participar do evento represen-
tantes da Petrobras, do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário
(MDA), da Empresa Paraibana de
Pesquisa Agropecuária (Emepa),
dos Bancos do Brasil e do Nor-
deste, da Federação da Agricul-
tura do Estado da Paraíba (Fae-
pa), dentre outras autoridades do
setor público agrícola.

Famup abre
inscrição para
curso sobre
gestão escolar

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup), em mais uma
parceria  com a Escola Brasi-
leira de Gestão Pública
(Egep), realiza entre os dias 24
e 25 deste mês, em João Pes-
soa, o curso Fundeb e a Ges-
tão Escolar.

O evento tem como objetivo
promover o debate em torno
da operacionalização do Fun-
deb e a valorização dos profis-
sionais da área de educação.
Com carga horária de 16 ho-
ras/aula, o curso pretende
também ampliar a compreen-
são de gestores e técnicos na
adoção de procedimentos
para o acompanhamento da
aplicação de recursos prove-
nientes de programas federais.

O conteúdo programático do
curso no site www.egep.org.br.
Outras informações poderão ser
obtidas através dos telefones
(61) 3443 7747 e (83) 3044 7402.

D

A Lei Imperial de 10 de outubro de 1831, da iniciativa do
Padre Antonio Feijó, Ministro de Justiça da Regência Trina do
Governo Imperial, que criou o Corpo de Guardas Municipais
Permanentes no Rio de Janeiro, autorizava aos Presidentes de
Conselhos de Províncias, a criarem em suas respectivas Pro-
víncias, idênticas organizações. Naquela época, Francisco José
Meira era Presidente Interino da província da Paraíba, pois o
seu titular José Thomas havia deixado o governo desde 14 de
agosto daquele ano. Sem tempo nem recursos para dar cum-
primento a Lei Imperial, José Meira foi substituído, no dia 15
de janeiro de 1832, pelo Padre Galdino da Costa Vilar, que
tinha sido nomeado pela Regência Imperial.

O novo governante preocupado com a segurança da Provín-
cia, tratou de imediato de criar as condições necessárias para a
criação do Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Assim,
no dia 3 de fevereiro de 1832, em reunião do Conselho Provin-
cial, o novo Presidente, Padre Galdino, propôs, e depois de uma
longa discussão, foi aprovado pelo Conselho, a criação do Cor-
po de Guardas Municipais Permanentes. Entretanto, essa reu-
nião do Conselho apenas criou o novo Corpo, sem decidir sobre
a sua organização, efetivo, remuneração e fardamento.

Três dias depois da criação do novo Corpo, o Conselho Pro-
vincial voltou a se reunir e depois de intensa discussão definiu
que  o  Corpo  deveria  ser organizado em Infantaria e Cavala-
ria, comportando um total de (50) cinquenta homens, sendo 35
à pé, compondo a Infantaria e 15 a cavalo,  correspondendo  à
Cavalaria, sendo esta composta de 1 cabo e 14 soldados. Nessa
mesma reunião do Conselho, realizada a 6 de fevereiro de 1832,
foi discutida e aprovada a especificação  do  efetivo  e  a  sua
remuneração. Foi fixado o seguinte efetivo: um capitão, coman-
dante; um sargento; um furriel; 3 cabos; 2 cornetes; e 42 solda-
dos. O pessoal que fosse participar da Cavalaria deveria se
apresentar com seu próprio cavalo.

O item que mais provocou discussão entre os conselheiros foi
o relativo à remuneração. Por fim ficou definida a seguinte ta-
bela de vencimentos: capitão comandante - 60$000rs (60 mil
réis) - sargento - 25$000rs (25mil réis) - furriel - 20$000rs (20
mil réis) - cabo l9$000rs (l9 mil réis) - soldado e cornetes -
l2$000rs (12 mil réis). Para que se possa fazer uma idéia do que
representavam esses valores, um cavalo de carga, naquela épo-
ca, custava 6$000rs, ou seja, o vencimento de um soldado era
equivalente ao valor de 2  cavalos.  12$000rs era equivalente a
17,3 gramas de ouro.  Quem fizesse parte da Cavalaria recebia
uma gratificação, a título de forragem, para alimentar o cava-
lo. Nessa ocasião foi também nomeado o Sr. Francisco Xavier
de Albuquerque, para  o posto de capitão e como tal comandar
a organização.

Em reunião realizada no dia 12 de março de 1832, o Conselho
Provincial discutiu e aprovou o fardamento que deveria ser uti-
lizado pelo Corpo de Guardas Municipais Permanentes que fi-
cou assim descrito: "Fardela toda azul ferrete, com vivos verdes
na gola, e  nos canhões,  botões  pretos,  calça  branca  e  azul
ferrete por cima das botinas, barretina de chapéu com um elipse
atravessado na frente,  com as  três letras iniciais GMP, de metal
amarelo e braço também de metal amarelo, com o laço no meio".

O primeiro Quartel ocupado pelo Corpo de Guardas Munici-
pais Permanentes, foi o Convento do Carmo, que se encontrava
abandonado pelos religiosos.  Essa edificação é hoje o Palácio do
Arcebispado, situado no antigo Largo do Carmo, hoje a Praça D.
Adauto.  Nessas instalações permaneceu o Corpo até 1846, quan-
do foi transferido para um sobrado situado na Rua da Areia, na
época centro comercial, e era localizado em frente ao local onde
hoje se acha construído o edifício Mateus Ribeiro, no qual funciona-
va o ambulatório Médico da Polícia Militar, até 1991.

Até 1835 as províncias não tinham autonomia, ou seja, não
possuíam Assembleia Legislativa. Por esse motivo a criação do
Corpo da Guardas Municipais Permanente foi formalizada
através de uma Resolução do Conselho Provincial. No dia 2 de
junho de 1835, na primeira reunião da Assembleia Legislativa
da Paraíba, através da lei nº 9, o Corpo de Guardas Municipais
recebeu a denominação de Força Policial. A partir de então essa
instituição recebeu mais 9 outras denominações, até que em
1947, por definição Constitucional, passou a ser denominada
de Polícia Militar da Paraíba.

A criação da Polícia Militar da Paraíba
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O tema continua despertando interesse em comen-
tários e análises de jornais e revistas, além de livros.
Inclusive nos meios espíritas, como é o caso da revis-
ta Reformador, onde li interessante artigo de Paulo
de Tarso São Tiago.

O clone - diz ele - significa cópia idêntica fisicamen-
te de um ser vivo, obtida natural ou artificialmente,
por processos assexuados. A clonagem é fenômeno
comum na natureza, ocorrendo, por exemplo, na
multiplicação por fissão ou cissiparidade de bactérias
e protozoários.

O processo adotado por Wilmut consistiu na fusão,
catalizada por uma corrente elétrica, do núcleo de
uma célula proveniente de uma ovelha a ser "copia-
da" com um  óvulo não fecundado de outra ovelha,
do qual se extraíra o núcleo.

O produto assim obtido foi implantado no útero de
uma terceira ovelha, que gestou, em período de tem-
po normalmente observado na natureza., uma ove-
lhinha  apelidada de Dolly, genética e fisicamente
idêntica ao animal que se quis copiar. O clone e a res-
pectiva "matriz" são gêmeos univitelinos (idênticos),
com idade diversa.

O avanço científico e tecnológico poderá chegar a
gestações artificiais em laboratórios de uma série de
clones de animais e até de seres humanos, questão
esta que já está preocupando governos e líderes reli-
giosos, pelo seu aspecto ético.

Analisando o problema à luz da Doutrina Espírita,
chega-se à conclusão de que não haverá nenhuma im-
plicação particularmente extraordinária, a não ser
aquelas advindas, em certas circunstâncias, da exis-
tência de pessoas criadas em ambientes não familia-
res, simplesmente porque os atributos mentais, inte-
lectuais de morais pouco têm a ver com a herança
ancestral.

Não se herdam dos antepassados, características
como inteligência, capacidade de memorização, ca-
ráter, personalidade, comportamentos, bondade, to-
lerâncias, vaidade, egoísmo, dureza de coração, as
quais promanam do Espírito imortal, força motriz de
todas  as manifestações de vida que enchem o Uni-
verso infinito.

A "fabricação" de clones humanos, quaisquer que
fossem os objetivos, resultaria apenas em uma série
de indivíduos fisicamente iguais.

Quanto à reencarnação em clones de seres huma-
nos, não haveria nenhuma diferença. O Espírito re-
encarnante se ligaria e imantaria ao embrião de clone
a ele destinado, em tudo semelhante ao que ocorre
no embrião naturalmente fecundado, trazendo, ob-
viamente, de outras vidas, suas experiências, tendên-
cias, personalidade e compromissos, adormecidos no
esquecimento redentor, mas patrimônio indestrutí-
vel adquirido através dos milênios.

Deve ficar afastada, desde logo, a hipótese de que
um mesmo Espírito venha a ocupar dois corpos, ain-
da que iguais, já que o Espírito é individual e não pode
animar simultaneamente dois seres distintos. O clo-
ne de um ser humano não poderia ser, portanto, com-
pletamente idêntico, por não poder ter o mesmo Es-
pírito.

É o que está esclarecido em "O Livro dos Espíritos",
questão 137: "Um Espírito pode encarnar a um tem-
po em dois corpos diferentes? Resposta: Não, o Espí-
rito é indivisível e não pode animar simultaneamente
dois corpos distintos."

 Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Clone pode ter alma?

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

O Globo destaca as
belas praias da PB

Em sua edição de ontem, o jornal carioca traça um longo roteiro de praias selvagens,
restaurantes, do Centro Histórico e dos meios de hospedagens para os turistas

Cleane Costa
DA SECOM-PB

Paraíba é destaque na
edição dessa quinta-
feira (10) do jornal O

Globo, que define o Estado como
"um destino único no Nordes-
te". Assinada pelo jornalista
Gustavo Alves e reproduzida
na versão eletrônica do perió-
dico, a reportagem mostra um
leque de opções para quem de-
sejar visitar e conhecer praias
ainda selvagens, com ênfase
para o Litoral Sul, e a riqueza
do patrimônio histórico de João
Pessoa.

Com relação ao Litoral Sul, a
reportagem destaca a praia
Barra do Gramame, afirman-
do ser uma recompensa para
os motoristas que se dispõem a

A
enfrentar a estrada que dá aces-
so ao local. Outra praia ressal-
tada é a de Tambaba, pelas suas
belezas naturais e por ser um
refúgio dos naturistas. Tam-
bém ganham destaque as prai-
as Bela e de Coqueirinho, essa
última descrita como "uma
praia protegida por falésias e
vegetação abundante, onde há
uma pequena baía em cuja en-
trada há ondas e surfistas apro-
veitando-as".

O ponto mais oriental das
Américas é outra atração turís-
tica enfocada pela reportagem,
que também não deixou de fa-
zer descrições sobre a praia do
Jacaré que, na opinião do jorna-
lista Gustavo Alves, exibe con-
tradições que tornam a Paraíba
um lugar diferente. "Uma praia
que não é praia, batizada com

nome de um animal para home-
nagear uma máquina, e ouvir
um solo de saxofone de uma
música composta para uma or-
questra", registra o texto.

A reportagem de O Globo res-
salta ainda a riqueza do patri-
mônio histórico de João Pessoa,
traçando um verdadeiro roteiro
da cidade antiga, com ênfase
para sua arquitetura a partir da
Praça Dom Adauto, passando
pelo Centro Cultural São Fran-
cisco, pela "bela vista do Rio Sa-
nhauá", a Praça Antenor Navar-
ro e chegando ao Hotel Globo.

Ao final da reportagem, inti-
tulada 'Paraíba, onde o sol nas-
ce primeiro nas Américas, an-
tecipa o verão no Brasil', dicas
sobre hospedagem, passeios e
restaurantes em João Pessoa e
nos arredores.

O governador do Estado en-
trega nesta sexta-feira (11), às
11h, a reforma da 10ª Delega-
cia Distrital (10ª DD) localiza-
da na Avenida Nego, no bair-
ro de Tambaú, em João Pes-
soa. Na obra foram investidos
recursos do tesouro estadual
no valor de R$ 135.733,21.

A área construída com 240
metros quadrados "vai pro-
porcionar o conforto que a
sociedade merece e a digni-
dade que os funcionários ne-
cessitam para desempenhar
bem suas funções", disse o

secretário Gustavo Gominho,
da Segurança e da Defesa Social
(SEDS), lembrando que essa é
uma das metas do Governo do
Estado nas políticas públicas
para o setor.

A obra levou cinco meses para
ficar pronta e reúne novos equi-
pamentos de informática, o
mobiliário, sala para delegados,
cartório para escrivães, aloja-
mento de policiais, salas de es-
pera e de reconhecimento, celas
para presos dos sexos masculi-
no e feminino, além de uma copa
equipada com eletrodomésticos.

Governo do Estado entrega hoje a
nova delegacia do bairro de Tambaú

O delegado Neto Maga-
lhães, titular da 10ª DD, dis-
se que reconhece "a sensibi-
lidade da administração
atual em investir na quali-
dade de trabalho e de vida
dos servidores da área de
segurança, que têm a mis-
são de estar a serviço da so-
ciedade, cada um na sua
função e oferecendo o me-
lhor. Assim, todos saem ga-
nhando, principalmente a
sociedade que deve ser bem
acolhida no serviço públi-
co", completou.

Educação participa de audiência na Câmara
O secretário de Educação e

Cultura, Sales Gaudêncio, par-
ticipou, na manhã dessa quin-
ta-feira, de uma audiência pú-
blica realizada na Câmara dos
Deputados, em Brasília.

A audiência ocorreu em fun-
ção da aprovação do requeri-
mento nº 254/09, dos deputa-
dos Iran Barbosa e Fátima Be-
zerra, aprovado em agosto des-
te ano, que tem por finalidade
debater as novas diretrizes
para a formação de docentes

para a educação básica propos-
tas nos projetos de lei 3.971/
2008, da deputada Ângela
Amim, e 5.395/2009, do Poder
Executivo, que modificam o ar-
tigo 62 da Lei 9394/1996, onde
são definidas as diretrizes e
bases da educação brasileira.

Foram convidados para o
encontro o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad; o pre-
sidente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Edu-
cação, Franklin de Leão; presi-

dente do Conselho Nacional de
Educação, Clélia Brandão Alva-
renga Craveiro; presidente da
União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, Car-
los Eduardo Sanches; entre ou-
tras autoridades.

Sales Gaudêncio foi convocado
pelo Conselho Nacional dos Se-
cretários de Educação - Consed,
por meio de sua presidente, pro-
fessora Maria Auxiliadora Seabra
Rezende, secretária de Educação
do Estado do Tocantins.



5ESTADUAL JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

Certa tarde, o cerco policial se apertou em Ipanema. Prestes
e Olga conseguiram, numa fuga rocambolesca, esconder-se
em modesta casa no subúrbio do Méier, à Rua Honório, 279.

Conformados, previam que, mais cedo ou mais tarde, a po-
lícia lograria encontrá-los:

- Até agora, escapamos dela. Mas, Doravante, será im-
possível.

A solidão de ambos era quebrada e compensada quase dia-
riamente por intensa atividade sexual, que se estimulava pelo
isolamento a dois e pela longa castidade de Prestes, até há
poucos meses. Ele próprio, anos depois, numa revelação ina-
dequada o seu temperamento introspectivo, confessaria a um
amigo íntimo:

- O sexo era para nós o único lenitivo de muitas aflições,
angústias e perspectivas, que sabíamos, do próximo fim da-
quele relacionamento.

A perseguição continua feroz, com a presença até de cães de
caça, farejadores. Amanhecia o dia 5 de março de 1936 quan-
do aquela pequena casa no Méier foi invadida por vinte solda-
dos, com metralhadoras e bombas. Prestes, que estava febril e
muito gripado, segundo me informou recentemente o seu fi-
lho e homônimo Luís Carlos, não ofereceu resistência à ordem
de prisão.

Mas Olga, quando viu tantas armas engatilhadas e aponta-
das contra o marido, lembrou-se por instantes de que, além
de sua mulher, tinha também deveres de body-guard e inter-
pôs-se entre ele e os policiais, protegendo-o com seu corpo e
impedindo que fosse trucidado ali mesmo.

Nem bem chegara à sua cela de presa na Rua da Relação e já
Olga sentia os primeiros sintomas da gravidez gerada du-
rante aquela efêmera lua-de-mel no Méier: enjôos, náuseas,
vômitos, inapetência, cansaço .

GOVERNO BRASILEIRO ATENDE DESEJO DE HITLER
Uniram-se aí contra ela, numa macabra mancebia, o gover-

no germanófilo do Brasil, empenhando numa cruzada anti-
comunista, e o regime nazista da Alemanha, interessado em
pôr a mão naquele importante quadro vermelho e judeu.

Deportada para Berlim, ela teve então oportunidade de co-
locar à prova sua admirável resistência física e psicológica no
trajeto de penoso calvário desde o nascimento de Anita Leo-
cádia até a sua morte. Transitou pelas torturas em vários
campos de concentração, chegando afinal ao de Ravensbruck,
onde uma versão informa que foi fuzilada

Mas Fernando Morais, no seu excelente livro, contesta essa
versão e sustenta que ela morreu numa câmara de gás do
campo exterminador de Bernburg, onde Hitler, Himmler &
Cia, já faziam, em fornos crematórios, os seus experimentos
da solução final contra os judeus.

Nascida a 2 de fevereiro de 1908, Olga estava prestes (sic)
a completar 34 anos de idade. Certa de que ia morrer, em
igual data do ano de 1942, escreveu ao seu marido e à filhi-
nha Anita uma última e comovente carta, queixando-se da
falta de notícias.

Prestes já estava em contato com João Alberto e Orlando
Leite Ribeiro, para apoiar Getúlio na solidariedade à União
Soviética contra o Eixo nazi-fascista e para aplaudir a campa-
nha da anistia, com exclusão de sua pessoa.

Para ele, os interesses e objetivos de fiel marxista estavam
acima de queixas pessoais e familiares, mesmo arrostando a
incompreensão de leais companheiros.

O Partido, porém, foi-lhe de uma cruel ingratidão: no dia 2
de fevereiro de 1980, exatamente quando se completavam 38
anos do martírio de Olga, em Bernbur, viu-se expulso da agre-
miação, pela qual tanto sofrera e à qual fora tão honesto e
dedicado.

Morreu dez anos depois, levanto para o túmulo ressentidas
e justas mágoas de vários amigos e camaradas.

Fuga rocambolesca de
Ipanema e prisão no Méier

Murilo Mello Filho
murilomellofilho@uol.com.br

*Murilo Mello Filho é membro das Academias Norte-Rio-grandense e Brasileira de Letras

S

Empresários querem
instalar fábricas na PB

O governador do Estado recebeu os investidores, em audiência, na manhã de ontem
no Palácio da Redenção e, na ocasião, foi assinado um protocolo de intenções

José Nunes
DA SECOM-PB

empre trabalhando na
perspectiva de atrair no-
vos investimentos para a

Paraíba, o governador do Esta-
do recebeu na manhã dessa
quinta-feira (10), empresários
interessados em instalar em-
preendimentos no Estado, du-
rante audiências no Palácio da
Redenção, em João Pessoa. São
empresas que vão garantir a
oferta de oportunidades de
empregos e renda para cente-
nas de famílias paraibanas.

Os empresários estavam
acompanhados do presidente
da Companhia de Desenvolvi-
mento do Estado da Paraíba
(Cinep), João Laércio, e, na oca-
sião, foi assinado um protoco-
lo de intenções entre o Gover-
no do Estado e fabricantes de
colchões, estofados e espumas,
que pretendem montar uma

#
Empreendimentos
são dos setores
aeroportuário, portuário
e de colchões,
estofados e espumas

unidade de produção na Paraí-
ba, garantindo a geração de
novos empregos.

O governador recebeu tam-
bém um grupo de empresários
do setor aeroportuário e por-
tuário, tendo à frente Carlos
Ernesto Campos. Os visitantes
conversaram igualmente sobre
oportunidades de investimen-
tos no Estado.

O governador agradeceu aos
empersários pela escolha da Pa-

raíba para a expansão de seus
empreendimentos. Destacou as
potencialidades de investimen-
tos oferecidas pela Paraíba, afo-
ra a hospitalidade e a cordiali-
dade dos paraibanos no acolhi-
mento de seus visitantes. "Vi-
vemos numa terra acolhedora,
que tem um cenário ideal para
atividades industriais e turísti-
cas", comentou.

