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Discografia oficial dos Beatles é lançada em CDs remasterizados. P. 15mais

Numa entrevista exclusiva à BBC sobre o colapso do sistema financeiro, o presidente fez duras críticas ao G-8 e
outros organismos internacionais. Segundo Lula, os países ricos não cuidaram da regulamentação do mercado. P.  11

Lula culpa países ricos pela crise
econômica que afeta o mundo

Paraibano de 14 anos é prata nas Olimpíadas Escolares em Minas Gerais P. 13"

Cartão do SUS para mais de 3 milhões
Na Paraíba, o documento facilita o atendimento
de 98% da população na área de saúde. P. 8

"

David Fernandes
assume a Cultura
e quer dialogar
com os artistas
O novo subsecretário de
Cultura substitui o artista
plástico Flávio Tavares, que
passou pouco mais de
cinco meses no cargo.
Entre as suas metas, está a
implantação do Memorial
Sivuca e do Museu da
Cidade. P. 5

"

DIVULGAÇÃO

  MARCOS RUSSO   ANTÔNIO DAVID/SECOM

"DIA ‘D’ CONTRA A PÓLIO
TERÁ REFORÇO DAS
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
E FILANTRÓPICAS P.24
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Água nas cisternas
Ministério de Desenvolvimento So-
cial vai prosseguir, este ano, com o
Programa Cisternas, coordenado
pela Secretaria Nacional de Segu-

rança Alimentar e Nutricional. A intenção des-
sa iniciativa é acelerar o atendimento da po-
pulação do semi-árido nordestino e garantir o
acesso à água potável.

A informação que se tem, do Ministério, in-
dica a construção de 197 mil cisternas, até o
ano passado, beneficiando aproximadamente
1 milhão de pessoas. Este programa do gover-
no federal, com parceria do Estado e municí-
pios, deu substancial ajuda numa questão que
afeta a todos – o armazenamento de água
potável.

O programa também difunde a tecnologia
de cisternas como uma solução simples, barata
e que traz benefícios à população. A ação esta-
belece como público alvo as famílias rurais. Pro-
põe-se ainda à capacitação para que elas pos-
sam gerir os recursos hídricos e aprendam com
a convivência na região do semi-árido.

O Ministério de Desenvolvimento Social con-
templa, em 2009/2010, os seguintes municípi-
os paraibanos: Aroeiras, Barra de Santa Rosa,
Barra de Santana, Barra de São Miguel, Bo-
queirão, Cacimbas, Camalaú, Caraúbas, Con-
go, Coxixola, Cubati, Fagundes, Frei Martinho
e Gado Bravo.

Serão beneficiados também: Itatuba, Juazei-
rinho, Juru, Nova Palmeira, Ouro Velho, Pe-
dra Lavrada, Picuí, Prata, Santana de Man-

O
gueira, São Domingos do Cariri, São José de
Caiana, São José dos Cordeiros, São Sebastião
do Umbuzeiro, Seridó, Soledade, Sossego,
Taperoá, Tenório, Zabelê.

Essas prefeituras foram convocadas pela
Secretaria de Desenvolvimento Humano do
governo do Estado com o objetivo de alocar os
recursos financeiros para construção das cis-
ternas. Com os projetos elaborados, abre-se o
caminho para a vinda dos recursos financei-
ros do governo federal.

A Secretaria de Desenvolvimento Humano
colocou à disposição a equipe técnica da Co-
ordenação do Programa de Cisternas para a
elaboração da proposta técnica. Os municípi-
os contemplados devem seguir o roteiro e se
habilitarem para a construção das cisternas.

A cisterna de placas, hoje em dia, já se tor-
nou uma tecnologia popular. Mas muitas fa-
mílias rurais ainda não dispõem desse meio
de captação de água da chuva. Falta-lhes in-
formação adequada para solicitar esse direito.
No semi-árido, a população rural é de baixa
renda e sofre com os efeitos das estiagens pro-
longadas.

Os prefeitos da região do semi-árido sabem
disso. É no meio rural, a partir do verão, que
geralmente começa neste mês de setembro,
que se observa os obstáculos para o armaze-
namento de água potável. Como se refere à
música, é uma agonia carregar água todo dia.
A cisterna armazena água limpa e pode ser
feita junto a moradia.

“Paraíba democrática, terra amada”

Tambaba vai sediar o 7º
Encontro de Naturismo

O 7º Encontro
Brasileiro de
Naturismo acontece
de 1º a 4 de outubro,

na Praia de Tambaba, no Conde, Litoral
Sul do Estado. O evento deve reunir cerca
de 500 participantes. Delegações de outros
países também são esperadas, como da
Itália, que já confirmou presença. A
abertura oficial do evento será na Pousada
Naturista Colina dos Ventos, no distrito do
Gurugi. O evento terá atrações esportivas
como um campeonato naturista de surf,
atividades culturais com exposições de
artes plásticas, a apresentação de músicos
e biodança.

Taxa de juros para pessoas
físicas apresenta queda
A taxa de juros para pessoas físicas caiu
em agosto para o menor patamar desde
1995, segundo a Associação Nacional de
Executivos de Finanças. A taxa média, que

engloba todos os tipos de crédito
oferecidos pelo mercado, ficou em 7,08%
em agosto, contra 7,21% no mês de julho.
Isso significa que o encargo anual caiu de
130,58% para 127,25% de um mês para
o outro. Das seis linhas de crédito para
pessoas físicas, somente o cartão de
crédito manteve inalteradas suas taxas de
juros em agosto.

