
A UNIÃO
João Pessoa, sábado, 12 de setembro de 2009

 R$ 1

[  ANO CXVI   -   NÚMERO 172     ]

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

(    www.paraiba.pb.gov.br    |    auniaoredacao@gmail.com   |   redação  3218.6511/6509   |   assinatura/circulação  3218.6518    |    comercial  3218.6526    )

Geraldo Vandré: os setenta e quatro anos de um mito da MPB. P. 16 e 17mais

Iniciativa é para adequar a legislação atual e oferecer novo tratamento tributário nas operações que envolvem
todas as fontes de energia. Minuta do projeto foi preparada por grupo de técnicos da Secretaria da Receita P.  6

Mudanças no ICMS beneficiam
o uso de energias alternativas

"CURSO PRÉ-VESTIBULAR PARA OS
SERVIDORES DE CINCO MUNICÍPIOS
Na aula inaugural, governador disse que investimento é para
a qualificação profissional dos funcionários públicos. P.4

"BOMBEIROS COM NOVOS
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Estado investiu R$ 3,5 milhões do Funesbom para
que a população tenha um serviço de melhor
qualidade, com mais rapidez e eficiência. P.5

  ERNANE GOMES

  ANTÕNIO DAVID

"CAMPANHA PARA OS TRIGÊMEOS
QUE NASCERAM NA FREI DAMIÃO
Equipe da Maternidade está arrecadando roupas e fraldas
descartáveis para os bebês, que recebem cuidados especiais. P.9

  FABIANA VELOSO
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Gestão da saúde
m governo que se pretende habili-
tado para cuidar da saúde dos pa-
raibanos, como se merece, não po-
deria agir diferente. Então, mantém-

se serena e alvissareira a gestão do secretário
José Maria de França, oferecendo garantias de
investimentos na área de saúde, relativos a três
grandes projetos, postos já em prática.

A pauta é investir recursos em obras e equi-
pamentos de 35 complexos hospitalares, im-
plantação da Rede Estadual de Urgência e
Emergência, conclusão de obras físicas e aqui-
sição de equipamentos para o Hospital de
Emergência e Trauma de Campina Grande.

Todo o país sabe, de alguma forma, que a
área de saúde é a mais crítica em termos de
precariedade e urgência na precisão de ações
realizadoras. O aparelho estatal não dá conta
das necessidades, do jeito que deveria ser e está
escrito na Constituição Federal. A população
fica sempre com um pé atrás quando o assun-
to é atendimento na rede pública de saúde.

Por isso, quando se toma conhecimento do
andamento dessas obras, em que o governo
mostra responsabilidade e preocupação com
o complexo hospitalar e a qualidade do aten-
dimento à população, é de se refletir e aplau-
dir a iniciativa. E dizer: bom, enfim chegou
uma gestão que tem tudo a ver com a saúde
do povo paraibano. É a reserva para se con-
cretizar as políticas públicas.

As prioridades da Secretaria de Saúde indi-

U
cam verbas no somatório de R$ 418 milhões.
Deste total, R$ 238 milhões se destinam à exe-
cução de obras e à compra de equipamentos
para 35 unidades hospitalares. Outros R$ 100
milhões vão para a implantação da Rede Es-
tadual de Urgência e Emergência. O Hospital
de Trauma em Campina Grande terá R$ 80
milhões.

O lastro financeiro atende projetos como a
construção da Unidade Mista de Belém do
Brejo do Cruz; Hospital de Pedras de Fogo;
Hospital de São Bento; Hospital de Itabaiana;
Maternidade de Condado; reforma e amplia-
ção do Centro de Saúde Especial de Jaguaribe
(antigo Pam); reforma e ampliação do Hospi-
tal e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes,
de Mamanguape; reforma e ampliação do
Hospital de Monteiro; reforma e ampliação da
Maternidade de Patos; reforma e ampliação
do Hospital de Pombal; reforma e ampliação
do Hospital Ovídio Duarte, de Serraria.

A lista, no entanto, é bem maior, porque
atende a unidades hospitalares em todas as
regiões do Estado.

Com uma rede de saúde pública aparelha-
da e com a qualificação de recursos humanos,
a Paraíba colocará à disposição da sua popu-
lação melhor atendimento. E o fará de manei-
ra que não se precise de um deslocamento mais
distante. Será um atendimento mais próximo.
Porque em cada região ficará um hospital em
funcionamento.

“Paraíba democrática, terra amada”

Consumidores aprovam
produtos orgânicos
Em apenas três horas, o ônibus-feira da
Associação de Produtores
Agroecológicos de João Pessoa
comercializou aproximadamente R$ 2 mil
na manhã de quinta-feira (10) primeiro
dia de funcionamento. O veículo ficou
estacionado, das 5 às 8 horas, no final
da Avenida Epitácio Pessoa, próximo ao
Busto de Tamandaré, no Cabo Branco, e
chamou a atenção das pessoas que
caminhavam à beira-mar. a feira será
sempre às quintas-feiras.

TSE abre inscrições para
testar urna eletrônica
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu
ontem inscrições para quem quiser
participar de testes de segurança da urna
eletrônica e dos softwares de votação das
eleições de 2010. As tentativas de invadir o
equipamento pelos hackers ocorrerão nos
dias 10 e 13 de novembro, das 9 às 18
horas, no auditório do edifício-sede do

TSE. A partir das 10 horas de ontem, o
tribunal realiza audiência pública para
explicar o processo de realização dos
testes públicos de segurança.

Ministério Público tem
novos procuradores
Os procuradores da República Victor
Carvalho Veggi e  Lia Freire Fernandes
Borges foram designados para exercer,
respectivamente, as funções de
procurador-chefe e procurador-chefe
substituto da Procuradoria da República
na Paraíba. Eles desempenharão as
atividades por dois anos, conforme a
Portaria nº 371/2009, da Procuradoria
Geral da República.

Inscrições para concurso
da PRF são prorrogadas
As inscrições para o concurso da Polícia
Rodoviária Federal, que seriam
encerradas ontem foram prorrogadas
até o próximo dia 18. Estão sendo
oferecidas 750 vagas para o cargo de

Agente da Carreira de Policial Rodoviário
Federal (que exigem formação em nível
superior). A remuneração inicial para o
cargo oferecido é de R$ 5.620,12, além
de auxílio alimentação no valor de R$
161,99. O valor da taxa de inscrição do
concurso é R$ 100,00.

Paraíba tem a maior
alta na construção civil

A Paraíba é o Estado
brasileiro que teve a
maior alta do Índice
Nacional da Construção
Civil (INCC), calculado
pelo IBGE em convênio

com a Caixa Econômica Federal, nos
últimos 12 meses - setembro de 2008
a agosto deste ano -, crescendo
12,12%. A alta percentual é a maior do
Estado nos últimos seis anos. A média
de crescimento nacional no período foi
de 8,26%. O índice considera gastos
com materiais de construção e com
mão-de-obra.

Parece até que foi ontem, pensei. Lembrei então do
Vandré no programa de César Alencar, representan-
do a Parahyba, e usando o nome artístico de Carlos
Dias. Naqueles tempos,  como tempos atrás também
aconteceu com o nosso Chico César que sonhava ser
e cantar  como o Caetano Veloso - triste fado! -, Van-
dré imitava o Orlando Silva e, quando esquecia o
Orlando, lembrava do Francisco Alves. Queria por-
que queria ser cantor de rádio. E tanto insistiu nesse
querer que terminou ganhando da mãe um disqui-
nho de vinil, um compacto, e saiu pelas emissoras,
sem pagar jabá, pois não tinha, pedindo para que
tocassem o seu pequeno. Mas é o LP Das Terras do
Benvirá que interessa nesse momento em que, todo
meu, escuto no meu quarto.

As lembranças chegam mais fortes com o disco
na vitrola. O nome cai bem: vitrola, pois, afinal, é
um LP. O mais triste é que chegam com os gritos e,
não segurando a barra, com o choro incontido do
artista. Um sofrimento. Vandré abre as comportas
do peito e deixa jorrar, quase de uma só vez, toda a
angústia que há muito trazia - e ainda traz, com-
provei na última vez que o vi - guardado lá dentro.
Um disco apenas e tanto sofrimento, tanta dor, tan-
tos gritos desesperados.

Vou à capa do LP e constato. Um disco de apenas 8
faixas. O tempo que se gasta - ou seria "se ganha?" -
para ouvir o dito cujo é de apenas 42 minutos. E para
não dizer que esqueci de lembrar que este  é um texto
de lembranças, lembro que o disco foi gravado e lan-
çado em primeira mão no ano de  1970, em Paris. E
todos que acompanham a "saga vandreniana" de-
vem saber. Ou deveriam. Mas por aqui, como todos
sabem, somente chegou  anos depois. Mais que um
disco, um grito desesperado do artista - Por quê?

As músicas não são cantadas, atentem, são grita-
das, arrastadas como pesadas correntes nos sótãos
da ditadura.Vandré parece mesmo é  querer chamar
a nossa atenção para aquele exílio forçado, suas an-
danças por terras estranhas e o quanto ainda guar-
da da  angústia que levou naquela distante e triste
partida. Cada grito é um desespero, uma vontade
louca de voltar, mesmo estando impedido, naquele
ano, pelo medo de ser obrigado a partir da mesma
maneira.

A atmosfera do disco é quase irrespirável. Pesada.
Os poucos acordes de suas músicas, uma de suas
marcas, parecem guardar um espaço maior que o
necessário entre um e outro. Grita-se o primeiro ver-
so, e os ouvidos ficam a esperar o som do violão.
Outra característica marcante é a expectativa que
impregnava todo o ambiente no final de cada faixa. E
os aplausos? Une-se a pergunta da expectativa. O
disco traz o clima dos discos gravados ao vivo (em
festivais). O estúdio, imagino, é somente tensão. De
quando em vez a voz de Vandré parece se perder nos
confins do mundo. É um aboio;  um soluço contido na
marra; um grito parado no ar. Em quase todas as
faixas estão presentes a desconfiança, o medo e - ela
continua, sim - a expectativa. O que estaria ocorren-
do, estaria desagradando alguém? Quais as conse-
quências daquele canto? Está dizendo o que pretende
dizer? Está sendo entendido?

Até quarta, Isabelas!

O Sofrido Clima das Terras
do Benvirá de Vandré

*Humberto de Almeida é jornalista e advogado

Humberto de Almeida
1bertodealmeida1@gmail.com
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Agevisa intensifica ações
para monitorar comidas

Inspetores e técnicos recebem treinamento para padronizar métodos de coleta
e transporte de amostras de alimentos monitorados mensalmente na Paraíba

SEGURANÇA ALIMENTAR

nspetores e técnicos da
Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária (Agevisa), com

o apoio do Laboratório Central
do Estado (Lacen), participaram
de um treinamento na manhã
de quinta-feira (10), no auditó-
rio do órgão, com a finalidade
de padronizar os procedimen-
tos de coleta e transporte de
amostras dos alimentos moni-
torados mensalmente na Paraí-
ba, promovendo melhores re-
sultados sobre os testes de qua-
lidade dos produtos consumi-
dos pela população.

UEPB prorroga inscrições de curso
Foram prorrogadas até o dia

19 deste mês, ao meio dia, as
inscrições para o curso de Es-
pecialização em Saúde Men-
tal, promovido pela Univer-
sidade Estadual da Paraíba,
em parceria com o Ministério
da Saúde. Em razão do  baixo
número de efetivos dos Cen-
tros de Atenção Psicossocial
(CAP) e Programa Saúde da
Família (PSF) inscritos na se-
leção, a coordenação do curso
contemplou a participação de
profissionais não efetivos des-

tes centros na cota de vagas
destinadas.

O objetivo do curso, que terá
duração de 12 meses, é capa-
citar profissionais que traba-
lham em Centros de Atenção
Psicossocial, Programa Saúde
da Família e graduados nas
áreas de Psicologia, Serviço
Social, Enfermagem e Medici-
na, da região da Borborema,
com intuito de melhorar a
qualidade do acompanha-
mento de pessoas com trans-
tornos mentais severos.

Poderão participar da se-
leção os candidatos gradua-
dos nos cursos de Enferma-
gem, Psicologia, Serviço So-
cial e Medicina. Serão desti-
nadas um total de 40 vagas,
sendo 30 exclusivas para
funcionários dos serviços da
Rede de Cuidados em Saúde
Mental, cinco vagas para tra-
balhadores do Programa
Saúde da Família e outras
cinco  abertas aos demais
graduados.

Assessoria de Imprensa
 DA AGEVISA

Segundo informou o geren-
te de Alimentos da Agevisa,
Flávio Pinto, a partir do trei-
namento os inspetores das re-
gionais de Vigilância Sanitá-
ria de João Pessoa, Campina
Grande, Guarabira, Patos e
Sousa estão aptos à realização
de coleta de amostras dos ali-
mentos vendidos nos super-
mercados e mercadinhos dos
223 municípios paraibanos,
cumprindo assim determina-
ção do Governo do Estado,
através da Secretaria Estadual
de Saúde (SES).

“Antes, a Agevisa monitora-
va os alimentos comercializa-
dos em 73% dos municípios. Na

atual gestão, a meta é cobrir
100% do território paraibano.
Para 2010 e 2011 está prevista
a inclusão de mais programas
de coleta de alimentos, como
forma de garantir a segurança
alimentar de todos os paraiba-
nos”, disse Flávio Pinto.

O diretor técnico do Lacen,
Sílvio Ribeiro, acredita que a
parceria estabelecida entre os
órgãos de saúde proporciona
a adoção de um padrão único
de coleta e transporte de ali-
mentos, destinado a ampliação
dos programas de monitora-
mento da água, do leite, do sal,
frutas e verduras, entre outros
produtos.

I

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

Rio - 10 de novembro de 37, duas e meia da tarde.
Carlos de Lima Cavalcanti, governador de Pernambu-
co, fazia a sesta. No gabinete, só Caio de Souza Leão,
estudante, 16 anos. Chega o coronel Azambuja Vilano-
va à frente da tropa. Caio vai lá dentro, acorda-o, ele
procura pelo filho:

- Onde está o Carlos Gilberto?
- Ali perto, jogando.
- Vá chamá-lo.
Quando voltam, o gabinete está cheio. Andrade Be-

zerra, presidente da Assembleia, e Luís Delgado, secre-
tário de Justiça, escrevem a ata de demissão numa folha
de papel almaço, porque o livro oficial não foi achado.
Etelvino Lins assumira a chefia de polícia.

Golpe em Pernambuco

Caio Cavalcanti
Sentados em torno, as pernas espichadas, vitoriosos,

arrogantes e poderosos, o padre Arruda Câmara, João
Roma, Fábio Correa, José Francisco Cavalcanti, os irmãos
Edson e Edgar Muri Fernandes, toda a "Sorbonne da rua
da Aurora", de Etelvino.

De pé, impassível, chapéu na mão direita, Carlos de Lima
Cavalcanti ouve a leitura da ata que o derrubava e entre-
gava o poder ao coronel Azambuja, em nome do golpe do
Estado Novo, que o Exército acabava de dar no Rio, sob o
comando de Dutra, mantendo Getúlio na presidência.

Mao
Mao Tse Tung, cujo retrato imenso aparece até hoje na Pra-

ça da Paz Celestial, em Pequim, testemunhando o monstruo-
so massacre de 20 anos atrás, era um ditador cruel mas era
um sábio :

- Política é a guerra sem derramamento de sangue e guerra
é a política com derramamento de sangue.

Política é sempre uma guerra, que acaba sempre em política.

Jânio
A política externa é a mesma coisa. Quase sempre é apenas

uma guerra política. Há quase meio século a OEA (Organiza-
ção dos Estados Americanos) expulsou Cuba da lista de seus
membros, por exigência dos Estados Unidos. Agora, com as
bençãos de Obama, reintegrou Cuba.

Em 1960, reuniu-se em Montevidéu o CIES (Conselho Inte-
ramericano Economico e Social), que aprovou a inútil Carta
de Punta Del Este. Só Cuba não assinou. De volta para Hava-
na, o representante cubano, Che Guevara, desceu às 23,30 em
Brasília, para reabastecer e dormir. Jânio aproveitou para
mandar um recado aos Estados Unidos.

Guevara
Na manhã de 19 de agosto, Jânio recebeu e condecorou Che

Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior comenda
nacional. Os jornais mostraram Jânio de terno preto, gravata,
todo solene, condecorando Guevara fardado. A revista "Man-
chete" deu capa. Mas ninguém se lembrou de conferir a co-
menda que Jânio pendurou no pescoço de Che Guevara.

Não pendurou comenda nenhuma. Não havia comenda
pronta. Tinha sido uma decisão matinal. À falta da comenda,
penduraram uma faixa verde-amarela vasia, que não signifi-
cava nada, no pescoço de Guevara.

O professor Paulo Fernando da Costa, de Brasília, fez uma
pesquisa e apurou que Guevara nunca recebeu comenda ne-
nhuma, nem alinhavada nem impressa. A capa da "Manche-
te" é irrespondível. Não há sequer a certeza de o Che ter leva-
do para Cuba a tira de pano improvisada e inócua.

O gesto de Jânio não era para Eisenhower que saia, mas
para John Kennedy, que podia chegar, como chegou, eleito três
meses depois.

O que Guevara não sabia, nem Jânio, é que até Jânio estava
de saída.

*Sebastião Nery jornalista e escritor
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“Paraíba democrática, terra amada”

A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfei-
ção. O que chega ao cume da perfeição, este, sim, é um
Espírito que alcançou a última escala da evolução, o úl-
timo degrau da escada de Jacó.

Há uma tradição em se cultuar esses seres celestiais,
justamente, pelo que representam junto à humanida-
de, em todos os tempos.

No Velho Testamento, quando Abraão se preparava
para sacrificar o seu filho, ouviu-se um grito do céu e
um anjo do Senhor lhe disse: - Abraão,  Abraão. Não
estendas a tua mão sobre o menino e não lhe faças mal
algum. (Gênesis, 22: 11).

Segundo a tradição judaica, Miguel, o combatente de
Deus, aparece em Apocalipse 12: 7: "Houve então uma
batalha no céu: Miguel e seus Anjos guerrearam contra
o Dragão... Foi expulso o grande Dragão, a antiga ser-
pente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a
terra habitada..."

O Arcanjo Rafael curou a cegueira de Tobias. Em To-
bias, 11: 7: "Rafael disse a Tobias, antes que ele se apro-
ximasse do pai: Asseguro-te que se abrirão os olhos de
teu pai. Unta-lhe os olhos com o fel do peixe, e o remé-
dio fará as manchas brancas se contraírem, e elas cairão
de seus olhos como escamas. Assim teu pai vai recupe-
rar a vista e verá a luz".

Já o arcanjo Gabriel foi mensageiro da vinda do Re-
dentor: "Setenta semanas foram fixadas para o teu povo
e a tua cidade santa para fazer cessar a transgressão e
lacrar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar
uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia e para
ungir o santo dos santos". (Daniel, 9: 24).

Gabriel apareceu a Zacarias em Lucas, 1: 11-13: "Apa-
receu-lhe, então, o Anjo do Senhor, de pé, à direita do
altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias pertubou-se e o te-
mor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: "Não
temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isa-
bel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o
nome de João".

Apareceu também a Maria, na anunciação, em Lucas,
1: "No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a
uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem
desposada com um varão chamado José, da casa de Davi;
e o nome da virgem era Maria".

Depois da vinda do Redentor, algo mais se acrescen-
tou na 1º Carta de São Paulo aos Coríntios 13:1: "Ainda
que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se
eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que
soa ou como um címbalo que tine".

Sem falar que desempenham um trabalho árduo de
assistência a humanidade, como em Lucas, 16: 19-22:
"Havia um homem rico que se vestia de púrpura e li-
nho fino, e dava banquete todos os dias. E um pobre,
chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à
porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras
que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachor-
ros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre mor-
reu, e os anjos o levaram para junto de Abraão".

E os querubins? Em Ezequiel 10: 4: "Então se levan-
tou a glória do Senhor de sobre o querubim indo para a
entrada da casa; e encheu-se a casa de uma nuvem, e o
átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor".

Diz-se dos Serafins no Livro de Isaias, 6: 2-7: "Acima
dele, em pé, estavam serafins, cada um com seis asas:
com duas cobriam a face, com duas cobriam os pés e
com duas voavam".

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Anjos

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Curso Pré-Vestibular vai
beneficiar 824 servidores

Governador do Estado realiza aula inaugural no auditório do Liceu Paraibano. Investimento
no setor se traduz em qualificação do funcionalismo e o ingresso na universidade

Curso Pré-Vestibular é oferecido a servidores em cinco municípios da PB

m total de 824 servidores
públicos estaduais estão
sendo beneficiados pelo

Governo do Estado com o Curso
Pré-Vestibular. Na noite dessa
quinta-feira (10), às 20h, no audi-
tório do Liceu Paraibano, foi mi-
nistrada pelo governador do
Estado a aula inaugural do Cur-
so Pré-Vestibular promovido
pela Secretaria de Estado da Ad-
ministração, por intermédio da
Escola de Serviço Público do Es-
tado da Paraíba (Espep).

O governador do Estado des-
tacou que o Pré-Vestibular para
servidores estaduais representa
o zelo com que o atual Governo
trata o servidor, proporcionan-
do a oportunidade de ingresso
no ensino superior. Um segundo
ponto importante desta ação,
revela o governador, é que os ser-
vidores se tornarão mais capa-
citados, mais eficientes em suas
tarefas, prestando bons serviços
ao público. Ele acrescentou que o
grande investimento no Pré-
Vestibular é a qualificação pro-
fissional do funcionário público
estadual inscrito no curso.