Segundo o chefe do Executi-
vo, o maior produto da Paraí-
ba é a cordialidade do seu
povo, que está sempre à dis-
posição para servir. "Os senho-
res que estão chegando, podem
contar com o apoio para ex-
pandir suas atividades indus-
triais", disse.

Os empresários recebidos
pelo governador foram: Car-
los Ernesto Campos, do setor
aeroportuário e portuário, e
depois Roberto Mannes, Pau-
lo Zendron de Brito e André
Vaz Reis.

Jardim Botânico abre as
portas para os visitantes

Sobe para 142
o número de
casos suspeitos
de influenza

  MARCOS RUSSO

Subiu para 142 o número de
casos suspeitos de influenza na
Paraíba, registrados desde o
surgimento da gripe A-H1N1
em abril deste ano. A Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES)
atualizou, nessa quinta-feira
(10), os números do último bo-
letim epidemiológico divulga-
do no início desta semana e
confirmou que, apesar de ter
notificado mais 20 casos sus-
peitos nos últimos dias, a Pa-
raíba continua registrando
uma redução das notificações
de casos de síndrome gripal
(SG) e síndrome respiratória
aguda grave (SRAG). Destas
142 suspeitas, 18 foram confir-
madas para o H1N1, 73 foram
descartadas e 49 continuam
em investigação.

A gerente de Resposta Rápida
da SES, Diana Pinto, disse que
os casos pendentes estão nos
municípios de Bayeux (1), Ca-
bedelo (4), Campina Grande (7),
Coxixola (1), Fagundes (1), Ita-
tuba (1), João Pessoa (30), Patos
(1) e Santa Rita (2). Os 18 casos
confirmados de H1N1 estão em
João Pessoa (11), Cabedelo (3),
Campina Grande (1), Coxixola
(1), Guarabira (1) e Tavares (1).

Jardim Botânico oferece belas paisagens e trilhas ecológicas aos visitantes

Naná Garcez
DA SECOM-PB

A partir da próxima semana,
será permitida  visitações e pas-
seios em trilhas ecológicas, aos
sábados e domingo, no Jardim
Botânico Benjamin Maranhão,
na Capital. O lazer contempla-
tivo faz bem à saúde e à ecolo-
gia, porque cria no visitante a
consciência da importância de
preservar a área verde, cuja
extensão é de 511 ha, dos quais,
380 ha compõem a unidade es-
tadual de conservação, situa-
da às margens da Av. Dom Pe-
dro II. O Rio Jaguaribe corta a
unidade de conservação, des-
de a nascente, no bairro do Cris-
to Redentor, até a avenida.

A recuperação da estrutura
física do Jardim Botânico, a
instalação da segurança 24
horas, com a permanência de
dois guardas florestais na por-
taria, com controle de entra-
da são medidas tomadas pelo
diretor José Targino Segundo
Neto e que trabalha para do-
tar o espaço verde de condi-
ções para atrair visitantes e
pesquisadores.

 "Quando foi inaugurado, em
2002, ele chegou a receber oito
mil visitantes. Esse é um espa-
ço de lazer contemplativo e o
pessoense teria uma perda
muito grande se não for bem
conservado", comenta o dire-
tor, cujo projeto de revitaliza-
ção do Jardim Botânico.
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Estado supera meta na 1a fase
de vacinação contra a pólio

Na Paraíba foi imunizado um total de 312.224 crianças contra a doença, atingindo um percentual de 98,59%

ste ano, 312.224 crianças
foram imunizadas contra
a poliomielite durante a

primeira etapa da Campanha
Nacional de Vacinação Contra a
Pólio, que aconteceu em junho. O
Estado superou a meta, que era
vacinar 95% das crianças meno-
res de 5 anos de idade, imunizan-
do 98,59% da população infantil.

A expectativa da Secretaria
de Estado da Saúde (SES) é que,
no próximo dia 19, o ‘Dia D’ da
segunda etapa da vacinação,
novamente essas crianças re-
cebam o reforço da vacina con-
tra a paralisia infantil. Para
isso, serão disponibilizados
2.106 postos de vacinação fixos
e volantes espalhados em todos
os 223 municípios do Estado.

Este é o 29º ano da campanha
nacional e o 20º sem a doença
no país. Os imunizantes já fo-
ram distribuídos nas 12 Gerên-
cias Regionais de Saúde, que re-
passaram aos municípios, des-
de o mês de agosto, quando de-
veria ter sido realizada esta se-
gunda etapa da vacinação. O
adiamento aconteceu por cau-
sa da sobrecarga dos serviços

A abertura oficial da segunda
etapa da Campanha Nacional
de Vacinação Contra a Pólio, no
Estado, está marcada para  o
próximo dia 19, às 8h30, no pá-
tio do Complexo de Pediatria
Arlinda Marques, em Jaguaribe,
na Capital. O evento deverá
contar com as presenças do go-
vernador do Estado; do  secre-
tário da Saúde, José Maria de
França e outras autoridades.

Na oportunidade, será ofere-
cido um café da manhã às crian-
ças, com a distribuição de cami-
setas alusivas à campanha e a
apresentação de grupos teatrais
e bandas de música. As crianças
também irão se divertir nos
brinquedos que serão instalados
no local.

O coordenador de Imunização
da SES, Walter Albuquerque ,
explicou que, além da pólio, os
profissionais de saúde estão ori-
entados a atualizar o cartão de
vacinação das crianças, apli-
cando outros imunizantes cons-
tantes no calendário vacinal bá-

de saúde básica em alguns Es-
tados, provocada pela pande-
mia de gripe A. “As crianças que
se vacinaram em agosto, quan-
do alguns municípios antecipa-
ram a vacinação, deverão ser
imunizadas novamente no pró-
ximo dia 19, para que a barrei-
ra de proteção contra o vírus da
poliomielite seja criada”, alertou
o coordenador de Imunização
da SES, Walter Albuquerque.

Na primeira etapa, realizada em
junho deste ano, segundo dados
do Sistema de Informações do Pro-
grama Nacional de Imunizações
(SI-PNI), foram vacinadas 312.224
das 316.674 crianças menores de
5 anos, atingido, dessa forma uma
cobertura de 98,59% da popula-
ção alvo. Nesta segunda etapa,
4.210 profissionais de saúde irão
trabalhar em 1.520 postos fixos e
586 postos volantes.

Assessoria de Imprensa
SES-PB

IFPB realiza
encontro hoje
na Capital

O Instituto Federal de Edu-
cação Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB) realiza hoje  o
1º Encontro de Empreendedo-
rismo e Marketing (EEM), que
pretende “criar cultura e
oportunidades empreendedo-
ras”. Mais de 150 participan-
tes já estão inscritos para as
palestras com grandes em-
preendedores, inclusive da
área de tecnologia.

Às  8 horas, no auditório José
Marques, será feita a abertura
com o professor Carlos Barros,
organizador do evento. As duas
palestras iniciais são com
membros do Centro de Estudos
e Sistemas Avançados do Reci-
fe (César): Rodrigo Assad e Gui-
lherme Cavalcanti. O César é o
celeiro de grandes negócios na
área de tecnologia da informa-
ção compondo o Porto Digital
do Recife. Os palestrantes vão
falar sobre Inovação Tecnoló-
gica e Incubação.

Às 11 horas, a palestra é so-
bre a SAT. - Soluções Avança-
das em Tecnologia. Às 14 ho-
ras, é com Tadeu Leite (Phoe-
bus Tecnologia) e às 14h50 é de
Hunter Hagewood (Nevoa Ne-
tworks), que abordam casos de
sucesso de empresas de softwa-
re de João Pessoa.

sico, a exemplo da Tríplice Viral
(que previne o sarampo, a ru-
béola e a caxumba) e a Tetra
(contra a difteria, coqueluche e
tétano).  Ele faz um alerta para
que os pais não deixem de levar
o cartão de vacina.

Ele disse que visitou todas as
12 Regionais de Saúde do Esta-
do e falou para os secretários
de saúde e profissionais da aten-
ção básica sobre o plano ope-
racional de trabalho que será
desenvolvido nesta segunda
etapa da campanha.

Os vacinadores que vão tra-
balhar na campanha na zona
rural como também os que fo-
ram escalados para o Dia ‘D’ fo-
ram capacitados.  “Cada mu-
nicípio tem a sua estratégia de
atuação durante esta campa-
nha para não deixar que ne-
nhuma criança fique sem to-
mar as vacinas e o Estado tem
o papel de fortalecer ainda mais
esse trabalho”, disse.

Walter  ressaltou que todas
as crianças menores de 5 anos

devem ser vacinadas, mesmo
aquelas que apresentem tosse,
gripe, coriza, diarréias leves,
rinites, asmas. Crianças desnu-
tridas, com doenças crônicas do
coração, paralisia cerebral e
síndrome de Dawn também
devem ser vacinadas. A maior
parte dos indivíduos infecta-
dos com o vírus da poliomieli-
te não apresenta paralisia, mas
apenas sintomas leves, como
infecção localizada na gargan-
ta ou intestino.

O coordenador de Imuniza-
ção da SES, explica que não exis-
te tratamento específico ou
medicamento eficaz contra o
vírus da poliomielite. Portan-
to, a única medida para contro-
lar a doença é a vacinação das
crianças menores de 5 anos,
pois é neste grupo de idade que
acontece o maior número de
casos de paralisia. Além disso,
de acordo com ele, torna-se ne-
cessário manter a vacinação de
rotina e uma alta cobertura
vacinal de forma homogênea.

A poliomielite ou paralisia
infantil é uma doença infecto-
contagiosa viral aguda, que
pode provocar sequelas per-
manentes ou levar à morte.  O
único reservatório da polio-
mielite é o homem. O vírus se
instala e se multiplica no tubo
digestivo e pode apresentar
viremia, com invasão do sis-
tema nervoso central e ataque
às células motoras.

Secretaria abre a 2a etapa no próximo dia 19

Quarenta e cinco fotógrafos
da cidade serão homenagea-
dos hoje  com o Troféu Lam-
be-Lambe, na Câmara de Ve-
readores de João Pessoa, pela
passagem do Dia Internacio-
nal da Fotografia. A proposi-
tura é da vereadora Sandra
Marrocos. Entre os homena-
geados estão os fotógrafos da
Secretaria de Estado da Comu-
nicação Institucional – Secom,
Antônio David Diniz e Mano
de Carvalho.

De acordo com o fotógrafo
Ricardo Peixoto, da Agência
Ensaio, o troféu é um reconhe-
cimento aos serviços prestados,
de forma útil, por esses profis-
sionais que ao longo da carrei-
ra vem conquistando espaço no
cenário fotográfico paraibano.
Ele ressaltou que esse evento
vem fortalecer a categoria que
se encontrava um pouco es-

Câmara de João Pessoa
homenageia fotógrafos

quecida pela sociedade. “É a
primeira vez que fotógrafos de
várias gerações são reconheci-
dos e homenageados”.

Ricardo Peixoto, que tam-
bém será homenageado com
a comenda Ariano Suassuna,
disse que pela primeira vez
conseguiu catalogar uma lis-
ta com 70 profissionais da
área, de várias gerações, para
participar do primeiro Fórum
de Fotografia que acontecerá
no dia 3 de outubro, deste ano,
no Centro Cultural São Fran-
cisco, em João Pessoa onde na
ocasião será elaborada uma
carta de intenções, pleitean-
do mudanças, discussões, li-
nhas de pesquisas, bolsa de
estudos, entre outros interes-
ses dos profissionais. “Esse
documento será apresentado
no Fórum das Artes que será
realizado ainda este ano, pela
Prefeutira Municipal de João
Pessoa”.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Mônica Nóbrega
DA SECOM

A imunização das crianças é considerada o meio mais eficaz para evitar a propagação da poliomielite na Paraíba

EMPREENDEDORISMO
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Assim, até eu...

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

"E agora, Moreira?". Desde sábado, quando o Brasil ganhou
da Argentina por 3 x 1 (na Argentina!), a pergunta não quer
calar, seja em chute na canela, seja em jogada sutil ou de efeito.
São os amigos que, ora, vão direto ao assunto, ora, usam sub-
terfúgios verbais. A todos devolvo a bola sem me abalar pelo
tipo de lance: com os jogadores que o Brasil tem, até eu, que
nem técnico sou, classificaria o Brasil por antecipação; ainda
mais, quando Maradona nem técnico é.

 E a vitória contra o Chile, anteontem? - haverão de insistir.
Ah, não conta, não, pois freguês é pra essas coisas mesmo.
Sem esquecer que, neste caso, o Brasil deixou o adversário
empatar uma partida que estava ganhando por 2 x 0, safan-
do-se do empate graças ao talento de um atacante que não
chega a ser propriamente queridinho do treinador: o atacante
Nilmar, herói da virada no Pituaçu (o nome desse estádio me
dá água na boca...).

Claro que todos virão com quatro pedras na mão, quero
dizer, com quatro perguntas na ponta da língua: E o título da
Copa América? E o título da Copa das Confederações? E o re-
trospecto de 11 partidas invictas? E o aproveitamento de 71%
da atual comissão técnica? A todos respondo sem voltar a me
abalar: com os jogadores que o Brasil tem, até eu, que nem
técnico sou, ganharia qualquer copa dessas e alcançaria qual-
quer número destes.

A propósito, passem um rabo de olho no que escreveu ante-
ontem na Folha de S. Paulo o cronista Juca Kfouri: "(...) Todas
as vantagens são do técnico da seleção nacional, que escolhe
quem quer entre o que há de melhor no mundo e que, por mais
que erre com Afonsos e coisas parecidas, sempre tem um Kaká
para compensar". Caiu como uma luva no meu ponto de vis-
ta. Por ser especialista no assunto, Kfouri condimenta sua
apreciação com o saboroso tempero da ironia. Prestem aten-
ção, é coisa curta e grossa:

- Não se fará aqui a maldade de dizer, como muitos dizem,
que os méritos táticos da seleção brasileira são do auxiliar-
técnico Jorginho e que as jogadas de bola aérea são tão óbvias
que alguém deveria ter vergonha de citá-las.

E não se fará por duas razões básicas: fosse verdade em
relação a Jorginho, nem assim deixaria de ser mérito de quem
o escolheu como ajudante; óbvias ou não, as jogadas têm dado
certo, os argentinos de Maradona que o digam.

Precisa dizer mais?

João Pessoa vai receber
título de Capital da Paz

A homenagem será concedida pelo Governo do Estado, através de decreto, segundo
anunciou o governador, e tem como objetivo construir na cidade uma cultura de paz

Governo do Estado vai
conceder ao município
de João Pessoa,  atra-

vés de um decreto, o título de
‘Capital da Paz’. O anúncio foi
feito pelo governador durante
audiência realizada, no início
da noite de quarta-feira (9), na
Granja Santana, com o presi-
dente do Movimento pela Paz
na Paraíba (Movipaz-PB), Al-
mir Laureano;  secretário da
Segurança e da Defesa Social,
Gustavo Gominho; deputado
estadual Rodrigo Soares;  e in-
tegrantes da maçonaria.

A Semana de Cultura da Paz,
que  acontecerá em João Pessoa
no período de 2 a 8 de novem-
bro deste ano, na Capital, con-
tará com  apoio do  Governo do
Estado. O evento faz parte da
‘Marcha Mundial pela Paz’, que
vai percorrer 90 países, come-
çando no dia 2 de outubro, na
Nova Zelândia, e terminando
no dia 2 de janeiro de 2010, na
Argentina (Aconcágua).

Para Almir Laureano, o títu-
lo de “Capital da Paz” vai rea-
firmar a legitimidade dos mo-
vimentos sociais e de sua luta

para construir na cidade de João
Pessoa uma cultura de paz. O
Movipaz-PB pretende, ainda,
em parceria com o Governo do
Estado construir o primeiro
Museu da Paz Mundial, em João
Pessoa.

No local, crianças e adultos
poderão conhecer um pouco da
história de personalidades na-
cionais e internacionais que se
dedicaram em promover a paz
no mundo, como Madre Teresa

de Calcutá, Mahatma Gandhi
e Irmã Dulce.

Gominho destacou a impor-
tância de uma região receber
o título de ‘Capital da Paz’,
pois demonstra que os habi-
tantes daquela localidade tem
uma cultura de paz e não-vio-
lência, como é o caso de João
Pessoa. “Não é o titulo que
concede a paz a nenhuma re-
gião e sim a cultura de paz”,
acrescentou.

Gledjane Maciel
DA SECOM

UEPB apresentará projeto de curso

O Projeto de Extensão ‘Fo-
tografia como Memória Cul-
tural: identificação, descrição
e conservação preventiva de
coleções fotográficas’, vincu-
lado ao curso de Arquivolo-
gia do Campus V da Univer-
sidade Estadual da Paraíba
(UEPB), em João Pessoa, obte-
ve aprovação para apresenta-
ção na 16ª Jornada de Archi-
veros da Argentina. O evento
acontecerá de 16 a 19 deste
mês, na cidade de Villa Car-
los Paz, Província de Córdo-
ba, naquele país.

A 16ª Jornada de Archiveros
da Argentina terá como tema
central  ‘La Preservación de la
Memoria: garantía en la búsque-
da de la identidad y de la ver-
dad’.  O evento comemora os 50

anos da fundação da Escola de
Arquivologia na Argentina e
tem como principal objetivo
promover o avanço do conheci-
mento, organização e gestão dos
arquivos como componentes e
atores institucionais essenciais,
a fim de garantir a transparên-
cia dos atos do governo e defen-
der os interesses dos atores so-
ciais da sociedade.

Segundo Maria José Cordei-
ro, professora de Arquivologia
e coordenadora do Projeto de
Fotografia na UEPB, “é de ex-
trema importância para a uni-
versidade a divulgação em um
evento de reconhecimento in-
ternacional. Isso expande o
nosso olhar sobre a importân-
cia e urgência de preservar e
conservar os registros foto-
gráficos que fazem parte do pa-
trimônio cultural da Paraíba
e do Brasil”.

O projeto foi apresentado
ontem, no 16º Encontro de Ci-
ências Sociais do Norte e
Nordeste (XIV Ciso), que está
sendo realizado desde o dia 8
até hoje em Recife-PE, e na 4ª
Semana de Extensão da
UEPB, que acontecerá de 26 a
30 de outubro, em Campina
Grande.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

NA ARGENTINA

Assessoria de Imprensa
 DA UEPB #

O Programa de
Extensão de Fotografia
como Memória Cultural
será mostrado na 16ª
Jornada de Archiveros
da Argentina

A Capital paraibana sediará, de 2 a 8 de novembro, a Semana de Cultura da Paz

O

ARQUIVO

SAIDEIRA
Quem assistiu ao Globo Esporte de ontem certamente

estranhou que o telejornal não tenha mostrado o técnico
Dunga, que nem técnico é, distribuindo, apoplético, pa-
lavrões em direção às arquibancadas do Estádio Gover-
nador Roberto Santos (Piatuaçu é apelido), quando a
Seleção (leia-se Nilmar) fechou em 4 x 2 o placar contra o
Chile. Um espetáculo deprimente. Tanto quanto a omis-
são do telejornal.

Aliás, vejam só a nota que Hélio Fernandes assinou na
coluna da Tribuna da Imprensa de quarta-feira, referin-
do-se a Galvão Bueno: "Segunda-feira o apresentador
garantiu: 'Sempre defendi o Dunga, não sei por que está
tão amargo quando deveria estar feliz'. Um ano antes, o
mesmo Galvão, numa outra segunda-feira, fez um pro-
grama inteiro dizendo: 'Fonte da CBF explica que Dunga
está fora da seleção; será substituído por Muricy'. E o
próprio Muricy, presente e feliz, ria, já se acreditava no
trono; era o Galvão que informava".
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Sérgio Botelho
sergiobotelhopb@gmail.com

*Sergio Botelho, Jornalista

Sem economizar elogios às obras dos artistas plásti-
cos paraibanos reunidas em exposição no Espaço Cul-
tural Zumbi dos Palmares, na Câmara dos Deputa-
dos, Lili Marinho, viúva do ex-presidente das empre-
sas Globo, presta inestimável serviço em favor da cul-
tura estadual. Do alto do seu prestígio, a atual embai-
xadora da Boa Vontade da Unesco abriu a exposição
na noite de anteontem inscrevendo no rol das obras
"modernas", a arte da Paraíba. Atraiu personalidades
ilustres ao evento, incluindo o presidente da Câmara,
Michel Temer, que deixou a concorrida sessão onde
se discutia a Proposta de Emenda à Constituição dos
Vereadores para presidir a solenidade que ocorria, ao
mesmo tempo, no 10º andar do Anexo IV da Câma-
ra, juntamente com a promotora ilustre

Não apenas durante o discurso que pronunciou, mas,
também, em entrevista exclusiva que concedeu ao co-
lunista, Lili Marinho exortou os artistas paraibanos a
prosseguirem "sem desistir nunca" de investirem na
evolução de sua arte. Ao mesmo tempo, revelou-se
uma amante da Paraíba, "dos paraibanos, uma gente
generosa e hospitaleira", e acabou prometendo, com
um sotaque francês indisfarçável, vir proximamente
ao estado. Apesar da idade, fez questão de visitar cada
conjunto de quadros expostos e cumprimentar os ar-
tistas. Sobrando força, ainda, para discurso, fotos com
admiradores, conversas particulares com personali-
dades presentes etc. Em todos os instantes do evento,
Lili Marinho buscava deixar inequívoca sua admira-
ção por nossos artistas.