Ciee oferece 4 vagas
para universitários
O Centro de Integração Empresa Escola
está oferecendo quatro vagas de estágio
para estudantes de nível superior em
João Pessoa. As vagas são para os
cursos de Eletrotécnica, Administração e
Ciências Contábeis. A remuneração varia
entre R$ 250,00 e R$ 465,00 mais auxílio
transporte. O Ciee fica na Avenida Epitácio
Pessoa, nº 2346

Chapa 1 vence a eleição
em Sindicato na Capital
Depois de dois dias de votação, já que na

sexta-feira (11) não se atingiu o quórum
mínimo para dar início a apuração dos
votos, o atual presidente do Sindicato dos
Comerciários da Grande João Pessoa,
Rogério Braz, foi reconduzido ao cargo
respaldado pela ampla maioria dos 2.478
votos. A Chapa 1 liderada por Rogério
conseguiu a vitória com 1.651 votos
contra apenas 686 votos da Chapa 2.

Sine oferece 54 vagas
em diferentes áreas
O Sistema Nacional de Empregos da
Paraíba  está disponibilizando 54 vagas
de emprego para 10 diferentes áreas de
trabalho. Sendo 20 delas para portado-
res de necessidades especiais. São
oferecidas oportunidades para vagas
para auxiliar de crédito, auxiliar
eletrônico, chapeiro, chefe de cozinha,
confeiteiro, encanador, garçom,
marceneiro, pizzaiolo e vigilante. O Sine
está localizado na Avenida Almeida
Barreto, nº 520, Centro, por trás do
Mercado Central.

Das pesquisas que fazemos diariamente para au-
las, artigos e palestras, pinçamos algumas ocorrên-
cias que denotam como o consumidor, mesmo prote-
gido por um bom Código, ainda sofre com as artima-
nhas e a má-fé de determinados fornecedores:

1. Fim de plano de saúde dificulta pré-natal de con-
veniada. Grávida de quatro meses, Patrícia da Silva
Júlio afirma não conseguir fazer pré-natal adequado
porque não encontra médicos e laboratórios creden-
ciados pela operadora de saúde contratada. A em-
presa enfrenta problemas financeiros insolúveis, se-
gundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar). Por essa razão, em fevereiro a agência obrigou o
plano a transferir toda a sua carteira - cerca de 300
mil clientes - a outras operadoras. O site da empresa
informava há alguns dias que os conveniados serão
incorporados por outro Plano de Saúde. Patrícia teve
de trocar de médicos, maternidades e laboratórios,
pois estes não atendem mais por rescisão de contra-
to por falta de pagamento.

2. Banco cobra dívida pelos vizinhos. Com dívida
no HSBC, Elizio Domingues afirma que o banco "liga
para meus vizinhos para me cobrar. Nunca disponi-
bilizei nenhum telefone a não ser os meus para efeito
de cobrança, o que gera um constrangimento enor-
me para mim". Pelo artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, inadimplentes não podem ser expos-
tos ao ridículo, nem cobrados indevidamente.O
HSBC, procurado pela reportagem, disse que conta-
tou Domingues para negociar a dívida. Mas não in-
formou, nem ao cliente nem ao Jornal, como obteve o
telefone de vizinhos e que ações tomaria a respeito
do caso.

3. Empresa não entregou cama. A Tok & Stok des-
cumpriu dois prazos para entregar uma cama, diz a
empresária Denise Pinto da Silva. Ela comprou o pro-
duto em 28 de fevereiro, para o filho. A empresa, afir-
ma, se comprometeu inicialmente a entregar a cama
em 6 de março. Depois, mudou para o dia 25. Denise
tornou a reclamar -e conseguiu que o prazo fosse
reduzido para o dia 10, após a empresa atribuir o
atraso a problemas com o fabricante. A cama, po-
rém, não chegou. A Tok & Stok diz que cancelou a
compra a pedido.

4. Cliente reclama de demora no atendimento. A
central de atendimento da seguradora Porto Seguro
levou mais de 20 minutos para atender à ligação do
empresário Milton Turolla Júnior. A lei estabelece que
a espera não pode ultrapassar um minuto. O empre-
sário procurou a empresa para consertar o vidro do
carro. "Vale checar e constatar o "parto" que é ter um
atendimento dentro do tempo estabelecido pela lei."
A seguradora disse que procurou o cliente para es-
clarecer o caso e afirmou que a demora foi um caso
isolado e o reparo do vidro já foi realizado.

5. Loja atrasou entrega de presentes de casamento.
Dois meses após seu casamento, a consultora Ângela
Lucas disse não ter recebido, até o início de março,
presentes que estavam em uma lista da loja por eles
escolhida. "Trocamos alguns produtos que tinham
acabado [no estoque da empresa], mesmo achando
um absurdo. Se escolhemos algum presente, é por-
que gostamos deles. E, se nossos convidados com-
praram, eles deveriam ter separado para nos entre-
gar. A empresa informou que todos os produtos já
foram entregues à cliente Ângela Lucas, que aceitou
receber itens similares àqueles fora de linha.

Consumidor sofre...

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

PRF inscreve candidatos
até a próxima sexta-feira

Com exceção dos Estados de Mato Grosso, Pará e Acre, estão sendo oferecidas
750 vagas em todo o Brasil, sendo que desse total quatro são para a Paraíba

CONCURSO PÚBLICO

Rio - No 11 de novembro de 1955, Café Filho, presi-
dente da República, internou-se em um hospital ale-
gando problemas cardíacos. Era parte de um golpe para
impedir a posse de Juscelino, que havia ganho as elei-
ções de 3 de outubro, derrotando o general Juarez Tá-
vora, da UDN-PL

Carlos Luz, do PSD de Minas e presidente da Câma-
ra assumiu a presidência da República e  demitiu do
ministério da Guerra o general Lott, que era contra o
golpe. De madrugada, Lott e o general Denis puseram
as tropas na rua e não passaram o ministério para o
general Fiúza de Castro.