O governador parabenizou os
servidores matriculados no
Curso Pré-Vestibular e  desejou
aos 824 servidores todo o suces-
so e que possam cada vez mais
contribuir para o desenvolvi-
mento e o bem-estar dos parai-
banos. O vice-governador, tam-
bém participou do evento.

Com o cursinho Pré-Vestibu-
lar, o Governo quer assegurar aos
servidores públicos estaduais
uma possibilidade de elevação do
nível de escolaridade, a partir de
sua entrada na Universidade,
rompendo o processo de exclu-

U

são. O curso obteve muito suces-
so em 2001 e 2002, e agora, em
2009, volta a estimular o servi-
dor público de nível médio a par-
ticipar do Processo Seletivo à Uni-
versidade.

O secretário da Administração,
Antonio Fernandes, afirmou que
o governador valoriza o servidor
público estadual e os professores
do Estado ao resgatar o Curso
Pré-Vestibular. Os professores do
curso são todos da Secretaria Es-
tadual da Educação e Cultura.
Antonio Fernandes acrescentou
que, mais vagas no pré-vestibu-
lar surgirão, de acordo com a
procura dos servidores interes-
sados em se preparar para ingres-
so à universidade.

MAIS CAPACITAÇÃO
 Ele anunciou que a Espep vai

iniciar em breve os cursos de Ca-
pacitação em Administração Fi-
nanceira, Computação, Compras,
Licitação, dentre outras áreas. No
interior, servidores municipais
também serão capacitados pela

Espep. Segundo a superintenden-
te da Espep, Vera Lúcia Alencar, o
Curso Pré-Vestibular para servi-
dores públicos estaduais inscre-
veu 824 pessoas nos cinco polos
onde estão sendo ministradas as
aulas: João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos, Sousa e Cajazeiras. A
meta inicial era de 600 alunos. As
aulas acontecem no turno da noi-
te, das 18h30 às 22h, até o mês de
dezembro deste ano, totalizando
uma carga de 320 horas. Além das
aulas diárias, haverá ainda qua-
tro aulões/bizuradas com 8 horas
de duração cada.

O material didático é distribuído
pela Espep aos participantes, que
terão oportunidade de fazer uma
revisão das disciplinas que com-
põem o Ensino Médio e constitu-
em o programa do Vestibular. Na
Capital as aulas acontecem no
Colégio e Curso CDF, situado à
avenida Getúlio Vargas, em fren-
te ao Liceu Paraibano, no centro
de João Pessoa. As inscrições para
o Pré-Vestibular foram encerra-
das no dia 28 de agosto.

Saúde ambiental é tema de debate em CG

 Os impactos causados à natu-
reza pela ação nociva do homem
e o panorama de desigualdades
sociais e econômicas têm trazido
uma crise ambiental com conse-
qüências irreparáveis para a so-
ciedade. A conscientização é o pri-
meiro passo para garantir um
meio ambiente saudável para as
futuras gerações.

Buscando soluções para essa
questão, a Secretaria de Estado
da Saúde (SES) estará realizando
nesta próxima segunda e terça-
feira, 14 e 15 de setembro, mais
uma Macro Conferência de Saú-
de Ambiental. Desta vez o even-

to, sediado por Campina Gran-
de, será realizado no Convento
Ipuarana, em Lagoa Seca, contan-
do com a participação de 70 mu-
nicípios e com a representação de
todos os delegados escolhidos das
regionais de Campina Grande,
Monteiro e Cuité.

Após duas experiências de Ma-
cro Conferências nas cidades de
Sousa e Patos, agora Campina
Grande estará organizando a ter-
ceira etapa e em seguida João Pes-
soa finalizará este ciclo de deba-
tes e palestras.

Estes eventos estão servindo de
preparação para a Conferência
Estadual de Saúde Ambiental, que
acontecerá entre os dias 21 e 23
de outubro próximo, em João Pes-

soa. Além das discussões, tam-
bém estão sendo escolhidos os
delegados que participarão da
Conferência Estadual.

Durante as Macro Conferências
estarão sendo debatidos temas
como o 'Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade Socioambiental no
Campo, na Cidade e na Floresta';
'Trabalho, Ambiente e Saúde: De-
safios dos Processos de Produção
e Consumo nos Territórios' e 'De-
mocracia, Educação, Saúde e
Ambiente: Políticas para Cons-
trução de Territórios Sustentá-
veis'. Esses assuntos compõem os
três eixos temáticos da Conferên-
cia Nacional de Saúde Ambien-
tal, que será desenvolvida em Bra-
sília, de 15 a 18 de dezembro.

Josélio Carneiro
REPÓRTER

  ERNANE GOMES/SECOM

Gustavo Correia
SUCURSAL - CAMPINA GRANDE
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Governo inaugura a 10ª Delegacia Distrital e
anuncia investimentos na área de segurança

Delegacia exibe nova estrutura, equipamentos de informática e celas para preso masculino e feminino. Polícia terá capacitação, mais armamentos e viaturas

Guilherme Cabral
REPÓRTER

epois de cinco meses
de execução, o Gover-
no do Estado entre-

gou, na manhã de ontem, as
obras de reforma e amplia-
ção - nas quais foram inves-
tidos recursos do tesouro es-
tadual na ordem de R$
135.733,21 - da 10ª Delega-
cia Distrital (DD), localiza-
da na Avenida Nego, no
bairro de Tambaú, em João
Pessoa. Durante a solenida-
de, o secretário de Estado da
Segurança e da Defesa Social,
Gustavo Gominho, anun-
ciou que já foram adquiridos
10 novos veículos do tipo ra-
becão para o Instituto de
Medicina Legal (IML) e os in-
vestimentos na área vão
continuar, para a recupera-
ção de outras delegacias, na
Capital  e interior,  assim
como na compra - licitações
já em andamento - de arma-
mento e veículos e capacita-
ção de pessoal.

A 10ª DD - cuja área cons-
truída é de 240 metros qua-
drados - dispõe de novos
equipamentos de informáti-
ca, mobiliário, sala para de-
legados, cartório para escri-
vães, alojamento de policiais,
salas de espera e de reconhe-
cimento, celas para presos
dos sexos masculino e femi-
nino, além de uma copa equi-
pada com eletrodomésticos.
Segundo o secretário Gusta-
vo Gominho, essa Delegacia
Distrital "vai proporcionar

D

o conforto que a sociedade
merece e a dignidade que os
funcionários necessitam
para desempenhar bem
suas funções".

Durante a solenidade, que
contou com presenças de
várias autoridades, dentre
as quais o vice-governador,
o  governador do Estado
afirmou que "este ato sim-
ples tem, no entanto, um
simbolismo, pois demons-
tra a preocupação de um
Governo que não corre atrás
apenas da visibilidade de
grandes obras, mas das pe-
quenas grandes obras, pe-
quenas materialmente, mas
grandes no alcance social".
Ele destacou a importância
de que "as polícias Civil e
Militar estejam bem ades-
tradas e preparadas para o
serviço, pois lida com a par-
te mais delicada do serviço
público, que é a investigação
e a repressão".

O governador do Estado
ainda ressaltou a necessi-

dade de oferecer melhores
condições aos policiais, in-
clusive com investimento
na área da polícia científi-
ca, por considerar impor-
tante para o combate à cri-
minalidade.

Já o secretário de Estado da
Segurança e da Defesa Social,
Gustavo Gominho, confes-
sou sentir "a grata satisfa-
ção" de entregar, à popula-
ção pessoense, mas particu-
larmente aos habitantes dos
bairros de Tambaú e Tam-
bauzinho, as novas instala-
ções da 10ª DD. Segundo ele,
os investimentos estão sen-
do possíveis através dos re-
cursos do Fundo da Seguran-
ça Pública, que cresceu de R$
80 mil para R$ 240 mil. Mas
ele ainda informou que ou-
tros investimentos estão sen-
do feitos, a exemplo da recu-
peração da Academia de Po-
lícia (Acadepol), na Capital,
com o objetivo de reverter o
quadro encontrado pela atual
administração, de precarie-
dade das instalações de de-
legacias, no que classificou
de "situação de risco".

Ex-secretário de Seguran-
ça, o agora promotor de De-
fesa do Consumidor do Mi-
nistério Público, Glauberto
Bezerra, destacou, na ceri-
mônia, que a entrega da re-
forma da 10ª DD "marca
mais um bom momento da
história da segurança na Pa-
raíba". Segundo ele, "hoje, o
Estado da Paraíba faz esco-
la, pois trabalha na constru-
ção da segurança cidadã".

Bombeiros exibe modernos
equipamentos e veículos

A partir de agora, o Corpo de
Bombeiros Militar da Paraíba
vai prestar um serviço mais efi-
ciente, atendendo as ocorrênci-
as em menor tempo, com os mo-
dernos equipamentos - viaturas,
fardamentos, dentre outros ape-
trechos - para os quais foram in-
vestidos recursos de R$ 3,5 mi-
lhões na aquisição, oriundos do
Funesbom, que o Governo do
Estado entregou, na manhã de
ontem, em solenidade realizada
no pátio do Quartel, em João Pes-
soa. Antes da cerimônia, o co-
mandante-geral da instituição,
coronel Pedro Luis do Nasci-
mento, em despacho com o go-
vernador do Estado, entregou
projetos para instalação de nove
postos avançados de atendi-
mento nas BRs 101 e 230, de oito
postos de Guarda Vida no Lito-
ral e criação de uma Escola para
o Corpo de Bombeiros.

JET SKIS
Oito motocicletas, que terão

funções de prestar atendimen-
to pré-hospitalar nas ocorrên-
cias, enquanto se aguarda a che-
gada de equipe especializada ao
local e de combater incêndios;
dois caminhões Auto Bomba
Tanque (ABT) para debelar o
fogo; 1.200 uniformes do tipo
fino masculino e feminino, ou-
tra mesma quantidade de far-
damentos grossos e mais 60 far-
das para combate a incêndio
foram mais alguns materiais
entregues - com recursos do
Funesbom (Fundo Especial do
Corpo de Bombeiros), que é re-
passado pelo Detran, oriundos

do montante arrecadado com as
taxas de licenciamento de veí-
culos - para o Corpo de Bombei-
ros, que ainda receberá mais seis
jet skis, um caminhão ABT, dois
barcos para salvamar e três am-
bulâncias de resgate.

"São equipamentos importan-
tíssimos, que há muito tempo o
Corpo de Bombeiros não com-
prava, e que possibilitarão que
a população tenha um serviço
mais eficiente e, sobretudo, mais
rápido, “disse o governador.

PRIMEIRO MUNDO
O comandante-geral, coronel

Pedro Luis do Nascimento, dis-
se que "a Corporação não deixa
a desejar a nenhum país do
mundo, pois são equipamentos
que também são utilizados nos
Estados Unidos e na Europa, a
exemplo da França". Segundo
ele, "o grande empecilho do Cor-
po de Bombeiros é o tempo. O
bombeiro não conta com a mor-
te, mas com a vida. Quanto em
menos tempo chegar ao local da
ocorrência, melhor".

A solenidade de entrega dos
equipamentos - que serão dis-
tribuídos para todas as 11 uni-
dades do Corpo de Bombeiros
no Estado  - foi iniciada no pátio
interno da sede do Quartel, di-
ante da tropa perfilada, com a
entrega, pelo governador, dos
troféus da competição Bombei-
ro de Aço 2009, realizada no dia
22 de agosto passado, aos três
primeiros colocados: respecti-
vamente, o soldado Lima, o sar-
gento Angelson - ambos de João
Pessoa - e o soldado Djaci.

Apesar da crise, Governo vai manter os PCCRs
"Já sabíamos o que nos

aguardava, quando assumi-
mos o Governo. Mas gosta-
mos de desafios", disse o go-
vernador do Estado, durante
a solenidade de entrega da re-
forma e ampliação da 10ª De-
legacia Distrital no bairro de
Tambaú, em João Pessoa, na
manhã de ontem. Segundo ele,
apesar da crise econômica,
que fez o Estado perder R$
286 milhões - quantia corres-
pondente a quase toda a re-
ceita de um mês - disse que os
31 planos de cargos e salários
concedidos pelo governo an-
terior, para vigorar a partir
da atual gestão, representam

recursos na ordem de R$ 95
milhões. "Se quisesse, tinha
instrumento para evitar, mas
estamos pagando, religiosa-
mente, a todos os planos de
cargos e salários e, se Deus
quiser, vamos pagar em dia,
até o final do ano, inclusive o
13º ", afirmou o governador.

Segundo o governador do
Estado, "tirar leite de pedra"
- expressão por ele utilizada
numa alusão ao fato de estar
buscando alternativas para
continuar obtendo recursos
para investir em ações admi-
nistrativas - "não é difícil,
quando se governa com aus-
teridade e honestidade". Ele

disse que "não era possível o
Estado continuar imobiliza-
do". Nesse sentido, lembrou
das iniciativas que tem fei-
to para sair dessa situação
em áreas como, por exem-
plo, a saúde.

O governador do Estado
também informou que, em
parceria com outras institui-
ções, a exemplo da Maçonaria,
pretende transformar, nova-
mente, a cidade de João Pessoa
como "a Capital da paz nacio-
nal", por causa das caracterís-
ticas do seu povo. "Uma popu-
lação pacata, cordial, cuja
mansidão tornará esse proje-
to eficiente", disse ele.

#
Secretaria adquiriu 10
novos rabecão para o
IML e o setor científico
vai contar com mais
incentivos financeiros
para o combate à
criminalidade

  BRANCO LUCENA

Solenidade marcou a entrega dos equipamentos ao Corpo de Bombeiros
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“Paraíba democrática, terra amada”

Mudanças no ICMS
beneficiam indústrias

A iniciativa do Governo do Estado tenta adequar a legislação, oferecendo tratamento
tributário uniforme nas operações que envolvem todas as fontes de energia

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

O  trade turístico paraibano comemora a suspensão do embar-
go ao Pólo  Turístico do Cabo Branco, projeto idealizado na deca-
da de  80 pelo então governador Tarcísio Burity. O empresário
Sami Elali de Natal está  também confiante pois o Pirâmide Pala-
ce Hotel que construiu na Via Costeira da capital potiguar era
para ter sido aqui no Polo Turístico. Com a licitação do Centro de
Convenções, a inauguração do primeiro hotel resort da Paraíba,
o Mussulo, dia 7 de outubro, na praia de Carapibus, no Conde, a
Paraíba reinicia o processo de desenvolvimento turístico. Na co-
missão formada por cinco  integrantes, se encontra o empresário
Tadeu Pinto  ex-presidente da ABIH-PB e presidente do Condomí-
nio do  Polo Cabo Branco e que acompanha todo o trâmite do
processo desde os tempos de Burity. Outras ações que irão refle-
tir positivamente para o turismo paraibano se encontram a dupli-
cação da BR-101- ligando a capital a Natal e Recife, o atracamento
de 14 navios de cruzeiros e que vai permitir pela primeira vez  de
muitos anos o embarque e desembarque de turistas no porto de
Cabedelo e o aumento do calado do porto de Cabedelo. Outras
ações necessárias são o aumento do número de voos para o
aeroporto Castro Pinto e um plano estratégico de desenvolvi-
mento do turismo de João Pessoa e da Paraíba.

CONGRESSO DE NATURISMO
Tambaba receberá de 1 a 4 de outubro cerca de 500 participan-

tes para o VII Encontro Brasileiro de Naturismo.  O evento, patro-
cinado pela Prefeitura Municipal de Conde, é uma realização da
SONATA, Sociedade Naturista de Tambaba, com o apoio da Fe-
deração Brasileira de Naturismo e também do seu gestor maior,
a Federação Internacional de Naturismo. A abertura oficial  será
na Pousada Naturista Colina dos Ventos, no distrito do Gurugi
seguido de atrações esportivas como um campeonato naturista
de surf, atividades culturais com exposições de artes plásticas,  e
shows  de Letinho e Mauro,  dança de coco de roda e biodança.
Haverá ainda a comemoração dos 18 anos da praia com a dra-
matização Tambaba - uma lenda viva e a realização de um "Nual"
com jantar e musica ao vivo.  Entre as delegações estrangeiras
está confirmada a da Federação Italiana de Naturismo. O aceso
ao evento será gratuito, porém não serão permitidas a entrada
de pessoas desacompanhadas ou especuladoras do movimento
naturalista.

INSTITUTO AYRTON SENNA
Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna informan-

do que a entidade  até o final do ano, 406 mil crianças carentes na
Paraíba e Pernambuco.

YOGA NO VERDE GREEN
O Hotel Verde Green, na praia de Manaíra, sedia de 17 a 20 o

XVI Seminário de Yoga da Paraiba e o II Encontro Regional de
Yoga.  Entre as atividades palestra do Mestre Yogue Marlos Be-
zerra (RN), mesas redondas, meditação e celebração de encer-
ramento. A iniciativa é da  Associação de Yoga da Paraíba que
tem à frente Manoel e Lourdes Von Sohstens. A Mais Brasil Turis-
mo é a agência oficial do evento e está organizando um passeio
de turismo ecológico para sexta dia 18 de setembro. Maiores
informações sobre o evento: (83) 3042-5288.

MUSSULO BEACH RESORT BY MANTRA
O Mussulo Beach Resort by Mantra que será inaugurado dia 7

de outubro no regime de "soft opening" na praia de Carapibus no
Conde já é o novo associado do Convention Bureau de João Pes-
soa.  Trata-se do primeiro resort da nova bandeira hoteleira de
luxo Mantra Resorts, Hotels & Casinos, do Uruguai.  O novo em-
preendimento hoteleiro paraibano vai operar com o sistema all
inclusive (tudo incluído), terá 102 bangalôs divididos em duas ca-
tegorias, dois restaurantes, um bar na piscina, e outro na praia de
Carapibus, lounge, duas piscinas adulto e uma infantil, kids club,
quadras de tênis, vôlei de praia e poliesportivas, spa, saunas e
duas salas de eventos com capacidades para 200 e 150 pessoas.
O investimento para a construção do empreendimento foi de
US$ 17 milhões. O resort inicia operações com uma tarifa especi-
al de abertura: a partir de R$ 390 no bangalô para duas pessoas
(exceto Ano Novo e carnaval). O gerente geral será Jefferson
Amorim Cruz, trazido do Mantra Resort Spa & Casino, em Punta
Del Este , onde foi gerente de  Operações por um ano.

 Mais informações: www.mussulobymantra.com.br

MEDALHA  HUMBERTO LUCENA
 Muito prestigiada a entrega da Medalha Humberto Lucena à

deputada licenciada e  secretária de ação governamental Iraê
Lucena, última quarta (9) no plenário da Assembleia Legislativa
do Estado da Paraíba. Os representantes do trade turístico com-
pareceram em peso para prestigiar Iraê Lucena que  compare-
ceu ao lado do marido e familiares.

Suspensão do embargo do
Polo Turístico de Cabo Branco

Secretaria de Estado da
Receita já preparou a
minuta do projeto que

prevê alterações na Lei do ICMS
(7.379/096), no que diz respeito
ao crédito fiscal na aquisição de
outras fontes de energia, nas hi-
póteses já previstas para o cre-
ditamento relativo à energia
elétrica. A iniciativa busca ade-
quar a legislação do ICMS ofere-
cendo tratamento tributário
uniforme nas operações que en-
volvem todas as fontes de ener-
gia (elétrica, eólica, solar, gás
natural, etc).

“Atualmente, o crédito fiscal
é concedido somente para a
energia elétrica. Atendendo a
um pleito da classe industrial
do Estado, o governador deter-
minou que fizéssemos a altera-
ção que passa a conceder o cré-
dito para todas as fontes de

Romye Scheneider
DA SECRETARIA DA RECEITA

energia”, explicou o secretário
da Receita, Anísio de Carvalho
Costa Neto, que recebeu, na
quinta-feira (10), um grupo de
empresários acompanhado do
presidente do Centro das Indús-
trias do Estado da Paraíba
(Ciep), João da Mata de Sousa.

A minuta preparada pelos téc-

nicos da Receita será encaminha-
da à Casa Civil, de onde seguirá
para a Assembleia Legislativa.

 “Estamos muito satisfeitos
pelo tratamento atencioso que
o Governo do Estado tem nos
dado e temos certeza da solu-
ção definitiva para o nosso plei-
to”, declarou João da Mata.

Padronização de calçadas
tem o apoio da população

Para um idoso, um cadeiran-
te ou um deficiente visual an-
dar pelas calçadas da Avenida
Epitácio Pessoa ou mesmo em
várias ruas do Centro de João
Pessoa, principalmente na Du-
que de Caxias é viver em peri-
go iminente. O direito de  ir e
vir das pessoas em razão dos
buracos existentes nas calça-
das ou mesmo das calçadas
que são construídas de forma
desigual, conforme o nível de
cada estabelecimento comerci-
al, também põe em risco a vida
dos pedestres.

Para o idoso, João Pereira da
Silva, 67 anos, as calçadas de
algumas avenidas como a Epi-
tácio Pessoa, por exemplo, de-
veriam ser padronizadas, mas
o que vemos em muitas delas
são buracos feitos pelas raízes
das árvores e em outras, ram-
pas para subidas de automó-
veis que deveriam ser retiradas
pela prefeitura.

 Segundo o secretário de Pla-
nejamento do município, João
Azevedo, o ir e vir da popula-

ção local já é uma garantia
com a recuperação dos passeios
públicos de diversas áreas da
Capital. As intervenções pro-
postas pela Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa somam
mais de 23,2 mil metros qua-
drados de calçadas nas ruas
que compõem o cenário da ci-
dade, como foi o caso do Pa-
trimônio Histórico e Artísti-
co Nacional.