Uma das personalidades presentes ao evento era o
cineasta paraibano radicado em Brasília, Wladimir
Carvalho. O autor do premiadíssimo O País de São
Saruê mostrou-se entusiasmado com o aval de Lili
Marinho à arte paraibana. A bem da verdade, nós
que conhecemos nossa arte e nossos artistas bem
sabemos do valor dessas obras, mas, vindo o elogio
de alguém que reconhecidamente entende de arte,
uma colecionadora de obras de artistas internacio-
nalmente famosos, como é o caso da patrocinadora
deste evento, isto tem uma importância enorme para
que nossa cultura, como um todo, se torne respeita-
da, não apenas no Brasil, mas, também, no resto do
mundo. Ainda mais quando ela promete que, após
o encerramento da exposição na Câmara, prevista
para 1º de outubro, os quadros vão ser expostos em
outros estados brasileiros.

CINEMA
Wladimir Carvalho revelou ao colunista sua admi-

ração pela nova safra de cineastas paraibanos, que ele
considera de excelente nível. Ele lembra os prêmios
internacionais que vêm sendo conquistados por eles
no Brasil e no Exterior.

LEMBRANÇA
Para quem não conhece, O País de São Saruê, já

citado, é considerado um dos 10 mais importantes
documentários da história do cinema nacional. Cita-
do, inclusive, em obras que veiculam a história do
cinema em várias partes do mundo.

Arte paraibana

Tribunal diz que cumprirá
as determinações do CNJ 

Presidente do Tribunal de Justiça afirma que fará “gestão de guerra” para exonerar 48
funcionários em situação de nepotismo, extinguir gratificações e devolver 1.147 servidores

Guilherme Cabral
REPÓRTER

presidente do Tribu-
nal de Justiça do Esta-
do da Paraíba, desem-

bargador Luiz Sílvio Ramalho
Júnior, disse, ontem, durante
entrevista coletiva concedida
à imprensa, na sede da insti-
tuição, em João Pessoa, que
fará "uma gestão de guerra"
para cumprir, em curto pra-
zo, as determinações conti-
das em relatório de inspeção
- realizada em maio passado
e divulgado na terça (9) - pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), dentre as quais a exo-
neração de 48 funcionários em
situação de nepotismo, extin-
ção de gratificações e a devo-
lução de 1.147 servidores a
seus órgãos de origem. No en-
tanto, ele pleiteará, junto ao
Conselho, a manutenção de
20% de funcionários requisi-
tados, para garantir a opera-
cionalização de setores, como
o de transporte. Mas admitiu

O

Desembargador Luiz Ramalho diz que TJ contratou FGV para se modernizar

  FOTO: MARCOS RUSSO

que o Departamento Médico
pode fechar, temporariamen-
te, enquanto se equaciona o
problema. E informou que os
concursados serão convoca-
dos, quando houver vagas.

"A avaliação que faço do rela-
tório divulgado pelo CNJ é po-
sitiva, pois é um desejo de mo-
dernização do Poder Judiciário
da Paraíba. Nesse sentido, fi-

zemos parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas. O relatório
traz aspectos que vão corrobo-
rar com essa modernização,
por isso estou satisfeito com o
resultado. Nós queremos, de
fato, deixar o Tribunal de Justi-
ça como um modelo para a
Nação", afirmou o presidente
do TJ, desembargador Luiz Ra-
malho Júnior.

Com relação à exoneração de
48 funcionários em situação de
nepotismo, o desembargador
garantiu que, no prazo estipu-
lado pelo Conselho Nacional
de Justiça, ou seja, até o próxi-
mo mês, a determinação será
cumprida. Quanto à devolu-
ção dos 1.147 servidores - que
corresponde a 34,3% do total
de pessoal da instituição - essa
medida precisa ser implemen-
tada até o mês de novembro.
O CNJ também estabeleceu que
a jornada de trabalho em ór-
gãos do Judiciário será de oito
horas diárias.

De acordo com o presidente
do TJ da Paraíba, a devolução
de funcionários requisitados
deve causar sérios problemas
em comarcas pelo interior do
Estado, que recebem gratifica-
ção de R$ 275,00. São servido-
res que trabalham, mas não há
cargo específico, a exemplo de
motorista. Segundo ele, seria
preciso criar esse tipo de cargo,
o que levaria tempo, pois é ne-
cessário enviar projeto à As-
sembleia Legislativa com este
objetivo. Para evitar proble-

Quando houver vaga, concursado será convocado
mas operacionais, o desembar-
gador informou que vai pleitear
ao CNJ a manutenção de 20%
de funcionários requisitados,
dentro do direito da isonomia,
já que o Conselho Nacional de
Justiça permitiu esse percentu-
al ao resto do país, mas não o
fez com relação ao Tribunal de
Justiça da Paraíba.

Com relação a extinção da
Gratificação de Atividade Judi-
ciária (GAJ), o presidente do Tri-
bunal de Justiça informou que o
Pleno do órgão já aprovou pro-
jeto de lei cortando as gratifica-
ções, a ser enviado à Assembleia
Legislativa, para regulamentar
a sua incorporação aos salários
dos servidores. Nesse sentido, o
desembargador admitiu que
possivelmente a repercussão
maior será no Departamento
Médico, onde há 90 servidores
com a gratificação. "Talvez este
setor tenha que fechar as por-
tas, momentaneamente, en-
quanto se busca outra alterna-
tiva", comentou, acrescentando
que o maior valor da gratifica-
ção é de R$ 1.800,00 e o menor
de R$ 60,00.

O desembargador Luiz Ra-
malho Júnior foi questionado
sobre se se incomodaria em
agir com transparência, divul-
gando os nomes dos servido-
res em situação de nepotismo.
Em resposta, ele disse que não,
mas não mencionou quais são,
alegando que o próprio CNJ não
havia tornado público a iden-
tidade de tais pessoas. Mas ad-
mitiu que o próprio TJ já havia
feito cruzamento e constatou
semelhança de nomes de famí-
lias, cuja lista foi encaminha-
da, em ofício, ao Conselho Na-
cional de Justiça.

O presidente do Tribunal de
Justiça da Paraíba admitiu que
haverá uma economia com gas-
to de pessoal. Mas reconheceu
que os gastos serão maiores
para preencher as vagas, pois,
enquanto o TJ paga R$ 275,00
ao funcionário requisitado a
outro órgão, um servidor efeti-
vo recebe R$ 1.700,00. Mesmo
assim, informou que os concur-
sados serão convocados para
ocuparem os cargos, dentro das
necessidades, ou seja, quando
houver vagas.



9GERAL JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

Procon estadual divulga hoje a lista de
empresas que lesam os consumidores

Cadastro de reclamações aponta o ranking das firmas com maior número de reclamações no período de setembro de 2008 a agosto de 2009

Ivani Leitão
ASSESSORIA DE IMPRENSA
DA DEFENSORIA PÚBLICA

Procon do Estado di-
vulga nesta sexta-fei-
ra (11) o cadastro de

reclamações fundamenta-
das, que é o resultado dos
processos abertos a partir de
reclamações de consumido-
res ao órgão. Esse registro
traz o ranking das empresas

Bancário faz paralisação de advertência
Guilherme Cabral
REPÓRTER

Quem chegou em algumas
agências da Caixa Econômi-
ca Federal e do Banco do Bra-
sil na cidade de João Pessoa,
na manhã de ontem, preci-
sou esperar mais uma hora
para entrar nas agências,
que abriram às 11 horas, e
não às 10 horas, como é de
rotina. Segundo o presiden-
te do Sindicato dos Bancários
da Paraíba, Marcos Henri-
que, essa paralisação serviu
de advertência aos banquei-
ros, com o objetivo de pres-
sioná-los a atender às rei-
vindicações da categoria,
como reajuste salarial de
10% e piso de R$ 2.047. Caso
não haja acordo, ele adian-
tou que, na próxima sema-
na, o Comando Nacional se
reunirá em São Paulo, para
decidir pela greve por tem-
po indeterminado. Alguns
clientes - que enfrentaram
filas - se queixaram do mo-
vimento.

NEGOCIAÇÕES
O presidente do Sindicato

dos Bancários, Marcos Hen-
rique, informou que já hou-
ve quatro rodadas de nego-
ciação, em âmbito nacional,
mas sem um acordo em tor-
no da campanha salarial da
categoria, cuja data-base é
primeiro de setembro. Como
parte da paralisação de ad-
vertência, os funcionários
dos bancos ficaram do lado
de fora, aguardando o mo-
mento da entrada. Os clien-
tes também precisaram for-
mar filas no interior das

agências - algumas com fai-
xas e adesivos sobre o mo-
vimento - esperando o iní-
cio do atendimento.

A paralisação de adver-
tência,  de acordo com o
sindicalista, atingiu as agên-
cias 1817, João Pessoa, Vara-
douro, Parque Solon de Lu-
cena e 13 de Maio, todas do
Banco do Brasil, e as agências
Cabo Branco, Varadouro e
Trincheiras da Caixa Econô-
mica Federal. Em todas, os
bancários ofereciam expli-
cações sobre a razão do mo-
vimento.

O operador de armazém
Ivanildo Antônio da Silva,
que aguardava atendimento
na Agência Trincheiras da
Caixa Econômica, não gos-

tou da paralisação de adver-
tência. "Quem precisa traba-
lhar, como eu, é prejudicado,
pois chegarei atrasado ao
serviço, pois vou perder uma
hora na agência bancária",
disse ele, para quem os ban-
cários acreditam estar, atra-
vés dessa iniciativa, atingir
os banqueiros, mas termina
atingindo os clientes.

Já na Agência 1817 do Ban-
co do Brasil, a corretora de
imóveis Fátima Souza co-
mentou que a paralisação
"causa transtornos", embo-
ra tenha reconhecido que
esse tipo de iniciativa possa
ser encarada pelos sindica-
listas como eficaz para for-
çar um acordo com a classe
patronal.

Fiscais alertam motoristas
sobre promoções de postos
José Alves
REPÓRTER

Fiscais do Procon fizeram
ontem um alerta no sentido
de que os proprietários de
veículos devem ficar atentos
às promoções que estão sen-
do oferecidas em muitos
postos de combustíveis. O
motivo é que o litro da ga-
solina e do álcool comuns
sofreu uma redução de pre-
ço na última semana na Ca-
pital. Alguns postos dizem
estar em promoção, mas es-
tão vendendo a gasolina a
R$ 2.39 à vista, e R$ 2.51 no
cartão.

O alerta da fiscalização é
que os proprietários de veí-
culos devem fazer pesquisa
antes de colocarem o produ-
to. Em alguns postos a gaso-
lina, que estava tendo como
menor valor R$ 2,279, pas-
sou agora para R$ 2,249 (pa-
gamento à vista), e o álcool,
que tinha como menor pre-
ço R$ 1,579, agora é de R$
1,559, também à vista. Foi o
que detectou uma pesquisa
de combustíveis realizada
pelo Procon.

PREÇOS DIFERENCIADOS
De acordo com o coorde-

nador do Procon municipal,
os  postos  podem cobrar
preços diferenciados nos
cartões e a dinheiro, porque
eles pagam taxa de adminis-
tração através da venda no
cartão.

A diferença de preço entre
o maior (R$ 2,599 - Posto Vi-

llaggio - Bancários) e o me-
nor valor (R$ 2,249 - Posto
Novo Milenium - Bessa) da
gasolina comum é de R$
0,35, o que representa uma
variação de 15,6%. Quem
abastecer 50 litros do pro-
duto no posto com menor
preço irá fazer uma econo-
mia de R$ 17,50 em relação
ao local de maior preço.

Com relação ao álcool, os
preços praticados pelos pos-
tos oscilam entre R$ 1,559
(Posto Cabral - Alto do Ma-
teus) e R$ 1,890 (Posto Ayr-
ton Senna - Mandacaru),
uma variação de 21,2% e di-
ferença de R$ 0,33 no litro
do combustível.

VARIAÇÃO DO ÓLEO
O diesel é comercializado

com valores entre R$ 1,89,
nos postos São Luiz (Tam-
baú), Petrocenter (Centro),
Posto Z (Jardim Cidade Uni-
versitária), Nossa Senhora
de Fátima (Bairro dos Esta-
dos), Rede São Luiz IX (Bair-
ro dos Ipês), Posto Santa Jú-
lia (Expedicionários) e Pos-
to Max (Jaguaribe), e por R$
2,19 no Posto Villagio (Ban-
cários). Já o gás natural tem
preços entre R$ 1,689 e R$
1,770, uma diferença de R$
0,08 e variação de 4,8%.

A pesquisa está disponibiliza-
da na página da Prefeitura,
n o l i n k h t t p : / /
www.joaopessoa.pb.gov.br/
secretarias/procon/pesquisas/,
ou pode ser consultada na sede
do Procon-JP, situada na Av. Pe-
dro I, 331, Centro.

Usuário só ingressou em agência da Caixa Econômica a partir das 11 horas

com maior número de recla-
mações no período de setem-
bro de 2008 a agosto de 2009.

A divulgação do cadastro
será feita pela defensora pú-
blica geral, Fátima Lopes, e
pelo secretário executivo do
Procon estadual, Roberto
Sávio, numa solenidade às
11h, na sede da Defensoria
Pública da Paraíba, que fica
no Parque Solon de Lucena,
em João Pessoa.

De acordo com a defenso-
ra pública geral, Fátima Lo-
pes, a divulgação do cadas-
tro vai ajudar o consumidor
a saber quais fornecedores
tem mais  ou menos recla-
mações e de que forma a
empresa age diante desses
problemas. "Em termos prá-
ticos, a divulgação serve
como um termômetro sobre
a atuação das empresas jun-
to aos consumidores. Se as

empresas possuem cadas-
tros de maus consumidores,
o Procon estadual  terá o ca-
dastro de maus fornecedo-
res", comentou. Após a di-
vulgação do cadastro, serão
fornecidas cópias a toda a
imprensa.

Segundo o secretário exe-
cutivo do Procon estadual,
Roberto Sávio, o lançamen-
to do cadastro será simultâ-
neo em 21 estados brasilei-

ros por meio do Sistema Na-
cional de Informações de De-
fesa do Consumidor (Sindec),
que é administrado pelo De-
partamento de Proteção e De-
fesa do Consumidor, órgão
vinculado à Secretaria de Di-
reito Econômico do Ministé-
rio da Justiça. "A publicação
das informações no Diário
Oficial do Estado constitui
uma arma poderosa na defe-
sa do consumidor", disse.

O

  MARCOS RUSSO



10 PUBLICIDADEJOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

PODER JUDICI¡RIO
JUSTI«A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SE«√O JUDICI¡RIA DA PARAÕBA - 3™ VARA
Rua Jo„o Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim

Jo„o Pessoa-PB - CEP: 58.031-220 - Fone: 2108-4040
EDT.0003.000007-2/2009
E D I T A L   D E   C I T A « √ O     PRAZO  DE   20 (VINTE) DIAS
EXECU«√O DE TÕTULO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO n∫ 2004.82.00.001440-3, Classe 98
AUTOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
REU: OBERDAN DE SOUSA SILVEIRA
OBJETO: CobranÁa da quantia de R$ 108.963,62 (cento e oito mil, novecentos

e sessenta e trÍs reais e sessenta e dois centavos), mais juros, custas e demais
acrÈscimos legais.

FINALIDADE: CITA«√O de OBERDAN DE SOUSA SILVEIRA, CPF 436.903.864-
20, para pagar a dÌvida reclamada, no prazo de 03 (trÍs) dias, contadas do escoamento do
prazo de 20(vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERT NCIA: N„o ocorrendo o pagamento, proceder-se-· a penhora sobre tan-
tos bens quantos bastem para integral pagamento do dÈbito.

PUBLICIDADE: e como n„o foi possÌvel ser citado pessoalmente o devedor, por se
encontrar em lugar incerto e n„o sabido, conforme consta dos autos, È expedido o presente,
sendo o mesmo afixado na sede deste JuÌzo, publicado uma vez no Di·rio da JustiÁa e duas
vezes em jornal de grande circulaÁ„o, mediante o qual fica devidamente citado.

Dado e passado nesta cidade de Jo„o Pessoa, Capital do Estado da ParaÌba, aos 31
de marÁo de 2009. Eu, __________, Aline Ferraz de Moura, Analista Judici·rio, o digitei e
imprimi. E eu, __________, Rita de C·ssia Monteiro Ferreira, Diretora de Secretaria da 3™
Vara, o conferi e subscrevo.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ,
JuÌza Federal Titular da 3™ Vara

EDITAL DE REVOGA«√O DE PROCURA«√O
Faz saber, para ciÍncia de quem interessar possa, que em cumprimento ao que

foi requerido por VERA MAGGY MADRUGA CAVALCANTI, CPF n∞ 161.767.074-04
(CNPJ n∞ 35.491.661/0001-41), e conforme disponibiliza o Art. 682, I, a REVOGA«√O da
procuraÁ„o p˙blica lavrada nestas notas, no livro 64, folhas 008, em data de 08 de agosto
de 1991, onde figura como Outorgante: Vera Maggy Madruga Cavalcanti - CGC/MF
35.491.661/0001-41 e como Outorgados: Emerson Bezerra de Lucena - CPF n∞ 768.939.364-
00 e Eliane de Lucena Bezerra - CPF 602.107.7347-68. Para que se torne publico a
referida REVOGA«AO e a disposiÁ„o dos interessados, para que impugne, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ̇ ltima publicaÁ„o. Dado e Passado nesta cidade de
Jo„o Pessoa, aos 03 de setembro de 2009. Eu, Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
- Tabeli„ Publica, subscrevo e assino.