A Câmara reuniu-se, aprovou os impeachments de
Café Filho e Carlos Luz e pôs Nereu Ramos, presiden-
te do Senado, lá no Catete.

Os tanques de "palott"

NEREU
Antonio Balbino, governador da Bahia, amigo de Ne-

reu, veio ao Rio visitá-lo. Nereu acabava de receber
uma carta de Café Filho comunicando-lhe que ia reas-
sumir a Presidência. Mas o General Denis, comandante
do Iº Exército, já havia mandado cercar a casa de Café
para ele não sair de lá.

Quando Balbino chegou ao Catete, o general Lima
Bryner, chefe da Casa Militar de Nereu e muito
amigo de Balbino, pediu-lhe que convencesse Ne-
reu a não devolver o governo a Café. Nereu foi cla-
ro:

- Só vou agir dentro da lei. O Café, através de Pra-
do Kelly e Adauto Cardoso, entrou com mandado
de segurança junto ao Supremo Tribunal. Se o STF
conceder o mandado, entrego o governo e volto para
o Senado.

*Sebastião Nery jornalista e escritor

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

uem deseja ingressar
nos quadros da Polícia
Rodoviária Federal

ainda tem uma chance de efe-
tuar sua inscrição até a próxi-
ma sexta-feira, dia 18. O can-
didato deve ter nível superior
em qualquer área e carteira de
habilitação categoria "B" ou
superior.

O valor da taxa de inscrição é
de R$ 100,00 e o cadastro deve
ser feito exclusivamente pelo
site www.funrio.org.br. Estão
sendo oferecidas 750 vagas em
todo o Brasil - com exceção dos
Estados de Mato Grosso, Pará e
Acre -, das quais quatro para a
Paraíba.

As inscrições, que deveriam
se encerrar no dia 11, foram
prorrogadas e a prova objeti-
va será realizada no dia 18 de
outubro nas seguintes capitais:
Rio Branco, Maceió, Manaus,
Macapá, Salvador, Fortaleza,
Brasília, Vitória, Goiânia, São
Luís, Belo Horizonte, Campo
Grande, Cuiabá, Belém, João
Pessoa, Recife, Teresina, Curi-
tiba, Rio de Janeiro, Natal, Por-
to Velho, Boa Vista, Porto Ale-

#
As inscrições, que
deveriam ser
encerradas no dia 11
deste mês, foram
prorrogadas. A prova
objetiva será realizada
no dia18 de outubro

Cleane Costa
REPÓRTER

gre, Florianópolis, Aracaju, São
Paulo e Palmas.

O concurso da PRF será
composto de duas fases: a pri-
meira fase constará de quatro
etapas: prova objetiva e reda-
ção, exame de capacidade fí-
sica, avaliação psicológica,
avaliação de saúde; e a segun-
da fase, o curso de formação
profissional. A primeira fase
será realizada na cidade esco-
lhida pelo candidato.

A participação no curso de
Formação Profissional impli-
cará no compromisso do aluno
em permanecer em efetivo exer-
cício no cargo pretendido pelo
período mínimo de dois anos,

sob pena de pagamento de in-
denização das despesas expen-
didas pela União com a forma-
ção e preparação.

A prova objetiva será com-
posta de questões do tipo múl-
tipla escolha, sendo que cada
questão conterá cinco opções
de resposta e somente uma
correta. A prova exigirá co-
nhecimentos básicos - Língua
Portuguesa, Raciocínio Lógi-
co, Conhecimentos de Infor-
mática e de Física - e específi-
cos - Legislação de Trânsito,
Direção Defensiva, Noções de
Direito e Primeiros Socorros,
além da Redação sobre um
tema da atualidade.

A jornada de trabalho é em
regime de escala de reveza-
mento, com carga horária de 40
horas semanais. A remunera-
ção inicial é de R$ 5.620,12 e o
servidor terá direito a auxílio-
alimentação no valor de R$
161,99.

O prazo de validade do con-
curso será de um ano, podendo
ser prorrogado pelo mesmo
período, contado a partir da
data de homologação do resul-
tado final da primeira turma
do curso de Formação.

Q

BALBINO
Lott soube da conversa, chamou Balbino:
- Vá conversar com o presidente do Supremo.
Balbino foi. O velhinho estava em casa, noite alta, já

de pijama. Vestiu-se rápido, foi receber Balbino na sala:
- Ministro, o país está vivendo um momento difícil.

Compreenda. A casa do Café está cercada. O Catete está
cercado. Se Café ganhar o mandado de segurança, Ne-
reu não vai poder passar o governo.

- Governador, mas o mandado de segurança está em
pauta para amanhã. Se o Tribunal conceder, o Café vai
reassumir.

SUPREMO
Balbino levantou-se para sair, jogou o ultimo argumento:
- Ministro, compreenda a situação. Enquanto se fecha

o Legislativo, ainda se entende. Mas, e se o Judiciário for
fechado? Para onde vamos?

O presidente do Supremo despediu-se de Balbino,
passou para o gabinete, pegou um telefone vermelho,
daqueles de gancho, velhíssimo, e começou a ligar para
os outros, falando baixinho, cochichando.