Ele disse que dentro do proje-
to de recuperação dos passeios
públicos também figura em al-
gumas áreas a sinalização tác-
til para auxílio de pessoas por-
tadoras de deficiência visual.
Esta sinalização combina lin-
guagem binária (alerta e dire-
cional) que informa e direciona
as pessoas em seus deslocamen-
tos, formando trilhas com pre-
cisão e segurança, garantindo
fluxo adequado.

 "A intervenção no Centro
Histórico foi mais uma que vai
fazer prevalecer o que reco-
menda a legislação, preparan-
do a cidade para estar ao al-
cance de sua população e visi-
tantes de forma justa e acessí-
vel", disse.

José Alves
REPÓRTER

Massaranduba
realiza amanhã
1° Encontro de
Bandas Marciais

A Secretaria de Educação do
município de Massaranduba,
na Paraíba, concluiu os prepa-
rativos para mais um evento
que promete marcar o calendá-
rio turístico da região da Bor-
borema. Este ano, os desfiles cí-
vicos da Independência aconte-
cerão amanhã, aliados a reali-
zação do 1º Encontro de Bandas
Marciais e Fanfarras da cidade.

A iniciativa da prefeitura,
além de garantir o cumprimen-
to das atividades cívicas, visa
fortalecer o turismo local e con-
tribuir com o aquecimento do
comércio.

Na programação, que começa
a partir das 14 horas, já foram
confirmadas a participação de
15 Bandas Marciais e Fanfarras.
Os grupos são oriundos de vári-
as cidades do Estado da Paraí-
ba, como Mogeiro, Pocinhos,
Alagoa Grande, Campina Gran-
de, Serra Redonda e Aroeiras.
Uma Banda Marcial do municí-
pio de Casinhas, no vizinho Es-
tado de Pernambuco, também
irá participar do encontro.

As indústrias de energia eólica serão beneficiadas com a alteração na Lei

A

ARQUIVO
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Devagar, devagarinho...

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

José Américo de Almeida dizia que ninguém grita de
barriga cheia. Ele era um sábio; sabia o que estava di-
zendo. Mas há quem chore de barriga cheia, diz a sabe-
doria popular. Pois, se vocês quiserem saber, eu fico com
José Américo de Almeida. Ele, ao menos, acertou em
cheio na frase - que não admite reparo. Quanto ao con-
ceito da sabedoria popular, cabe controvérsia. É o que
certamente diria Pedreira, o inesquecível personagem
do saudoso Francisco Milani no humorístico de tevê.

Com efeito, não falta cervejeiro que chore por ter a
chamada "barriga de chope". E que se preocupe por
conta da progressiva distensão desse, digamos, barril ana-
tômico. A ponto de procurar reduzir o consumo da cer-
veja, na tentativa de conter a dilatação abdominal. Que
bobagem! Pode parecer conversa de bêbado, mas a ver-
dade é que a chamada "barriga de chope" não depende
necessariamente da quantidade de cerveja consumida,
mas, sim, da forma como o consumo se processa.

Esta coluna, todos sabem, não faz apologia de bebidas
alcoólicas, mas não teria como sonegar espaço a uma
das conclusões a que chegaram participantes de recen-
te Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia:
quem bebe muita cerveja em um só dia no mês parece
ter maior circunferência de cintura do que quem divi-
de o consumo da bebida em vários dias. Em bom por-
tuguês: beber regularmente cerveja (de forma modera-
da, bem entendido) não incha a barriga de ninguém,
desde que o consumo seja fracionado.

Tem mais. O tal estudo indica que o tipo de bebida não
afeta necessariamente os riscos de maior circunferência
na cintura - respeitadas, claro, as condições normais de
temperatura e de pressão. Vale dizer: beber cerveja não
aumenta mais a barriga do que o consumo de vinho ou
de licor, por exemplo. Que tal? É, mas, para que nin-
guém vá com muita sede aos barris, aos copos, às cane-
cas, às tulipas, às taças e ao que mais der na telha, quero
dizer, na mesa, os participantes do referido congresso aler-
tam que a obesidade abdominal é fator de risco para dia-
betes e doença cardiovascular. Ou seja: vocês vão deva-
gar com o andor, que a cerveja é de barro...

A cerveja ou qualquer outra água que passarinho
não bebe.

SAIDEIRA
E, para que não paire nenhuma dúvida sobre o

fato de esta coluna não fazer apologia de bebidas
alcoólicas, confiram o registro a seguir, transcrito de
agência internacional de notícias. É caso pra cadeia:

- O enxadrista francês de origem russa Vladislav
Tkachiev protagonizou um fato inusitado durante
o Torneio Internacional de Xadrez de Calcutá, na
Índia. Ele chegou bêbado para sua partida contra o
jogador local Praveen Kumar. Além de estar alcoo-
lizado, Tkachiev acabou dormindo durante a par-
tida, segundo o jornal "Hindustan Times", que, as-
sim como vários outros veículos indianos, publi-
cou fotos do enxadrista dormindo. Tkachiev per-
deu a partida por motivos técnicos. Ele não conse-
guiu completar seus movimentos no prazo estipu-
lado de uma hora e 30 minutos.

Dá pra tu, Biu?

Ministério vai realizar
auditoria técnica na PB

Os técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciam, na
próxima segunda-feira, a inspeção para avaliar a estrutura veterinária do Estado

ZONA LIVRE DA AFTOSA

Fábia Carolino
DA SEDAP

secretário do Desen-
volvimento Agrope-
cuário e da Pesca, Ruy

Bezerra Cavalcante Junior, in-
formou que técnicos do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento estarão na
Paraíba, a partir da próxima
segunda-feira, para avaliar a
estrutura veterinária do Esta-
do.

A inspeção dos técnicos do
ministério termina na sexta-
feira (18). “Agora , o momento é
de expectativa para saber se o
Estado poderá se livrar das
restrições à comercialização  do
seu rebanho”, comentou o se-
cretário.

Segundo Ruy Bezerra, os téc-
nicos do Ministério da Agricul-
tura definirão a possibilidade
da Paraíba sair da  classifica-
ção de Zona de Risco Desconhe-
cido e passar para a classifica-
ção de Risco Médio. “É um pas-
so importante para que o reba-
nho paraibano se situe, conse-
quentemente, com a evolução
do trabalho, na Zona Livre de
Febre Aftosa, com vacinação
reconhecida internacional-
mente”, explicou.

Durante a auditoria, os fis-

cais federais Luiz Eduardo Car-
doso e Horasil Romeu Bandini
visitarão Unidades Locais de
Sanidade Animal e Vigilância
(Ulsavs). Também inspeciona-
rão algumas barreiras interes-
taduais, além de dar orienta-
ções para a melhoria do traba-
lho contra a doença. A Paraíba
tem seis postos de fiscalização,
situados em suas fronteiras in-
terestaduais. Conta ainda com
27 Ulsavs.

O Ministério da Agricultura
realiza auditorias regulares em

O Governo do Estado tem intensificado a vacinação do rebanho bovino

todos os Estados da federação.
A última auditoria, em dezem-
bro de 2006,  classificou a Para-
íba no status de risco desco-
nhecido - a pior classificação de
risco, que impede o trânsito dos
animais para outros Estados.

Nessa auditoria foram detec-
tados 19 itens que não estavam
de conformidades, em relação
aos critérios para avaliação de
risco sanitário, que foram
transformados em recomenda-
ções para efeito de melhoria do
status sanitário.

Na segunda-feira (14), às 8
horas, no primeiro dia da visi-
ta, os técnicos federais partici-
parão de uma reunião na Se-
dap. Eles vão conhecer um re-
latório com informações refe-
rentes às estruturas física e or-
ganizacional da Defesa Agro-
pecuária.

Para os técnicos será exibido
um vídeo mostrando as melho-
rias implantadas nas sedes das
Ulsavs e entrevistas com os
funcionários. A apresentação
será feita pelo gerente executi-
vo da Defesa Agropecuária, Ja-
mir Mascena de Sousa. Às 9
horas, os técnicos farão uma
auditoria na Unidade Central
da Sedap.

Na terça-feira (15), a missão
visitará as Unidades Locais de
Sanidade Animal dos municí-

Técnicos vão conhecer relatório sobre situação
pios de Solânea (no Brejo) e Pi-
cuí (no Curimataú paraibano).

 Nos três dias seguintes, os
técnicos estarão nas unidades
de Patos, Piancó, Cajazeiras e
Campina Grande.

Na sexta-feira (18), em João
Pessoa , na Superintendência
Federal de Agricultura da Pa-
raíba, haverá uma reunião de
encerramento da visita.

Em todos os municípios, ha-
verá inspeção in loco para co-
nhecer as condições de traba-
lho e das estruturas disponí-
veis, além de entrevistas espe-
cíficas com os funcionários.

De acordo com Jamir Masce-
na, o resultado da auditoria
deverá sair em cerca de 60 dias.
Ele explica que, na inspeção, os
técnicos federais irão avaliar se
as Ulsavs têm estrutura e fun-

cionários disponíveis para
atender a todo o Estado.

Atualmente, por causa da
classificação de “risco desco-
nhecido”, a Paraíba só  pode co-
mercializar carne, animais e
produtos derivados com Esta-
dos de mesma classificação de
risco, no caso, Ceará e Piauí.

Jamir Mascena garante que a
meta é de que a Paraíba passe
para a classificação de “médio
risco”, depois do resultado da
auditoria do Mapa. Para 2010, a
expectativa é receber a classifi-
cação de “livre com vacinação”.

“Estamos preparados para
tornar a Paraíba livre da febre
aftosa e de qualquer doença
tanto na parte animal quanto
na vegetal”, garantiu o secre-
tário Ruy Bezerra Cavalcante.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O

REPRODUÇÃO
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Ganha força no Senado Federal a ideia de liberar total-
mente a Internet para a campanha eleitoral. O projeto
de reforma eleitoral saiu da Câmara dos Deputados apro-
vado com restrições à propaganda eleitoral na WEB.
Antes disso a Justiça Eleitoral havia explicitado suas res-
trições que valeram para as eleições de 2006. Há sinais
no entanto de que os humores dos deputados venham
mudando neste particular a partir das sinalizações emi-
tidas pelos senadores. De maneira mais forte persistem
os condicionamentos à mais ampla utilização da Inter-
net para a propaganda eleitoral apenas entre os minis-
tros do TSE. A diferença é que a Justiça Eleitoral pouco
apitará no assunto caso a reforma eleitoral seja aprovada
em tempo. Pela primeira vez na história mais recente
das eleições no Brasil.

Se a nova tendência de liberação for confirmada e
se os prazos de votação e sanção presidencial forem
cumpridos (2 de outubro próximo) as eleições do pró-
ximo ano vão acontecer sob regime de absoluta liber-
dade no âmbito da Grande Rede. E este espaço da
liberdade conquistada é enorme com tendência a um
rápido crescimento. Ponderando os cálculos feitos por
diversos institutos de pesquisa públicos e particula-
res é possível aproximar da casa dos 35 milhões o
número de usuários da Internet no Brasil. Este nú-
mero pode inclusive mais do que dobrar até o próxi-
mo ano. Liberada recentemente a utilização da rede
elétrica como meio de acesso a tendência é da sua
universalização. Os principais gestores públicos são
políticos e os interesses político-eleitorais estimulados
pela liberação da propaganda devem provocar uma
onda de instalação de pontos de transmissão da WEB
pelos municípios brasileiros afora. O que acabará di-
minuindo em um espaço de tempo ainda menor do
que se imaginava o poder da TV aberta no convenci-
mento eleitoral. E também dos jornais e das emisso-
ras de rádio tradicionais.

Cresce o número de prefeituras que passam a ofere-
cer acesso grátis à Internet através de serviços sem fio,
juntamente com o barateamento dos computadores o
efeito fortalece a expansão dos usuários. Hoje os com-
putadores já vendem mais do que os aparelhos de TV. A
liberação pretendida pelos parlamentares mudará com-
pletamente os parâmetros do marketing político no Bra-
sil. Definitivamente.

Internet: liberdade total

EXEMPLO
O exemplo mais uma vez chega da parte Norte

das Américas. As eleições norte-americanas do ano
passado já entraram para a história como a primeira
que mais abrangentemente utilizou a Internet para a
comunicação com os eleitores. Importante ler o que
aconteceu por lá.

De graça

Portaria assegura direitos
aos travestis e transexuais

Documento foi assinado ontem pela secretária do Desenvolvimento Humano do
Estado e garante o registro das pessoas pelo nome social. É um antigo pleito do LGBT

Teresa Duarte
REPÓRTER

secretária do Desen-
volvimento Humano
da Paraíba, Giucélia

Figueiredo, assinou, ontem,
portaria (041/2009) que ga-
rante o direito aos travestis e
transexuais o registro pelo
nome social, que é uma iden-
tidade adotada diferente da
certidão de nascimento, para
ser utilizada nos serviços de
atendimento das unidades da
Secretaria do Estado do De-
senvolvimento Humano.

O documento foi assinado
durante o Seminário de Cida-
dania e Direitos Humanos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Travestis (LGBT), na sede da
Escola de Serviço Público da
Paraíba, na Capital.

A portaria foi discutida en-
tre os representantes do Mo-
vimento do Espírito Lilás
(MEL), Associação das Traves-
tis da Paraíba (Astrapa), Gru-
po de Mulheres Maria Quité-
ria, Grupo Gayrreiros do Vale
do Paraíba, do município de
Itabaiana, e Associação dos

Giucélia Figueiredo (camisa listrada) entrega portaria a representantes do LGBT

Homossexuais de Campina
Grande. De acordo com a se-
cretária a meta é sensibilizar
outros secretários e órgãos do
Governo Estado para implan-
tação da portaria e garantia
da efetivação da ação.

A portaria atende ao artigo
5º da Constituição Federal,
garantindo que todos são
iguais perante a lei. Com essa
medida, a Paraíba passa a ser
o quarto Estado brasileiro a
ter essa portaria, sendo os de-
mais a cidade de Belo Hori-
zonte, Pará e Piauí. Na oca-
sião, a relações públicas da
Astrapa, Fernanda Benvenut-

ty, destacou o empenho do
governo estadual em atender
a reivindicação do LGBT.

"Ficamos felizes pelo Gover-
no do Estado ter sido atencio-
so em atender um pedido an-
tigo nosso", elogiou.

O coordenador do evento,
Cleudo Gomes, explicou que
com a assinatura da portaria,
as travestis e transexuais, a
partir de agora, poderão se ca-
dastrar em cursos, serviços e
atividades utilizando o nome
social. Para isso, os servidores
receberão formação e capaci-
tação sobre diversidade sexual
e atendimento à demanda.

Caixa faz leilão de joias em
Campina Grande e Patos
José Alves
REPÓRTER

Os próximos leilões de joias
empenhadas pela Caixa Eco-
nômica Federal acontecerão
no dia 22 de setembro, nos
municípios de Campina Gran-
de e Patos. No total, são 73
bens em Campina Grande, e
21 em Patos, totalizando uma
oferta de 94 bens que não fo-
ram resgatados pelos seus pe-
nhores. Segundo o consultor
de marketing da CEF na Para-
íba, Tupa Ceretan, geralmen-
te o empréstimo sob penhor
corresponde a 80% do valor
de avaliação do bem e a taxa
de juros varia de acordo com
o valor emprestado. Se o va-
lor do empréstimo for inferi-
or a R$ 300 a taxa de juros é
de 2,25 % ao mês; acima disso,
de 2,99% mensais.

Os prazos para pagamen-
to do penhor foram amplia-
dos para até 180 dias. Os ju-

ros e demais encargos são
descontados previamente,
no ato do empréstimo, e de-
vem ser pagos novamente a
cada renovação do contrato
pelo prazo escolhido pelo cli-
ente. A cautela pode ser
transferida para terceiros,
mediante endosso.

Por disponibilizar a venda
através de leilão das joias em
lotes de variados preços, o com-
prador tem a oportunidade de
adquirir as peças para utilizar
como presentes de Natal.

Os lances podem ser feitos
em qualquer agência da Cai-
xa, nos terminais de auto-
atendimento, no horário de
funcionamento dessas salas.
Para participar do leilão, bas-
tam à identificação e o cadas-
tramento em qualquer agên-
cia da Caixa, mediante a apre-
sentação de documento de
identidade, CPF regular pe-
rante a Receita Federal e com-
provante de endereço.

CVV oferece
assistência a
pacientes
deprimidos

Ocorreu na última quinta-fei-
ra (10) o Dia Mundial de Pre-
venção ao Suicídio. É uma data
importante para destacar o tra-
balho desenvolvido pelo Cen-
tro de Valorização da Vida
(CVV) de João Pessoa, que é ope-
rado por voluntários que ofe-
recem apoio emocional e alívio
às pessoas que se encontram
tristes, angustiadas, deprimi-
das ou solitárias.

O CVV tem por finalidade
valorizar a vida e contribuir
para que as pessoas tenham
vida plena. O trabalho da CVV
envolve a escuta telefônica e
presencial

O CVV de João Pessoa funci-
ona de domingo a domingo, no
horário das 7h30 às 17h30, na
Avenida Rui Barbosa, s/n anti-
go prédio do Lactário da Torre
e pelo fone 3224-4111.

  MARCOS RUSSO

A

CORRER O RISCO
Parlamentares vêm alertando sobre o perigo que re-

presenta essa liberação total da Internet para a propa-
ganda eleitoral. Coube ao senador tucano Álvaro Dias
resumir a posição dos que pretendem tornar a liberação
realidade: é preciso correr o risco.
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Procon divulga nome de empresas
que não respeitam os consumidores

Lista das firmas paraibanas são reunidas em livreto que foi lançado para todo o Brasil através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Fátima Araújo
ASCOM DA DEFENSORIA PÚBLICA

adastro Estadual de
Reclamações Funda-
mentadas é o nome do

livreto que foi lançado, na
manhã de ontem, no gabine-
te da defensora pública geral,
Fátima Lopes, pelo Procon Es-
tadual da Paraíba, silmulta-
neamente com os Procons de
mais 20 Estados brasileiros,
através do Sindec - Sistema
Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor. Tra-
ta-se de um instrumento que
aponta o ranking das empre-
sas com maior número de re-
clamações no Estado, no pe-
ríodo de setembro de 2008 a
agosto de 2009.

"Vamos divulgar em gran-
de escala essa estatística, a
fim de que os consumidores
possam tomar conhecimen-
to das empresas que não os
respeitam, como também se
informar melhor antes da
aquisição dos seus produ-
tos", disse a defensora pú-
blica geral, Fátima Lopes,
lembrando que das 4.027 re-
clamações registradas de se-
tembro de 2008 a agosto de
2009, na Paraíba, 750 são de
empresas. Ela considera o
Cadastro Estadual "um

avanço".  "É a Defensoria Pú-
blica fazendo parte desse
avanço, órgão ao qual  o Pro-
con está vinculado", con-
cluiu.

 O secretário executivo do
Procon estadual, Roberto Sá-
vio, afirmou que "o lança-
mento do Cadastro Estadual
acontece justamente no dia
do aniversário do Código de
Defesa do Consumidor e com
ele a população mudará a
maneira de comprar e verifi-
car que determinadas empre-
sas não estão se adequando
nem respeitando a relação
consumeirista".

Roberto Sávio afirmou que,
com esse tipo de defesa, o
consumidor tem oportunida-
de de mudar para as empre-
sas que melhor se adequem
aos tempos, o que leva as in-
fratoras a corrigir os desacer-

tos para não ficar para trás.
Ele lembrou que "esse Cadas-
tro Anual de Reclamações é
uma espécie de "Serasa" das
empresas, pois desde que es-
tejam contra o consumidor,
elas só saem depois de cinco
anos, ficando impedidas até
de abrir créditos".

Já o chefe de Fiscalização e
Pesquisa do Procon, Helton
Rene, ao explicar a metodo-
logia em que foi concebido o
Cadastro Estadual de Recla-
mações Fundamentadas,
lembrou que nos tempos de
férias e de final de ano aumen-
ta sensivelmente o número
de reclamações e que as em-
presas respondem muito
bem a essas reclamações, pois
"quanto maior o número de
processos, mais elas procu-
ram melhorar a relação com
o consumidor".

No final da solenidade,
além do endereço do Procon
estadual, bem próximo à De-
fensoria Pública, no Parque
Solon de Lucena, a coordena-
dora do Sindec/Paraíba, Kés-
sia Bezerra Cavalcanti dispo-
nibilizou dois sites para que
os consumidores que se sen-
tirem lesados possam forma-
lizar suas reclamações:
www.mj.gov.br/sindec ou
www.procon.pb.gov.br

Dona de casa Maria de Souza exibe os trigêmeos que nasceram no dia 21

  FOTO: FABIANA  VELOSO#
Cadastro Anual de
Reclamações impede as
empresas infratoras
de contrair créditos
com as instituições
creditícias

Campanha arrecada doação
para trigêmeos da Frei Damião

A Maternidade Frei Damião,
em João Pessoa, realiza uma
média de 300 partos, por mês.
No último dia 21, nasceram
no hospital os trigêmeos Fá-
bio, Fabiano e Fabrício de Sou-
za. Com menos de dois quilos,
os bebês estão internados na
enfermaria de cuidados espe-
ciais do Projeto Mãe Cangu-
ru. A mãe, a dona de casa Ma-
ria das Neves de Souza, 37
anos, tem mais seis filhos e
sua única renda fixa é R$
120,00 do Bolsa Família. Por
isso, os bebês não tiveram um
enxoval. Uma equipe de pro-
fissionais da maternidade se
sensibilizou e começou uma
campanha para arrecadar
fraldas descartáveis e roupas
para as crianças.