Jo„o Pessoa, 03 de setembro de 2009
Tabeli„ Publica do 6∞ Oficio

 Responsavel.: ENPEC EMPRESA NACIONAL
DE PROJETOS
CPF/CNPJ: 004302721/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 24,00
Cedente: AGAE COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050282
Responsavel: E N P E C - EMP  NAC  DE PROJ  ENG
CPF/CNPJ: 004302721/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$226,22
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050350
Responsavel.: FINAUTO VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 004360588/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$830,00
Cedente: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEI-
CULOS L
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053559
Responsavel: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 411752474-72
Titulo: CED CRED BANCAR  R$14.321,92
Cedente: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHA
Apresentante: BANIF-BANCO INTERNACIO-
NAL DO FUNCHA
Protocolo: 2009 - 051918
Responsavel.: FRAZAO & FRAZAO  LTDA
CPF/CNPJ: 003305942/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Cedente: SEGMATIC-IND ELETROM LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053965
Responsavel.: GERALDO FERREIRA DOS
SANTOS
CPF/CNPJ: 003139120/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$138,00
Cedente: STENIO DE MEDEIROS SILVA ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052758
Responsavel.: ISABEL CRISTINA CESAR
NOBREGA
CPF/CNPJ: 846823454-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.752,45
Cedente: CERAMICA ELIZABETH LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054312
Responsavel.: JEIELI SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 007010229/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$343,50
Cedente: VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054722
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA
CPF/CNPJ: 010942456/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$989,00
Cedente: FINANCIA FOMENTO MERCANTIL
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB

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

Protocolo: 2009 - 053896
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA
CPF/CNPJ: 010942456/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$460,00
Cedente: FINANCIA FOMENTO MERCANTIL
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053897
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.365,48
Cedente: GRENDENE SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054393
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.163,04
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054398
Responsavel.: KERNA YASBEK ASFORA,
APT. 204
CPF/CNPJ: 010738544-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL OTA-
VIANO DAN
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050792
Responsavel.: PAULO GOMES PEREIRA E
CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 024108383/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$159,53
Cedente: CBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054832
Responsavel.: PAULO GOMES PEREIRA E
CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 024108383/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$499,43
Cedente: CBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054833
Responsavel.: RITA DE CASSIA FEITOSA
CUNHA 98
CPF/CNPJ: 419383644-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$104,34
Cedente: COMBATE PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050305
Responsavel.: RITA DE CASSIA FEITOSA
CUNHA 98
CPF/CNPJ: 419383644-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$104,34
Cedente: COMBATE PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050307

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,  11/09/2009
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.: CLOVIS ALVES DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ: 000374293/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Cedente: LATORI FOMENTO MERCANTIL
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054332
Responsavel.: FALCAO COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 010613245/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 64,72
Cedente: SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054298
Responsavel.: FALCAO COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 010613245/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,68
Cedente: SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054612
Responsavel.: INSTYLE COM DE CALC E
CONF LTDA
CPF/CNPJ: 010363169/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$148,17
Cedente: HENRICH & CIA. LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052495
Responsavel.: JANAINA LOURENCO NO-
VASKI
CPF/CNPJ: 039402566-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.105,26
Cedente: CENTRO OESTE RACOES S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054549
Responsavel.: JOSIVAN CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ: 010879810/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$187,65
Cedente: LIDER COM DE ALIMENTOS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053824
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.379,24
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055167
Responsavel.: LUIZ ABILIO BARREIRO
CPF/CNPJ: 012711754-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,12
Cedente: HORTIPLAST EMBALAGENS LTDA
- EPP
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054465
Responsavel.: MEIRA MELO REPR INFOR
LTDA

CPF/CNPJ: 008710986/0006-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.003,44
Cedente: BANCO SAFRA SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053782
Responsavel.: MEIRA MELO REPR INFOR
LTDA
CPF/CNPJ: 008710986/0006-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.061,00
Cedente: BANCO SAFRA SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053962
Responsavel.: MAURO BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 007384048-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Cedente: REBANHO MUMBUCA PECUARIA
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054850
Responsavel.: R TEREZA CRISTINA DA SIL-
VA GOMES
CPF/CNPJ: 010339902/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.184,24
Cedente: JR-ADAMVER INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 051734
Responsavel.: SEVERINO DO RAMO PINTO
ALMEIDA
CPF/CNPJ: 691093384-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Cedente: FUTURA SOCIEDADE DE FOMEN-
TO MERCANT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054535
Responsavel.: SEVERINO DO RAMO PINTO
ALMEIDA
CPF/CNPJ: 691093384-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Cedente: FUTURA SOCIEDADE DE FOMEN-
TO MERCANT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048477
Responsavel.: TELKE TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ: 004289584/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 65,22
Cedente: FAN SECURITIZADORA S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054406
Responsavel.: VALDIR SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 009413340/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$248,97
Cedente: DAMPECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054443

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  2o. Oficio de Protesto,
a Praca 1817, 40 - Centro, nesta cidade, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

 Joao Pessoa,  11/09/2009
 Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

MINIST…RIO DA DEFESA
EX…RCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

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

AVISO DE LICITA«√O

PREG√O ELETR‘NICO Nr 018/2009
OBJETO: ElaboraÁ„o de Registro de PreÁos para aquisiÁ„o de arquivo deslizante,

destinado ao 1∫Gpt E e HGuJP, conforme especificaÁıes contidas no Anexo I deste Edital.
FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMA«’ES: a partir das 08:00

horas do dia 11/09/2009, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no Quartel do Comando do 1∫
Grupamento de Engenharia, situado ‡ Avenida Presidente Epit·cio Pessoa, 2.205 - Tambau-
zinho - Jo„o Pessoa - PB. ABERTURA DA SESS√O: ‡s 10:00 horas (hor·rio de BrasÌlia)
do dia 23/09/2009,  no sÌtio www.comprasnet.gov.br.

Jo„o Pessoa-PB, 10 de setembro de 2009
ENIO HUGO DOS SANTOS - Cel

Ordenador de Despesas do Cmdo 1∫ Gpt E

10 VAGAS DE AUXILIAR DE CREDITO
ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

 06 VAGAS DE CARPITEIRO
ESCOLARIDADE:
1∫ GRAU INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

01 VAGA DE CONTADOR
ESCOLARIDADE: 3∫ GRAU COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

05 VAGAS DE ENCANADOR
ESCOLARIDADE:
1∫ GRAU INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

10 VAGAS DE GARCOM
ESCOLARIDADE:
2∫ GRAU INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

VAGAS
DISPONÕVEIS

HOJE NO SINE / PB

03 VAGAS DE MECANICO
ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

03 VAGAS DE RECEPCIONISTA
ATENDENTE

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

02 VAGAS DE SALADEIRA
ESCOLARIDADE: N√O EXIGIDA
EXPERI NCIA: SEIS MESES

03 VAGAS DE MONTADOR (DE
MOVEIS, ARCONDICIONADO SPLIT)
ESCOLARIDADE:
1∫ GRAU INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

02 VAGAS DE TORNEIRO MECANICO
ESCOLARIDADE; 2∫ GRAU COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

TOMADA DE PRE«OS N∫. 016/2009
Registro CGE N∫. 09.60066-3

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 DA TOMADA DE PRE«OS N∫. 016/2009,
PARA RECUPERA«√O DA BARRAGEM OLIVEDOS, NO MUNICÕPIO DE OLIVEDOS,
NESTE ESTADO, E ADJUDICO SEU OBJETO EM FAVOR DA CONSTRUDANTAS -
CONSTRU«’ES E INCORPORA«’ES LTDA, COM PROPOSTA DE R$ 352.433,06
(TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TR S
REAIS E SEIS CENTAVOS), CLASSIFICADA EM 1∫ LUGAR NO CERTAME LICITAT ” -
RIO EM EPÕGRAFE.

JO√O PESSOA, 09 DE SETEMBRO DE 2009.
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA

SECRET¡RIO EXECUTIVO

COMISS√O ESPECIAL DE LICITA«√O
AVISO DE CLASSIFICA«√O

TOMADA DE PRE«OS N∫. 010/09
Registro CGE N∫. 09.60060-4

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, atravÈs da Comiss„o
Especial de LicitaÁ„o, leva ao conhecimento dos interessados o Resultado do Julgamento
das Propostas da TOMADA DE PRE«OS N∞. 010/09, cujo objeto È a RECUPERA«√O DA
RODOVIA PB-382, TRECHO: PB-372/S√O JOS… DE CAIANA/PB-366, neste Estado. 1∫.
Lugar: MK ConstruÁıes Ltda com proposta no valor de R$ 587.167,61 (Quinhentos e oitenta
e sete mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos); 2∫. Lugar: Construtora
Santa Lucia Ltda com proposta no valor de R$ 589.100,92 (Quinhentos e oitenta e nove mil,
cem reais e noventa e dois centavos).

Jo„o Pessoa, 01 de setembro de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEIE
AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«O N∞ 002/2009

Registro CGE N∞ 0960337-9
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA -SEIE atravÈs da Comis-

s„o Especial de LicitaÁ„o, em conson‚ncia com o disposto na Lei n∞. 8.666/93, que trata das
LicitaÁıes e Contratos administrativos, torna p˙blico que realizar· Tomada de PreÁos n∞
002/2009, no dia 24/09/2009, ‡s 10;00 horas, no anexo da SEMARH, situado ‡ Rua Capit„o
JosÈ Pessoa, n∞ 150, Bairro de Jaguaribe,   na Modalidade "Empreitada por preÁo unit·rio
do tipo menor preÁo", para contrataÁ„o de empresa de engenharia para executar  obras de
recuperaÁ„o da barragem Salitre, no municÌpio de Livramento - PB, em observ‚ncia aos
Termos do Edital, que se encontra a disposiÁ„o dos interessados no Centro Administrativo
do Governo do Estado da ParaÌba, localizado ‡ Avenida Jo„o da Mata, s/n, Bloco II, 2∞ andar,
Jaguaribe, no hor·rio das 12 ‡s17 horas. Mais informaÁıes poder„o ser obtidas diretamen-
te na SEMARH, atravÈs do telefone 3218-4320 ou pelo e-mail
licitacao@semarh.pb.gov.br,onde poder„o ser disponibilizados CÛpias do Edital e demais
elementos informativos para participar do certame.

MANOEL GOMES DA SILVA
Presidente da Comiss„o

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫39/09

Registro CGE N∫09-00392-6
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 28/09/2009 ‡s 14:00 horas para: AquisiÁ„o de Material de
Consumo(Descart·veis).  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.saude.pb.gov.br.

Jo„o Pessoa, 09 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫46/09

Registro CGE N∫09-00383-6
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 24/09/2009 ‡s 14:00 horas para: AquisiÁ„o de Equipamentos
Hospitalar(Maca, bebedouro, ventilador e outros).  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.saude.pb.gov.br.

Jo„o Pessoa, 09 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫48/09

Registro CGE N∫09-00379-6
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 23/09/2009 ‡s 14:00 horas para: AquisiÁ„o de Equipamentos
de Inform·tica(Computadores, servidor e impressoras).  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.saude.pb.gov.br.

Jo„o Pessoa, 09 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO ñ CNPJ/CPF N∫. 09.073.628/0001-91 Torna
p˙blico que a SUDEMA ñ SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu
a LicenÁa de InstalaÁ„o n∫ 1587/2009 em Jo„o Pessoa, 27 de agosto de 2009 ñ Prazo 540 dias.
Para a atividade de ConstruÁ„o de uma praÁa Na(o) RUA JOS… CANDIDO DA SILVA, 13 ñ
CENTRO MunicÌpio: MONTEIRO ñ UF: PB. Processo: 2009-004066/TEC/LI-0373

A PREFEITURA MUNICPAL DE RIO TINTO ñ CNPJ/CPF N.∞ 08.899.940/0001-76 Torna
p˙blico que a SUDEMA ñ SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n∞ 1536/2009 em Jo„o Pessoa, 20 de agosto de 2009 ñ Prazo:
365 dias. Para a atividade de: ConstruÁ„o de uma praÁa p˙blica numa ·rea de terreno de
1.571,78 m≤.  Na(o) ñTRAVESSA SANTOS DUMONT ñ VILA REGINA. MunicÌpio: Rio
Tinto ñ UF: PB. Processo: 2009-003958/ TEC/LI-0365



11PUBLICIDADE JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O
CONCORR NCIA N∫ 08/09
Registro CGE N∫ 0960209-7

JULGAMENTO DA HABILITA«√O
 O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da ParaÌba - DER/PB,

sediado a Av. JosÈ AmÈrico de Almeida s/n, nesta Capital, atravÈs da Comiss„o Perma-
nente de LicitaÁ„o - CPL, comunica aos participantes da CONCORR NCIA N∫ 08/09
, que apÛs an·lise detalhada na documentaÁ„o, respaldada na legislaÁ„o vigente e
Edital da licitaÁ„o em epÌgrafe, em especial em sua Cl·usula 7.0, considera habilitadas
as Firmas: RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S LTDA e JBR ENGENHARIA
LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publica-
Á„o e que a reuni„o para dar continuidade ao processo LicitatÛrio - vistas ao recurso ou
abertura das propostas tÈcnicas - conforme o caso, fica marcada para o dia 21/09/2009,
‡s 9:00 horas.

Jo„o Pessoa, 10 de setembro de 2009.
Eng.™ Maria das GraÁas Soares de O. Bandeira
Presidente da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O
CONCORR NCIA N∫ 09/09
Registro CGE N∫ 0960208-9

JULGAMENTO DA HABILITA«√O
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da ParaÌba - DER/PB,

sediado a Av. JosÈ AmÈrico de Almeida s/n, nesta Capital, atravÈs da Comiss„o Perma-
nente de LicitaÁ„o - CPL, comunica aos participantes da CONCORR NCIA N∫ 09/09 ,
que apÛs an·lise detalhada na documentaÁ„o, respaldada na legislaÁ„o vigente e Edital
da licitaÁ„o em epÌgrafe, em especial em sua Cl·usula 7.0, considera habilitadas as
Firmas : CONT…CNICA CONSULTORIA T…CNICA LTDA, CONSULPLAN  - CON-
SULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHA-
RIA LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicaÁ„o
e que a reuni„o para dar continuidade ao processo LicitatÛrio - vistas ao recurso ou
abertura das propostas tÈcnicas-conforme o caso fica marcado para o dia 21/09/2009, ‡s
15:00 horas.

 Jo„o Pessoa, 10 de setembro de 2009.
Eng.™ Maria das GraÁas Soares de O. Bandeira
Presidente da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O
CONCORR NCIA N∫ 11/09
Registro CGE N∫ 0960210-1

JULGAMENTO DA HABILITA«√O
 O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da ParaÌba - DER/PB, sediado

a Av. JosÈ AmÈrico de Almeida s/n, nesta Capital, atravÈs da Comiss„o Permanente de
LicitaÁ„o - CPL, comunica aos participantes da CONCORR NCIA N∫ 11/09 , que apÛs
an·lise detalhada na documentaÁ„o, respaldada na legislaÁ„o vigente e Edital da licitaÁ„o
em epÌgrafe, em especial em sua Cl·usula 7.0, considera habilitadas as Firmas : CONT…C-
NICA CONSULTORIA T…CNICA LTDA, CONSULPLAN  - CONSULTORIA E PLANEJA-
MENTO LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicaÁ„o
e que a reuni„o para dar continuidade ao processo LicitatÛrio - vistas ao recurso ou
abertura das propostas tÈcnicas - conforme o caso, fica marcada para o dia 22/09/2009,
‡s 15:00 horas.

 Jo„o Pessoa, 10 de setembro de 2009.
Eng.™ Maria das GraÁas Soares de O. Bandeira
Presidente da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o

GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA. - CNPJ/CPF N∫ 08.708.133/0001-29, torna
p˙blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu
a LicenÁa de OperaÁ„o n∫ 1669/2009 em Jo„o Pessoa, 9 de setembro de 2009 - Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Gr·fica, na BR- 101 KM 1,7 Distrito Industrial. MunicÌpio:
JO√O PESSOA - UF: PB. Processo: 2008-005533/TEC/LO-1326.

CONSTRUTORA ENCOMARQ LTDA. - CNPJ/CPF N∫ 12.613.048/0001-54, torna p˙-
blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a
LicenÁa de OperaÁ„o n∫ 1553/2009 em Jo„o Pessoa, 24 de agosto de 2009 - Prazo: 730
dias. Para a atividade de: HabitaÁ„o Multifamiliar, na Rua: Ricardo Mota de Morais, S/N,
JD. Cidade Universit·ria MunicÌpio: JO√O PESSOA - UF: PB. Processo: 2009-003678/
TEC/LO-0888.

DASY MICAELA COELHO DE SOUSA - CNPJ/CPF N∫ 059.565.054-60, torna p˙blico
que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa
de InstalaÁ„o n∫ 1672/2009 em Jo„o Pessoa, 9 de setembro de 2009 - Prazo: 365 dias. Para
a atividade de: Loteamento com 165 (cento e sessenta e cinco) lotes residenciais em ·rea
de 4,15 ha, na Rodovia PB 400 Zona Urbana MunicÌpio: S√O JOSE DE PIRANHAS - UF:
PB. Processo: 2009-000229/TEC/LI-0018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00054/2009
Nos termos do relatÛrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria JurÌdica, referente ao Preg„o Presencial n∫ 0054/2009, que objetiva:
contrataÁ„o de pessoa jurÌdica para prestar os serviÁos de gerenciamento e processamento
de dados junto ao DAESA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatÛrio em
favor de: INTELIG NCIA COM…RCIO ATACADISTA E SERVI«OS LTDA  - R$
29.500,00(VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS).

Sousa - PB, 25 de Agosto de 2009
F¡BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00056/2009
Nos termos do relatÛrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria JurÌdica, referente ao Preg„o Presencial n∫ 0056/2009, que objetiva:
contrataÁ„o de pessoa jurÌdica para prestar os serviÁos de tÈcnicos especializados na ·rea
de Topografia e Agrimessura para elaboraÁ„o dos projetos, destinados a Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatÛrio
em favor de: AZIMUTE ñ AGRIMESSURA E TOPOGRAFIA ñ CNPJ N∫ 09.442.482/0001-
04.  - R$ 16.000,00(DEZESSESI MIL REAIS).

Sousa - PB, 27 de Agosto de 2009
F¡BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00057/2009
Nos termos do relatÛrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria JurÌdica, referente ao Preg„o Presencial n∫ 0057/2009, que objetiva:
locaÁ„o mensal de um veÌculo tipo ınibus com capacidade para (50) passageiros, para
transportar os usu·rios do SUS no percurso SOUSA/JOAO PESSOA.; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatÛrio em favor de: EDITUR ñ EDIELTON CARLOS VI-
EIRA ñ CNPJ N∫ 02.437.303/0001-00  - R$ 28.000,00(VINTE E OITO MIL REAIS).

Sousa - PB, 1∫ de Setembro de 2009
F¡BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00058/2009
Nos termos do relatÛrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria JurÌdica, referente ao Preg„o Presencial n∫ 0058/2009, que objetiva:
ContrataÁ„o de pessoa jurÌdica para executar os serviÁos de manutenÁ„o dos Gabinetes
OdontolÛgicos dos PSF e do CEO e equipamentos do SAMU.; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatÛrio em favor de: GADELHA E VICTOR LTDA ñ CNPJ N∫ 10.319.076/
0001-38  - R$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS).

Sousa - PB, 1∫ de Setembro de 2009
F¡BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00060/2009
Nos termos do relatÛrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria JurÌdica, referente ao Preg„o Presencial n∫ 0060/2009, que objetiva:
aquisiÁ„o parcelada de frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria de
Sa˙de.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatÛrio em favor de: A FEIRA
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ñ CNPJ N∫ 09.097.333/0001-55 -
com o valor de R$ 46.243,00 (Quarenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e TrÍs Reais),
vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29; perfazendo o Valor Global de 46.243,00 (Quarenta e Seis Mil e Duzen-
tos e Quarenta e TrÍs Reais)

 Sousa - PB, 04 de Setembro de 2009
F¡BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGA«√O

TOMADA DE PRE«OS N∫ 0010/2009
Nos termos do relatÛrio final apresentado pela Presidente da CPL da prefeitura

municipal de Sousa e observado parecer da Assessoria JurÌdica, referente Tomada de
PreÁo n∫ 010/2009, que objetiva: aquisiÁ„o parcelada de equipamentos de inform·tica, de
acordo com as especificaÁıes em anexo.; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatÛrio em favor de: MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA  ñ CNPJ N∫ 05.570.101/
0001-11; R$ 493.699,00 (QuaTROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E
NOVENTA E NOVE REAIS).

 Sousa - PB, 30 DE JUNHO DE 2009
F¡BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT… DE MAMANGUAPE
HOMOLOGA«AO DE PREGAO DESERTO

Homologo o resultado do procedimento licitatÛrio na modalidade PREG√O PRE-
SENCIAL N∫ 001/2009,† para prestaÁ„o de serviÁos de fornecimento de 4.700 refeiÁıes
destinadas as Secretarias de EducaÁ„o, Sa˙de e PSFíS do MunicÌpio de CuitÈ de Mman-
guape-PB, como Certame LicitatÛrio Deserto.

CuitÈ de Mamanguape-PB, 28 de agosto de 2009.
Isaurina dos Santos Meireles Filha

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00077/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Jo„o Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, ‡s 14:30 horas do
dia 23 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo,
para: CONTRATA«√O DE EMPRESA PARA OS SERVI«OS DE MANUTEN«√O DA
ILUMINA«√O PUBLICA DO MUNICÕPIO DE CABEDELO. Recursos: previstos no orÁa-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 07.
InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias ̇ teis, no
endereÁo supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Cabedelo - PB, 11 de Setembro de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR”POLIS
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00023/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, ‡s 14:00 horas do
dia 23 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo,
para: Fornecimento parcelado de materiais para manutenÁ„o de bens imÛveis. Recursos:
previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto
Municipal n∫ 079/2007. InformaÁıes: no hor·rio das 13:30 as 17:30 horas dos dias ̇ teis,
no endereÁo supracitado.