No dia seguinte, o mandado de segurança não entrou
em pauta. Café Filho não voltou, Carlos Luz não voltou.
No dia 31 de janeiro, Nereu Ramos deu posse a Jusceli-
no, como mandava a Constituição.
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José Lins do Rego é
homenageado em JP

Teatro, dança e exibição da Orquestra Sinfônica Infantil lembraram os 52 anos do escritor
no Espaço Cultural que teve participação de estudantes de escolas públicas e privadas

Museu exibe mais de cinco mil volumes do poeta no Espaço Cultural

presentações de espe-
táculo teatral, de dan-
ça, de fantoches e da

Orquestra Sinfônica Infantil
(sob regência de Norma Roma-
no) e a exibição de documen-
tário marcaram, no dia de on-
tem, no Espaço Cultural, na ci-
dade de João Pessoa, às home-
nagens à memória do escritor
paraibano José Lins do Rego,
para lembrar os 52 anos de sua
morte, completados no sába-
do (12), dentro da 27ª Semana
Cultural dedicada ao poeta. O
evento atraiu estudantes de
escolas públicas e particulares
da Capital. Já o Museu Zé Lins,
instalado no local, poderá ser
visitado pelos estudantes das
12 horas às 18 horas e, no próxi-
mo final de semana, no período
das 14 horas às 18 horas.

No turno da manhã, a pro-
gramação foi aberta, no cine-
teatro Banguê do Espaço Cul-
tural, com a apresentação da
peça "O Pássaro e o Poeta", com
texto e direção de Waleska Pi-
cado e direção musical de Car-
los Anísio. Depois, houve a exi-
bição do documentário "O Me-
nino e a Bagaceira", do cineas-
ta Lúcio Vilar, sobre o ator Sá-
vio Rolim - artista que, quan-
do criança, estrelou o longa
metragem "O Menino de Enge-
nho", baseado no livro homô-
nimo de José Lins do Rego. E,
na sequência, os estudantes vi-
sitaram o museu, que homena-
geia o escritor paraibano.

De tarde, a programação foi
retomada com a exibição, a
partir das 14 horas, no Banguê,
do documentário de Lúcio Vi-
lar sobre o ato Sávio Rolim.
Depois, houve a apresentação
- com direção e coreografia de

A
  BRANCO LUCENA

Lilian Farias - do grupo de bal-
let Dança Livre, da Escola de
Dança do Espaço Cultural, com
a música "Feitiço da Vila", au-
toria de Noel Rosa - canção
que, de acordo com a diretora
do Museu José Lins do Rego,
Maria Arminda Guimarães, o
escritor paraibano apreciava.

A programação prosseguiu
com apresentações da Orques-
tra Sinfônica Infantil da Paraíba
e de um espetáculo de fanto-
ches, por integrantes do gru-
po da Biblioteca Infantil da
Fundação Espaço Cultural.
Nesta peça, um boneco - o mo-
leque Ricardo - trava um diá-
logo com o outro, representan-
do o escritor Zé Lins.

A diretora do Museu José Lins
do Rego, Maria Arminda, des-
tacou a importância do escri-
tor paraibano para a literatu-
ra brasileira, acrescentando

que a Semana Cultural objeti-
va divulgar a vida e obra do
autor. "José Lins é a essência do
Nordeste e sua obra não foi boa
apenas no romance, mas tam-
bém nas crônicas. Ele é tudo
para o Brasil e o Nordeste,
do qual retratou o ciclo da
cana-de-açúcar", disse ela.

Inaugurado no Espaço Cultu-
ral no dia 19 de abril de 1985, o
Museu José Lins do Rego reúne
mais de cinco mil volumes, ca-
talogados e informatizados, do
acervo do escritor, que nasceu
no dia três de junho de 1901, no
Engenho Corredor, no muni-
cípio de Pilar, e morreu no dia
12 de setembro de 1957, no
Hospital dos Servidores do
Estado, no Rio de Janeiro. São
livros, documentos, cartas,
etc., enriquecido com fotogra-
fias, telas, comendas e objetos
pessoais do escritor.

Educação avalia a gestão com gerentes

Uma reunião para avaliar os
seis meses de administração foi
realizada, na manhã dessa se-
gunda-feira (14), no Salão Rosa
do Palácio da Redenção, em
João Pessoa, com os gerentes
dos 12 Centros Regionais de
Educação e Cultura. O encon-
tro foi presidido pelo secretá-
rio de Estado da Educação e
Cultura (SEEC), Francisco de
Sales Gaudêncio.

Durante a reunião, os geren-

tes puderam relatar os proble-
mas de cada regional, tirar dú-
vidas e discutir as soluções que
serão aplicadas para levar a
cada Região de Ensino, na bus-
ca por uma educação de quali-
dade no Estado. A execução dos
programas dos 200 dias letivos
nas escolas da rede estadual e a
elaboração do programa do ano
letivo de 2010 também foram
debatidos durante o evento.

O encontro prosseguiu no pe-
ríodo da tarde, a partir das 14h,
quando os gerentes se reuniram
na Secretaria da Educação para

discutir Pró-Letramento, ProJo-
vem Urbano, Brasil Alfabetiza-
do e Conselhos Escolares. Na
manhã desta terça-feira (15), em
outra reunião, os gerentes dis-
cutem o Programa Pré-Vestibu-
lar, Ensino Médio Inovador e
Comunicação do Setor de Mo-
vimentação Pessoal. Participa-
ram também da reunião no Pa-
lácio da Redenção, a secretária
executiva de Estado da Educação
e Cultura, Emília Augusta Lins
Freire, a subsecretária Cristhia-
ne Loureiro e o subsecretário de
Cultura, David Fernandes.