Os bebês estão sob os cuida-
dos da mãe e de uma equipe
formada por médicos, enfer-
meiros, fonoaudiólogos, fisio-
terapeutas, pediatras, assis-
tentes sociais e psicólogas. Eles
precisam ganhar peso para
poder receber alta. Os bebês
serão beneficiados por um
programa social do Centro de
Apoio à Criança e ao Adoles-
cente (Cendac), que distribui
enxovais a recém-nascidos de
famílias pobres, mas ainda
vão precisar de doações para
complementar o kit. As doa-
ções devem ser entregues no
Serviço Social da maternida-

de, que fica na Avenida Cruz
das Armas. A responsável pela
ação é a coordenadora de En-
fermagem da Frei Damião,
Walquíria Costa.

Fabrício foi o primeiro a nas-
cer, pesando 1.590 kg. Em se-
guida, veio Fabiano, com 1.370
kg. O último a vir ao mundo -
Fábio - nasceu com apenas
1.135 kg. Maria das Neves, que
já tinha seis filhos, só ficou sa-
bendo que ia ter três bebês no
dia do parto. "A ultrassono-
grafia só mostrava dois, mas
não me aperreei quando sou-
be que eram três. Estou feliz",
disse. Ela mora no bairro de
Cruz das Armas, na Capital.

A Frei Damião possui uma
UTI Neonatal com seis leitos
e, nos próximos dois meses,
deve ganhar um berçário de
cuidados especiais - com cin-
co leitos - e uma UTI Materna.
O serviço também conta com
um laboratório de análises clí-
nicas, um posto de coleta de
leite humano, e oferece os tes-
tes do pezinho e da orelhinha,
que detectam doenças nos re-
cém-nascidos.

Os bebês prematuros são
tratados pelo método Mãe
Canguru, um tipo de assistên-
cia neonatal, na qual o recém-
nascido com baixo peso fica
em contato com a pele da mãe,
'amarrado' numa espécie de
bolsa.

Artesãos paraibanos expõem em feira
de gastronomia e hotelaria de SP
Goreti Zenaide
ASCOM DO ARTESANATO-PB

O artesanato paraibano
estará presente na Equipotel
2009, maior e mais comple-
ta feira de hotelaria e gastro-
nomia da América Latina,
que acontece de segunda-fei-
ra (14) e se esende até 17 des-
te mês no Pavilhão do
Anhembi, em São Paulo.

O Governo do Estado,
através do Programa de Ar-
tesanato Paraibano e com
apoio do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas na Paraíba
(Sebrae-PB), está levando à
mostra produtos das cida-
des de Juarez Távora, João
Pessoa, Campina Grande,

Maturéia, Juripiranga, Guri-
nhém, Itabaiana, Nova Palmei-
ra, Caaporã, Pitimbú, Cajazei-
ras e Serra Branca, feitos por
grupos artesanais, associações
e artesãos individuais, num to-
tal de 204 pessoas envolvidas.

O estande da Paraíba será
gerenciado pela gestora de ar-
tesanato do Sebrae-PB, Verôni-
ca Ribeiro, e foi projetado pela
arquiteta Sandra Moura, pre-
sidente de Honra do Programa
de Artesanato Paraibano.

Para ambientá-lo e de forma
criativa, Sandra não está colo-
cando prateleiras ou módulos
como sempre acontece, mas
decorando o estande com os
móveis feitos pelos próprios
artesãos.

"A ideia é demonstrar aos vi-

sitantes da feira que os mó-
veis artesanais produzidos
na Paraíba podem perfeita-
mente decorar qualquer am-
biente de hotel ou restauran-
te", informa.

A Equipotel é um polo de
negócios e relacionamentos
para o setor hoteleiro nacio-
nal, onde são feitos lança-
mentos, demonstrando ten-
dências, serviços e inovações
tecnológicas. O estande pa-
raibano contará com man-
tas, tapetes, redes, passadei-
ras, toalhas e caminhos de
mesa, almofadas, jogos ame-
ricanos, móveis rústicos,
fruteiras de madeira, abaju-
res, luminárias, vasos, pei-
xes decorativos, flores e fru-
tos de madeira.
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 A UNIÃO

“Paraíba democrática, terra amada”

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Rua SÛlon de Lucena, 11 Centro
CEP 58.701.004 Patos ñ ParaÌba

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

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

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

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A -   AgÍncia Patos-PB

JosÈ Uraquitan de Oliveira

 Gerente Geral

Nome do Devedor CPF N∫ do TÌtulo

                        CLIENTE     CP DV

JOSE ADEILDO OLIMPIO 409.454.804 15 40945480415-A
MARIA JOSE CONCEICAO SILVA 039.134.584 25 03913458425-A
JACILEIDE CASSIANO 041.860.984 50 04186098450-A
JOAO TORRES DOS SANTOS 705.758.354 00 70575835400-A
YANNA WANDERLEY DE OLIVEIRA 029.792.074 03 02979207403-A
JOSE VIANEZ DE SOUZA 020.458.814 66 02045881466-A
JOANA DARC MARTINS DA SILVA 047.659.354 93 04765935493-A
LINDAURA NUNES DE LIMA 993.788.844 15 99378884415-A
EDSON JOSE PEDRO DA SILVA 890.980.484 04 89098048404-A
GERALDO ARAUJO DE QUEIROZ 733.580.024 20 73358002420-A
FRANCISCO DE ASSIS A. DE OLIVEIRA 981.561.604 87 98156160487-A
MARIA JOSE DE SOUZA SILVA 045.905.854 13 04590585413-A
CLAUDIO DE LIMA RAMOS 412.185.154 49 41218515449-A
JOSE ANSELMO DOS SANTOS 375.983.174 53 37598317453-A
MARIA DA GUIA BARBOSA 000.065.324 11 00006532411-A
JOSE SALVIANO DE LUCENA 052.885.824 67 05288582467-A
JOAO FERREIRA DA SILVA 567.730.057 87 56773005787-A
VALMIR VICENTE DE LIMA 090.097.077 41 09009707741-A
HELENO ALVES DA SILVA 029.046.364 55 02904636455-A
JOSE LIMA DE SOUSA 045.318.374 36 04531837436-A
AUDENORA NOE DE FARIAS 518.027.324 20 51802732420-A
MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS 036.032.814 89 03603281489-A
MANOEL PRIMO DA SILVA 126.347.938 39 12634793839-A
LUIZ NICOLAU DOS SANTOS 122.516.558 08 12251655808-A
LUZINETE GOMES LEITE 039.383.704 16 03938370416-A
MARIA JOSE JERONIMO DA SILVA 029.596.064 77 02959606477-A
JOSE EUFRASIO NETO 797.923.594 00 79792359400-A
JOSIVALDO EUFRASIO DA SILVA 023.044.664 78 02304466478-A
JANDUI FABLICIO FERREIRA 078.032.038 76 07803203876-A
LUIZ GOMES FERREIRA 768.607.604 00 76860760400-A
DAMIAO PEREIRA DOMINGOS 031.328.824 02 03132882402-A
NATANAEL DE SOUSA LEITE 390.750.524 72 39075052472-A
FRANCISCA JEANE DA SILVA VENANCIO 044.995.174 00 04499517400-A
JOSE NASCIMENTO CARNEIRO FILHO 022.690.204 80 02269020480-A
JOAO MOTA DOS SANTOS 135.146.858 86 13514685886-A
EDIVALDO SILVA SANTOS 146.840.828 30 14684082830-A
JOSE SOARES GOMES 151.202.604 20 15120260420-A
ROSA MARIA ARAUJO FIGUEIREDO 910.932.954 49 91093295449-A
ERASMO SIQUEIRA DE LIMA 251.314.004 49 25131400449-A
ARLINDO RAMOS DA SILVA 805.039.344 53 80503934453-A
JOSE PEREIRA DA SILVA 745.339.164 49 74533916449-A
GILBERTO BEZERRA DA SILVA 556.422.844 87 55642284487-A
MARIA NEUZIRETE DOS SANTOS 035.594.884 27 03559488427-A
MANOEL ALVES NETO 675.308.004 00 67530800400-A
AMADEU PEREIRA DUQUE 026.708.864 77 02670886477-A
JUVELINA APARECIDA ROCHA REIS 063.234.288 90 06323428890-A
VAMBERTO ANDRADE DA SILVA 028.530.877 78 02853087778-A
ADEILDO ANDRADE MENDONCA 768.609.064 72 76860906472-A
LUIZ SOARES DA SILVA 033.851.664 62 03385166462-A
JOSEFA FELIPE DA SILVA 044.658.694 36 04465869436-A
JOSIMAR ALVES GERMANO 027.898.874 11 02789887411-A
JOAO TEOTONIO SOUZA 953.725.634 00 95372563400-A
ANTONIO BENTO DE ALMEIDA 086.587.144 20 08658714420-A
IVANI FERREIRA DA SILVA 022.606.314 36 02260631436-A
LUCIENE FELIPO DO CARMO 012.671.804 04 01267180404-A
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 104.583.258 80 10458325880-A
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALVES 019.703.364 47 01970336447-A
MANOEL CLAUDIO SILVA DO CARMO 000.805.684 67 00080568467-A
PAULO DA CRUS SINEZIO DE ALMEIDA 586.783.604 53 58678360453-A
MARIA LUCIA GABRIEL DOS SANTOS 045.035.424 51 04503542451-A
MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MEDEIROS 424.940.794 20 42494079420-A
FRANCISCO SALCA VERISSIMO 635.097.257 00 63509725700-A
LUZIA JUVENAL DA SILVA 965.974.534 68 96597453468-A
MARIVALDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 044.092.534 76 04409253476-A
HERMES RODRIGUES DE SOUSA PONTES 675.328.294 72 67532829472-A
JOSE ERIVAN SOUZA DA SILVA 044.917.974 55 04491797455-A
FRANCISCO RAFAEL DE MEDEIROS 593.456.594 04 59345659404-A
SEBASTIAO GUIMARAES LEITE 324.680.834 15 32468083415-A
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SENA 041.940.674 36 04194067436-A
JOSE IVO OLIVEIRA NETO 513.533.934 53 51353393453-A
JAILTON SILVA GOUVEIA 031.346.194 58 03134619458-A
MARIA JOSE FELIX DE MENDONCA 040.153.174 08 04015317408-A
JOSE BATISTA FILHO 124.805.608 64 12480560864-A
DAMIAO JOSE MEDEIROS SOUSA 000.812.154 01 00081215401-A
GENALDO DE ARAUJO ALMEIDA 028.403.284 02 02840328402-A
LEVI FERNANDES RODRIGUES 042.193.304 61 04219330461-A
JOSE NICACIO DE ARAUJO 714.104.144 34 71410414434-A
ERINALDO MONTEIRO DE ARAUJO 584.417.514 04 58441751404-A
DAMIAO DA SILVA ALMEIDA 044.133.444 05 04413344405-A
IRANETE DA SILVA FIGUEIREDO 714.024.704 87 71402470487-A
JOSE GOMES DE SOUZA 690.234.844 87 69023484487-A
MARIO EDUARDO DE LIMA 660.527.184 04 66052718404-A
JOAO BOSCO DA SILVA ARAUJO 045.939.344 86 04593934486-A
MARIA DAS GRACAS ANDRE DA SILVA 040.777.584 67 04077758467-A
AMARO GOMES DOS SANTOS 156.505.292 72 15650529272-A
PEDRO TEMOTEO FERREIRA 352.253.434 49 35225343449-A
RAIMUNDO AURELIO DE SOUZA 815.401.917 53 81540191753-A
MARIA DAS MERCES CUNHA G. ALVES 038.461.674 79 03846167479-A
MANOEL BARBOSA DA SILVA 276.690.764 53 27669076453-A
LUIZ MARQUES RAMOS 727.482.574 72 72748257472-A
ISIDRO PEDRO BENTO 594.288.057 34 59428805734-A
JOSE LUIZ NETO 516.516.024 68 51651602468-A
BETANIA OLIMPIO DOS SANTOS ANDRADE 039.482.814 32 03948281432-A
ANTONIO MIGUEL DA SILVA 035.106.944 57 03510694457-A
JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA 121.992.088 69 12199208869-A
MARIA DAS GRAÿAS FERREIRA CAMPOS 024.202.314 22 02420231422-A
JOSE ALVES DOS SANTOS 302.599.084 87 30259908487-A
RAMIRO CANDIDO DE LIMA 759.736.004 59 75973600459-A
ERUNDINA GOMES SILVA DO NASCIMENTO 043.560.424 41 04356042441-A
ANTONIO SILVERIO DA SILVA 047.314.834 09 04731483409-A
MARIA SANDRA RODRIGUES GOUVEIA 050.999.814 37 05099981437-A
EDINEUZA ALVES DE LIMA 284.727.288 70 28472728870-A
FRANCINETE ALVES PEREIRA 044.145.014 82 04414501482-A
JOSEMAR LIMA DA SILVA 753.335.894 53 75333589453-A
MARISONIA SILVA FAUSTINO 034.395.044 84 03439504484-A
SOCORRO INACIA HOLANDA MACEIO 046.039.454 18 04603945418-A
MARIA DA CONCEICAO R. DE AMORIM 051.202.524 00 05120252400-A
JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA 893.556.364 15 89355636415-A
HORLANDO AVELINO DE OLIVEIRA 031.954.854 60 03195485460-A
SEBASTIAO MOTA DA SILVA 047.358.584 74 04735858474-A
SELMA MARIA ALVES TELES 038.736.054 90 03873605490-A
ELTONLOPES DA SILVA 024.141.524 19 02414152419-a

REVOGA«√O DE PROCURA«√O P⁄BLICA
Pelo presente comunicamos as entidades creditÌcias banc·rias e autarquias e ao

p˙blico em geral, que est· revogada a procuraÁ„o lavrada nas notas do CartÛrio Monteiro
da Franca, desta cidade, no livro 452 as fls 024, em data de 19/03/2008, em que figura como
OUTORGANTE(S) LADY CENTER MATERNIDADE LTDA., devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob n∞ 40.939.944/0001-43, empresa estabelecida · Rua EurÌpedes Tavares, n∞
362 - Centro, nesta capital, neste ato representada pelos SÛcios JOSENI MEDEIROS
LUCENA, brasileira, casada, mÈdica, portadora do RG n∞ 146.706 SSP/PB e do CPF n∞
092.206.584-53; e FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA SILVA, brasileiro, casado, empre-
s·rio, portador do RG n∞ 135.764 SSP/PB e do CPF n∞ 044.650.324-04, ambos residentes
e domiciliados · Rua EurÌpedes Tavares, n∞ 362 - Centro, nesta capital, e como procurador
CLEBER CARLOS RUFATO DE LIMA, brasileiro, casado, empres·rio, portador do RG n∞
1.559.059 SSP/AL e do CPF n∞ 079.051.798-18, residente e domiciliado · Av. Comendador
Le„o, n∞ 1139 - PoÁo - MaceiÛ/AL,.

Jo„o Pessoa, 09 de setembro de 2009

ESTADO DA PARAIBA
C¬MARA MUNICIPAL DE SALGADO DE S√O F…LIX-PB

CNPJ. 12.914.271/0001-31
EDITAL DE NOTIFICA«√O N∞ 001/2009
O PRESIDENTE DA C¬MARA MUNICIPAL DE SALGADO DE S√O F…LIX-PB,

pelo presente Edital, NOTIFICA o Senhor APOLIN¡RIO DOS ANJOS NETO - EX-
PREFEITO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE S√O F…LIX, para querendo apresentar
DEFESA, no prazo de 05(cinco) dias pertinente ao Procedimento de ApreciaÁ„o do Pa-
recer PPL-TC 01/2009 e AcÛrd„o APL-TC 06/2009 do EgrÈgio Tribunal de Contas do
Estado da ParaÌba, o qual emitiu Parecer Contrario a AprovaÁ„o das Contas do Notificado
referente ao exercÌcio de 2006. Findo o prazo, os autos ser„o relatados em Sess„o Ple-
n·ria na condiÁ„o em que se encontrar, considerando-se o(s) notificado(s) revel (eis).
Saliente-se que os autos se encontram na Sede deste Poder Legislativo Municipal, para
consulta ou vistas, diretamente ou atravÈs de representante(s) credenciado(s), nos hor·-
rios de expediente.

Salgado de S„o FÈlix-PB, 10 de setembro de 2009.
M¡RIO ROMERO CORREIA CAVALCANTI

PRESIDENTE

AGROINDUSTRIAL FERNANDES FONSECA LTDA - CNPJ/CPF N∞  04.302.499/
0001-42 torna p˙blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio
Ambiente, emitiu a LicenÁa de OperaÁ„o n∞ 1683/2009 em Jo„o Pessoa, 11 de setembro
de 2009 - Prazo: 730 dias, para a atividade de: FabricaÁ„o de CachaÁa, Rapadura e
AÁ˙car mascavo, na Fazenda Bandeira Branca, MunicÌpio: Mamanguape - UF:PB. Pro-
cesso: 2009-004832/TEC/LO-1446.

Responsavel: GENILDA NASCIMENTO SOUZA
CPF/CNPJ: 029380484-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$185,80
Cedente: MARIA NIULA NOBREGA DE SOUSA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 050253
Responsavel.: USE E OUSE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 010014077/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
Cedente: ATHENABANCO F.M.LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053649
Responsavel.: PAULO SERGIO SOARES DA
SILVA
CPF/CNPJ: 010141972/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.480,85
Cedente: BRASILEIRO COELHO IND COM
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053912
Responsavel.: ESTERILBRAS PB ESTERIZA-
COES LTDA
CPF/CNPJ: 008928280/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 64,00
Cedente: TRANSPORTES REAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054668
Responsavel.: AFRANIO PAULINO VENANCIO
CPF/CNPJ: 271381518-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$280,00
Cedente: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054923
Responsavel.: ATRIUM ARQUITETURA E
CONSTRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 007813682/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 82,46
Cedente: J E D COM E REPRESENTACOES
LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053244
Responsavel.: CICERO M S NETO
CPF/CNPJ: 484598104-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.000,00
Cedente: FRANCISCO FLAVIO MOTA DE SOUSA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054922
Responsavel.: CLINICA SANTA JOANA
CPF/CNPJ: 008233227/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$487,90
Cedente: RHOSSE INST EQUIP CIRUR LT EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054841
Responsavel.: CLINICA SANTA JOANA
CPF/CNPJ: 008233227/0001-99

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua C‚ndido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177
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Titulo: DUP VEN MER IND  R$487,90
Cedente: RHOSSE INST EQUIP CIRUR LT EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054842
Responsavel.: CLINICA SANTA JOANA
CPF/CNPJ: 008233227/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$487,90
Cedente: RHOSSE INST EQUIP CIRUR LT EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054843
Responsavel: CONSTRUTORA MARQUISE S/A
CPF/CNPJ: 007950702/0007-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,00
Cedente: CONSTRUARTE COMERCIO E
SERVICOS LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055038
Responsavel: EDSON DUTRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 162342354-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$353,00
Cedente: HC PNEUS S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055058
Responsavel.: INSTYLE COMORECIO CAL-
CADOS E CONF L
CPF/CNPJ: 010363169/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$213,80
Cedente: LUIZA BARCELOS CALCADOS
LTDA - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052227
Responsavel.: IACY PEDROSA MOTA
CPF/CNPJ: 917393494-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$257,23
Cedente: BANCO BGN SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055142
Responsavel: LUANA CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 052925514-65
Titulo: DUP PRES SER IN  R$366,25
Cedente: COND ED RES ALMADA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054011
Responsavel.: LUIZ ADOLFO SILVA MAIA
CPF/CNPJ: 008666279/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$261,57
Cedente: CARVAPLAST - INDUSTRIA E
COMERCIO D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053018
Responsavel.: ROSANE MATIAS SIMOES
CPF/CNPJ: 759910044-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$616,30
Cedente: ALPHAS ENCADERNADORA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054140

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,  12/09/2009
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

     Souto
ServiÁo notarial e registral
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NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: FALCAO COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 010613245/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 68,37
Cedente: SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054890
Responsavel.: FALCAO COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 010613245/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,85
Cedente: SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054891
Responsavel.: RICARDO ESPINOLA
CPF/CNPJ: 029365814-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,42
Cedente: CT DISTRIB E LOGIST LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 048778
Responsavel.: ANDREA PATRICIO MIRANDA
DE ASSIS
CPF/CNPJ: 010413624/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.499,40
Cedente: FELIZ DA VIDA INDUSTRIA E CO-
MERCIO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054627
Responsavel.: ALBERTO MARQUES DE
SANTANA ME
CPF/CNPJ: 008438669/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$436,48
Cedente: IND. E COM. DE CONFECCOES

XAVIER LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054187
Responsavel.: ALBERTO MARQUES DE SAN-
TANA ME
CPF/CNPJ: 008438669/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$652,19
Cedente: IND. E COM. DE CONFECCOES
XAVIER LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054201
Responsavel.: JGA - ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 000896853/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$147,12
Cedente: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054687
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.479,60
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055298
Responsavel.: MARIA LUIZA AMORIM BRAZ
CPF/CNPJ: 094890534-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$595,85
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO AERO-
VILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054027

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,  12/09/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫51/09

Registro CGE N∫09-00390-0
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 29/09/2009 ‡s 14:00 horas para: AquisiÁ„o de Material de
Consumo (Substrato CromogÍnico).  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, 11 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

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

TOMADA DE PRE«OS N∫. 014/09
Registro CGE N∫. 09.60058-2
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, atravÈs da Comiss„o

Especial de LicitaÁ„o, leva ao conhecimento dos interessados que a TOMADA DE PRE-
«OS N∞. 014/09, cujo objeto È a RECUPERA«√O DA RODOVIA PB-411, TRECHO: PB-
395/TRIUNFO, neste Estado, foi CONSIDERADA DESERTA porque nenhuma empresa
compareceu ao certame licitatÛrio.