Vieiropolis - PB, 10 de Setembro de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE S√O JOS… DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00035/2009
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 10:00 horas do dia 24 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do
tipo menor preÁo, para: Fornecimento parcelado de material odontolÛgico destinados as
atividades da Secretaria de Sa˙de 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, 10 de Setembro de 2009
JO√O JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00022/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio AndrÈ, 21 - Centro - Guarabira - PB, ‡s 11:00 horas do dia 23 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o de Insulinas Especiais destinadas a Farm·cia B·sica do MunicÌpio de Guarabi-
ra/PB. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/
02 e Decreto Municipal n∫ 20/2007. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 11:30 horas dos
dias ˙teis, no endereÁo supracitado. Telefone: (083) 32711246. Email:
pmglicitacoes@voax.com.br Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos municÌpios/Guara-
bira/licitaÁıes)/ www.guarabira.pb.gov.br(licitaÁıes)

Guarabira - PB, 10 de Setembro de 2009
ISAC ESCARI√O CAD TE DA N”BREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE LICITA«√O

TOMADA DE PRE«O N∫ 004/2009
A Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o do MunicÌpio de Santa Luzia-PB, torna p˙-

blico para o conhecimento dos interessados, que far· realizar no dia 01 de outubro de
2009, ‡s 10:00 (dez) horas, na sala de reuniıes da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o,
no edifÌcio sede da Prefeitura,  LicitaÁ„o na Modalidade: Tomada de PreÁo, Tipo: Menor
PreÁo, Regime: ExecuÁ„o indireta por empreitada global, na qual regida pela Lei n∫ 8.666/
93 e suas alteraÁıes posteriores, com o recebimento dos envelopes: n∫ 01 ñ DOCUMEN-
TA«√O  e  n∫ 02 - PROPOSTA, tendo como objetivo: Obra de pavimentaÁ„o em paralele-
pÌpedo de diversas ruas deste municÌpio. Os interessados poder„o adquirir cÛpia do
Edital  na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, situada a PraÁa Estanislau
Medeiros, s/n, bairro AntÙnio Bento de Morais, Santa Luzia-PB; nos hor·rios de expedi-
ente normal das 08:00 as 12:00 horas.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, 10 de setembro de 2009.
Maria Bet‚nia Medeiros da Silva

Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ñ CNPJ / CPF N∫ 01.613.168/0001-35 Torna
p˙blico que a SUDEMA ñ SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n∫ 288/2009 em Jo„o Pessoa, 17 de fevereiro de 2009 ñ Prazo:
365 dias. Para a atividade de: ABATE DE ANIMAIS (BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS).
Na(o) ñ RUA JOSE BENEDITO DE SOUSA, N∞ 279 ñ MATADOURO MunicÌpio: Apare-
cida ñ UF: PB. Processo: 2009-000479/TEC/LI-0031

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT…
TERMO DE HOMOLOGA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫.013/2009
(REPUBLICADO POR INCORRE«√O)
Com base nas informaÁıes constantes no Processo LicitatÛrio em referÍncia, cujo

objeto È a AquisiÁ„o de Material ElÈtrico, acolho o relatÛrio da Comiss„o Permanente de
LicitaÁ„o e HOMOLOGO o procedimento ora escolhido, em favor das empresas ELETRO-
NOR ENGENHARIA E COM…RCIO LTDA CNPJ 08.527.137/0001-00 no valor total de R$
35.249,18, VIANA MATERIAIS DE CONSTRU«’ES LTDA CNPJ 12.918.942/0001-32 no
valor total de R$ 27.374,70, RAMILDO VANDERLEY DE MEDEIROS COSTA CNPJ
10.346.535/0001-72 no valor total de R$ 17.319,90 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
(cento e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), classificadas pelo
critÈrio de Menor PreÁo por item. Em conseq¸Íncia, fica convocado os proponentes para
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei n∫. 8.666/93, sob
pena de decair o direito ‡ contrataÁ„o sem prejuÌzo das sanÁıes previstas em lei.

CuitÈ ñ PB, em 02 de setembro de 2009.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Ven‚ncio

Prefeita Constitucional de CuitÈ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
TERMO DE ADJUDICA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫.013/2009
(REPUBLICADO POR INCORRE«√O)
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, 44, 52, 53,
54, 55, 65, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 91, 92, 94, 94 no valor total de R$ 35.249,18 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 88 no valor total de R$ 27.374,70 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, 45, 48, 49, 51, 56, 59, 68, 70, 71, 72 e 76 no valor total
de R$ 17.319,90, 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$ 21.699,00 em favor
de CWC DISTRIBUIDORA LTDA do processo licitatÛrio na modalidade Preg„o Presen-
cial n∫.013/2009, que tem como objeto a aquisiÁ„o material elÈtrico destinado as Secreta-
rias e Programas desta Prefeitura.

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

Pregoeiro
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A carreira do piloto Nelsinho
Piquet deve ficar reduzida a sua
passagem pela Renault. Réu
confesso na batida em Cingapura,
no passado, que favoreceu
Alonso, o brasileiro dificilmente
encontrará uma outra equipe.

"Nelsinho não
deve mais

   pilotar na F 1

Raposa pode
escapar hoje
da lanterna

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

Campinense Clube vai buscar
nesta sexta-feira (11) a reabilita-
ção na Série B do Campeonato

Brasileiro de Futebol, depois da derrota
de 3x0 para o Guarani-SP há uma sema-
na. O time enfrenta às 21 horas, no Ami-
gão, em Campina Grande, a equipe mi-
neira do Ipatinga em partida válida pela
23ª rodada. Uma vitória tira o time da
incômoda posição de lanterna da com-
petição, pois ultrapassará o ABC-RN e o
Fortaleza, que se enfrentam amanhã.

A Raposa está com 20 pontos em 22
jogos disputados. A equipe potiguar
soma 21, enquanto que os cearenses es-
tão com 22 pontos. Três cearenses serão
os responsáveis pelo andamento da par-
tida entre Campinense e Ipatinga-MG.
Francisco de Assis Almeida Filho será o
árbitro central, auxiliado por Marcos
Antônio da Silva Brígido e Thiago Go-
mes Brígido.

No último confronto, em Ipatinga,
pela quarta rodada da Série B, ocorrida
em 30 de maio passado, os mineiros go-
learam os paraibanos por 5x1. "Eu não
estava no comando do time. Agora as
coisas são diferentes", disse ontem o trei-
nador Freitas Nascimento, do Campi-
nense Clube. "Não conheço o adversá-
rio, sei que busca o retorno à elite do fu-
tebol nacional, mas o Campinense con-
tinua cada vez mais vivo na competi-
ção", completou Freitas.

Ao pisar no gramado do estádio Ami-
gão, a Raposa terá motivos de sobra para
mostrar um bom futebol. É que sua tor-
cida promete lotar o palco do espetáculo
para incentivar o time a mais uma vitó-

ria dentro dos seus domínios. Há quatro
jogos que o Campinense Clube não per-
de dentro de casa. A última derrota foi
pela 13ª rodada, no dia 18 de julho, quan-
do perdeu para o Bahia de 2x1.

O atacante Fábio Júnior e o meia
Washington são as principais novi-
dades no Rubro-Negro paraibano. O
primeiro volta depois de 10 rodadas,
pois estava entregue ao Departamen-
to Médico. Fábio Júnior deve começar no
banco de reservas. Já Washington, cum-
priu o terceiro cartão amarelo e será mais
uma opção para Freitas Nascimento.

Do lado mineiro, o técnico Emérson
Ávila aposta em jogadores paraibanos
para barrar o ataque do Campinense
Clube. Não está ainda definido, mas o
treinador poderá lançar no miolo da
zaga Léo Oliveira e Márcio Santos. O
primeiro é natural de João Pessoa e mar-
cou um dos cinco gols na vitória do time
contra a Raposa em Ipatinga. O outro é
natural de Campina Grande e estava no
Mirassol-SP.

"O Campinense tem sido forte no seu
campo, mas temos à disposição pratica-
mente todo elenco e vamos colocar em
campo aqueles jogadores que estiverem
em melhores condições para que a gente
tenha um bom resultado", afirmou o trei-
nador ao desembarcar ontem, em Cam-
pina Grande.

Além de Campinense x Ipatinga-MG,
ainda jogam nesta sexta-feira pela 23ª ro-
dada da Série B: Ponte Preta-SP x Atlético-
GO e Vasco-RJ x Paraná Clube. A rodada
se encerra amanhã com outras cinco par-
tidas: Bahia x Portuguesa-SP, Figueirense-
SC x Ceará, Vila Nova-GO x Duque de
Caxia-RJ, Fortaleza-CE x ABC-RN e Amé-
rica-RN x São Caetano-SP.

As cinco equipes que vão disputar a
partir do próximo domingo (13) a Copa
Paraíba Sub-21 de Futebol correm con-
tra o tempo para regularizar jogadores
para a estreia na competição. O último
time despreocupado que ainda não pro-
curou a FPF foi o Campinense Clube, pois
acredita-se que o clube só deverá fazer
isto hoje, quando se encerra o prazo de
registro de jogadores que atuarão na pri-
meira partida.

"Talvez o Campinense nem legalize ou-
tros jogadores, pois já tem um grande elen-
co registrado. No entanto, é comum as equi-
pes deixarem para a última hora", afirmou
ontem Marcelino de Albuquerque Júnior,
responsável pelo Departamento de Regis-
tro da Federação Paraibana de Futebol. "O
prazo de inscrição de jogadores para a es-
treia se encerra hoje. Acredito que será gran-
de o número de documentação para regu-
larização", completou.

Com exceção de Campinense Clube e
Queimadense, 38 atletas tiveram suas
documentações regularizadas junto ao
Departamento de Registro da FPF e da
Confederação Brasileira de Futebol, nos

últimos dias, estando os mesmos aptos
para a estreia, pois tiveram seus nomes
divulgados no BID -E (Boletim Informa-
tivo Diário Eletrônico). Esses atletas fo-
ram legalizados pelas diretorias do Tre-
ze (5), Botafogo (21) e Auto Esporte (12).

"Temos um elenco de 23 jogadores,
porém, só legalizamos 12. Demais atle-
tas já estavam registrados", afirmou Ed-
valson Travassos, presidente do Auto
Esporte Clube que estreia contra o Treze
no Presidente Vargas, em Campina
Grande. Já o Galo da Borborema está com
um elenco de 28 atletas, porém regulari-
zou apenas cinco (Maneco, lateral direi-
to; Leomir, meia; Fernando, volante; Pio,
Volante e Miltinho, meia).

O Botafogo, por enquanto, foi o time que
mais regularizou jogadores para a estreia
no próximo domingo, contra a Queimaden-
se. "Foram no total 21 atletas entre novas
contratações e da categoria de base", afir-
mou Jeancarlos Dantas, gerente de futebol.
A Queimadense deu entrada com o pedido
de registro de vários jogadores, porém, a
quantidade não foi revelada.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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Clubes têm até hoje para regularizar
atletas para estreia na Copa Paraíba

A maioria dos jogadores do Botafogo já foi regularizada junto à CBF para a Copa Paraíba

Na última partida em Campina Grande, o Campinense venceu com gol de pênalti o Brasiliense
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  ANA ARAGÃO/DIVULGAÇÃO

Time enfrenta o Ipatinga de Minas Gerais, às 21 horas, no estádio
Amigão, na cidade de Campina Grande e pode subir duas posições



Atletas da Paraíba
vão competir hoje

“
Dunga,
TÉCNICO DA SELEÇÃO

Vi na TV à tarde
prognósticos. Ninguém
dizia que o Brasil
ganharia. Ninguém”

13JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2009

Juan (foto)tem sofrido com
problemas médicos que o têm
deixado de fora dos últimos jogos
da Seleção Brasileira. Zagueiro de
futebol técnico e seguro, Juan tem
sido titular absoluto, além de ser do
atual grupo o terceiro jogador que
mais atuou com a camisa do Brasil:

"Juan sofre com
as contusões

74 jogos. Com tantos jogos e
currículo de vencedor - duas vezes
campeão da Copa América e da
Copa das Confederações -, Juan já
está com saudade de jogar na
Seleção Brasileira. Principalmente,
Juan quer voltar a entrar em campo
para poder fazer parte do grupo que
disputará a Copa da África do Sul -
e ter, assim, a oportunidade de
ajudar a apagar a má impressão
deixada pelo time na Copa de 2006.

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

A hora da reação

Powerlifting
A Federação Paraibana

de Levantamento Básico
(Powerlifting) ultima os
preparativos para a 1ª
Copa Campina Grande de
Powerlifting, que ocorrerá
no dia 11 de outubro, data
comemorativa ao aniver-
sário da cidade. Catorze
atletas, dentre eles alguns
classificados em Campeo-
nato Brasileiros e Paname-
ricanos estarão se apre-
sentando na Rainha da
Borborema. O evento pro-
mete agitar o município
que estará recebendo pela
primeira vez esses “peso-
pesados”.

Atletismo
A Secretaria de Juventude,

Esporte e Lazer confirmou
para a sexta-feira, dia 18, o
início das disputas da mo-
dalidade de Atletismo dos
Jogos Escolares da Paraíba
2009, faixa etária 15-17 anos.
O evento prossegue no sába-
do, dia 19, nas categorias
masculina e feminina. Os
campeões em suas respecti-
vas provas asseguram va-
gas para a disputa da etapa
estadual que se realizará no
dia 10 de outubro na cidade
de Patos. O presidente da
Federação Paraibana de
Atletismo, Pedro de Almei-
da Pereira pede a atenção de
todos os atletas.

O Campinense Clube, que estará mais uma vez em
campo nesta sexta-feira pela Série B do Campeonato
Brasileiro de Futebol precisa da vitória contra o Ipatin-
ga-MG. O time não pode deixar escapar o alto astral em
que se encontra todo o elenco. Afinal, o time vem de
uma derrota para o Guarani, em Campinas-SP, depois
de uma invencibilidade de cinco jogos. Um resultado
positivo hoje no Amigão, em Campina Grande trará de
volta todo o ânimo aos jogadores, dirigentes e comissão
técnica. O representante paraibano não vive bons mo-
mentos na competição, ostentando a lanterna. Para o
Rubro-Negro, uma vitória contra o Ipatinga-MG pode
significar a reação para os próximos compromisso, pois
o campeonato caminha para a reta final e o objetivo da
Raposa não é mais sequer subir à Série A e sim a perma-
nência na Série B. Vamos continuar acreditando...

Campeonato Paraibano de Judô
A Federação Paraibana de Judô (Fepaju) realiza amanhã, no

ginásio de esporte O Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor,
em João Pessoa, a primeira etapa do Campeonato Estadual
2009, nas categorias Sub-13 e Sub-20. A pesagem dos atletas
pessoenses será nesta sexta-feira, às 15 horas e às 21 horas na
Vila Olímpica Ronaldo Marinho, antigo Dede, no Bairro do
Estados. As disputas do Sub-11 se iniciam às 9 horas de ama-
nhã. Já o Sub-20, as competições se realizam a partir das 11
horas.

Liga Nordeste de Handebol
 O Treze encerrou sua participação no primeiro turno da

Liga Nordeste de Handebol Adulto Masculino. O Galo termi-
nou na quarta colocação. No último jogo, o alvinegro perdeu
para a equipe Luiz Palmeiras-BA pelo placar de 33x36, no
Ginásio ‘O Meninão’, em Campina Grande.O segundo turno
será realizado em Natal-RN em data a ser definida pela Con-
federação Brasileira de Handebol. O regulamento prevê jogos
dentro da própria chave e a classificação sendo geral.

Marcos Lima
REPÓRTER

epois de participar on-
tem à tarde da abertu-
ra das Olimpíadas Es-

colares Brasileiras 12-14 anos,
em Poços de Caldas, região Sul
de Minas Gerais, a delegação
paraibana inicia hoje sua cami-
nhada rumo às medalhas nas
modalidades de Atletismo, Fut-
sal, Judô, Natação e Xadrez.
Todos os atletas estarão em
ação nesta sexta-feira (11), pri-
meiro dia de competições no
maior evento esportivo estu-
dantil do país.

A competição de âmbito na-
cional reúne este ano 3.500 par-
ticipantes, sendo três mil atle-
tas de 900 escolas públicas e
privadas do país. A Paraíba es-
tará presente com 158 atletas e
mais 10 dirigentes. Na próxi-
ma segunda-feira, dia 14, de-
sembarcam em Poços de Cal-
das os paraibanos que dispu-
tarão nas modalidades de Han-
debol, Voleibol, Basquete e Tê-
nis de Mesa.

"Nós viemos aqui para tra-
balhar e representar bem o Es-

tado. Por isso mesmo não va-
mos relaxar nas nossas ações,
exigindo disciplina máxima
para reforçar o perfil da Se-
cretaria de Esportes, com seu
novo modelo administrativo,
voltado totalmente pela me-
lhor formação dessa geração
futura", disse ontem Rogério
Velinho, chefe da delegação
paraibana que disputa as
Olimpíadas Escolares em Po-
ços de Caldas.

De acordo com o professor
Rogério Velinho, até o último
dia de disputas nas Olimpía-
das Escolares, técnicos e diri-
gentes estarão participando de
constantes reuniões para me-
lhorar cada vez mais o quesito
disciplina.

OLIMPÍADAS ESCOLARES

Vinte e quatro delegações (de
23 Estados e a da cidade sede)
estarão representadas nas
Olimpíadas Escolares em nove
modalidades esportivas (atle-
tismo, basquete, futsal, hande-
bol, judô, natação, tênis de
mesa, vôlei e xadrez). Os Esta-
dos do Maranhão, Goiás, Rio
Grande do Sul e Roraima não
participam da edição de 2009.

Além das disputas por me-
dalhas, as Olimpíadas Escola-
res 2009 terão uma programa-
ção educativa paralela às com-
petições. Estão agendadas visi-
tas a escolas públicas e priva-
das da região, onde os alunos
assistirão a palestras, vídeos e
teatro de bonecos, entre outras
atividades.

O objetivo do evento é pro-
mover a integração e a inclu-
são social a partir do esporte,
detectar novos talentos nas
nove modalidades e criar um
novo ambiente favorável à con-
tinuidade da prática esportiva
no país. O objetivo de atingir
um crescimento de 5% a 10% a
cada edição vem sendo alcan-
çado elos organizadores.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

D

Atletas paraibanos iniciam as disputas hoje em diversas modalidades na cidade de Poço de Caldas-MG

! PROGRAMAÇÃO
Data da disputas
Atletismo 11 a 15/9
Futsal 11 a 13/9
Judô 11 a 13/9
Natação 11 a 13/9
Xadrez 11 a 13/9
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“Paraíba democrática, terra amada”

Dunga persegue nova marca
Treinador está a um empate de superar a campanha da seleção no ano do penta em termos de aproveitamento. Próximo jogo será contra a Bolívia

Três derrotas consecutivas,
fora da zona de classificação
para a Copa do Mundo de 2010.
Apesar da má campanha à
frente da seleção argentina, o
técnico Maradona se mostrou
indiferente às críticas que tem
recebido e negou que vá deixar
o comando da equipe nacional.

"As críticas não me afetam.
Desde os 15 anos venho lutan-
do com todos. Hoje tenho 48 e
vou continuar lutando. En-
quanto tiver uma gota de san-
gue, vou lutar para classificar
a Argentina", comentou o trei-
nador, que acumulou duas vi-
tórias e quatro derrotas no co-
mando da seleção argentina.
Dentre os resultados negativos,
sofreu uma goleada por 6 a 1
para a Bolívia e perdeu para o
Brasil em Rosário.

A derrota para o Paraguai,
na quarta-feira, (9), em Assun-
ção, deixou a Argentina em si-
tuação complicada nas Elimi-
natórias Sul-Americanas para
a Copa do Mundo. A equipe
ocupa a quinta colocação, com
22 pontos, e está ameaçada de
sequer conseguir uma vaga na
repescagem.

Maradona manteve o otimis-
mo na classificação argentina,
mas não descartou a possibili-
dade de precisar da repescagem
para obter uma vaga no Mun-
dial da África do Sul. "Nós fo-
mos jogar com a Austrália
uma vez e ninguém morreu por
isso", disse o treinador.