Guilherme Cabral
REPÓRTER

Janildes Andrade
DA SEC

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

Está programado para o dia 8 de outubro, a inaugura-
ção do primeiro hotel resort da Paraíba. Trata-se do Mus-
sulo Beach Resort, um empreendimento turístico de gru-
po angolano com uma totalidade de 102 Bangalôs, no
chamado Polo Turístico da praia de Carapibus, municí-
pio do Conde, ocupando uma área de 95.910m2 e ofere-
cendo 80 empregos diretos. O Polo Turístico é um proje-
to do Governo do Estado e do município do Conde, que
tem como principal objetivo para seu desenvolvimento,
a captação de investimento estrangeiro para o desenvol-
vimento turístico da região. Outros dois hotéis também
estão sendo construídos: o Vista Morena, na praia de
Carapibus, com 116 apartamentos e 17 bangalôs e equi-
pado com minicampo de golfe, piscinas, quadras poli es-
portivas, quadra de tênis, sauna, academia de ginástica e
o Tabatinga Residence Service, do Grupo Imperial, na
praia de Tabatinga, com 124 apartamentos e infraestru-
tura de um hotel 5 estrelas.  Para o prefeito do Conde,
Aluízio Régis, o chamado litoral sul maravilha da Paraíba
tem projeto para disponibilizar 5 mil leitos, o que vai
rivalizar com João Pessoa e Campina Grande como o
grande polo do turismo na Paraíba.

Inauguração do primeiro
resort da Paraíba

Emprego em navio
A Associação Brasileira de Representantes de Empresas Ma-

rítimas (Abremar) está recrutando pessoas para trabalhar em
um dos 14 transatlânticos que virão ao Brasil. São 9.862 empre-
gos de assistentes de navios nas funções de copeiros, atenden-
tes, garçons, arrumadeiras e outros. A idade é de 18 a 32 anos. É
necessário falar inglês fluentemente. Os contratos tem duração
de 3 meses, podendo ser estendido até 18 meses. O salário é
pago em dólares e inclui direito a alimentação e hospedagem.
Maiores informações: www.abremar.com.br

Classe A e Brocker Turismo
Com uma palestra do gerente comercial da Brocker Turismo,

Leandro de Oliveira, que veio especialmente de Gramado (RS), a
operadora de turismo paraibana Classe A, de Bruno e Breno Mes-
quita, reuniu os agentes de viagem da Paraíba para um jantar no
restaurante Sal & Brasa e divulgação dos pacotes turísticos para o
Rio Grande do Sul. Na ocasião foi lançada uma promoção para
quem vender mais os pacotes da Brocker Turismo, que agora ocu-
pa o lugar da CVC como patrocinadora do Natal Luz e que inovou
vendendo os ingressos para o maior espetáculo natalino do Brasil
direto através da operadora de turismo aos agentes de viagem.
Com sorteio de brindes e lauto jantar, o evento atingiu pleno êxito.

Wup!
A empresa turística parai-

bana Wup!, criada em 2008,
se encontra em modernas
instalações em Manaíra (Av.
Monteiro da Franca, 513) e
agora conta em seu quadro
com o trabalho competente
de Nany Silveira (ex-Lucky).
Ligada à empresa Wilson,
concessionária de transpor-
te público municipal que atua
em João Pessoa desde 1959, a
Wup!,   possui sede na Capi-
tal paraibana e filial em São
Paulo.  Como operadora de
turismo oferece pacotes tu-
rísticos para todo o Nordes-
te, tendo como diferencial o
turismo receptivo em João
Pessoa, Natal e Recife. No co-
mando da empresa o jovem
Anderson Wilson.

Fumar em
carro com criança
Entrou em vigor na pro-

víncia de Ontário, a mais
populosa do Canadá, uma
lei que proíbe o fumo em ve-
ículos que estejam transpor-
tando crianças. A multa é de
250 dólares (cerca de R$ 400).
A mesma lei já existe nos
EUA, notadamente nos esta-
dos de Arkansas, Califórnia,
Luisiana e Maine. Segundo o
Ministério da Saúde cana-
dense, a concentração de fu-
maça nos veículos de fuman-
tes é quase 30 vezes maior
do que nas casas, e a fumaça
nos automóveis constitui a
principal fonte de tabagismo
passivo para as crianças, daí
a proibição.
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David Fernandes é empossado na
Subsecretaria de Cultura da Paraíba

Governador do Estado dá posse ao novo secretário que tem como meta principal o diálogo com segmentos sociais e acadêmicos estaduais

José Nunes
REPÓRTER

governador do Esta-
do garantiu integral
apoio às metas apre-

sentadas pelo novo subse-
cretário de Cultura, David
Fernandes, para incremen-
tar o setor na Paraíba nos
próximos anos. Ao tomar
posse na manhã dessa se-
gunda-feira (14) no Palácio
da Redenção, em substitui-
ção ao artista plástico Flá-
vio Tavares, ele apresentou
como proposta principal
um diálogo permanente
com os segmentos sociais e
acadêmicos e a busca de
apoio financeiro para sua
efetivação.