Jo„o Pessoa, 10 de setembro de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL
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C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫54/09

Registro CGE N∫09-00398-6
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 30/09/2009 ‡s 14:00 horas para: AquisiÁ„o de Material de
Medicamento (ColÌrio).  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, 11 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫47/09

Registro CGE N∫09-00397-7
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 01/10/2009 ‡s 15:00 horas para: AquisiÁ„o de Material
Permanente (Gerador de gotas aerosol, manÙmetro 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, 11 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

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

TOMADA DE PRE«OS N∫. 006/09
Registro CGE N∫. 09.60044-2
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∞. 006/09, cujo objeto È a RECUPERA«√O DA
RODOVIA PB-148, TRECHO: S√O JO√O DO CARIRI / S√O JOS… DOS CORDEIROS
/ LIVRAMENTO / DIVISA PB-PE, neste Estado. 1∫. Lugar: CONSTRUDANTAS Constru-
Áıes e IncorporaÁıes Ltda com proposta no valor de R$ 260.997,75 (Duzentos e sessenta
mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos); 2∫. Lugar: PARALELO
ConstruÁıes e ServiÁos Ltda com proposta no valor de R$ 262.890,20 (Duzentos e sessenta
e dois mil, oitocentos e noventa reais e vinte centavos).

Jo„o Pessoa, 10 de setembro de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL

FUNDA«√O DESENVOLVIMENTO DA CRIAN«A E DO ADOLESCENTE "ALICE
DE ALMEIDA''- FUNDAC

CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N∫ 005/2009
REGISTRO NA CGE: 09-00393-5

A FUNDA«√O DESENVOLVIMENTO DA CRIAN«A E DO ADOLESCENTE
"ALICE DE ALMEIDA"- FUNDAC, atravÈs de sua Pregoeira, designada pela Portaria n∫
153/2009, de 08/06/20009, publicada no D.O.E de 10/06/2009, torna p˙blico para conheci-
mento dos interessados que, nos termos da Lei n∫ 10.520 e suas alteraÁıes, pelo Decreto
n∫ 24.649/03, que regulamentou a sua aplicaÁ„o no ‚mbito do Poder Estadual,  e subsidi-
ariamente pela Lei Complementar n∫ 123, de 14/12/2006 e Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes,
realizar· licitaÁ„o na sede deste ”rg„o, situada na Rua Prof. JosÈ Coelho, n∫ 30, centro,
nesta capital, Fone: (83) 3218.5386/5462, no dia 29/09/2009, ‡s 14 horas, para a aquisiÁ„o
de material de consumo  destinado ‡s oficinas de material de limpeza do CEA/CEJ/Jo„o
Pessoa.

InformaÁıes e Edital: Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o da FundaÁ„o Desenvolvi-
mento da CrianÁa e do Adolescente "Alice de Almeida"- FUNDAC, no endereÁo acima
citado.

Jo„o Pessoa, 10 de setembro de 2009.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

Respons·vel:Josemir Alberto Dantas Car-
taxo    CNPJ: 04.361.592/0001-28
TÌtulo-Valor: Duplicata-R$ 499,00
Protestante: Frigelar Com e Dist. S/A
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 67..991
Respons·vel: D.J.de Souza e Cia Ltda
CNPJ: 03.788.592/0001-46
TÌtulo/Valor: Duplicata-R$ 419,96/419,96
Protestante:LaboratÛrio Calbos Ltda
Apresentante: Banco  Bradesco S/A
Protocolo: 68..158/67.939
Respons·vel: Larissa Fernandes Martins
CPF: 013.721.744-78
TÌtulo/Valor: Duplicata-R$ 76,92
Protestante: Marcio Aglai Cavalcante de
Lima- ME
Apresentante: Banco Real

CART”RIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax ñ (83) 531-2015

EDITAL

Protocolo:68.331
Respons·vel: Rossana Zima de Aquino
CPF: 055.127.244-95
TÌtulo/Valor: Duplicata-R$ 73,67
Protestante:Marcio Aglai Cavalcante de
Lima-ME
Apresentante:Banco Real
Protocolo: 68..034
Respons·vel: Fabricia Sampaio Oliveira
CNPJ: 03.275.900/0001-30
TÌtulo-Valor: Duplicata-R$ 1.201,00
Protestante: Retifica HercÌlio Peixoto
Ind Com Ltda
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo:68.309

Em obediÍncia ao Art. l5 da Lei 9.492, de
10.09.1997, intimo as pessoas fÌsicas e/ou
jurÌdicas citadas a virem pagar ou darem ra-
zıes que tem, neste CartÛrio de Protesto, ‡
Rua  acima citada, no prazo de 03 (trÍs) dias,
sob pena de serem os referidos tÌtulos pro-
testados, na forma da Lei.

Cajazeiras - PB, 11 de setembro de 2009.
Maria Dolores  Lira de Souza

Oficiala Protesto

Extrato de Contrato
N∫ Registro CGE 00-00898
N∫ Contrato: 92/007/00
N∫ Aditivo: 92/007/06
Contrato de Arrendamento
Arrendat·rio: Cosan CombustÌveis e Lubrificantes S.A
Objeto: Formalizar a alteraÁ„o da Raz„o Social da ESSO BRASILEIRA DE PE-

TR”LEO LIMITADA para COSAN COMBUSTÕVEIS E LUBRIFICANTES S.A
Wagner A.A.Breckenfeld

Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫. 00004/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, ‡s 10:00
horas do dia 25 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo
menor preÁo, para: AquisiÁ„o de p„es. Recursos: previstos no orÁamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 009/2007. Informa-
Áıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado.
Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 11 de Setembro de 2009.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫. 00005/2009
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, ‡s 14:00 horas
do dia 25 de Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor por
item, para: aquisiÁ„o de medicamentos diversos. Recursos: previstos no orÁamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal n∫. 10.520/02 e Decreto Municipal n∫. 009/2007. Informa-
Áıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supracitado. Telefone:
(083) 3360-1010.

Borborema - PB, 11 de Setembro de 2009.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUM…
AVISO DE LICITA«√O

TOMADA DE PRE«OS N∫ 005/2009
A Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o da Prefeitura de SumÈ ñ PB, em atendimento

as disposiÁıes contidas na Lei 8.666/93 e suas alteraÁıes posteriores, TORNA P⁄BLICO
para conhecimento dos interessados, que ‡s 10h00min do dia 29/09/2009, na sala de
reuniıes da CPL, localizada ‡ Avenida 1∫ de Abril, s/n, centro, SumÈ ñ PB, far· realizar
licitaÁ„o na modalidade Tomada de PreÁos, do tipo Menor PreÁo por Item, que tem por
objetivo a AquisiÁ„o de Material de ConstruÁ„o, de forma parcelada. Maiores informa-
Áıes atravÈs do Fone (83) 3353-2292, no hor·rio das 07h30min ·s 13h00minh.

SumÈ, 11 de setembro de 2009.
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA

Presidente da CPL

C¬MARA MUNICIPAL DE SALGADO DE S√O FELIX-PB
EDITAL DE NOTIFICA«√O N∫ 001/2009

O PRESIDENTE DA C¬MARA MUNICIPAL DE SALGADO DE S√O F…LIX-PB,
pelo presente Edital, NOTIFICA o Senhor APOLIN¡RIO DOS ANJOS NETO ñ EX-PREFEI-
TO DO MUNICÕPIO DE SALGADO DE S√O F…LIX, para querendo apresentar DEFESA,
no prazo de 05(cinco) dias pertinente ao Procedimento de ApreciaÁ„o do Parecer PPL-TC 01/
2009 e AcÛrd„o APL-TC 06/2009 do EgrÈgio Tribunal de Contas do Estado da ParaÌba, o qual
emitiu Parecer Contr·rio a AprovaÁ„o das Contas do Notificado referente ao exercÌcio de
2006. Findo o prazo, os autos ser„o relatados em Sess„o Plen·ria na condiÁ„o em que se
encontrar, considerando-se o (s) notificado (s) revel (eis). Saliente-se que os autos se encon-
tram na Sede deste Poder Legislativo Municipal, para consulta ou vistas, diretamente ou
atravÈs de representante(s) credenciado(s), nos hor·rios de expediente.

Salgado de S„o FÈlix-PB, 10 de setembro de 2009.
M¡RIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT…
AVISO DE HOMOLOGA«√O E ADJUDICA«√O

TOMADA DE PRE«OS N.∞ 010/2009
PROCESSO N∫ 016/2009.
A Prefeitura Municipal de CuitÈ/PB, por intermÈdio da Comiss„o Permanente de

LicitaÁıes, torna p˙blico que o Exma. Sra. Prefeita desta Cidade, homologou e adjudicou
nesta data do objeto desta licitaÁ„o a empresa NR COM…RCIO E DISTRIBUIDORA DE
PNEUS E PE«AS PARA VEÕCULOS LTDA, CNPJ 06.162.337/0001-81 no valor total de R$
R$ 50.824,00.

CuitÈ/PB, 11 de setembro de 2009. Bruce da Silva Santos
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CANCELAMENTO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫ 00012/2009
Objeto: ServiÁos de eficientizaÁ„o do sistema de iluminaÁ„o p˙blica, com forneci-

mento de m„o-de-obra especializada e material. ABERTURA: ‡s 10h00min horas do dia 15
de Setembro de 2009. JUSTIFICATIVA: Razıes de interesse p˙blico. DATA: 11.09.09  Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com.

Itapororoca - PB, 11 de setembro de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCA«√O DA ASSEMBL…IA GERAL
O  Presidente da ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS (APL),  de acordo com o

ß 1∫., art. 17, do Estatuto Social (ES),  resolve convocar a ASSEMBL…IA  GERAL da
entidade para reunir-se em car·ter extraordin·rio, no prÛximo dia 14 (catorze) de setembro
de 2009, ‡s 16:30 em primeira convocaÁ„o e 17:30 em segunda convocaÁ„o, com vistas ‡
comemoraÁ„o do 68∞. Anivers·rio de fundaÁ„o da APL;  deliberar sobre a ìinstituiÁ„o do
FÛrum do Autorî e ìoutorga de tÌtulos de associados correspondentes aos escritores Joa-
quim Cavalcanti de Oliveira Lima Neto (S„o Paulo] e AndrÈ  Her·clio do Rego (Brasilia);
ouvir exposiÁ„o do AcadÍmico Hildeberto Barbosa Filho sob o tema ëObjetivos e AvanÁos da
Academiaî; e tratar de outros assuntos de interesse geral, colocados na ocasi„o, cuja
discuss„o e decis„o seja admitida.

Jo„o Pessoa, 31 de agosto de 2009
AcadÍmico Juarez Farias

Presidente da APL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫. 024/2009
A Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o da Prefeitura Municipal de Monteiro, atravÈs do

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do MunicÌpio, TOR-
NA P⁄BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta ‡ licitaÁ„o na modalidade
Preg„o Presencial n∫. 024/2009, a realizada no dia 23/09/2009 ‡s 09h00min (hor·rio local), que
tem por objeto a AQUISI«√O DE MATERIAL DE CONSTRU«√O EM GERAL, para suprir
as necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, o edital e seus anexos, encontra-se
disponÌvel no setor de licitaÁ„o da prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Avenida Olimpio
Gomes, n∞ 408, Centro, Monteiro ñ PB, InformaÁıes pelo Fone (83) 3351-1513.

Monteiro-PB, 11 de setembro de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
REPUBLICA«√O DE AVISO DE LICITA«√O

PREG√O PRESENCIAL N∫. 025/2009
A Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o da Prefeitura Municipal de Monteiro, atravÈs do

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do MunicÌpio, TOR-
NA P⁄BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta ‡ licitaÁ„o na modalidade
Preg„o Presencial n∫. 025/2009, a realizada no dia 23/09/2009 ‡s 15h30min (hor·rio local), que
tem por objeto a AQUISI«√O DE MATERIAL DE ODONTOL”GICO, para atender as neces-
sidades do Centro de Especialidades OdontolÛgicas e dos PSFs, o edital e seus anexos, encon-
tra-se disponÌvel no setor de licitaÁ„o da prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Avenida
Olimpio Gomes, n∞ 408, Centro, Monteiro ñ PB, informaÁıes pelo fone (83) 3351-1513.

Monteiro-PB, 11 de setembro de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS ñ CNPJ N∫. 08.740.102/0001-55 - Torna p˙-
blica que a SUDEMA ñ SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu
a LicenÁa de InstalaÁ„o n∫. 1681/2009 em Jo„o Pessoa, 10 de setembro de 2009 ñ Prazo: 180
dias. Para a atividade de: PAVIMENTA«√O E REVITALIZA«√O DA PRA«A NA RUA
LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO ñ CENTRO ñ MunicÌpio: OLIVEDOS ñ ESTA-
DO DA PARAÕBA. Processo: 2009-004638/TEC/LI-0414.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMI√O ñ PB ñ CNPJ. 01.612.636/0001-57 torna
p˙blico que a SUDEMA ñ SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n. 1645/2009 em Jo„o Pessoa, 03 de setembro de 2009
ñ Prazo: 730 dias. Para as atividades de: ConstruÁ„o de um Posto de Sa˙de, no SÌtio
ViraÁ„o, Zona Rural, MunicÌpio de Dami„o ñ PB. Processo: 2009-002979/TEC/LI-0278.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMI√O ñ PB ñ CNPJ. 01.612.636/0001-57 torna
p˙blico que a SUDEMA ñ SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n. 1644/2009 em Jo„o Pessoa, 03 de setembro de 2009
ñ Prazo: 730 dias. Para as atividades de: ConstruÁ„o de um Posto de Sa˙de, na COMU-
NIDADE DE GANGORRA, Zona Rural, MunicÌpio de Dami„o ñ PB. Processo: 2009-
002980/TEC/LI-0279.
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Juliana e Larissa conquistaram,
ontem, em Barcelona, o seu quarto
título mundial no vôlei de praia por
antecipação antes da final que
acontece neste final de semana.
Elas venceram as  suecas
Ljungquist e Lundqvist por 2 a 1.

"Juliana e Larissa
são campeãs por
antecipação

Brasileiro de Handebol na Capital
Fase classificatória começa hoje na arena do Unipê e as duas melhores equipes classificadas disputam a fase final no início de 2010 no Rio de Janeiro

“Paraíba democrática, terra amada”

Os atletas da Fundação
Centro Integrado de Apoio ao
Portador de Deficiência (Fu-
nad) participarão da 1ª Eta-
pa Nacional do Circuito Lote-
rias da Caixa Brasil Paraolím-
pico de Atletismo, Halterofi-
lismo e Natação, que aconte-
ce hoje e amanhã em Fortale-
za, no Ceará.

A equipe, formada pelos
atletas Phelipe Andrews
Melo Rodrigues, João Luís
dos Santos, Sandro Alves da
Silva e João Pereira da Pe-
nha Filho, concorrerá nas
seguintes modalidades: 50 e
100 metros livres de nata-
ção; arremesso de peso e le-
vantamento de disco; lança-
mento de disco, dardo e hal-
terofilismo até 60 kg, respec-
tivamente.

Marcos Lima
REPÓRTER

ove equipes nas catego-
rias masculina e femini-
na iniciam hoje, no Cen-

tro Universitário de João Pessoa
(Unipê), no bairro de Água Fria,
às margens da BR-230, na Capi-
tal, as disputas da 1ª Etapa do
Campeonato Brasileiro de Han-
debol de Areia 2009 (Beach Han-
dbal), evento promovido pela
Confederação Brasileira de Han-
debol e que se encerra amanhã.
A fase é classificatória para a eta-
pa final que será disputada na
cidade do Rio de Janeiro em ja-
neiro de 2010, garantindo a vaga
apenas os dois melhores times.

O Campeonato Brasileiro de
Handebol de Areia 2009 (Beach
Handbal) terá cinco etapas (Pa-
raíba, Rio Grande do Norte, São
Paulo, Rio de Janeiro e Santa
Catarina). As duas equipes me-
lhores classificadas em cada
etapa estarão classificadas para
a final e a Paraíba entra com for-
ça total se colocando como uma
das favoritas ao título.

Na etapa pessoense, as nove
equipes são todas do Estado da
Paraíba. "A Paraíba é mais forte
neste esporte em âmbito nacio-
nal, por isso os adversários de
outros Estados preferiram não
enfrentar as equipes paraibanas
nesta etapa", disse ontem Ros-
sana Marques, paraibana de
João Pessoa e técnica da Seleção
Brasileira de Beach Handbal,
uma das que está à frente da or-
ganização na etapa paraibana.

A equipe do HCP Metal Pil
busca o tricampeonato da com-
petição. Atual é vice-campeã,
perdendo a final do ano passa-
do aqui em João Pessoa para
equipe do Z5 Handebol do Rio
de Janeiro. Esta equipe conta
com Gilka Batista, atleta da Se-
leção Brasileira de Handebol de
Areia que esteve no último cam-
peonato mundial realizado em
Taiwan, na China em julho pas-
sado. Outra equipe fortíssima
para a conquista do título naci-

onal é a equipe do Apcef/Sinjep,
contando com nada mais nada
menos com cinco atletas da Se-
leção Brasileira e ainda por cima
com a técnica da seleção a pro-
fessora Rossana Marques. No
elenco estão Cinthya Piquet
(eleita a melhor jogadora do
mundo), Millena Alencar, Raí-
lla Brandão, Camila Ramos e
Priscila Annes, grandes nomes
deste esporte em âmbito esta-
dual, nacional e internacional.
"Todas estarão abrilhantando
ainda mais esta competição que
é o momento máximo do han-
debol de areia brasileiro", afir-
mou Rossana.

No masculino também não é
diferente, tendo a atual equipe
campeã brasileira do HCP/Cos-
ta Brava Resort como favorita.
No ranking nacional, o clube
ocupa o terceiro lugar, contan-
do com o goleiro Anderson
Souza Lima (Coxinha). Outra
equipe favorita é a COPM/Lu-
mem, que conta com os atletas
da Seleção Brasileira Jarison
Ribeiro e o goleiro Júnior.

N

Cinthya Piquet em ação. Ela é a melhor jogadora de handebol de praia do mundo e participa do evento deste fim de semana na arena do Unipê

O coordenador do Núcleo de
Educação Física e Desportos da
Fundação (NED), Jailton Lucas
de Miranda, diz que “a expecta-
tiva de retornar para casa com
medalhas é grande, principal-

mente após o bom resultado
conquistado pela equipe na
Etapa Regional Norte-Nordes-
te da Caixa, realizado na cidade
de Natal, em junho passado”.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Atletas da Funad disputam Circuito Caixa
Brasil Paraolímpico hoje em Fortaleza

João Luís (C) quando conquistou o 1º lugar no lançamento de peso em Natal

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Decisão de título no
Campeonato Juvenil

Flamengo e Guarani disputam o troféu de campeão que vale vaga na Copa São
Paulo de Futebol Júnior a partir de janeiro de 2010. Jogo será no estádio Juracizão

Com a ajuda de Nossa Senhora
Aparecida, o Botafogo espera sair
da zona de rebaixamento do
Campeonato Brasileiro. O elenco
treina abençoado pela padroeira do
Brasil para enfrentar o Fluminense,
amanhã, no Maracanã.

"Botafogo apela
para padroeira
antes do clássico

S
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A Renault apresentou uma
denúncia por "chantagem com
agravante" contra seu ex-piloto
Nelsinho Piquet e o pai dele, o
tricampeão mundial Nelson
Piquet, anunciou a escuderia
francesa em Monza, na Itália. A
decisão de prestar queixa foi

"Renault agora
denuncia Piquet

tomada na quinta-feira e
formalizada ontem em Paris,
segundo fontes da Renault. A
escuderia francesa não desejava
em um primeiro momento dar
uma resposta pública às
acusações de armação feitas
pelo piloto brasileiro, mas se
viu obrigada, segundo uma
fonte, depois que o assunto
passou a dominar os meios de
comunicação.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Amanhã começa a Copa Paraíba e cercada de muita
expectativa, afinal a maioria dos participantes fez inves-
timento de olho na Copa do Brasil de 2010 - o campeão
garante uma vaga na disputa - e na revelação de novos
talentos na busca da formação da base para as disputas
do Campeonato Paraibano da próxima temporada. O
mais importante, a meu ver, é a valorização dos jogado-
res com idade até 21 anos, porque senão teríamos a re-
petição, na sua plenitude, dos jogadores que disputa-
ram a Segunda Divisão, embora o regulamento ainda
permita a utilização de cinco atletas, por partida, com
idade superior a 21 anos. Quem for campeão terá in-
centivos do Gol de Placa - R$ 85 mil - e mais cota de
participação por fases, sendo que na primeira chega
quase a R$ 50 mil. Então, a disputa tem tudo para agra-
dar e tomara que tenhamos bons jogos.

A hora da verdade

Países na Copa de 2010
Onze países já garantiram participação na Copa do Mundo

da África do Sul que acontecerá em 2010. O Brasil encabeça a
lista juntamente com o país-sede, além de Paraguai, Espanha,
Inglaterra, Holanda, Austrália, Coréia do Norte, Coréia do Sul
e Japão. Ainda faltam duas rodadas para o encerramento da
fase classificatória das Eliminatórias. Os países mais ameaça-
dos de não ir à Copa são Portugal e Argentina que vivem
situações complicadas em seus grupos, principalmente os por-
tugueses que não dependem, mais de si.

Nelsinho manchou a F 1
A atitude de Nelsinho Piquet revoltou muita gente na Fór-

mula 1. Nenhuma pessoa de bom senso pode absolver o brasi-
leiro que “cuspiu no prato que comeu”. No momento em que foi
coagido para tomar tal decisão deveria ter se negado e botado a
“boca no trombone”. Sairia da equipe e por cima, não da forma
como fez, numa prova inconteste de retaliação ao ex-patrão. A
Renault ficou numa situação difícil e deve mesmo deixar a Fór-
mula 1, porque sua credibilidade não existe mais. Quanto a
Nelsinho, não vejo como continuar no automobilismo.