A Argentina precisou da re-
pescagem para se classificar
para a Copa do Mundo de 1994.
Na ocasião, após ser goleada pela
Colômbia em Buenos Aires, a
equipe disputou - e conquistou -
uma vaga no Mundial contra a
Austrália, vencedora das Elimi-
natórias da Oceania.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

CLASSIFICAÇÃO
     TIME PG J V E D GP GC SG #

#PRÓXIMOS JOGOS

1º Brasil 33 16 9 6 1 32 9 23

2º Paraguai 30 16 9 3 4 22 13 9

3º Chile 27 16 8 3 5 27 20 7

4º Equador 23 16 6 5 5 21 23 -2

5º Argentina 22 16 6 4 6 20 19 1

6º Uruguai 21 16 5 6 5 26 18 8

7º Venezuela 21 16 6 3 7 22 27 -5

8º Colômbia 20 16 5 5 6 10 14 -4

9º Bolívia 12 16 3 3 10 20 34 -14

10º Peru 10 16 2 4 10 9 32 -23

17ª RODADA

 Sábado, 10 de outubro

Argentina x  Peru

Bolívia x  Brasil

Equador x  Uruguai

Colômbia x  Chile

Venezuela x  Paraguai

As 10 seleções jogam entre si em turno e returno. As quatro equipes mais
bem colocadas classificam-se diretamente para a Copa do Mundo de 2010.
A quinta colocada cai para a repescagem e enfrentará uma equipe classificada
nas Eliminatórias da Concacaf, em jogos de ida e volta, para definir mais um
classificado para o Mundial da África do Sul.

O REGULAMENTO

ÚLTIMA RODADA

Terça-feira, 13 de outubro

Uruguai x  Argentina

Paraguai x  Colômbia

Chile x  Equador

Peru x  Bolívia

Quarta-feira, 14 de outubro

Brasil x  Venezuela

o próximo mês, Dunga
pode atingir mais uma
marca positiva à frente

da Seleção Brasileira. Depois de
bater a série de 16 jogos invic-
tos de Carlos Alberto Parreira
e de classificar a Seleção Brasi-
leira em tempo recorde para a
Copa do Mundo, no atual for-
mato das Eliminatórias, o trei-
nador está a um empate de su-
perar o ano do pentacampeo-
nato.

Em 2009, o Brasil entrou em
campo 13 vezes, obteve 12 vi-
tórias e um empate, campanha
idêntica à realizada pelo time
do técnico Luiz Felipe Scolari
em 2002, antes de agosto. No
14º jogo daquele ano, já depois
do Mundial da Alemanha e na
despedida de Scolari, a seleção
perdeu em Fortaleza um amis-
toso para o Paraguai por 1 a 0.

Portanto, um empate diante
da Bolívia no dia 11 de outu-
bro, fora de casa, será suficien-
te para a temporada atual ser
melhor, em termos de aprovei-
tamento.

Três dias depois, ocorre o últi-
mo compromisso, contra a Ve-
nezuela, em Campo Grande-MS,
e o Brasil fechará o ano com 15
jogos, assim como ocorreu em
2002 - a princípio, nenhum
amistoso está agendado para
novembro.

Como a presença na África do
Sul está assegurada, a comis-
são técnica pode intensificar os
testes na próxima convocação.
Nesta semana, Diego Tardelli e
os novatos André Dias, Cleiton
Xavier e Diego Souza foram
chamados de última hora para
substituir Lúcio, Kaká, Rami-
res, Luís Fabiano, suspensos, e
Robinho, machucado. Além
disso, o volante Sandro, do In-
ternacional, entrou em campo
pela primeira vez com a cami-
sa da seleção.

Quando um jornalista afir-
mou que Dunga ainda apresen-
ta dúvidas sobre o grupo que
representará o país no Mundial,
o treinador não gostou. "Quem
disse que tenho dúvidas? Você
está pensando por mim? Eu não
tenho dúvidas. Depois me pas-
sa os números da Loto", esbra-
vejou.

Tardelli substituiu Adriano
durante o segundo tempo da
vitória por 4 a 2 sobre o Chile,
na noite da última quarta-fei-
ra, em Salvador. Esta foi a se-
gunda partida do centroavan-
te do Atlético-MG pelo Brasil.

"Tentei ajudar de alguma
forma, entrei e o gol saiu um
pouco depois. Fiz o que pude,
me movimentei bastante e até
poderia ter feito mais. A con-
corrência é boa, a briga é sa-
dia no ataque e essa volta à
seleção me valorizou mais
ainda. É difícil, mas estou cor-
rendo por fora e espero conti-
nuar bem no Brasileiro e
aguardar para voltar aqui",
comentou Tardelli.

Diego Souza não entrou em
campo, mas aprovou a experi-
ência de debutar no grupo.
"Fui muito bem recebido pelos
jogadores. Ainda dá tempo, a
Copa está um pouco longe, e
preciso trabalhar bem no meu
grupo e ficar tranquilo", obser-
vou o palmeirense.

Expulso contra os chilenos, o
volante Felipe Melo, presente
em todos os compromissos de
2009, deve desfalcar a próxima
convocação, já que não terá
permissão para entrar em cam-
po contra a Bolívia. Portanto,
uma nova vaga estará aberta.

N

Maicon comemora com Nilmar, o grande nome do jogo, mais um gol da seleção contra o Chile, em Salvador

CBFNEWS

Maradona diz
que não deixa
a seleção após
a 3ª derrota

A Argentina perdeu a terceira
partida consecutiva

REPRODUÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

A causa secreta

ContoContoContoContoConto
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Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas; Fortuna-
to, na cadeira de balanço, olhava para o teto; Maria
Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agu-
lha.

[...] Garcia tinha-se formado em medicina, no ano
anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na Escola,
encontrou-se com Fortunato, pela primeira vez, à por-
ta da Santa Casa; entrava, quando o outro saía. Fez-
lhe impressão a figura; mas, ainda assim, tê-la-ia es-
quecido, se não fosse o segundo encontro, poucos dias
depois. Morava na Rua de D. Manuel. Uma de suas
raras distrações era ir ao Teatro de S. Januário, que
ficava perto, entre essa rua e a praia; [...] Uma noite,
estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato, e sen-
tou-se ao pé dele.

A peça era um dramalhão, cosido a facadas, ouriça-
do de imprecações e remorsos; mas Fortunato ouviu-
a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a aten-
ção dele redobrava, os olhos iam avidamente de um
personagem a outro, a tal ponto que o estudante sus-
peitou haver na peça reminiscêcias pessoais do vizi-
nho.

[...] Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram
nove horas, estava em casa, quando ouviu rumor de
vozes na escada; desceu logo do sótão, onde morava,
ao primeiro andar, onde vivia um empregado do Ar-
senal de Guerra. Era este, que alguns homens condu-
ziam, escada acima, ensangüentado. O preto que o ser-
via, acudiu a abrir a porta; o homem gemia, as vozes
eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama,
Garcia disse que era preciso chamar um médico.

- Já aí vem um, acudiu alguém.
Garcia olhou: era o próprio homem da Santa Casa e

do teatro [...]
- Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de

Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um
barulho muito grande, e logo depois um ajuntamento.
Parece que eles feriram também a um sujeito que pas-
sava, e que entrou por um daqueles becos; mas eu só vi
a este senhor, que atravessava a rua no momento em
que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o
punhal. Não caiu logo; disse onde morava, e, como era
a dois passos, achei melhor trazê-lo.

[...] Médico e subdelegado vieram daí a pouco, fez-se
o curativo, e tomaram-se as informações. O desconhe-
cido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira,
ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida
foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo
estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a
bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando
friamente para o ferido, que gemia muito.

[...] Fortunato saiu pouco antes de uma hora; voltou
nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa, e, antes
de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado
onde morava.

[...] Tempos depois, estando já formado, e morando
na Rua de Mata-cavalos, perto da do Conde, encontrou
Fortunato em uma gôndola, encontrou-o ainda outras
vezes, e a freqüência trouxe a familiaridade. Um dia
Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto, em Ca-
tumbi.

[...] Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom
jantar, bons charutos e boa palestra, em companhia da
senhora, que era interessante [...]

- Vamos fundar uma casa de saúde?
[...] Garcia recusou nesse e no dia seguinte; mas a

idéia tinha-se metido na cabeça ao outro, e não foi pos-
sível recuar mais [...] O plano fez-se e cumpriu-se de-
pressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais
nada, nem então, nem depois. Aberta a casa, foi ele o
próprio administrador e chefe de enfermeiros, exami-
nava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e
contas.

Garcia pôde então observar que a dedicação ao feri-
do da Rua de D. Manuel não era um caso fortuito, mas
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assentava na própria natureza deste homem.
[...] A comunhão dos interesses aper-

tou os laços da intimidade. Garcia
tornou-se familiar na casa; ali
jantava quase todos os dias, ali
observava a pessoa e a vida
de Maria Luísa, cuja solidão
moral era evidente. E a so-
lidão como que lhe dupli-
cava o encanto. Garcia co-
meçou a sentir que algu-
ma coisa o agitava, quan-
do ela aparecia, quando
falava, quando trabalha-
va, calada, ao canto da
janela, ou tocava ao pia-
no umas músicas tristes.
Manso e manso, entrou-
lhe o amor no coração.

[...] Na sala disseram-
lhe que Fortunato estava
no gabinete, e ele cami-
nhou para ali; ia chegando
à porta, no momento em que
Maria Luísa saía aflita.

- Que é? perguntou-lhe.
- O rato! o rato! exclamou a

moça sufocada e afastando-se.
Garcia lembrou-se que, na véspe-

ra, ouvira ao Fortunato queixar-se de um
rato, que lhe levara um papel importante; mas es-
tava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado
à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual
pusera um prato com espírito de vinho. O líquido fla-
mejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda
segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato
atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No
momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava
ao rato uma das patas; em seguida desceu o infeliz até à
chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o
mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira.
Garcia estacou horrorizado.

- Mate-o logo! disse-lhe.
- Já vai.
E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita,

alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensa-
ções supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato,
e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a cha-
ma.

[...] Ao levantar-se deu com o médico e teve um so-
bressalto. Então, mostrou-se enraivecido contra o ani-
mal, que lhe comera o papel; mas a cólera evidente-
mente era fingida.

[...] Quando Maria Luísa voltou ao gabinete, daí a
pouco, o marido foi ter com ela, rindo, pegou-lhe nas
mãos e falou-lhe mansamente:

- Fracalhona!
E voltando-se para o médico:
- Há de crer que quase desmaiou?
Maria Luísa defendeu-se a medo, disse que era ner-

vosa e mulher; depois foi sentar-se à janela com as suas
lãs e agulhas, e os dedos ainda trêmulos, tal qual a vi-

O que li

Considerado um dos contos mais fortes de Ma-
chado de Assis, "A causa secreta" tem por base uma
história que envolve três personagens principais:
Garcia - estudante de medicina e depois médico;
Fortunato - aparentemente um homem de bem e de
muitas virtudes, inclusive a da caridade, mas que
esconde um "monstro" em sua personalidade, e
Maria Luísa - mulher de Fortunato.

Narrado em terceira pessoa, o conto apresenta
uma forte característica das obras da escola Realis-
ta/Naturalista, em que o lado psicológico dos perso-
nagens era intensamente explorado. E nesse traba-
lho Machado de Assis era mestre.

O corte no tempo é outro ponto forte da obra, que
tem início com uma reunião fúnebre dos três perso-
nagens; desenvolve-se com a explicação de detalhes

mos no começo desta história. Hão
de lembrar-se que, depois de

terem falado de outras coi-
sas, ficaram calados os três,

o marido sentado e olhan-
do para o teto, o médico
estalando as unhas.
Pouco depois foram
jantar; mas o jantar
não foi alegre. Maria
Luísa cismava e tos-
sia; o médico indaga-
va de si mesmo se ela
não estaria exposta a
algum excesso na
companhia de tal ho-
mem. Era apenas pos-
sível; mas o amor tro-
cou-lhe a possibilida-
de em certeza; tremeu
por ela e cuidou de os
vigiar.

Ela tossia, tossia, e não
se passou muito tempo

que a moléstia não tirasse
a máscara. Era a tísica, velha

dama insaciável, que chupa a
vida toda, até deixar um bagaço

de ossos.
[...] Nos últimos dias, em presença

dos tormentos supremos da moça, a ín-
dole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a
deixou mais; fitou o olho baço e frio naquela decompo-
sição lenta e dolorosa da vida, bebeu uma a uma as
aflições da bela criatura, agora magra e transparente,
devorada de febre e minada de morte. Egoísmo aspér-
rimo, faminto de sensações, não lhe perdoou um só mi-
nuto de agonia, nem lhos pagou com uma só lágrima,
pública ou íntima. Só quando ela expirou, é que ele ficou
aturdido. Voltando a si, viu que estava outra vez só.

[...] Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara
o lenço e contemplara por alguns instantes as feições
defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse
tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse mo-
mento que Fortunato chegou à porta. Estacou assom-
brado; não podia ser o beijo da amizade, podia ser o
epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-
se; a natureza compô-lo de maneira que lhe não deu
ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é
menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado,
mordendo os beiços.

Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar
outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O
beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam
conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágri-
mas de amor calado, e irremediável desespero. For-
tunato, à porta, onde ficara, saboreou tranqüilo essa
explosão de dor moral que foi longa, muito longa,
deliciosamente longa.

sobre o relacionamento dos três, e apresenta como
desfecho a constatação de que Fortunato (figura em
torno da qual se desenvolve a maior parte da narra-
tiva) gosta de ajudar moribundos, pessoas em situa-
ção de desgraça física ou emocional, porque sente
enorme prazer ao contemplar o sofrimento alheio.
Nem mesmo a morte da mulher e a constatação do
amor que o amigo sentia por ela são capazes de su-
plantar o prazer pessoal que ele sentiu diante da
agonia da mesma durante o período de "decompo-
sição lenta e dolorosa da vida", e do sofrimento de
Garcia diante da perda da mulher amada.

No "meio do caminho", o leitor se depara com uma
cena de tortura (sendo a vítima um rato) que tira-
lhe qualquer possibilidade de dúvida sobre a perso-
nalidade sádica de Fortunato.



‘Fonte da Vida’ está
na briga em festival
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 1º
Festival Nacional de Música da Associação de Rádios
Públicas do Brasil (Arpub).
A de hoje é ‘Fonte da Vida’, de Afrânio Ramalho e Jatobá.
Veja a letra abaixo:

Refrão: Deixe o rio correr/  Cachoeira cantar/ Deixe a
planta crescer/passarinho voar
Sem água o meu Sertão/ Vai se tornar um deserto/ O
nosso povo está certo/ Pedindo a transposição/ Água
correndo no chão/Faz pão multiplicar/E o sertanejo ficar/
Livre da seca homicida/A água é fonte de vida/Não deixe a
fonte secar
A água pura e cristalina/É um bem primordial/Você faz
um grande mal/Quando a ela contamina/Se você polui a
mina/Ela não vai mais jorrar/Numa resposta exemplar/Da
natureza ofendida/A água é fonte de vida/Não deixe a
fonte secar
Por que devastar a mata /Num ato insano e sombrio/Por
que poluir o rio/Que alimenta a cascata/Se esta atitude
mata/Essa fonte milenar/Diz o poeta a cantar /Sua canção
comovida/A água é fonte de vida/Não deixe a fonte secar
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Branca de Calvão reinicia
temporada no Santa Roza
Comédia paraibana é baseada na fábula infantil, com

texto de Cristovam Tadeu e direção de Edilson Alves. 18
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Maior banda gospel do Brasil
pode ser vista, hoje, em João
Pessoa; show terá canções do
novo disco ‘Depois da Guerra’
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RESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

Hysteria é destaque do
Palco Giratório em JP
Espetáculo da Companhia de Teatro de São Paulo pode

ser visto, hoje, no Centro Cultural Piollin. 19 Oficina G3, banda Gospel de maior
sucesso na atualidade, traz para
João Pessoa a turnê de lançamen-

to de seu novo álbum "Depois da Guer-
ra". O show acontece hoje, às 19 horas, no
Espaço Gospel.

A utilização dos mesmos ritmos e linhas
melódicas num estilo romântico já foram
características da música evangélica no
Brasil que hoje é lembrada como forma
tradicional dentro das igrejas. A tendên-
cia mudou e hoje instrumentistas, canto-
res e todo o segmento do áudio e fonográ-
fico se profissionalizaram tornando-se
um mercado bem exigente.

Um dos representantes desta visível

mudança no segmento gospel da música
foi a banda Oficina G3, que rompeu uma
barreira ainda mais difícil. Além de cabe-
los coloridos, tatuagens, brincos e guitar-
ras distorcidas, eles foram muito além: le-
varam sua música para fora das fronteiras
mercadológicas, ideológicas e territoriais.

Suas letras abordam não apenas temas
religiosos, mas também aspectos sociais
como combate às drogas, corrupção, in-
justiças, devastação do meio ambiente,
dentre outros, buscando levar uma men-
sagem que faça diferença na vida das pes-
soas e no mundo.

Com quatro discos de ouro, turnês pelo
continente americano, Europa e uma agen-
da lotada durante o ano todo, o Oficina G3
tornou-se a banda cristã mais conhecida do
Brasil, levando multidões às suas apresen-
tações. E boa parte deste público é formado
por pessoas que não se interessariam nor-
malmente por esse segmento musical, que-
brando, mais uma vez, o preconceito.

Shaolin faz novo show
hoje no Paulo Pontes
O humorista paraibano Shaolin mostrará seu novo show,
hoje, no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa. O
espetáculo faz parte da turnê nacional do artista e começa
às 20h30. Shaolin contará piadas e fará imitações de
políticos e celebridades midiáticas

x



17

Única banda cristã a fazer show no Rock in Rio 3
A banda já se apresentou em todas

as principais casas de show do país,
seja nas capitais do Sudeste (São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Vitória), seja em inúmeras outras
cidades que não são visitadas pela
maioria das bandas, incluindo exten-

sas turnês pelo Norte e Nordeste,
comprovando o público amplo e
abrangente da banda.

Quebrando barreiras novamente,
eles foram o único grupo cristão a to-
car no Rock in Rio 3 (2001). Tocaram
nos estádios do Pacaembu e Canindé
para mais de 100 mil pessoas cada
um e tiveram como recorde de públi-
co um evento denominado "Marcha
Para Jesus", em frente ao aeroporto
Campo de Marte, zona norte de São
Paulo, para mais de 500 mil pessoas.

Nas comemorações dos 500 anos

do descobrimento do Brasil, no ano
de 2000, foi a banda mais esperada
no show "Canta Brasil 500" que lotou
o Maracanã (RJ) com mais de 170 mil
pessoas presentes. Em 2002, a Ofici-
na G3 fez sua primeira turnê pelos
Estados Unidos e pela Itália, passan-
do por diversos lugares. Em 2003 a
banda repetiu as turnês: EUA (maio)
tocando em cinco cidades: Boston,
Newark, Dallas, Atlanta e Pompano
Beach. Foram para a Europa em agos-
to, com cinco apresentações na Itália
e duas na Inglaterra. Foi a primeira

banda evangélica a tocar em espaço
público (Piazza Del Poppolo) em
Roma, Itália. Já tocaram também no
Uruguai, Argentina e Suíça.

A banda também teve matérias
publicadas em revistas de expressão
nacional (Veja, Isto É, Época, Backsta-
ge, Guitar Player, Enfoque Gospel), jor-
nais (Folha de São Paulo, O Estado de
São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil) e
programas de TV (Video Show, SPTV,
RJTV, Metrópolis, A Noite é Nossa,
Central MTV).
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Crime e castigo

A sabedoria de Jesus Cristo era
simples e objetiva, mas
muito profunda...

O retorno de

B

Companhia  Paraibana de  Comédia abre nova temporada, hoje,
no Teatro Santa Roza, em João Pessoa; espetáculo tem texto de
Cristovam Tadeu e direção de Edilson Alves

BRANCA DE CALVÃO
ranca de  Calvão  e as  Sete  Nevi-
nhas - mais   novo  espetáculo da
Companhia  Paraibana de  Comé-

dia - escrita   por  Cristovan  Tadeu ( ator
integrante  do  elenco  do Show  do Tom  da
TV Record)  e  dirigida  por  Edilson  Alves,
está com uma nova temporada em João
Pessoa, a partir de hoje.

Até o fim deste mês, no Teatro Santa
Roza, sempre de  quinta  a domingo,  às  20
horas, haverá apresentações.

A  peça  é uma releitura da  fábula  ‘Bran-
ca  de  Neve  e  os  Sete  Anões’, onde  uma
madrasta  malvada  chamada  Dragolina
manda  matar  a  sua  enteada  Branca  de
Calvão, por  inveja  de sua beleza.