 A realização de uma con-
ferência estadual de cultu-
ra, a criação de um portal
onde constarão informações
para os produtores e agen-
tes, afora um permanente
diálogo com os órgãos liga-
dos à Secretaria de Estado
da Educação e Cultura
(SEEC), foram outros proje-
tos que o subsecretário elen-
cou como prioritários. Vai
ser lançado um edital desti-
nado às produções de cine-
ma, além da busca de solu-
ções para as pendências ju-
rídicas do Fundo de Incenti-
vo à Cultura (Lei do FIC).

MUSEU E MEMORIAL
 Segundo afirmou David

Fernandes, é meta a criação
de mais 20 novos Pontos de
Cultura no Semiárido, numa
parceria com o Ministério
da Cultura. A implantação
do Museu da Cidade Impé-
rio e República e mais o Me-
moria l  S ivuca  são  duas
propostas que vão receber
atenção especial, inclusive
contando com a colabora-
ção do artista plástico Flá-
vio Tavares.

 O resgate do cordel, com
a criação do Museu Leandro
Gomes de Barros, a realiza-
ção da Bienal do Livro no
próximo ano, a implantação
do Vale Cultura (que garan-
te a aquisição de livros pe-
los professores para melhor
exercerem suas atividades),
entre outras propostas fo-
ram aprovadas pelo gover-
nador do Estado.

O

A restauração da Fazenda
Acauã,  no município de
Aparecida, será transfor-
mada em Memorial do Ser-
tão e, em longo prazo, ocor-
rerá a instalação da TV Cul-
tura da Paraíba, num tra-
balho de parceria entre a
Secretaria da Comunicação
e a Rádio Tabajara.

 A edição da Enciclopédia
da Paraíba é outro projeto
anunciado pelo novo subse-
cretário da Cultura, como
forma das pessoas conhece-
rem todas as bandeiras dos
municípios paraibanos.  "Va-
mos assumir integralmente
o plano de cultura apresen-
tado pelo secretário David
Fernandes e esperamos con-
tar com todos os segmentos;
vamos buscar parcerias
para executar as obras na
área cultural", afirmou o go-
vernador,  acrescentando
que a determinação é inici-

ar a execução dessas ações
imediatamente.

 O governador destacou o
trabalho executado por Flá-
vio Tavares no curto perío-
do em que esteve à frente da
Subsecretaria da Cultura,
citando projetos por ele en-
caminhados junto ao Minis-
tério da Cultura, como a re-
tomada do Museu da Cida-
de Império e República.

MEIO ACADÊMICO
E sobre o novo auxiliar do

seu Governo, o governador
ressaltou ser uma boa aqui-
sição " já que se trata de
uma pessoa com excelente
relacionamento nos meios
acadêmicos e culturais da
Paraíba".

"Temos confiança em ven-
cer os desafios, porque o go-
vernador do Estado tem rei-
terado seu apoio para a cul-
tura. Tem o firme compro-
misso de buscar atender as
singularidades dos municí-
pios", afirmou David Fer-
nandes.

 Flávio Tavares disse que
estava honrado em conti-
nuar participando do Gover-
no como auxiliar na implan-
tação dos Museus da Cidade
e do Sivuca. Justificou sua
saída por conta da falta de
tempo para conciliar as ati-
vidades de artista plástico
com a execução das ações na
Subsecretaria.

David Fernandes assinou ontem ato de posse no Palácio da Redenção

  SECOM

#
Algumas das metas são
a realização de uma
conferência estadual de
cultura e a criação de
um portal destinado a
agentes e produtores

Lançamento do evento
é adiado para o dia 25

O lançamento do Prêmio
AETC-JP de Jornalismo
2009, previsto para hoje
(15),  foi  adiado para o
próximo dia 25 de setem-
bro. O prêmio, que home-
nageia esse ano o jornalis-
ta Biu Ramos, será lança-
do na sede da Associação
Paraibana de Imprensa -
API, a partir das 8h, du-
rante um café da manhã.
Na ocasião, serão divulga-
dos os detalhes da nova
edição, como valores das
premiações, categorias,
prazo de inscrição, nome
dos patrocinadores e data
de realização da festa.

O adiamento do lança-
mento foi uma decisão da
comissão organizadora do
concurso para melhor de-
finição de alguns detalhes
da premiação. A comissão
é composta pelo diretor-
executivo da Associação
das Empresas de Trans-
portes Coletivos Urbanos
de João Pessoa (AETC-JP),
Mário Tourinho, pela as-
sessora de imprensa da
entidade, jornalista Eliane
Sobral, e pelos empresá-
rios do setor de transpor-
te urbano.

MOTIVO
De acordo com o dire-

tor-executivo da AETC-JP,
o adiamento se deu por
um motivo justificável.
"Em consenso com a dire-
ção da API resolvemos
adiar por alguns dias o
lançamento do prêmio
para que pudéssemos de-
finir melhor todos os de-
talhes e ainda dar tempo
da nova direção da Asso-
ciação, que foi recente-
mente empossada no úl-
timo dia 2 de setembro, ter
tempo de organizar a 'Casa'
para receber a categoria e o
nosso homenageado desse
ano durante o evento", jus-

tificou Mário Tourinho.
A atual presidente da

API, Marcela Sitônio, fa-
lou da parceria da API e
do Sindicato e Associa-
ção das  Empresas  de
Transportes  Colet ivos
Urbanos de João Pessoa
(Sintur-JP e AETC-JP) no
lançamento do evento,
que já ocorre pelo segun-
do ano consecutivo na
sede da API.