José Renato
O árbitro paraibano José

Renato vai apitar o jogo
América-RN x São Caetano
hoje, a partir das 21 horas,
no estádio Castelão. É a pri-
meia vez este ano que um
árbitro do Estado apita na
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. O último trabalho do
pessoense José Renato  foi no
jogo Sergipe x Icasa, em Ara-
caju, válido pelo Canmpeo-
nato Brasileiro da Série D. Ele
será auxiliado pelos conter-
râneos Grisélildo de Sousa
Dantas e Humberto Tadeu. o
trio tem tudo para fazer uma
grande arbitragem.

Force India
A Force India compro-

vou a evolução e fez do
alemão Adrian Sutil o
mais rápido dos treinos li-
vres de ontem no circuito
de Monza. O treino classi-
ficatório para o GP da Itá-
lia a partir das 9 horas (ho-
rário de Brasília) de hoje,
com transmissão ao vivo
da Rede Globo. Sutil pro-
vou que a pole de Giancar-
lo Fisichella na Bélgica não
foi por acaso, superando
em 12 centésimos a marca
de Lewis Hamilton no pri-
meiro treino.

Marcos Lima
REPÓRTER

ete meses depois, o
Campeonato Paraibano
de Futebol Juvenil 2009

chega ao seu final, hoje, quan-
do será conhecido o represen-
tante do Estado na Copa São
Paulo de Futebol de Juniores de
2010. Clube Recreativo Fla-
mengo, de João Pessoa e Gua-
rani Recreativo Esporte Clube,
de Santa Rita, decidem o título
a partir das 9h15, no estádio Ju-
racizão, no bairro de Manda-
caru, na Capital, com arbitra-
gem de Renan Roberto. Luiz
Antônio e Felipe Messias serão
os assistentes. Éder Caxias será
o árbitro reserva.

"Mais uma vez a Federação
Paraibana de Futebol dá um
exemplo de organização e com-
promisso. As duas equipes che-
gam à grande final com muito
mérito", afirmou ontem José
Araújo da Penha, do Departa-
mento Técnico da FPF. "Com
certeza, os dois times deverão
apresentar um grande espetá-
culo", completou.

Além de conquistar a vaga
para a Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior 2010, o time cam-
peão receberá o Troféu Sebasti-
ão Sátiro da Nóbrega (in me-
moriam), ex-diretor financeiro
da Federação Paraibana de Fu-
tebol, que faleceu no ano pas-
sado. Ao vice-campeão, este fi-
cará com o troféu que leva o
nome de José Araújo da Penha.

As duas equipes chegam pela
primeira vez a uma final de
campeonatos paraibano. "Te-
mos 53 anos de fundação. Che-
gar a uma final de campeonato
estadual é muito emocionante,
principalmente, porque deixa-
mos para trás grandes times do

cenário esportivo paraibano",
afirmou ontem Nelson Ferrei-
ra de Lima, presidente do Gua-
rani.

Vinculado à Liga Desportiva
de Santa Rita, o Guarani Recre-
ativo Esporte Clube há vários
anos disputa competições de
base promovidas pela Federa-
ção Paraibana de Futebol. O
principal nome do time é o ata-
cante Pingo que, nesta compe-
tição já marcou oito gols, sen-
do um dos artilheiros do cam-
peonato.

Já o Flamengo, motivação tem
de sobra para o compromisso
de hoje contra o Guarani. Um
dos mais antigos times filiados
a FPF, o clube tem sua sede lo-
calizada na Avenida da Repú-

blica, próximo à Estação Ferro-
viária. Henrique, com cinco
gols, é um dos principais joga-
dores.

Para chegar à final do cam-
peonato, o Guarani despachou
o Vasco de Mangabeira por 2x1,
partida esta que ocorreu no sá-
bado passado também no Ju-
racizão. Já o Flamengo venceu
a Desportiva de Santa Rita, por
1x0, em jogo bastante tumul-
tuado. Trinta e dois times inicia-
ram em fevereiro o Campeona-
to Paraibano de Futebol Juve-
nil 2009. Treze, Campinense,
Botafogo, Auto Esporte, CSP e
Guarabira, equipes já profissio-
nais, também participaram das
disputas.

A decisão deste sábado está programada para o Juracizão, em Mandacaru
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“Paraíba democrática, terra amada”

Pet quer presente contra o Sport
Meia chega aos 37 anos e espera uma vitória diante do time pernambucano neste sábado na abertura da 24ª rodada do Brasileiro da Série A

etkovic comemorou na
última quinta-feira 37
anos de vida. O presen-

te, entretanto, o sérvio espera
receber com dois dias de atra-
so: precisamente neste sábado,
quando o Flamengo entra em
campo para encarar o Sport, a
partir das 18h30, no Maraca-
nã, pela 24ª rodada do Campe-
onato Brasileiro.

"Espero ganhar de presente
uma vitória no sábado. Seria
muito bom. O Flamengo preci-
sa dos três pontos para conti-
nuar brigando por uma vaga
na próxima Copa Libertadores
da América", salientou.

Realizado profissionalmente
e financeiramente, Petkovic
lembrou também a sua histó-
ria dentro do futebol. Além de
clubes importantes do Brasil,
como Flamengo, Fluminense e
Vasco, o jogador defendeu o
Real Madri, da Espanha.

"O importante é chegar aos 37
anos com saúde e feliz. Sou um
cara realizado, que jogou em três
continentes e em grandes clu-
bes. Consigo ainda exercer a
minha profissão aos 37 anos e
isso é muito importante. Tive
grandes conquistas na minha
carreira, como também derro-
tas. Mas tive mais conquistas do
que derrotas, o que me deixa
ainda mais feliz", encerrou.

Petkovic entrou definitiva-
mente para a história do Fla-
mengo em 2001, após marcar,
de falta, o gol do título do tri-
campeonato estadual em cima

do Vasco. Na oportunidade, o
jogo estava 2 a 1 para o time, e
o Rubro-Negro precisava tri-
unfar, no mínimo, por dois gols
de diferença para dar a volta
olímpica.

Mesmo sendo ídolo, o atual
camisa 43 da Gávea teve po-
blemas no seu retorno ao Fla-
mengo. Isso porque, o então
vice de futebol do clube, Klé-
ber Leite, não queria o sérvio.
Para amenizar uma dívida do
Flamengo com o atleta, o pre-
sidente em exercício Delair
Dumbrosck "bateu martelo" e
autorizou o retorno do joga-
dor, que assinou contrato até
15 de junho de 2010.

SPORT
Com a suspensão pelo tercei-

ro cartão amarelo do zagueiro
Igor, do volante Andrade e do
meia Luciano Henrique, o téc-
nico Péricles Chamusca tem
dúvidas na zaga e no meio cam-
po para escalar o Sport para o
duelo contra o Flamengo. Po-
rém, uma coisa é certa, o trei-
nador garantiu que não usará
três zagueiros para compor o
sistema defensivo.

"Eu não vejo essa possibilida-
de de usar três zagueiros con-
tra o Flamengo a não ser que o
Hamilton jogue de zagueiro fal-
so durante o jogo, mas não vou
entrar com três atletas de ofí-
cio na função, até porque a equi-
pe está se adaptando bem com
duas linhas de quatro jogado-
res", explicou Chamusca.

Petkovic está otimista
para o jogo contra o

Sport quando o
Flamengo espera subir

na tabela de classificação

P

A sincronia dos
movimentos
dentro da
piscina é de rara
beleza

PB no Brasileiro de Nado Sincronizado
Vinte e uma meninas na fai-

xa etária entre 13 e 16 anos, es-
tão representando a Paraíba no
Campeonato Brasileiro de Ca-
tegorias de Nado Sincronizado,
que se encerra neste domingo,
dia 13, no Parque Aquático do
Clube Náutico Atlético Cearen-
se, na cidade de Fortaleza-CE.

A competição conta com a
participação de 14 clubes nacio-
nais e as disputas ocorrem na
categoria Infantil A (principi-
ante e nível A); Infantil B (prin-
cipiante, níveis A e B); Juvenil
(principiante, níveis A e B); Jú-
nior (principiante níveis B e A)
e Sênior (níveis A e B), com pro-
vas de solo, dueto e equipe. O
evento teve seu início na últi-
ma quinta-feira, dia 10.

As 21 meninas paraibanas
representam as equipes do Grê-
mio Cief da Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho (antigo Dede) e
o colégio Marista Pio X. Além
das equipes do Estado e da an-
fitriã (Náutico), participam
também do Brasileirão Fla-
mengo, Tijuca Tênis, Sesi,
Remo, Corinthians, BNB Forta-
leza, Jaraguá Country Club,
Mesc/SP, AABB/PE, Distrito Fe-
deral e Contemporâneo/RN.

"A disputa é bastante nivela-
da. Estão participando as prin-
cipais atletas do país no Nado
Sincronizado. A Paraíba tem
sido referência nesta modalida-
de esportiva em âmbito nacio-
nal. Acreditamos que nossas
meninas tragam algumas me-

dalhas para o Estado”, afir-
mou Antônio Meira, presi-
dente da Federação dos Des-
portos Aquáticos da Paraíba
- Faepa.

As duas equipes paraiba-
nas são treinadas por Ana
Maria Brito e Josélia Brito,
que estão acompanhando as
atletas.

De acordo com a progra-
mação do campeonato, para
este sábado ocorrerá as pro-
vas de Dueto, com início pre-
visto para as 9h30, prolon-
gando-se até as 17h30. Ama-
nhã, último dia de competi-
ção, ocorrerão as disputas por
equipes, no período entre 10
e 12 horas.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

O Bom-Crioulo

Realismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/NaturalismoRealismo/Naturalismo

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

A velha e gloriosa corveta - que pena!
- já nem sequer lembrava o mesmo na-
vio d'outrora, sugestivamente pitores-
co, idealmente festivo, como um galera
de lenda, branca e leve no mar alto,
grimpando serena o corcovo das on-
das!...

Marinheiros conversavam à proa,
sentados uns no castelo, outros em pé,
colhendo cabos ou estendendo roupa ao
sol, tranqüilamente, esquecidos da fai-
na.

De vez em quando há um grande re-
buliço: a mastreação geme, como se fora
desprender-se toda, o pano bate com
força de encontro às vergas, chocam-se
cabos com um ruidozinho seco, e ouve-
se o cachoeirar da água no bojo da ve-
lha nau.

- Agüenta! diz uma voz.
E volta o sossego e continua a pasma-

ceira, o tédio, a calmaria sem fim...
[...] Escasseavam os gêneros, e o regi-

men de carne-seca e das conservas em
lata aproximava-se ameaçadoramente,
causando apreensões à marinhagem
[...]

Tinha-se feito silêncio. Uma ou outra
voz segredava baixinho, timidamente.
E agora, no silêncio da mostra, é que se
ouvia bem o cachoeira de água no bojo
da corveta caturrando...

- Agüenta!
Por fim apareceu o comandante abo-

toando a luva branca de camurça, teso
na sua farda nova, o ar autoritário, sol-
ta a espada num abandono elegante, as
dragonas tremulando sobre os ombros
em cachos de ouro, todo ele comunican-
do respeito.

[...] Silêncio absoluto nas fileiras da
marinhagem. Cada olhar tinha um bri-
lho especial de indiscreta curiosidade.
Um frêmito de instintiva covardia,
como uma corrente elétrica, vinha à face
de toda aquela gente abespinhada ali
assim perante um só homem, cuja pa-
lavra trazia sempre o cunho áspero da
disciplina. Era um respeito profundo
chegando às raias da subserviência ani-
mal que se agacha para receber o casti-
go, justo ou injusto, seja ele qual for.

- Os presos..., fez o comandante, sem
se alterar, dando um puxão na manga
da farda. [...]

Toda a atmosfera parecia vibrar num
incêndio universal.

Chegam os presos: um rapazinho
magro, muito amarelo, rosto liso, com-
pletamente imberbe; outro regulando
a mesma idade, mas um pouco more-
no, também grumete; e um primeira-
classe, negro alto, espadaúdo, cara lisa.

Vinham em ferros, um a um, arras-
tando os pés num passo curto e demo-
rado, e encaminharam-se para o meio
do convés, fazendo alto a um aceno do
comandante. Este imediatamente segre-
dou a outro oficial, que estava a seu lado
com um livro na mão, e, dirigindo-se
ao primeiro sentenciado, o da frente, o
rapazinho amarelo, cor da terra:

- Sabe por que vai ser castigado?
O grumete, sem levantar a cabeça,

REPRODUÇÃO

murmurou afirmativamente: que sim,
senhor...

[...] O comandante, depois de um bre-
ve discurso em que as palavras "disci-
plina e ordem" repetiam-se, fez um si-
nalzinho com a cabeça e logo o oficial
imediato, um louro, de bigode, come-
çou a leitura do Código na parte relati-
va a castigos corporais.

[...] Junto aos presos equilibrava-se
um homem de grande estatura, sobre o
joelho em descanso, o instrumento de
castigo: era o guardião Agostinho, o cé-
lebre guardião Agostinho, especialista
consumado no ofício de aplicar a chi-
bata, o mais robusto e valente de todos
os guardiões, e cujo zelo em cousas de
"patescaria" tornara-se proverbial [...]

- Caboclo macho! diziam os compa-
nheiros.

[...] Ele ali se achava também, no seu
posto, à espera de um sinal para des-
carregar a chibata, implacavelmente,
sobre a vítima. Sentia um prazer espe-
cial naquilo, que diabo! cada qual tem a
sua mania...

- Vinte e cinco..., ordenou o coman-
dante.

- Tira a camisa? quis logo saber Agos-
tinho radiante, cheio de satisfação, ver-

gando o junco para experimentar-lhe a
flexibilidade.

- Não, não: com a camisa...
E solto agora dos machos, triste e re-

signado, Herculano sentiu sobre o dor-
so a força brutal do primeiro golpe, en-
quanto uma voz cantava, sonolenta e a
arrastada:

- Uma!... e sucessivamente: duas!...
três!... vinte e cinco!

[...] Seguiram-se as outras chibatadas
implacáveis, brutais como cáusticos de
fogo, caindo uma a uma, dolorosamen-
te, no corpo franzino do marinheiro.

Ele não teve jeito senão suportá-las
todas, uma a uma, porque de nada lhe
serviam os gritos, as súplicas e as lágri-
mas...

[...] Seguia-se o terceiro preso, um la-
tagão de negro, muito alto e corpulen-
to, figura colossal de cafre, desafiando,
com um formidável sistema de múscu-
los, a morbidez patológica de toda uma
geração cadente e enervada, e cuja pre-
sença ali naquela ocasião despertava
grande interesse e viva curiosidade: era o
Amaro, gajeiro da proa - o Bom-Crioulo
na gíria de bordo.

- Aproxime-se, disse o comandante
imperiosamente, carregando na voz e

ADOLFO CAMINHA

no semblante [...] Agora a cousa era
outra, na verdade. O Herculano e o
Sant'Ana, de resto, não passavam de
uns pulhas, de uns miseráveis mari-
nheiros que dificilmente agüentavam
no lombo vinte e cinco chibatadas: uns
criançolas!... Queria-se ver o Amaro, o
célebre, o terrível Bom-Crioulo.

Fez-se nova leitura do Código em voz
lenta e cadenciada de ofício religioso, e
o comandante, formalizando-se dentro
de sua farda muito justa e luzida:

- Sabe por que vai ser castigado?
- Sim senhor.
[...] Bom-Crioulo esmurrara desapie-

dadamente um segunda classe, porque
este ousara, "sem o seu consentimen-
to", maltratar o grumete Aleixo, um belo
marinheirito de olhos azuis , muito
querido por todos e de quem diziam-se
"cousas".

[...] A chibata não lhe fazia mossa; ti-
nha costas de ferro para resistir como
um Hércules ao pulso do guardião
Agostinho [...] Já iam cinqüenta chiba-
tadas! Ninguém lhe ouvira um gemi-
do, nem percebera uma contorção, um
gesto qualquer de dor [...] De repente,
porém, Bom-Crioulo teve um estreme-
cimento e soergueu um braço: a chiba-
ta vibrara em cheio sobre os rins, em-
polgando o baixo-ventre. Fora um gol-
pe medonho, arremessado com uma
força extraordinária.

Por sua vez Agostinho estremeceu,
mas estremeceu de gozo ao ver, afinal,
triunfar a rijeza de seu pulso.

Marinheiros e oficiais, num silêncio
concentrado, alongavam o olhar, chei-
os de interesse, a cada golpe.

- Cento e cinqüenta!
Só então houve quem visse um ponto

vermelho, uma gota rubra deslizar no
espinhaço negro do marinheiro e logo
este ponto vermelho se transformar
numa fita de sangue.

Nesse momento o oficial, ponteiran-
do o óculo de alcance, procurava reco-
nhecer uma sombra quase invisível que
parecia flutuar muito longe, nos con-
fins do horizonte: era, talvez, a fumaça
de algum transatlântico...

- Basta! impôs o comandante.
Estava terminado o castigo. Ia reco-

meçar a faina.

Transforma se o amador na cousa amada,
por virtude do muito imaginar;
não tenho, logo, mais que desejar,
pois em mim tenho a parte desejada.

Se nela está minha alma transformada,
que mais deseja o corpo de alcançar?
Em si sòmente pode descansar,
pois consigo tal alma está liada.

Mas esta linda e pura semideia,
que, como um acidente em seu sujeito,
assi co a alma minha se conforma,

está no pensamento como ideia:
[e] o vivo e puro amor de que sou feito,
como a matéria simples busca a forma.

Café pequenoCafé pequeno

Soneto 22
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O que li

Citado pela crítica especializada como o primeiro romance da literatura
brasileira a tratar do tema homossexualismo, "O Bom-Crioulo" conta a histó-
ria de Amaro - escravo fugido antes de se tornar marinheiro, trabalhador, que
apaixona-se por Aleixo, um jovem grumete de 17 anos, loiro de olhos azuis,
embarcado em Santa Catarina, e dono de um corpo quase feminino.

Ao longo da história, Aleixo conhece o amor feminino por meio de Carolina,
mulher portuguesa de idade avançada e amiga de Amaro. Apaixonado pelo
rapaz, Amaro acaba adoecendo, mete-se em brigas na embarcação e passa a
não respeitar mais seus superiores. Por fim, acaba matando sua paixão a faca-
das.

Durante toda a narrativa, o leitor não percebe qualquer crítica à condição
homossexual do romance que envolve Amaro e Aleixo. A imparcialidade do
narrador é uma característica típica do Naturalismo.



Zé Trovão é ‘Forasteiro’
no Festival de Música
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 ‘Forasteiro’, de Zé Trovão. Veja a letra abaixo:

FORASTEIRO
Estrangeiro de tudo que levas/Do bilhete deixado no trem/
Ao endereço na tua sacola/Da mulher que chamou-te meu
bem
Na viola amar o que levas /E o que levas levar-te também/
Esta vida que vai na conversa /E na conversa deixar de onde
vem
Forasteiro que mora sem terras/Que sonhos dorme sem
eiras/Das estradas de ventos nas velas/Dos teus pés que
dobram bandeiras
Bandoleiro sobre o tempo que passa/Ninguém sabe o que
passa contigo/Tempo anda e prega suas peças /Nem que
impeças, o tempo é antigo
Presidente de um céu abstrato/Que na vida forma uma
escola/Sem domar bem o seu guardanapo/Enxugar o valor
do que chora
Sois poeta na noite que é ladra/E a palavra que miras é a
certa/Lá de um palco ou em rua deserta/Tua mãe é tua
guitarra
Na viola amar o que levas/E o que levas levar-te também/
Esta vida que vai na conversa/E na conversa deixar de onde
vem
Navegante que leva nos olhos/Qual sua ilha Cabral a
caminho/A ressaca de amar quando acerta/O cansaço
habitado no ninho
Presidente de um céu abstrato/Que na vida forma uma
escola/Sem domar bem o seu guardanapo/Enxugar o valor
do que chora
Sois poeta na noite que é ladra/E a palavra que miras é a
certa/Lá de um palco ou em rua deserta/Tua mãe é tua
guitarra

Um homem não
é outra coisa
senão o que
faz de si
mesmo.

Jean-Paul Sartre,
FILÓSOFO
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‘Noite dos palhaços mudos’
é encenado na Capital
Espetáculo de São Paulo faz parte da programação

do Palco Giratório, no Teatro Santa Roza. 19
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Polêmico e extremamente importante para a história da MPB, artista
paraibano celebra 74 anos hoje; ele diz que continua compondo e
que canções inéditas serão gravadas em disco instrumental

G

“Não abandonei
a música!”

VANDRÉ:

RESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

Noberto Presta é atração
na Estação Ciência, em JP
Artista ítalo argentino mostrará seu espetáculo

gratuitamente e ministrará oficinas de teatro. 23

Ricardo Anísio
REDATOR

eraldo Pedrosa de Araújo Dias é
uma figura emblemática, contro-
versa e apaixonante. Mas como

ele mesmo diz "o Geraldo Vandré foi uma
criação minha, meu Frankenstein, e eu
assim como o criei, me senti no direito de
abandoná-lo". Completando 74 anos de
vida hoje o co-autor de "Disparada" (par-
ceria com Theo Barros) garante que não se
afastou da música, apenas não quer mais
fazer shows e nem escrever canções.

"Eu continuo compondo", disse-me
Vandré por telefone, número que me con-
cedeu como prova de confiança e respeito.
"O que não faço mais é a canção modal,
estou compondo temas instrumentais, a
maioria para piano, e pretendo vê-los gra-
vados por uma pianista", disse o autor de
"Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores
(Caminhando)".