Branca das Neves da Silva, mais  co-
nhecida  popularmente como Branca de
Calvão, trabalha numa carvoaria na  re-
gião Norte  da  cidade  e  lá  na  carvoaria
não tem água, devido a  problemas  finan-
ceiros  com a  empresa de fornecimento  de
água. Por  isso, ela   ficou eternamente  suja.

Quando  a Branca  descobre o  plano  da
sua madrasta em tentar matá-la,foge
para a floresta e  lá  ela  encontra  seu  refú-
gio, a  casa  das  sete nevinhas, anãs  que
são  funcionárias  públicas  de  uma  mina
de  pedras  preciosas  de  um desses  políti-
cos  corruptos  do  Brasil.

É  com essa  brincadeira mixada a
situações  cotiadianas do  povo brasi-
leiro que  a Companhia Paraibana  de
Comédia  irá  fazer  uma  grande  sáti-
ra  ao  mundo das  fábulas  e  da  reali-
dade  atual e  social  do  país, sempre
com muito deboche, irreverência  e  in-
teratividade com a plateia.

Não precisa ser nenhum Dalai
para entender que a vida tem regras
e limites, e aquele que seguir seus
preceitos certamente não acordará
no meio da noite sufocado pelas
garras dos monstros que ele mes-
mo criou.

Segundo Dostoiévski não existe
crime sem castigo. Seu romance
bem lembra uma noite interminá-
vel de torturas sobre Rodion Raskó-

lnikov, estudante que comete um as-
sassinato e se vê perseguido pela
tormenta e incapacidade de conti-
nuar a vida após o crime. É a lei de
causa e efeito. Aliás, um dos princí-
pios fundamentais da Doutrina Es-
pírita para explicar as contingênci-
as ligadas à vida humana. Segundo
ela, para todo ato da vida moral do
homem corresponde uma reação se-
melhante dirigida a ele.

Jesus Cristo lembrou que o fogo
do inferno seria o destino de quem
não seguisse a trilha da ética, pois,
não a sorte, mas o destino estava
lançado. “ Se alguém não estiver em
mim, será lançado fora, como a
vara, e secará. Será lançado no fogo
e arderá.”

A sabedoria de Cristo era simples
e objetiva, mas muito profunda. En-
quanto viveu, fez sua parte, ou seja,

a ciência. Como quem diz: “ Vocês
agora estão cientes, conhecem o cer-
to e o errrado, o bem e o mal, depois
não poderão reclamar nem manifes-
tar descontentamento”. A decisão
estava no juízo de cada um.

O mundo é uma ilha de interesses
particulares cujos habitantes estão
asfixiados pela incoerência e pelo
imediatismo. Destrói-se por puro
instinto de destruir. Para o bem há
ponderação, mas para o mal basta
simplesmente um pretexto, porque
o desejo é como uma bala na agulha

da arma das mentes sujas e mal in-
tencionadas.

Ninguém se indigna mais com a
injustiça do que o injusto quando a
sofre. Dói ver o raio desabar, não na
casa do vizinho, mas na nossa. Será
que há tempo para um exame de
consciência e arrependimento?

Talvez não precisemos esperar o
dia do Juízo Final para sermos jul-
gados pelos crimes nossos de cada
dia. Rezar ave-marias na tentativa
de jogar o lixo debaixo do tapete é
uma forma pobre de subestimar a
inteligência onisciente, o que signi-
fica um crime a mais.

E tomem nota: A justiça divina não
é como a brasileira que se pega 600
anos de cadeia sabendo que isso sig-
nifica 30, que termina em menos de
10.  Sua  justiça é simples e objetiva;
ou seja: é crime e castigo.

EQUIPE
O elenco é o mesmo do  Pastoril  Pro-

fano; Adeilton  Pereira (Branca  de  Cal-
vão), Sérgio Lucena (madrasta  Drago-
lina  e Leonardo  de  Caprio), Ribamar
de Souza ( Espelho  Mágico e Nevinha
Risonha), Alessandro Barros ( Narra-
dora  e Nevinha Zangada)  e  Alessan-
dro  Tchê ( Narradora, Motoboy  e  Ne-
vinha Mestra).

Na  técnica, Nelson Alexandre respon-
sável pelos  figurinos, cenários, adereços
e iluminação. Sonoplastia de  Wagner
Nascimento; Produção  de  divulgação:
Wagner  Nascimento, Giovanna  Gon-
dim e Antônio Hino, direção geral Edil-
son  Alves; e realização da Companhia
Paraibana de Comédia (www.ciap
bdecomedia.com.br)
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Cena de ‘Branca de
Calvão’, espetáculo

baseado na fábula de
Branca de Neve

DIVULGAÇÃO

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

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

Branca  de  Calvão  e  as
Sete  Nevinhas

Texto: Cristovan  Tadeu
Direção: Edilson  Alves
Dias: de  11  a  27  de setembro - de  quinta  a
domingo (exceto dia 10) - 20  horas

Teatro  Santa  Roza
Preço:  R$ 10,00 - Estudante e  Idosso  (acima
de 65 anos) e  R$ 20,00 - inteira

Classificação: 12  Anos
Contatos: Giovanna 8807-5503
Edilson Alves - 99816520 - teatro 3218-4384

SERVIÇO#
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Espetáculo tem como foco a
mulher brasileira e os valores
burgueses na transição do
Brasil rural para o Brasil
industrial, a partir da complexa
condição das internas em
asilos psiquiátricos na virada
para o século XX

‘Hysteria’

NO PALCO GIRATÓRIO
principal atração do Projeto
Palco Giratório, hoje, em João
Pessoa, é o espetáculo ‘Hyste-

ria’. A apresentação começa às 15 ho-
ras, no Centro Cultural Piollin. "Hys-
teria" tem como foco a mulher brasi-
leira e os valores burgueses na tran-
sição do Brasil rural para o Brasil in-
dustrial. A descrição da complexa
condição das mulheres internadas
em asilos psiquiátricos na virada do
século XIX para o século XX, no Rio
de Janeiro, serve como ponto de par-
tida para o grupo desenvolver o tra-
balho sobre essas mulheres "aliena-
das".

A intenção é, ao enfocá-las, eviden-
ciar as contradições entre elas e a so-
ciedade, trazendo à tona as intrinca-
das relações entre a mulher, o coleti-
vo e o fato, mostrando como o ser so-
cial feminino articula-se com o fato
social que ela também fabrica e do
qual é parte integrante.

Contudo, a questão da histeria fe-
minina não é específica daquela vi-
rada de século (XIX/XX) e em muitos
níveis ainda encontra reflexos na
nossa atualidade. Para verificar essa
ressonância, é dada voz às mulheres
da transição dos séculos XX/XXI, ex-
perimentando uma dramaturgia hí-
brida - as atrizes trazem, por meio
de um texto previamente elaborado,
as questões referentes ao século XIX,
e as colocam em confronto com as
questões das mulheres da plateia (sé-
culos XX/XXI), fazendo da sala de

hospício/teatro uma arena de discus-
sões, na qual as mulheres (atrizes e
plateia) criam juntas um texto "ori-
ginal" e, mais que isso, uma troca de
vivências.

O estudo também levou, obvia-
mente, a traçar um perfil do homem
do século XIX. Esses representantes
masculinos aparecem de diversas
formas: maridos, filhos, padres,
opressores, vítimas...  Porém, um tipo
de homem chama mais atenção: o
psiquiatra - cientista da mente. Um
dos expoentes mais famosos da épo-
ca foi o Dr. Charcot, que expunha, no
Teatro Municipal de Paris, suas pa-
cientes à plateia de médicos, artistas,
intelectuais e curiosos. Inspirados
nessa experiência, o homem do sécu-
lo XX/XXI é colocado novamente

como um espectador das mulheres,
posto à margem da cena, sem direito
a voz, mas numa posição distancia-
da, da qual pode analisar o fato sob
um outro ponto de vista.

Por fim, ao transformar toda a pes-
quisa num objeto cênico, abdica-se
do palco convencional e de qualquer
recurso de cenografia, de iluminação
e de sonoplastia, buscando um espa-
ço alternativo, porém específico, no
qual a relação cena versus espaço crie
um diálogo tanto com o que fisica-
mente o lugar oferece (dimensões,
textura, cores, luminosidade, for-
mas), como também com o que de
"memória espacial" o lugar contém.

E é brincando com os limiares en-
tre espaço real e espaço cênico, texto
fixo e improvisação, platéia/atriz e

atriz/plateia, século XIX e século XX/
XXI, o médico e o louco, o sonho e a
loucura, que a peça Hysteria se apre-
senta, deflagrando a busca estéril da
humanidade em limitar a sanidade e
ordenar o tempo.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O grupo
O encontro do Grupo XIX de Teatro se
deu em 2000, durante um curso de
Direção para Processos Colaborativos,
ministrado por Antônio Araújo (Teatro
da Vertigem), Professor do Centro de
Artes Cênicas da ECA - Escola de
Comunicações e Artes da USP.
Composto por atores da EAD - Escola
de Arte Dramática (ECA/USP) e de
outros dois núcleos de pesquisa teatral,
o CPT de Antunes Filho e a FUNDART-
SCS, o grupo utiliza-se do processo de
criação colaborativa para realizar sua
pesquisa cênica que tem por tema um
momento histórico brasileiro, especifi-
camente, no caso da peça "Hysteria", a
mulher brasileira e os valores burgue-
ses na transição do Brasil rural para o
Brasil industrial.
O Grupo XIX de teatro tem um trabalho
contínuo de cinco anos, com uma
pesquisa temática voltada para a
história brasileira, uma pesquisa
estética de exploração de prédios
históricos como espaços cênicos e uma
investigação sobre a participação ativa
da público.

SAIBA MAIS#

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cena de ‘Hysteria’, espetáculo encenado pelo Grupo XIX de teatro, de São Paulo
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Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje:  Adriana Mendonça, Aluísio Monteiro, Ana
Clara Dantas Silva, Ana Mocotó, Camila Henriques, Célia Lombar-
di, Evandro do Egypto, Fátima Cordeiro, Fernando Galvão, Francis-
co Sales Leite Dantas, Graça Lima, Isabella Maroja, Karina Leite,
Maria Cláudia Cavalcanti Milanez, Maria de Fátima Gomes de Sou-
sa e Nelma Figueiredo.

2 Fashion News
A jornalista Ceres Leão,

promove hoje, às 19
horas, o badalado co-
quetel de lançamento
da nova edição da re-
vista Fashion News, na
Kaline Modas, no
MAG Shopping. A loja
assina as produções do
editorial de capa junta-
mente com a Pé Lou-
ko e Vitorio Veneto
Óptica. A top pernam-
bucana Priscilla Cris-
thy foi fotografada no
Canyon Restaurante,
em Coqueirinho, pelo
fotógrafo Saulo di Tar-
so, com produção de
Daniel Barion e Gabri-
el D'mmangy, make
de Kátia Freire e hair
de Walter Ferreira. O
resultado? Espetacular!
Confira um dos cli-
ques, em primeiríssi-
ma mão!

2 Aniversário
Prestigiadíssimo o almoço de aniversário da empresária de moda

Norma Pedrosa, ocorrido na tarde da última quarta-feira na chur-
rascaria Sal e Brasa. Organizado pelas amigas Roberta Aquino,
Ruth Moura, Marletti Assis, Estelinha  Mendonça, Roziane Coe-
lho e Lizete Nunes, o encontro contou também com animação do
DJ. Damião. A coluna parabeniza a aniversariante!

2 Lambe-Lambe
Hoje, a partir das 15 horas, a Câ-

mara Municipal de João Pes-
soa (CMJP) promove a Ses-
são Especial alusiva ao Dia
Mundial da Fotografia. A
partir da iniciativa da vere-
adora Sandra Marrocos
(PSB), a sessão tem como
principal finalidade promo-
ver o reconhecimento e a va-
lorização de uma das formas
de expressão artística mais
presentes no contexto cultu-
ral contemporâneo. Numa
parceria firmada entre a
Agência Ensaio e o Mandato
Popular, mais de 40 profissi-
onais serão agraciados com
o Troféu Lambe-Lambe. En-
tre os homenageados está o
fotógrafo Altair Castro, da
Agência Hits Produções.

2 Hair Look
Tornar as mulheres mais boni-

tas e atraentes através de
uma combinação integrada
de cores, novos efeitos de
mechas, controle do volume
do cabelo e cortes modernos.
Essa é a proposta do cabelei-
reiro Sandro Luís Artone,
que participará do Nordes-
te Hair Look, evento integra-
do a Professional Beauty &
Spa - Feira de Cosméticos e
Beleza, que acontece no Es-
paço Cultural a partir de do-
mingo até o próximo dia 15.

2 Inauguração
Muita gente foi abraçar os cabeleireiros Toinho Mattos e Ricardo

Pinheiro, que inauguraram com coquetel as novas instalações
do salão Cabelo Cortado na terça-feira (8). Fruto de muito tra-
balho, dedicação e acima de tudo muito talento, eles se sentem
vitoriosos com mais esse passo na trajetória profissional, a qual
começou na Av. Nego e hoje, se encontra confortavelmente ins-
talado e bem equipado no térreo do Hotel Victory, em Tambaú.
Está um luxo.

Comemoração: Ruth Moura, Roziane Coelho, a aniversariante Norme Pedrosa,
Marletti Assis e Lizete Nunes

Toinho Mattos e Ricardo Pinheiro inauguraram o badalado salão Cabelo Cortado
Jean Fraccaro e Sara. Ele ministrando curso de
Fisioterapia Manual e Postural no Hotel Igatu

Yolanda Leite foi a aniversariante de
ontem

Clik: Gianna e Daniella com sua mãe Dijane Barretto em recente evento

A top pernambucana Priscilla Cristhy é a capa da nova revista Fashion News
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 Neilton e Raquel Neves - com os filhos Pedro, Caio, Natália e
Bianca - passaram o final de semana prolongado por João Pes-
soa. Raquel dando total assistência à sua loja Gloss, point de
encontro do mulherio chic da Capital.

 A empresária Valéria Valença - leia-se Aerovias Turismo - não
para, cada semana comanda uma excursão diferente. Último
final de semana ela esteve liderando grupo pela linda capital
potiguar, Natal.

 A empresária Neide Xavier está fazendo reformas em sua loja
"Autêntica", do shopping Luiza Motta, e, brevemente, estará re-
abrindo-a muito mais bela e cheia de muitas novidades para a
presente estação.

 Ana Maria Quintãns Guerra, ex-deputada federal pelo Estado de
Minas Gerais - campinense, radicada em Poços de Caldas - é a
aniversariante do próximo domingo. Ela e sua irmã Isa Guerra
se encontram temporariamente pela cidade. Tintim!

 Empresário de sucesso na cidade, Pedro Jorge Figueiredo foi eleito
recentemente presidente da Fundação CDL-Campina Grande,
órgão ligado à nossa CDL e que trata da profissionalização de
pessoas carentes. Eu volto.

* Conto em colunas próximas a

nossa festa de aniversário, realiza-

da ontem, na Chez Vous. *** O eng.

Geraldo Magela e Zélia passaram o

feriadão da independência em seu

"ap" da Capital. *** Involuntaria-

mente, a coluna da última quarta

saiu com titularidade do confrade

Hermano José, quando, porém, a ma-

téria era nossa. Ficam as desculpas

da equipe! *** Gláucia Silveira é um

luxo! - Ela já está em Natal e de lá

telefona para parabenizar o colu-

nista pela idade nova. Merci. *** A

professora Marlene Veras desfrutou

final de semana prolongado da In-

dependência pela Capital, visitan-

do familiares que lá residem. ***

Entre os aniversariantes da próxi-

ma terça-feira, o poeta (funcionário

aposentado do BB) e amigo Rui

Carlos Gomes Vieira. Parabéns! ***

A "Adega de Borba" promove Festi-

val do Espumante, de 18 próximo a

3 de outubro, com degustações nos

sábados (19 e 26 de setembro e 3

de outubro). Vamos conferir! *** O

empresário imobiliário Pedro Alcân-

tara Campos é um dos negociado-

res das unidades residenciais do

luxuoso Alphaville Mirante. *** Dra.

Itamara e Gilvando Farias estão por

São Paulo e somente retornam à

terrinha na próxima semana. *** O

doublée de cantor e cabeleireiro

Tony Dumond desfrutou o último

final de semana visitando amigos

na Capital. *** Última quarta, o colu-

nista e o decorador Rui Sales nos

deliciamos com o almoço do "Su-

per China" - o restaurante badala-

do do shopping "Luiza Motta", que

é propriedade do amigo empresá-

rio Josivaldo Ramos. *** Quem está

pelo México é o casal empresário

Ciro e Paula Braga. *** Volto na pró-

xima, com outras.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas2 Célia Ravana
* A jovem Célia Ravana é estu-

dante do curso de Enferma-
gem, pela UNP de Natal, e
teve seu aniversário festeja-
do em meio a concorrido
churrasco, domingo que
passou, na Chácara "Cama-
leão" - propriedade de seus
pais Célio e Rita de Cássia
Farias - município de Cam-
po Redondo, vizinho Esta-
do do Rio Grande do Norte.

* Foi um dia todo de festivida-
des, com direito a queima de
fogos, "parabéns pra você",
um animadíssimo forró pé
de serra e muitos, muitos
convidados daqui de Cam-
pina Grande, de Natal (seus
colegas de faculdade, o na-
morado Álisson - com os
pais Bigode e Daguia), de
Currais Novos, Cuité, e San-
ta Cruz.

* Daqui foram Urbano e Luzi-
neide Farias - com o filho Léo,
Leneide e Émyle Farias Pe-
reira, Ceciliano Farias e João
Vicente, entre outros mais.

2 Rui Sales
* O decorador Rui Sales (que rasga folhinha do calendário neste

sábado) irá receber para uma festa chiquérrima, no dia 19 deste
mês. Tudo para comemorar o seu niver, em alto estilo - no Salão
"A" do Campina Grill, sendo obrigatório o passeio formal. Agra-
decemos pelo convite.

2 Almoço
* Domingo último, almoçavam no Campina Grill, formando mesa

concorrida: Luiz Alberto (Salete) Leite, Leonardo (Daniella) Ramos
- com a filhotinha Maria Luiza. O café da manhã tinha sido na
Fazenda "Santana", em Galante.

2 Netinha
* Pedro Jorge e Jaqueline Figueiredo - da Óptica Versailles - retor-

naram de final de semana passado em Fortaleza, terra natal deles.
Aliás, toda curtição agora do querido casal é a netinha Émyle, filhi-
nha primeira de Rebeca e Leonardo Pontes Figueiredo.

2 Cegonha
* Quem está naquela maior felicidade aguardando a chegado do

segundo herdeiro é o casal Gustavo (Vanessa) Braga. Já tem até
nome e, na Pia Batismal, irá receber bonito nome de João Vitor - o
irmãozinho de Pedro Victor.

Márcia Borborema - que foi quem coordenou o
encontro - e Rossana Borborema

 Na organização da recepção dos convidados, os casais Alexandre (Vera)
Borborema, Gustavo (Luciana) Borborema

Sucesso do momento na cidade, a banda Andaluz - Jorge (técnico-som),
Moisés Freire (guitarra), Edgard (contrabaixo), Alex Macedo (teclado),
Camilo (bateria), Fernando Alves (trompete) e o vocal de Dorinha Macedo

Colunista Celino Neto, odontólogo Gildo
Nascimento e o decorador Rui Sales

Grupo de amigos: José Arimatéa Neves, Geraldo Magela, Edmilson Araújo
e Marcelo Falconi

O executivo Mozart Santos - em tempo de nova
idade - e o arquiteto Carlos Alberto Almeida

2 15 anos
* O casal Stéfano José (Ozana)

Castro Brasileiro irá come-
morar os 15 anos de sua fi-
lha, Stélvia Ludmila Mendes
Castro Brasileiro, amanhã,
em meio a uma festa cari-
nhosa, com a participação
dos familiares e amigos
mais íntimos. Nosso beijo de
carinho para a aniversari-
ante.

2 Sucesso
* Continua a repercutir o su-

cesso que foi o III Encontro
da Família Borborema, uma
das mais tradicionais famí-
lias da cidade, e que foi co-
ordenada por Márcia Bor-
borema - que é campinense
e reside em Recife. Já se fala
até na comemoração do
próximo ano.