 "É um grande privilé-
gio para a API poder co-
laborar e sediar mais
uma vez o lançamento do
Prêmio AETC-JP de Jorna-
lismo, que é uma iniciati-
va louvável do setor de
transporte da Capital ,
que o promove, e que de-
veria servir de exemplo
para outros segmentos.
Visto que, esse prêmio é
hoje único estímulo que a
categoria tem para pro-
duzir um material jorna-
lístico de qualidade e de
ter uma visibilidade e
valorização do seu traba-
lho e tudo isso de forma
democrática, pois o tema
do concurso não foca o
transporte, dando opor-
tunidade para que pro-
fissionais de várias edito-
rias possam participar",
afirmou Marcela.

Promovido pelo Sin-
dicato e Associação das
Empresas de Transpor-
tes Coletivos Urbanos
de João Pessoa (Sintur-
J P  e  A E T C - J P )  d e s d e
2002, o prêmio, que já se
encontra em sua 8ª edi-
ção, é denominado pela
própria categoria parti-
cipante como o "Oscar
da Imprensa Paraiba-
na".  O concurso deste
ano terá novamente o
apoio da Empresa (do
segmento de Bilhetagem
Eletrônica) como co-pa-
trocinadora.

PRÊMIO AETC-JP DE JORNALISMO
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Inadimplência cai no comércio varejista
A CDL informou que o número de consumidores que entraram em agosto no SPC foi de 3,2 mil contra 10.464 no mesmo período do ano passado

ma pesquisa divulgada
ontem pela Seresa Expe-
rian revelou que a

inadimplência do consumidor
no Brasil registrou uma queda
de 5,1% em agosto, em compa-
ração ao mês  anterior,  sendo
considerada a maior desde
maio. Na comparação anual, a
evolução no mês passado foi de
7%, mesmo patamar da relação
entre julho de 2009 e 2008.

No comércio varejista de João
Pessoa, segundo informou a
Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL), o número de consumi-
dores que entraram no Sistema
de Proteção ao Crédito (SPC) no
último mês foi de 3,2 mil con-
tra 10.464 no mesmo período
do ano passado. Já o número de
consumidores que reabilita-
ram o crédito na Capital em
agosto deste ano ficou abaixo
do ano passado.

 Foram excluídos 39,1 mil

pessoas do SPC no último mês
contra 61,9 mil em agosto de
2008. Os números do SPC não
levam em consideração a
inadimplência nas compras
realizadas com cartão de cré-
dito e nos empréstimos bancá-
rios (pessoal e cheque especial),
mas apenas em carnês, cheques
e nos cartões personalizados
das lojas de departamento.

De acordo com o presiden-
te da Câmara de Dirigentes
Lojistas de João Pessoa (CDL-
JP), Jurandir Guedes Vascon-
celos, essa oscilação ocorre,
porque muitos lojistas acu-
mulam os casos de inadim-
plência para enviar ao SPC ao
mesmo tempo.

"Essa diferença de um mês
para o outro é bastante co-
mum, porque muitos lojistas
acumulam os débitos no
aguardo de que os clientes qui-
tem os seus débitos e somente
informam ao SPC quando es-
tes não se interessam em qui-
tá-los", comentou.

Teresa Duarte
REPÓRTER

Oficinas de culinária vão
estimular novos negócios

Alimentação é um dos setores
mais cobiçados para quem pen-
sa em montar seu próprio ne-
gócio. Com essa perspectiva, o
Sebrae Paraíba oferece no perí-
odo de 15 a 29 deste mês sete
oficinas de especialização em
panificação e confeitaria, que
serão ministradas em uma uni-
dade móvel no estacionamento
do Shopping Sebrae, localizado
no Bairro dos Estados, em João
Pessoa.
    O principal objetivo das ofi-
cinas promovidas pelo Sebrae
é estimular a abertura de no-
vos empreendimentos na área
de culinária, tanto em João Pes-
soa como em outros municípi-
os na Paraíba

Tortas finas, sobremesas ge-
ladas, biscoitos e broas, pane-
tones e bolos natalinos, além de
um festival de chocolate, fazem
parte do currículo das oficinas.
As inscrições podem ser feitas
no Sebrae Paraíba, o valor de
cada oficina é apenas R$ 5,00.

AULAS
As aulas serão ministradas por

profissionais qualificados   e acon-
tecerão no período da manhã,
com início programada para as 9
horas e término às 11h30.

Essa é uma oportunidade tam-
bém para quem já atua no ramo.
Empresários, funcionários e pro-
fissionais do setor de panificação,
doçarias e confeitarias poderão
realizarr visitas e assistirem  a
apresentação dos produtos e in-
sumos pré-fabricados de panifi-
cação da Puratus  na Unidade
Móvel Padeirão.

Os cursos têm como objeti-
vo estimular o pequeno negó-
cio, por meio de capacitações
de baixo investimento, já que
as taxas de participação são
simbólicas, e a qualidade é ga-
rantida pelas empresas par-
ceiras, inclusive com o forne-
cimento de certificados de
participação.

Mercado terá 21 boxes individualizados
As obras do novo mercado

público do bairro do Bessa es-
tão em fase de conclusão. O
mercado irá oferecer uma área
de 753 metros quadrados e
abrigará 21 boxes, além de pra-
ça de alimentação, área para
feira livre, posto de polícia, ad-
ministração, duas baterias de
banheiros e estacionamento
com 46 vagas. A iniciativa é da
Prefeitura de João Pessoa, atra-
vés da Secretaria de Infraestru-
tura (Seinfra). Estão sendo in-
vestidos na obra recursos pró-
prios na ordem de aproxima-
damente R$ 461 mil.