Quando abordo questões polêmicas Ge-
raldo (Pedrosa) Vandré se mostra enfasti-
ado das querelas. "Estou em um outro es-
tágio de vida, e de compreensão filosófica.
Não quero alimentar discussões estéreis

com ninguém, porque isso só alimenta o
ego destas pessoas e a necessidade voraz
da mídia, de viver de confrontos". Isso se
refere ao que disse Elba Ramalho, certa vez,
quando Vandré não permitiu que ela gra-
vasse "Canção da Despedida", dele e de Ge-
raldo Azevedo.

Azevedo, que conviveu com Vandré no
exílio, afirma que o compositor paraiba-
no é um dos mais grandiosos da MPB, mas
que não entende algumas posturas suas.
"Ele anda dizendo que 'Canção da Despe-
dida' não é uma parceria nossa, que é só
dele, e acho isso um absurdo". Para Ge-
raldo Azevedo as frustrações artísticas
tornaram Geraldo Vandré um homem
conflitado, cheio de esquisitices.

Quando pergunto a Vandré sobre esse
seu comportamento tão discutido ele ace-
na com uma coisa que chama de "direito",
e que ele conhece bem por ter se especi-
alizado na área. "Não sou político e não
tenho obrigação nenhuma, pelo que me
consta, de estar tratando as pessoas da
maneira que elas acham que tem de ser. Se
acham ruim, me deixem em paz".

“
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Trajetória do cantor e compositor
levou à criação de um ‘mito’

Marcelo Melo, um dos integrantes do Quin-
teto Violado, conviveu com Geraldo Vandré
no Chile, quando exilados, tocou violão no
disco "Das Terras de Bemvirá" e foi outro que
sofreu com o gênio forte do polêmico cantor
paraibano. "Naquela época fiquei muito triste
e magoado, mas isso já passou. Minha con-
vivência com o Vandré foi uma experiência
enriquecedora e prefiro tê-lo na conta de um
grande artista com o qual aprendi muita coi-
sa".

Outros, como Vital Farias (compositor, vi-
olonista, autor de "Saga da Amazônia" e "Sete
Cantigas Para Voar") só têm elogios quando
falam de Vandré. "É um monstro sagrado e
com certeza um dos nomes mais importan-
tes da Música Popular Brasileira", resumiu
o autor de "Ai que Saudade de Ocê" quando
nos encontramos com Vandré há alguns
anos em sua morada.

Nem todos acham Geraldo Vandré um
louco e nem todos se chateiam com ele. A es-
critora Mercedes Cavalcanti, por exemplo,
lembra de seu contato com ele como uma
das passagens mais emocionantes e gratifi-
cantes de sua vida. "Foi fantástico! Estava
diante de um ídolo, de um mito, e conversa-
mos surrealisticamente em castelhano du-
rante horas". A autora de "A Volúpia dos
Anjos" garante que nunca esquecerá daque-
les momentos.

Mais do que um cantor e compositor como
tantos, Geraldo Vandré se edificou como o

"maior mito da MPB". Posso dizer isso, por-
que quando apresentava um programa na
rádio O Norte FM (hoje Clube FM) entrevis-
tei-o durante 2 horas e quando saímos do
prédio (na AV. D Pedro II) havia uma multi-
dão à sua espera. Uma das pessoas, uma se-
nhora de 60 anos aproximadamente, pediu
pra tocá-lo e disse: "Queria ter certeza de que
ele é real". Coisas que não ocorrem com mons-
tros sagrados como Chico Buarque e Gilber-
to Gil, por exemplo, sem entrar no mérito da
qualidade de suas obras, que são inquestio-
náveis.

Geraldo Vandré Pedrosa de Araújo Dias nas-
ceu em uma casa no Parque Solon de Lucena (a
popular Lagoa) mas foi embora de João Pessoa
ainda jovem, para ser seminarista. Começou
cantando com o pseudônimo de Carlos Dias e
gravava canções que foram escritas por ele, até
chegar o momento de incendiar os festivais
com suas composições.

Algum tempo atrás a Prefeitura de João
Pessoa me sondou para saber se Vandré per-
mitiria que se erguesse um monumento em
sua homenagem, e ele aceitou. "Não sou dado
a essas coisas, mas estou envelhecendo, fi-
cando de coração mole, então diga a eles que
aceito a homenagem". Mas a ideia nunca foi
levada adiante pela Prefeitura da Capital
onde o genial compositor nasceu. Coisas dessa
província bela e contraditória.
EDITORAÇÃO; JÚNIOR DAMASCENO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Chamaram

U
O SÍNDICO!!!

m programa que já conquistou os
ouvidos e os corações dos apaixo-
nados pela Música Popular Brasilei-

ra. Assim se deve definir o "Arquivo MPB"
que vai ao ar todos os sábados das 16 horas
às 18 horas pela Rádio Tabajara FM (105.5)
com produção e comentários de Ricardo
Anísio. Hoje, o artista focalizado será o sau-
doso Tim Maia, chamado pelos amigos cari-
nhosamente de O Síndico.

O programa mostrará diversas fases da
carreira deste artista que era um dos mais
afinados e que, segundo Ricardo Anísio (crí-
tico de música e autor do livro "MPB de A a
Z" entre outros) "era também um cantor
cuja voz embalava a melodia com uma sim-
plicidade estonteante, fazendo parecer que
cantar é a coisa mais fácil do mundo".

Anísio diz que "ouvir Tim Maia é uma ta-
refa prazerosa, claro, mas a complexidade de
sua obra tem que ser observada minuciosa-
mente, porque ele conseguiu ser um soulman
sem abrir mão da brasilidade". Na compre-
ensão de Ricardo Anísio o Tim conseguiu tra-
zer a música negra americana para o Brasil
sem parecer uma subserviência, mas sim
uma adição.

Para o programa "Arquivo MPB" desta se-
mana Ricardo vai selecionar interpretações
de Tim Maia para clássicos como "Lindo
Lago do Amor" (de Gonzaguinha) e suces-
sos como "Sozinho" (de Peninha). Para o jor-
nalista "a ideia é dar uma amplitude condi-

zente com o que o Tim fez, ou seja, suas face-
tas de homem criterioso e exigente, mas que
ao mesmo tempo gostava de gravar temas
simples e fazer com que eles ganhassem uma
vestimenta de gala".

Na compreensão de Ricardo Anísio "pou-
ca gente consegue entender, mas a obra de
Tim Maia foi revolucionária". Ele entende
que "ao trazer a música dos negros ameri-
canos e não a música dos brancos, o Tim
rompeu com um conformismo que se aba-
teu sobre nossa mídia, ocupada em nos ofe-
recer o que de pior existia na música dos
EUA em uma determinada faixa".

Se Tim Maia foi ou não o maior cantor de
sua geração essa é uma discussão que segun-
do Anísio não eleva em nada o debate. "Essa
mania de estabelecer ranking para artistas, é
por demais subjetiva e geralmente se comete
injustiças. O que eu tenho certeza é de que o
Tim foi muito mais cantor do que é o João
Gilberto, mas no mais não podemos esque-
cer Orlando Silva, Mário Reis, Chico Alves...".

A intenção do programa "Arquivo MPB"
da Rádio Tabajara FM é, além de dar visibi-
lidade a grandes nomes da MPB, "mostrar a
riqueza do conjunto de suas obras", diz Ri-
cardo Anísio. "Porque ouvir canções saltea-
das é prazeroso demais, contudo não diz
quem foi aquele artista e nem mostra a con-
tribuição que ele deu para o mosaico da nos-
sa rica musicalidade".
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Tim Maia é o artista homenageado,
hoje, pelo programa Arquivo MPB,
veiculado pela Tabajara FM

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Assunto em dia

Mas, pra quem tem o coração
pulsando com o mundo, até a
falta de assunto vira assunto....

Palhaçada no

O

Espetáculo “A noite dos palhaços mudos” será encenado no
festival, no Teatro Santa Roza, em João Pessoa

PALCO GIRATÓRIO

Tem dia que a gente não encontra as-
sunto pra escrever. Principalmente
quando se tem compromisso para tal,
o que torna tudo ainda mais difícil.
Mas é assim mesmo. O trabalho criati-
vo nem sempre pode ser livre.

Como arquitetos, às vezes também nos
falta a inspiração. Mas, enquanto o clien-
te pode ser solicitado a esperar, o jornal
não. E aí, é o jeito sacolejar as ideias, di-
luir-se em devaneios, mergulhar a alma
em sonhos, e, quem sabe, surge um alen-
to. Só não procuremos assuntos nas man-

chetes dos jornais locais, que insistem em
sangrar as nossas manhãs com todo tipo
de violência e terror. Por que não se vê
esse tipo de assunto nas primeiras pági-
nas de jornais classudos como o Le Mon-
de, The New York Times, Jornal do Brasil
e até mesmo a Folha?...

Hoje acordei assim... Com vontade
de escrever, o que sempre me dá espe-
cial prazer, mas sem ter o que dizer. É
um paradoxo viver no século XXI, e não
achar sobre o que falar, com um turbi-
lhão de coisas acontecendo ao mesmo
tempo, com o Twitter efervescendo de
conversas, a internet bombando de
manchetes e o Congresso Nacional
cuspindo suas antigas e repelentes
“novidades”. Podíamos falar sobre o
Pólo Turístico, que o governador do
Estado desencavou das entranhas da
inércia e da burocracia, do Teatro Mu-
nicipal que o prefeito Ricardo vai colo-
car ao lado da “nave” Estação, dos me-

moráveis concertos da Orquestra Sin-
fônica, que também promete viver no-
vos tempos, do novo bairro Altiplano
cheio de prédios de luxo rodeados de
jardins, piscinas e áreas verdes.

Tanto assunto melhor do que a da
falta de assunto... Aliás, a falta de as-
sunto é um tema já muito manjado por
quem escreve, e nunca deixou de ser
um importante assunto. A falta de as-
sunto, inclusive, amedronta muita
gente. Distancia as pessoas. Casais em
crise, por exemplo, experimentam-na
penosamente. Pais e filhos com rela-
ção mal resolvida também sofrem sem
ter o que conversar.

E parece que nas classes mais ricas,
onde a depressão é mais comum, a fal-
ta de assunto também o é. O pobre fala
mais. Pobre é mais alegre, festivo e
bem-humorado. Gente simples tem
sempre um comentário a fazer da
vida. Já viu velório de gente humilde?
É uma festa! Enterro nem se fala. E vê
lá se rico reúne a família, com cadei-
ras na calçada, pra conversar e ver a
lua... Tem gente que até rezando o ter-
ço, arranja assunto.

Quando falta interesse pela vida, aí
a coisa piora. Vem a indiferença, a ro-
tina vira um monstro, e a falta de as-
sunto incomoda, cresce feito um bicho
e começa a sufocar. Mas, pra quem tem
o coração pulsando com o mundo, até
a falta de assunto vira assunto. Assim,
a crônica chegou ao fim, mesmo sem
assunto. Sempre achei que um dia ter-
minaria escrevendo sobre isso. Que não
me fujam mais os assuntos...

s conflitos entre as intolerân-
cias urbanas e o universo ir-
reverente do palhaço na visão

do artista de histórias em quadrinhos
(HQ), Laerte, serão mostrados segun-
da-feira (14) a partir das 20 horas, no
Teatro Santa Roza, em João Pessoa. O
espetáculo “A noite dos palhaços mu-
dos”, dentro do projeto Palco Girató-
rio do Sesc-PB, com o grupo paulista
La Mínima. Para assistir a peça é soli-
citada a colaboração de dois quilos de
alimentos não perecíveis, que serão
doados ao Banco de Alimentos Sesc
Senac, e, posteriormente, repassados

para entidades carentes cadastradas
no banco.

Com esse espetáculo, a adaptação do
quadrinho formada pelos atores Do-
mingos Montagner e Fernando Sam-
paio, venceu o Prêmio Shell de melhor
ator 2009 e melhor elenco da Coopera-
tiva Paulista de Teatro. A direção é de
Álvaro Assad, e conta ainda com a par-
ticipação de William Amaral, como
ator convidado.

A montagem agrega um olhar sobre os
trabalhos anteriores do grupo e procura
extrair, a partir desta observação, a relação
do palhaço com a sociedade atual.

Além disso, retoma a parceria do La
Mínima com Laerte, iniciada com “Pi-
ratas do Tietê, O Filme”, vencedor do
prêmio da Associação Paulista de Crí-
ticos de Artes, como melhor espetácu-
lo infanto-juvenil em 2003. A partir da
comicidade física, da lógica do absur-
do e do humor sem palavras, o espetá-
culo traz, com base no argumento da
HQ original, publicada em 1987 na re-
vista Circo, o tema recorrente da obra
do cartunista, na relação entre o real e
a fantasia na trama do “policial noir”
ou “clown noir”.

Para Domingos Montagner, “nada
mais instigante do La Mínima que
montar um espetáculo no qual sempre
pareceu sua própria sinopse”. Para o
ator, o embate entre o conservadoris-

mo intolerante e o arquétipo do palha-
ço, envolve o espectador em sua pleni-
tude. “Em cena, os palhaços dão as car-
tas, mas o público é quem joga o jogo”,
compara.

Neste contexto, perseguições em
meio às sombras de uma seita secreta,
misturam-se a truques de magia, nú-
meros musicais e referências contem-
porâneas, numa estética cênica de ins-
piração cinematográfica. Desde a mú-
sica especialmente composta por Mar-
celo Pellegrini, passando pela ilumina-
ção de Wagner Freire, até os figurinos
de Inês Yuriko Sacay, a montagem traz
simbolismos e sutilezas poéticas, que
sustentam a comicidade sem o recur-
so da fala.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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ARQUITETO, ARTISTA PLÁSTICO,
JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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* Geraldo Câmara foi imortalizado
pela Academia de Letras de Ma-
ceió. Ele tem três livros publicados.

* Ana Gondim, secretária de Turismo
de Bananeiras, está com os dois
pés na Suíça. É o amor!!!!!!!!

*Ana Rita Tavares Henriques e sua fi-
lha, a fisioterapeuta Janaína, vol-
tam este final de semana de tem-
porada pela 'Big Apple'.

*Até amanhã no Manaíra Shopping,
na nova Praça de Eventos, segue
o  'Feirão da Moda' com a partici-
pação de 26 lojas. Com bons des-
contos, aparecem as griffes Evi-
dence e Stalker.

* Elisete Nóbrega e Uraíto Cartaxo,
de segunda a segunda, estão to-
cando o restaurante self service
,o Terraço Aspargos, a filial que
fica na Edson Ramalho, na antiga
pizzaria Coco Bambu. Abrem
apenas para o almoço.

*Geraldo Moura Ramos, dono da Grá-
fica  Moura Ramos, há 22 anos
no mercado nordestino,  inves-
tindo em novos equipamentos.
Recentemente  foi mais de 6 mi-
lhões. Em tempo: a revista 'Festa'
de Ricardo Olavo é editada pela
Moura Ramos.

*Maria Eduarda, cabeleireira e ma-
quiadora, retornou de Salvador,
onde passou uma semana, com
novo e moderno mega hair.

* Onofre Araújo já está em casa em
franca recuperação após grave
acidente automobilístico na es-
trada de Gravatá. Aos poucos,
vem conseguindo andar.

*Ricardo Pinheiro e Toinho Mattos
comemoram a reabertura do
Salão Cabelo Cortado, no térreo
do Victory Flat. Está um deslum-
bre total!!!!!!!!!!O cocktail foi assi-
nado pelo Palace Gourmet.

*Diana Miranda, cantora paraibana
que mora na Suíça, chega dia 15
para descansar da maratona de
shows que fez pela Europa ago-
ra no verão. Vem descansar as
cordas vocais e repor as energias.
Já, o seu irmão Paulo de Tarso
deixa definitivamente a Suíça.

* O Laboratório Roche, que fabrica o
Tamiflu, remédio que 'cura' a gri-
pe suína, faturando os tubos. To-
dos os países, com casos ou sem
casos da doença, tem que com-
prar a 'droga'.

*Eronaldo Maia e sua mulher Myriam
estão no maior dengo com o pri-
meiro herdeiro que acabou de
chegar.

*Djair Toscano, que passou alguns
anos trabalhando aqui no Grupo
Associados, retornou a Capital
paraibana com moderno proje-
to. Conheça o novo lado profissi-
onal do Djair, acessando o seu
site www.jpofertas.com.br.

* Marletti Assis já com exposição in-
dividual montada ( telas abstra-
tas)  no Ambassador Flat que fica
na Praia do Cabo Branco. Ao todo
são 9 belas telas.

E bom final de semana!!!!!!!!!

UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...

 Com requintada recepção, os noivos Cristine, filha de Renato Ribei-
ro Coutinho Cruz e a arquiteta Lana Débora. e Walter, filho de Walter
Brito Filho e Giovanna, sobem neste sábado ao altar, em Campina
Grande, na Igreja Nova Vida. Os noivos receberão os convidados
após a cerimônia, no Hotel Garden no Salão de Convenções, o Rai-
mundo Asfora, este decorado por Everaldo num projeto de Lana
Débora, mãe da noiva. Detalhe: a noiva estará num modelito da
estilista Adriana Cruz. Em Tempo: Fabrinni Brito e sua namorada Ali-
cinha Ribeiro Coutinho estão  no rol dos chiquérrimos padrinhos.

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje

2 Festejados Corretores
O evento anual em torno dos Corretores de Imóveis,

bombou. Rômulo Soares de Lima, presidente do Cre-
ci-PB, última semana, festejou os 47 anos de Regula-
mentação da Classe, com noitada requintada, na
Maison Blu'nelle. Constou na programação: a entre-
ga do Troféu Colibri Personalidade Produtiva; e sor-
teios de um carro O Km; de uma moto O Km e de 10
notebooks. Em tempo: o governador do Estado, um
dos homenageados, na noite teve seu aniversário fes-
tejado.

2 O Mote: Beleza
Este domingo tem início oficialmente  o evento Norte

Nordeste com divulgação nacional, o 'Profíssio-
nal Beauty and SPA', a Feira da Beleza. No evento
master, acontece paralelamente o Congresso Nor-
destino de Manicures;  a Jornada Nordestina de
Estética e, ainda, o Fórum de Negócios e o Nordes-
te Hair Look.

2 Luiza no Solar
O Solar do Conselheiro, dia 19, com toda pompa vai

abrir as portas para receber Luiza Moreira Rabello
e seus convidados. Ela, toda linda, vai festejar seus
15 anos, numa noitada organizada pelos pais, Ge-
rardo e Patrícia Rabelo e seu irmão Gerinha.

2 As fâs de Diego
Com show no restaurante Cabo Branco, 19, o cantor

romântico Diego Jimenes. O fã clube já anda fazendo
reservas das mesas para a noite de Diego.

2 Paraibano na Paulista
Na Paulista, Sérgio Lucena, dia 14, às 19h30, abre sua

exposição no Espaço Cultural Citi, 'O Viajante Imó-
vel'. As 18 obras ficarão em cartaz até o dia 30 de
outubro.

2 Café do Prêmio
Mário Tourinho diretor Executivo da AETC-JP, lança ofi-

cialmente a 8ª versão do Prêmio AETC-JP de Jorna-
lismo 2009, durante café da manhã, na sede da API,
dia 15.  Em Tempo: o Prêmio, o 'Oscar da Imprensa
Paraibana',  receberá o nome 'Jornalista Biu Ramos'.

2 Tripé Verão
O tripé Norma Pedrosa, Calzature e Arp D'Cabellos,

vai à  passarela, dia 16, no Sonho Doce. Todas lan-
çam as tendências para o verão 2009.

2 O Pupilo e a Medalha
Eduardo Varandas Araruna (37), procurador do Traba-

lho, professor do Unipê e colunista do Portal
WSCOM, última semana, recebeu a Medalha Epitá-
cio Pessoa, das mãos do deputado Zenóbio Toscano.
A mais alta honraria da Assembleia, foi entregue a
Eduardo que no seu discurso de agradecimento a
ofertou a mãe, Socorro Varandas, que toda feliz as-
sistia o sucesso do pupilo.

2 Automobilismo
Dias 18 e 19, a 2ª etapa do Mitsubishi Cup será na Capi-

tal paraibana.

A advogada Maria Diniz festejou com muita alegria o seu aniversário

2 Fatos inéditos
Wilson e Lúcia Braga curtiram o feriado do Sete de Setembro em Brasília.

Lúcia foi descansar e  esperar a audiência com o ministro Patros Ananias.
Voltando de BSB, Lúcia trata de organizar o lançamento do seu livro 'A
Casa da Palmeira', que escreve ha oito anos,  onde conta 'fatos inéditos' da
história paraibana no que diz respeito a Rádio Tabajara e ao então presi-
dente João Pessoa.

2 Mostra na Corte
Até o dia 1º de outubro, artistas plásticos paraibanos apresentam seus traba-

lhos, na Galeria do 10º andar do Anexo IV da Câmara dos Deputados, na
Corte. A Mostra Coletiva 'Arte Paraibana' que reúne 36 telas, tem como ma-
drinha Lily Marinho que é embaixadora da Boa Vontade da Unesco. São
curadores do evento: Afrísio Vieira Lima Filho, diretor Legislativo da Câma-
ra dos Deputados e o Romaric Sulger Buel, ex-adido cultural da França no
Brasil. Marcaram na noite da abertura, último dia 9, os paraibanos: Múcio e
Virgínia Morais Souto, Juca Pontes, Gerardo Rabelo e Saulo Barreto.

2 KubiniAno
Com almoço na Adega do Alfredo, sob o comando de Maria Emilia Torres

Freitas, Kubi Pinheiro, festejará sua nova idade dia 17 de setembro.