2 Casa de Taipa
* Local onde funcionou o

"Rancho Matuto" - du-
rante os festejos do
"Maior São João do
Mundo" - será reaber-
to, muito breve, pelo
promoter-cantor (e
que é também chef di
cuisine) Josemar Sou-
to, com uma nova de-
signação: o complexo
restaurante-bar-cer-
vejaria receberá o su-
gestivo nome de "Casa
de Taipa". Eu volto.
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Agenda

22222 CINEMA
SE BEBER NÃO CASE  (100
minutos)  -   Comédia.
Censura 14 anos.  Box 1 -
14:30 (exceto terça e
quinta), 16:45, 18:55 e
21:05.

OS NORMAIS 2  (75
minutos de duração)  -
Comédia  brasi le ira.
Censura 14 anos - Box 4-
Dig i ta l .  13:20 (exceto
terças e quintas-feiras),
15:15,  17:15,  19:15 e
21:15.   Box 6 -  14:20
(exceto terças e quintas-
feiras), 16:15,  18:15 e
20:15.

UP - ALTAS AVENTURAS
(105 minutos) -  Animação.
Dublado. Censura Livre -
Box 7- 14:10(exceto terça
e quinta), 1 6 : 3 0 ,
18:45 e 21:00.

FORÇA G (93 minutos) -
Censura Livre. Animação.
Box 8 (Dublado) - 13:15
(exceto terça e quinta),
15:10 e 17:20.

O SEQUESTRO DO
METRÔ  (123 minutos) -
Ação.  . Censura 14 anos
- Box 5- 14:25 (exceto
terça e quinta), 1 6 : 4 0 ,
19:00 e 21:20.

Áries (21/03 a 20/04)  - novidades,
surpresas e reviravoltas positivas para
você em dia de focalizar mais os seus
contatos, dando a eles a devida
importância. Amizades e
companheirismo dão o toque bonito
no cenário astral tenso para suas
finanças.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Retorne
mansamente as atividades que o
expõem, obrigando-o a se cansar com
problemas inúteis por causa da
incompetência alheia. Pequenos
contratempos podem ocorrer, então
minimize a tendência checando os
detalhes de papeis e documentos.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Calma,
canceriano! Marte em seu signo sinaliza
tanta afobação e pressa que você pode
até acabar se machucando. Respire
fundo antes de entrar numa briga, pense
duas vezes antes de responder
atravessado ao chefe ou a um colega.
Isso o poupará de situações bem chatas.

Libra (21/09 a 20/10) - Mercúrio
retrogrado em seu signo até dia 29
sinaliza um tempo pra voltar atrás em
algo que você pensou fazer,
conversou ou resolveu. Também
sinaliza atitude reticente com seu
amor, com um colega ou um parceiro
de trabalho. E hoje, isso pode acabar
em desentendimentos.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

O cenário astral ainda favorece você
hoje. Aproveite para engatar desafios e
mostrar a que veio. Já a tarde, com a
Lua em Gêmeos, chega a hora de dar
uma revisada legal nas tarefas a
cumprir, pois a variedade delas tende a
confundi-lo. Esforce-se para ser
flexível em geral.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Você
tem um dinheiro pra receber? Reveja
as letrinhas e fique de olhos nos
desencontros verbais e na
comunicação mal feita. Por isso, sua
cabeça pode estar longe do principal,
que é crescer e ocupar o espaço que
lhe cabe.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Hoje
você vai acertar o alvo num negocio,
porque é mais fácil sentir a demanda
alheia quando está sensível a ela como
hoje. Saúde em equilíbrio é a melhor
pedida para ocupar seu tempo até a
tarde. Depois, focalize a demanda
alheia em geral. Amores distraídos,
mas revigorantes.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Resolva as
pendências, problemas e tarefas até
inicio da tarde, porque depois o
cenário astral anuncia idas e vindas e
desgastes. Confira detalhes,
informações e observações com as
pessoas envolvidas em seus planos. A
noite, hospitalidade e amizade.
Movimento em casa.

Touro (21/04 a 20/05)  - Já que a Lua
só sai de seu signo no meio da tarde de
hoje, que tal aproveitar o embalo pra
investir um pouco mais em você?
Depois, o melhor será aproveitar a
lucidez que o Sol em Virgem lhe envia
pra dar uma boa virada na seção
financeira. Algo novo pode surgir hoje!

Leão (21/07 a 20/08)  - Crescer sim,
mas para onde? Esse é um tema em
destaque hoje. Assim como o rumo, a
ética que será empregada ou não para
realizar cada objetivo também está
pegando no seu pé. Se você andar na
linha, Júpiter o protegerá. Senão,
caminhos cortados. Comunicação falha.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Sinal verde para projetar planos de
curto prazo, maior participação em
entidades e grupos. Porem, fique de
olho nas mudanças inesperadas em
breve - talvez acabe rompendo com
alguém. Talvez se envolva em
problemas financeiros alheios.
Explicações furadas. Livre-se.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Tome
pé da vida lá fora a partir da tarde; daí
em diante a Lua em Gêmeos dá sinal
verde pra você fluir bem em todas as
tarefas pendentes. De manhã fuja dos
chatos que reclamam de seu humor
permanecendo numa dimensão mais
elevada e introspectiva. Amor só vai
melhorar.

Nia Vardalos é a protagonista de ‘Falando Grego’, que entra em cartaz hoje na Paraíba

BRUNO  (79 minutos) -
Comédia.   Censura 18
anos.  Box 8 -  19:30 e
21:30.

FALANDO GREGO  (100
minutos)  -   Comédia
romântica.  . Censura 12
anos -  Box 2-
14:00(exceto terça e
quinta) ,16:10, 18:20 e
20:30.

HIGH SCHOOL BAND  (111
minutos) -   Comédia.
Censura 12 anos - Box 3-
13:50 (exceto terça e
quinta), 16:20, 18:40 e
21:10.
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Considerado o melhor filme
de todos os tempos (ao lado
de ‘Casablanca’), ‘Cidadão
Kane’ será exibido,
hoje, no Cine Sesc,
em João Pessoa ROSEBUD...

oje, ao meio-dia, será exibido
“Cidadão Kane” (Drama – EUA
– 1941 – 119 minutos), com di-

reção de Orson Welles, na programa-
ção do Cine Sesc, em João Pessoa.

Considerado por muitos críticos
como o maior clássico do cinema mun-
dial (ao lado de ‘Casablanca’), a obra
conta com uma densidade narrativa
incomum no cinema moderno e mes-
mo em muitas das produções contem-
porâneas.

Orson Welles demonstrou preocu-
pação com todos os segmentos de
construção fílmica e com todas as ex-
tratificações cinematográficas. ‘Cida-
dão Kane’ é uma obra completa, cujo
esmero pode ser evidenciado do ro-
teiro à fotografia, da trilha à ceno-
grafia; enfim, da direção geral ao fi-
gurino.

Um amante da sétima arte não pode
assim se definir sem antes assistir ao
grande filme de Orson Welles. Em quase
duas horas de exibição, as imagens em
preto e branco de ‘Cidadão Kane’ conse-
guem fixação em algum ponto oculto do
córtex cerebral. São apaixonantes.

MINÚCIAS
A trajetória do megaempresário e a

construção de um império no ramo da
comunicação prendem a atenção do es-
pectador, mas as minúcias narrativas
são ainda mais atraentes. O mistério
em torno da palavra ‘rosebud’, por
exemplo, já dura quase sete décadas.

O Cine Sesc funciona no miniauditó-
rio da entidade comerciária, que fica
situado na Rua Desembargador Souto
Maior, 281, Centro de João Pessoa, de
segunda a sexta-feira. Mais informa-
ções pelo telefone (83)32083158.

A história conta como o repórter Jer-
ry Thompson reconstitui a trajetória
do empresário da imprensa Charles
Foster Kane, buscando decifrar o signi-
ficado de sua última palavra no leito de
morte: "Rosebud".  A morte de Kane co-
movera a nação e descobrir o porquê
daquela palavra se torna uma obses-
são para o jornalista, que acredita po-
der encontrar nela a chave do significa-
do daquela vida atribulada.

O repórter entrevista, então, as pes-
soas próximas a Kane.  Um emaranha-
do de informações vai se costurando,
desde a infância pobre, revelando um
Kane por vezes perturbado, mas sem-
pre ambicioso.  Essa multiplicidade de

Como filme, "Cidadão Kane" é um
poderoso e dramático conto sobre
o uso e abusos do dinheiro e do
poder. É uma clássica tragédia
americana sobre um homem de
grande visão e de grande cobiça
que chega ao topo e, depois,
arruína-se e aos que estão à sua
volta.
Um dos aspectos que tornam esse
filme uma verdadeira obra-prima
visual é, sem dúvida, a memorável
fotografia de Gregg Toland.  O filme
faz uso de flashbacks, sombras,
tem longas sequências sem cortes,
mostra tomadas de baixo para
cima, distorce imagens para
aumentar a carga dramática; a
iluminação é pouco convencional,
o foco transita do primeiro plano
para o background, os diálogos
são sobrepostos e os closes
usados com contenção.  Na
realidade, é impossível discutir
"Cidadão Kane" sem mencionar
Toland.
Sem contar com a genialidade de
Orson Welles, o elenco principal é
de primeiríssima linha, com
interpretações sempre perfeitas.
Ousado, inovador e com um
conteúdo extremamente rico,
muitas empresas de grande porte,
inclusive algumas multinacionais,
têm utilizado "Cidadão Kane" como
material de debate em seus seminá-
rios internos para executivos.

SAIBA MAIS#

fontes usadas pelo repórter cria um
conjunto de perspectivas diferentes,
funcionando como peças do quebra-ca-
beças que os espectadores vão montan-
do.

Kane herda uma fortuna e deixa de
viver com os pais para ser criado por
um banqueiro, Walter Parks Thatcher.
Dentre todos os negócios que passam
às suas mãos na maioridade, resolve
dedicar-se ao jornalismo.

Atraindo as estrelas dos veículos con-
correntes com salários maiores e prati-
cando um jornalismo agressivo (que
frequentemente descamba para o sen-
sacionalismo), Kane, ajudado por seu
melhor amigo, Jedediah Leland, conse-

gue construir um verdadeiro império
da mídia.  Quando se casa com Emily
Norton, sobrinha do presidente, Kane
é um dos homens mais poderosos da
América.

Tenta carreira na política, concorren-
do a governador como candidato inde-
pendente; quando parece ter a vitória
nas mãos, o outro candidato, Jim Get-
tys, traz a público um 'caso' de Kane
com Susan Alexander, cujo escândalo
provoca sua derrota.  Logo a seguir, ele
se divorcia de sua primeira esposa,
casa-se com Susan e se isola em seu ina-
cabado palácio de Xanadu.  Com o pas-
sar dos anos, ele se torna cada vez mais
amargo, até que Susan, cansada do iso-

lamento em Xanadu, o deixa.
Depois de dois casamentos fracassa-

dos, passa seus últimos dias sozinho no
palácio que construiu e para o qual le-
vou tudo que o dinheiro podia comprar,
desde obras de arte de valor inestimá-
vel até os animais mais exóticos do pla-
neta.

Aos poucos, vai perdendo suas vir-
tudes e aumentando seus defeitos.  Pode
ser retrospectivamente visto como al-
guém amargo, sombrio, arrogante, ma-
nipulador, cruel e impiedoso.  Sua tra-
jetória, no entanto, encerra muito do so-
nho americano: idealismo, espírito de
iniciativa, fama, dinheiro, poder, mu-
lheres, imortalidade.

Orson Welles é o grande nome de ‘Cidadão Kane’, filme produzido na década de 40

Muito dinheiro e
abuso de poder

Quebra-cabeça montado pelo espectador
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“Paraíba democrática, terra amada”

SEVERINO GOMES SOARES
(SEVERINO MELO)

Mariza (esposa), filhos, netos, genros, no-
ras, irmãos, cunhados e sobrinhos convidam
para assistirem a missa de 7º dia de faleci-

mento do inesquecível Severino Gomes Soares (Severino Melo),
que será celebrada neste sábado, na Igreja Santa Julia - Torre,
às 17:00 horas do dia 12/09/2009.

Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem a
esse ato de fé e de solidariedade cristã.

"Saudade é solidão acompanhada, é quando o amor
ainda não foi embora, mas o amado já..."

MISSA DE 7º DIA

* 09.11.1934  ✝  05.09.2009

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

ais de 40 mil  mil pe-
diram o fim do regis-
tro de candidaturas

dos chamados políticos ficha
suja, na Paraíba. Este foi o saldo
da Campanha Ficha Limpa, pro-
movida pelo Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE). Ela foi realizada no Es-
tado pelo Fórum Paraibano de
Combate à Corrupção (Focco).
Os números superaram em 35%
do total de assinaturas previs-
tas pela organização, que era de
26 mil assinaturas. Os dados fo-
ram apresentados na tarde de
ontem (10) no auditório da Pro-
curadoria da República na Pa-
raíba (PRPB), durante solenida-
de de entrega das assinaturas. De
acordo com o coordenador do
Focco, Rainério Rodrigues Leite,
a Paraíba também superou a
meta de conquista de 20% de as-
sinaturas do total de eleitores no
Estado, demonstrando a insatis-
fação do paraibano em relação
ao andamento político do país.

"A Campanha  Ficha Limpa é um

M

trabalho que devemos fazer até
para levar à sociedade a consciên-
cia de quem são os políticos ficha
suja", frisou Rainério Rodrigues.

A partir de agora, todas as assi-
naturas recolhidas no Estado se-
rão encaminhadas para o MCCE,
em Brasília, e ficará a espera do
resultado nacional. Em todo o
país, a meta do movimento é de
1,3 milhão de adesões, para que o
projeto seja redirecionado à vo-
tação no Congresso Nacional.
"Devido ao volume de assinatu-
ras, o Congresso deverá se sensi-
bilizar com a causa e possivel-

mente haverá uma tramitação
urgente desse projeto. Nós espe-
ramos que até o final de outubro
tenhamos essa lei promulgada e
ativa já no pleito de 2010", diz.

O político não precisa ter o pro-
cesso transitado em julgado, ou
seja, a sentença não foi arquiva-
da sem julgamento de mérito,
para ser considerado "ficha suja".
A campanha busca abreviar a
manobra utilizada por vários
candidatos que utilizam da pror-
rogação de condenações em ins-
tâncias superiores para conti-
nuarem em seus mandatos.

‘Ficha Limpa’ arrecada mais de 40 mil assinaturas
Focco afirma que campanha revela insatisfação de paraibanos que desejam ainda impedir registro de candidatura de político com processo na Justiça

Ministério Público Federal
tem novos chefes na Paraíba

Os procuradores da Repúbli-
ca Victor Carvalho Veggi e Ilia
Freire Fernandes Borges foram
designados para exercer, respec-
tivamente, as funções de procu-
rador-chefe e procurador-chefe
substituto da Procuradoria da
República na Paraíba.

Eles desempenharão as ati-
vidades por dois anos, confor-
me a Portaria nº 371/2009, da
Procuradoria Geral da Repú-
blica. O procurador-chefe do
Ministério Público Federal
(MPF) é o chefe administrati-
vo do órgão no Estado, sendo

responsável pela gestão e co-
ordenação administrativa e
pela representação institucio-
nal, sem interferência na inde-
pendência funcional inerente
aos membros lotadas nas uni-
dades do MPF nos processos
em que atuam.

Conforme Victor Veggi, para
que o MPF na Paraíba continue
sendo reconhecido pela sua atua-
ção, enquanto instituição voca-
cionada à defesa do estado de-
mocrático de direito, é impor-
tante a seriedade e o respeito no
trabalho desenvolvido.

Conferência
aprova norma
para a saúde
ambiental na PB

A criação de consórcios mu-
nicipais para desenvolver
ações de reflorestamento, pro-
duzir viveiros, aproveitar os
resíduos sólidos e garantir sa-
neamento básico para toda a
população foi uma das quatro
diretrizes aprovadas nessa
quinta-feira (10), em João Pes-
soa, durante o encerramento da
3ª Conferência Macrorregional
de Saúde Ambiental, realizada
pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES) em parceria com os
Ministérios das Cidades, Saú-
de e Meio Ambiente.

As outras diretrizes selecio-
nadas foram a ordenação do
crescimento das cidades e do
agronegócio; a capacitação de
profissionais para identificar e
prevenir os riscos e agravos da
saúde do trabalhador e da co-
munidade e a estruturação de
uma política de gerenciamento
de resíduos sólidos. Elas serão
apresentadas durante a 1ª Con-
ferência Nacional de Saúde Am-
biental, que ocorrerá de 15 a 18
de dezembro, em Brasília (DF).

Polícia Comunitária será
implantada em Santa Rita

Representantes da Secretaria
da Segurança e da Defesa Social
(SEDS) se reuniram com mora-
dores de Santa Rita, na noite da
quarta-feira (9), para debater a
implantação da Polícia Comu-
nitária naquela cidade, parti-
cularmente no bairro de Mar-
cos Moura. O encontro ocorreu
na Secretaria de Educação do
município.

De acordo com o comandan-
te do 7º Batalhão da Polícia Mi-
litar, tenente-coronel Israel de
Oliveira, que representou o ti-
tular da SEDS, secretário Gus-
tavo Ferraz Gominho, o encon-
tro foi o terceiro realizado com
esse objetivo. "É importante que
as decisões não sejam tomadas
de cima para baixo, sem levar
em conta os anseios da comu-
nidade. Nessas oportunidades,
a sociedade se organiza para
ajudar a Polícia Militar a resol-
ver os problemas ligados à se-
gurança", explicou o oficial.

Ainda segundo ele, o projeto
de Polícia Comunitária é em-

brionário e será iniciado no
bairro de Marcos Moura devi-
do ao alto índice de ocorrências
registrado no local, uma das
áreas mais violentas de Santa
Rita. "Para combater essa rea-
lidade, vamos desenvolver jun-
to com a sociedade, trabalhos
de combate à ociosidade dos
jovens, retirando-os de situa-
ções de risco e os encaminhan-
do para atividades que a pró-
pria comunidade esteja desen-
volvendo", frisou, acrescentan-
do que o foco da polícia será a
ação preventiva, canalizadora.

Além do tenente-coronel Is-
rael e outros policiais militares
da cidade, participaram das
discussões representantes da
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), da Associação de
Apoio ao Trabalho Cultural,
Histórico e Ambiental de Luce-
na, do Centro de Defesa Popu-
lar de Nova Trindade e da As-
sociação de Moradores de Mar-
cos Moura, entre outros.

O 7º Batalhão de Polícia Mili-
tar conta hoje com 163 policiais
e abrange as cidades de Santa
Rita, Cruz do Espírito Santo e
Lucena.

Adryana Araújo
DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E
DA DEFESA SOCIAL

Procurador José Ferraz recebe documento dos coordenadores do Focco

Procurador diz que “população
exige melhores representantes”

Rainério Rodrigues destacou
ainda a importância da cam-
panha, argumentando que a
penalidade máxima aplicada
na lei de inelegibilidade é de três
anos, retroativo ao aconteci-
mento do fato, é que as eleições
são realizadas de dois em dois
anos. Outro fato é que o políti-
co pode percorrer até quatro
instâncias antes de ter o trân-
sito em julgado, significando
que ações de inelegibilidade
muitas vezes perdem o objeto.

Mas, ao contrário do que mui-
tos pensam, não é qualquer pro-
cesso que levará o político a se
tornar inelegível. Se aprovado no
Congresso Nacional, o projeto de
lei só surtirá efeito direto apenas
quando o réu obtiver condena-
ção, já em primeira instância, por
crimes considerados de nature-
za grave, ou seja, em casos de ho-
micídio, tráfico de drogas, desvio
de verbas públicas, improbida-
de administrativa, entre outros.

Quem recebeu as assinaturas
foi o procurador da República
no Estado, José Guilherme Fer-
raz da Costa. Para ele, a cam-
panha na Paraíba foi conside-
rada positiva. "40 mil assina-
turas é uma manifestação ex-
tremamente significativa de
que as pessoas querem partici-
par diretamente da decisão
política no país e de que as pes-
soas querem modificar alguma
coisa na legislação eleitoral. O
maior mérito dessa campanha
é de alertar ao Congresso de que
a população exige melhores re-
presentantes para eles", frisou.

Quem não depositou há tem-
po a sua assinatura, e deseja
contribuir com a campanha, po-
derá acessar a página do MCCE
(http://www.mcce.org.br) e re-
tirar o formulário, preencher e
entregar na sede da PRPB, lo-
calizada na Rua Getúlio Var-
gas, 255/277, em frente ao Li-
ceu Paraibano.

  BRANCO LUCENA