Campina
POR HERMANO JOSÉ

21
JOÃO PESSOA,

SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2009

 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

EDITORAÇÃO: DAMASCENO JÚNIOR

"O que se deve prever
sempre é o imprevisto".

Victor Hugoì
LINHA DIRETA COM A COLUNA: HERMANOJOSE@BOL.COM.BR

A atriz campinense Luci
Pereira realmente marcou
presença na novela "Cami-
nho das Índias", como a
Ondina.

Por falar em novela, que
falta de imaginação é o tí-
tulo "Viver a Vida" de Ma-
noel Carlos.

Logo,  logo estarei contan-
do como foi a festa de ani-
versário de Oliveira Filho,
realizada quinta-feira pas-
sada na Chez Vous

Nenhuma mulher deveria
ir ao show de Alexandre Pi-
res. O motivo já comentei
aqui.

Também conto logo como
foi a viagem do Clube do
Vinho - PB a Petrolina-PE.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Mérito
Muitas vezes a gente tem que repetir um texto sobre alguém, para

que as pessoas relembrem as suas qualidades. Por exemplo? A
jornalista e professora Jaldete Soares, aniversariante de ontem,
dia 11, que deu e dá, uma grande contribuição à educação da
nossa cidade, assim como aos meios de informação. Acredito
que ainda seja tempo de enviar-lhe as congratulações, ainda
mais que ela é uma amiga das mais leais.

2 In memoriam
A Assembleia Legislativa da Paraíba vai realizar uma Sessão Sole-

ne, em 5 de outubro, para comemorar os 20 anos da Constitui-
ção Paraibana, com homenagem aos Deputados Constituintes,
que farão jus a medalhas. Entre os homenageados (in memori-
am) está o radialista e ex-deputado Leonel Medeiros. Sua famí-
lia confirmou presença na importante solenidade.

2 Senhor Presidente
O presidente Barak Obama

sempre surpreendendo: seu
recente pronunciando à na-
ção americana numa escola
pública, por ocasião da
abertura do ano letivo, foi
uma conclamação às crian-
ças e aos jovens, para assu-
mirem um projeto de futu-
ro fundado na dedicação
pelo correto, o ético e a cida-
dania.

Pais de alunos que fizeram boi-
cote para afrontá-lo devem
ter ficado com a cara no
chão.

2 Reunião
O amigo do vinho João Manoel

Farias, presidente do Rota-
ry Clube de João Pessoa, via-
jou antecipadamente para
Petrolina onde participou
como convidado da reunião
rotária daquela cidade, mas
no dia seguinte, logo cedo,
como boa sentinela avança-
da, forneceu preciosas in-
formações ao grupo de Ex-
cursionistas que embarca-
va para Recife às 18 horas,
sugerindo o almoço da se-
gunda feira 7 de setembro
antes do embarque de retor-
no, no famoso Bodódromo,
verdadeira praça de ali-
mentação onde o Bode é Rei,
constituindo uma das mai-
ores atrações da cidade; as-
segurando que todos vão
engordar um pouco.

2 Gráfica
Publicitários paraibanos deviam ter mais cuidado com a gramáti-

ca. Está se tornando comum encontrar-se erros ortográficos, de
concordância e de acentuação em anúncios em jornais e na tele-
visão. A crase é usada indiscriminadamente.

2 Passeio
Bem iluminada, dotada de segurança e divertida, a Avenida Jusce-

lino Kubitschek atrai pessoas de idades diversas para cami-
nhadas familiares. Para tudo não ser perfeito, os veículos pas-
sam em alta velocidade, oferecendo perigo aos transeuntes e
animais soltos andam livremente, deixando dejetos no passeio.

Adnalva Macena Viana e sua cunhada Terezinha Viana em festa na Chez Vous

2 Oficina
Realizou-se ontem, no Teatro Rosil Cavalcanti uma oficina de ca-

pacitação para produtores culturais com interesse em elaborar
projetos a serem inseridos no Edital de Financiamento do Mi-
croprojetos Mais Cultura. A promoção foi da Fundação Nacio-
nal de Artes (Funarte), Ministério da Cultura e Banco do Nor-
deste, em parceria com a Subsecretaria Estadual de Cultura e a
Prefeitura de Campina Grande.

Segundo Alexandre Tann Barros, coordenador Municipal de Cul-
tura, oficina semelhante já havia sido realizada em Pombal, e
Campina Grande, "por sua produção e seu potencial cultural,
não poderia ficar de fora dessa iniciativa".

2 Pujança
Campina Grande, inevitavelmente, está sempre revelando

sua marca de vanguarda e, ao mesmo tempo, tradição.
Entre os 47 cursos universitários do país, considerados
TOP, a UFCG emplacou sua presença na área de infor-
mática. Ponto para a Paraíba que, sem dúvida tem duas
capitais, ligadas por uma BR que é um "tapete", onde
paraibanos de Campina e João Pessoa deslizam seus so-
nhos, projetos e afetos, de lá para cá, de cá para lá, feste-
jando a pujança do nosso Estado. Salete Carolino e Marisa Braga prestigiando evento social

A irresistível simpatia da empresária Socorro Lima em pose para a coluna
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Agenda

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

OS NORMAIS 2  (75 mi-
nutos de duração) -  Co-
média brasileira.  Censura
14 anos - Box 4- Digital.
13:20 (exceto terças e
quintas-feiras) ,  15:15,
17:15,  19:15 e  21:15.
Box 6 - 14:20 (exceto ter-
ças 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 ME-
TRÔ  (123 minutos)  -
Ação.  . Censura 14 anos
- Box 5- 14:25 (exceto ter-
ça e quinta), 1 6 : 4 0 ,
19:00 e 21:20.
BRUNO  (79 minutos) -

Áries (21/03 a 20/04)  - Astral um
pouco menos tenso, retomando o
equilíbrio doméstico e profissional, e
finanças sob maior controle. Procure
diminuir o ritmo progressivamente,
pois saturno ainda pressiona e exige
mais racionalidade. Cuide de sua
saúde global.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - A lua
passa pelo seu signo hoje ativando a
comunicação e a capacidade de troca.
Caso trabalhe com vendas este é um
ótimo dia para a execução de projetos e
tomada de decisões. Finanças devem
ainda estar sob um olhar rigoroso, o
risco de perdas está cada vez menor.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Apesar
de o astral estar mais calmo, você deve
tomar muito cuidado com o que diz.
Energia muito alta pede que você faça
mais exercícios ou caminhadas.
Finanças continuam em ótima fase, no
entanto esteja atento a gastos
desnecessários.

Libra (21/09 a 20/10) - Nesta fase em
que o sol se esconde de você, você deve
se permitir descansar e meditar sobre os
planos para um novo ano astral que
desponta em sua vida. a energia deve
estar baixa , mas a exigência do dia a dia
um pouco pesada. Portanto, o melhor
que tem a fazer é descansar e se desligar
o máximo que puder.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Hoje você estará ainda mais voltado
para o trabalho. As preocupações
com as emoções ficam para depois.
Nesta fase você não deve deixar que
as dificuldades emocionais
atrapalhem o bom andamento de
seus negócios. procure relaxar nos
momentos de lazer.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Sol e
Saturno dão o tom desta fase. Excesso de
responsabilidade, clareza de visão,
limitação em algumas ações e definição de
metas especialmente no que diz respeito à
sua carreira e trabalho. Não permita que
decisões que tomou no passado voltem a
atrapalhar seus planos futuros.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  O
trabalho aumenta e as responsabilidades
também. Mas junto de tudo isso
aumenta também as possibilidades de
crescimento e expansão que estão
prometidas para ainda este ano. Prepare-
se para a colheita que será ótima. No
amor, promessa de ótimos momentos de
paixão.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Muito
trabalho e exigências demais podem
ameaçar seu equilíbrio. Procure não se
deixar levar por emoções mais baixas.
Trabalhe co afinco e faça o que deve
ser feito lentamente, sem estresse ou
ansiedade. Problemas nos
relacionamentos tendem a se resolver
nos próximos dias.

Touro (21/04 a 20/05)  - Instabilidade
nas finanças não devem preocupar, pois
essa energia é passageira. Amor em fase de
revisão e reestruturação pede paciência e
capacidade de compreensão. Vida
profissional prepara no astral algumas
novas possibilidades. Brevemente tudo se
manifestará no plano físico.

Leão (21/07 a 20/08)  - Pode ser que
tenha que enfrentar algum contratempo
com um irmão, parente próximo ou
vizinho nesta fase. Caso isso aconteça
você deve ajudar no que puder. O
trabalho ainda se encontra em fase de
mudanças e algumas dificuldades
podem ainda ser enfrentadas.

Escorpião (21/10 a 20/11) -  Hoje
você estará mais recluso e vai preferir
a intimidade a qualquer situação.
Caso tenha alguém tire o dia para
ficar a sós, pois as energias
prometem ótimos momentos de
amor e sensualidade. Profissão e
carreira em ótima fase possibilita
novas propostas comerciais.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Um novo
estado de ânimo faz com que você
coloque em prática projetos que já
havia desistido de dar andamento.
Prepare-se, pois a partir do mês que
vem você começará a colher os frutos
dos investimentos que vem fazendo
durante todo este ano. Procure meditar
e fazer exercícios de respiração.

Perfeito para pré-adolescentes, ‘High School Band’ pode ser visto nos cinemas de JP

Comédia.   Censura 18
anos.  Box 8 -  19:30 e
21:30.

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

HIGH SCHOOL BAND  (111
minutos) -  Comédia. Cen-
sura 12 anos - Box 3-
13:50 (exceto terça e quin-
ta), 16:20, 18:40 e 21:10.
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O teatro de

Dramaturgo ítalo argentino apresenta, hoje, em João Pessoa,
o monólogo ‘Fragmentos de Vidas Divididas’; entrada na
Estação Cabo Branco é gratuita, a partir das 18 horas

NOBERTO

dramaturgo, diretor e ator íta-
lo argentino Noberto Presta
faz apresentação, hoje, de seu

espetáculo “Fragmentos de Vidas Di-
vididas” – montado em três versões:
italiano, português e castelhano. No-
berto Presta, criador do Centro di Pro-
duzione Teatrale “Via Rosse” (Itália),
também ministrará oficina preparató-
ria para o novo espetáculo do grupo
Alfenim, “Milagre Brasileiro” (Prêmio
Myriam Muniz de Incentivo ao Teatro/
2009 da Funarte), com estreia prevista
para março de 2010, em João Pessoa.

A apresentação será às 19 horas,  na
Sala de Convenções número 2 da Esta-
ção Ciências Cultura e Arte Cabo Bran-
co. A entrada é franca e as senhas para
entrada devem ser retiradas no local com
pelo menos uma hora de antecedência.

Além dos espetáculos, Norberto Pres-
ta faz uma Demonstração de Trabalho
aberta ao público no dia 18 deste mês, às
14 horas, também na Sala Preta, do De-
partamento de Artes Cênicas da UFPB.

Esta é uma realização do Coletivo de
Teatro Alfenim, em parceria com a UFPB
e com o apoio da Estação Ciências Cul-
tura e Arte Cabo Branco, do Sebrae e da
Funjope.

Ator, diretor, pedagogo e escritor tea-

tral ítalo argentino, fundador do Centro
di Produzione Teatrale "Via Rosse" (Itá-
lia). Iniciou sua formação teatral em 1973
na Escola Municipal de Arte Dramática
e no Conservatório Nacional de Buenos
Aires (Argentina). Em 1981 participou
do Ista (International School of Theatre
Anthropology) dirigido por Eugênio
Barba. Desde 1981, trabalha na Europa,
Argentina e Brasil.

Escreveu, dirigiu e interpretou nume-
rosos espetáculos, participando de fes-
tivais na Itália, México, Argentina, Bra-

sil, Equador. Desenvolve intensa ativi-
dade formativa, colaborando com gru-
pos teatrais em vários países: Alemanha,
Itália, Argentina, Espanha e Brasil.

Os temas sociais e políticos, num tea-
tro onde a imagem e o corpo são prota-
gonistas, fazem o conteúdo e a forma de
seu trabalho. Pesquisador convidado
pela Universidade de Campinas (Uni-
camp), dirigiu no Brasil os espetáculos
"O que seria de nós sem as coisas que
não existem", do grupo Lume de Campi-
nas e “Fuga!” um projeto do Núcleo Fuga
em parceria com Lume Teatro e “Extran-
jis” (Prêmio Interações Estéticas-resi-
dências artísticas em Pontos de Cultura
da Funarte) em parceria com o ator bas-
co Ieltxu Martinez Ortueta.

Espetáculo “Fragmentos de Vidas Divididas”

De e com Norberto Presta

Data: 12/9/2009 – sábado
Horário: 19 horas
Local: Sala de Convenções número 2 da
Estação Ciências Cultura e Arte Cabo Branco.
Entrada franca (retirada de senhas com uma
hora de antecedência)

Demonstração de Trabalho com Norberto Presta
Data: 18/9/2009 – sexta-feira
Horário: 14 horas
Local: Sala Preta – Departamento de
Teatro da UFPB
Entrada franca (retirada de senhas com
uma hora de antecedência)

SERVIÇO#

O

PRESTA
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SEVERINO GOMES SOARES
(SEVERINO MELO)

Mariza (esposa), filhos, netos, genros, noras,
irmãos, cunhados e sobrinhos convidam para
assistirem a missa de 7º dia de falecimento do

inesquecível Severino Gomes Soares (Severino Melo), que será
celebrada hoje, na Igreja Santa Júlia - 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

Feiras agropecuárias serão retomadas
Governo define o calendário de exposições que até o final deste ano ocorrerão nas cidades de João Pessoa, Guarabira, Taperoá e Monteiro

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo do Estado,
com apoio de parceiros,
realizará duas exposi-

ções agropecuárias, uma ocor-
re em João Pessoa, no período
de 29 de novembro a 6 de de-
zembro, que será realizada no
Centro de Eventos e Serviços
Henrique Vieira de Melo. E o
outro evento acontecerá em
Guarabira, no Brejo, no Parque
de Exposições daquela cidade,
programada para o período de
16 a 20 de dezembro. Nesta se-
gunda-feira, 14, haverá uma
reunião na Secretaria do Desen-
volvimento da Agropecuária e
da Pesca (Sedap), com a presen-
ça do prefeito Deoclécio Moura
(PSB), para discutir a realiza-
ção da exposição da cidade de
Taperoá.

Já na cidade de Monteiro, o
Governo do Estado apoia a ex-
posição agropecuária, realiza-
da pela Prefeitura e pelo Se-
brae-PB, e agendada para o pe-
ríodo de 21 a 25 de outubro. O
secretário Rui Bezerra, da Se-
dap, tem se empenhado nas
ações do Governo do Estado em
promover o desenvolvimento
dos negócios agropecuários, em
parceria com prefeituras, Se-
brae-PB, entidades representa-
tivas de produtores e os ban-
cos do Nordeste e do Brasil.

Na retomada do calendário de
exposições e feiras agropecuá-
rias o Governo da Paraíba e par-
ceiros realizaram a 47ª Exposi-
ção Paraibana de Animais e
Produtos Industrializados - Ex-
papi, em Campina Grande, no
período de 30 de agosto a 6 de

setembro. A 47ª Expapi expôs
1.300 animais, sendo 200 bovi-
nos das raças GIR, Guzerá, Sin-
di, Nelore, 500 caprinos, 150 ca-
valos e cerca de 500 aves e 120
expositores. A Faepa - Federa-
ção da Agropecuária do Estado
da Paraíba, os Bancos do Brasil
e do Nordeste, são outros cola-
boradores dos eventos agrope-
cuários. Para a realização da 47ª
Expapi o Estado colaborou com
o repasse de R$ 167 mil, estan-
des da Sedap, Emater, Empasa e
Emepa, Delegacia Móvel da Po-
lícia Civil, equipes do Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar.

O presidente da Sociedade
Rural da Paraíba, Josenildo Al-
cântara, na abertura do even-
to, revelou que o apoio do Go-
verno do Estado às exposições
é de extrema importância, in-
dispensável à realização e su-
cesso do evento agropecuário.
A exposição de Campina Gran-
de foi realizada pela Sociedade
Rural da Paraíba e Governo do

Estado, em parceria com a Fede-
ração da Agricultura e Pecuária
da Paraíba(Faepa), Prefeitura
Municipal de Campina Gran-
de,  Sebrae-PB, Bancos do Bra-
sil e do Nordeste e Associação
Paraibana dos Criadores de
Caprinos e Ovinos (Apacco).

A cidade de Taperoá, no Cari-
ri Ocidental, e distante 250 km
da Capital, deverá sediar a 18ª
Exposição Estadual de Caprinos
e Ovinos e a 5ª Exposição das Ra-
ças Nativas Nacionais.

Neste evento, são parceiros
do Governo do Estado e da Pre-
feitura de Taperoá, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), o Sebrae-PB,
dentre outras instituições e ór-
gãos.

Segundo afirmou o prefeito
Deoclécio Moura, o Parque de
Exposições da cidade já está
sendo recuperado para a reali-
zação do tradicional evento
agropecuário que aquece a eco-
nomia da região do Cariri.

Bovinos da raça Nelore foram expostos em estande na feira de Campina Grande
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Receita libera lote de IR na 3ª feira

O

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

Na próxima terça-feira (15) a
Receita Federal irá liberar o pa-
gamento do quarto lote de res-
tituição do Imposto de Renda e
Pessoa Física - IRPF 2009. Na
Paraíba, serão R$ 3.445.066,82
em recursos que entrarão no
Estado, através da liberação do
benefício para 3021 contribuin-
tes contemplados.

Mais de 240 mil declarações
do IRPF 2009 foram entregues
à Receita Federal na Paraíba.
Ao todo, através das quatro
restituições já realizadas, R$
42.797.306,75 em recursos, já

foram devolvidos aos contri-
buintes no Estado.

De acordo com o delegado da
Receita Federal no Estado, Mar-
coni Frazão, mesmo diante de
dados tão positivos, cerca de 8
mil paraibanos se encontram
atualmente na malha fina.

RETIFICAÇÃO
"Para se legalizar, essas pes-

soas poderão consultar a pági-
na da Receita na Internet
(www.receita.fazenda.gov.br),
para verificar qual o motivo
deles estarem nessa situação e,
aí sim, fazer a retificação da de-
claração", explicou o delegado.

Nesta rodada de restituição,

Equipe paraibana de futsal
estreia com vitória em MG

a Receita pagará em todo o país
R$ 386,4 milhões a 376,5 mil
contribuintes. A correção será
de 4,01%, correspondente à va-
riação da taxa Selic entre maio
e setembro.

Em relação ao lote residual de
2008, a Receita pagará R$ 13,5
milhões a 5,3 mil contribuin-
tes. A correção será de 16,08%,
equivalente à taxa Selic de maio
de 2008 a setembro deste ano.

Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte
deverá acessar a página da Re-
ceita ou ligar para o número
146. O dinheiro será deposita-
do na conta dos contribuintes
no dia 15.

Serviço do Detran será mais
ágil com nova tecnologia

Numa partida emocionante
e que só foi decidida na prorro-
gação, depois de um empate em
4x4 no tempo normal, a equipe
de futsal masculino do Colégio
Alice Coutinho, de Campina
Grande, estreou com vitória
por 7x5 sobre o representante
de Minas Gerais, na primeira
etapa das Olimpíadas Escola-
res do Brasil, nessa sexta-feira
de manhã (11), na categoria 12-
14 anos.

O jogo foi realizado no giná-
sio poliesportivo de Poços de
Caldas (MG). Os gols da vitória
do Colégio Alice Coutinho fo-
ram marcados por Ronney (2),
Jacó (2), Igor, Lucas e Ruan.
Com o resultado, o time parai-
bano ganha força para se clas-
sificar à fase seguinte das Olim-

píadas Escolares no futsal mas-
culino.

Na partida desta sexta-feira,
o time do colégio campinense
encerrou o primeiro tempo per-
dendo pelo placar de 3x1. Com
garra e determinação, os atle-
tas mudaram a história do jogo
na segunda etapa, que termi-
nou com o empate em 4x4. Na
prorrogação, mais uma vez a
Paraíba mostrou raça e acabou
vencendo na estreia por 7x5.

No primeiro jogo do Alice
Coutinho, o técnico Giovanni
Silva utilizou os seguintes atle-
tas: Marcelo, Danilo, Kelvin,
Wesley, Gabriel, Igor, Ronney,
Lucas, Jacó e Ruan. Neste sába-
do, às 14h30, o Colégio vai en-
frentar o representante do Rio
de Janeiro.

Karine Tenório
DA CODATA

Os analistas de sistemas da
Companhia de Processamento
de Dados do Estado da Paraíba
(Codata), que estão à disposição
do Departamento Estadual de
Trânsito da Paraíba (Detran-
PB), agora vão trabalhar com um
novo ambiente computacional,
o Natural/Adabas. Durante esta
semana, a Companhia promo-
veu a interação entre os funcio-
nários e os analistas seniores da
empresa alemã Software AG,
detentora da tecnologia.

Em uma reunião realizada no
Centro de Processamento de

Dados da Companhia (CPD), os
analistas que atuam no Detran
tomaram conhecimento de
como a nova tecnologia vai in-
fluenciar no dia-a-dia do órgão.
O gerente de suporte Marcos
Alves disse que os analistas vão
trabalhar com o que há de mais
novo em linguagem de progra-
mação. "Com o Natural/Ada-
bas, os trabalhos realizados no
Detran ganham mais agilida-
de, capacidade de armazena-
mento e processamento de da-
dos, além de versatilidade. Os
analistas terão, por exemplo,
mais condições de desenvolver
novos sistemas e serviços no
site do órgão", informou.