O equipamento está localiza-
do entre as ruas Presidente
Washington Luiz, Bartolomeu,
Renato de Souza e Tertuliano
Castro, bem próximo à Praça
do Caju e ao ponto final de ôni-
bus do bairro. Os moradores do
Bessa, em breve, contarão com
um local para fazer compras
diárias de frutas, verduras e
cereais.

Os dois blocos de boxes, so-
mando 21 unidades, já estão
prontos. Todos contam com
uma bancada de mármore, to-
madas e quadro de energia in-
dividual. A parte de alvenaria
da praça de alimentação e lan-

chonetes; a estrutura da caixa
d’água, assim como o posto
policial e a fachada do merca-
do, que dá acesso a três entra-
das, também estão prontas.

REFORMAS
A prefeitura está investindo

na reforma de mercados públi-
cos em vários bairros da Capi-
tal. No mês passado, foram en-
tregues à população mais duas
etapas do Mercado Central: a
praça de alimentação II e o gal-
pão I. Em breve será a vez do
Mercado de Peixe, em Tambaú.

As obras de reforma no Mer-
cado Central tiveram início em
2006, quando a atual adminis-
tração atualizou todo o cadas-
tro dos ocupantes daquele
equipamento, eliminando ati-
vidades não compatíveis com
mercado. Foram recuperadas
a estrutura física, principal-
mente as instalações hidráuli-
cas e elétricas, além das áreas
de circulação interna. Todas as
barracas instaladas na calça-
da da Avenida Pedro II foram
retiradas para dar lugar a um
estacionamento para clientes do
mercado.

A prefeitura já recuperou dois
galpões: um para a comerciali-

zação de frutas e verduras; e
outro para venda de cereais e
‘mangaio’. Na praça de alimen-
tação, os usuários agora podem
contar com quatro acessos,
rampas para facilitar o trânsi-
to de mercadorias e a movi-
mentação de deficientes físicos.
Também foram construídos
duas novas alas de banheiros –
feminino e masculino. Entre os
boxes foram reservados peque-
nos espaços para jardinagem
que vai contar com espécies
como cedros e helicônias.

Com a conclusão da praça de
alimentação, a prefeitura vai
dar início ao processo licitató-
rio da próxima etapa de recu-
peração do Mercado Central.
Estão previstos um centro de
Inclusão Digital, um posto po-
licial, uma rua de serviços (cir-
culação interna de caminhões
para carga e descarga), dois gal-
pões, um de carnes e outro de
laticínios e um pequeno bloco
comercial que ficará situado na
esquina da Avenida D.Pedro II
e Rua Rodrigues de Carvalho.
Esse bloco vai conter quatro
lanchonetes e uma banca de
revistas.

NO BESSA

Ainda segundo a CDL é grande o número de clientes à procura da quitação de débitos para acesso ao crédito

  BRANCO LUCENA

PROGRAMAÇÃO
A programação  das oficinas, que

serão realizadas das 9 às 11h30,

está assim distribuída:

Dia 15 – Biscoitos e broas especiais

Dia 16 – Festival de chocolates

Dia 17 – Sobremesas geladas

Dia 22 – Tortas finas

Dia 23 – Bolos natalinos

Dia 24 – Festival de chocolates

Dia 29 – Tortas finas

U
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Sabedoria com humor

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

"O neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico
mora nele. O psiquiatra cobra o aluguel." (Jerome La-
wrence).

"Azar existe. Pergunte a um fracassado." (Anônimo).
"A sorte existe. O que mais pode explicar o sucesso

dos nossos concorrentes?" (Gen Matejka).
"No Oriente, a mulher não pode ver o homem antes

do casamento. No Ocidente, depois." (Álvaro de Lai-
glesia).

"O material escolar mais barato que existe é o profes-
sor." (Chico Anísio).

"O que me incomoda na Bíblia não são os trechos
que não compreendo. São justamente os que compre-
endo." (Mark Twain).

"A bigamia consiste em ter uma mulher a mais. A
monogamia é a mesma coisa." (Oscar Wilde).

 SABEDORIA JUDAICA
"O amor pode ser cego, mas o ciúme vê demais."
"Antigamente, eram os pais que ensinavam os filhos

a falar. Hoje, são os filhos que ensinam os pais a ficar
calados."

"Quando dois divorciados se casam, são quatro na
mesma cama."

"Deus, como não podia estar em todos os lugares,
inventou as mães."

"As mães entendem o que os filhos não dizem."
"É melhor dar um presente barato com um sorriso,

do que um caro de rosto fechado."
"Quando for a um restaurante, certifique-se de que a

sua mesa fica perto do garçom."
"Agora, diga-me como é possível aquele rapaz que

não prestava para casar com a sua filha seja o pai da
criança mais inteligente do mundo?"

SABEDORIA CASEIRA
A mulher acorda o marido no  meio da noite e diz,

emocionada:
- Querido, sonhei que você estava me dando um co-

lar de diamantes. O que será que esse sonho significa?
E ele responde:
- Você vai saber no seu aniversário...
O aniversário chega, o marido entra  em casa com uma

caixa retangular, maravilhosamente decorada. A mulher
se agarra ao pacote, rasga o papel, abre a caixa e dentro
encontra um livro: "O Significado dos Sonhos".

Plano Plurianual será
debatido em Campina

O Governo do Estado realiza hoje audiência pública com representantes de 39 cidades,
para definir quais as prioridades da região que devem constatar no planejamento

RECONSTRUÇÃO DA PARAÍBA

cidade de Campina
Grande, 3ª região geo-
administrativa do Esta-

do, fará a audiência pública
para a discussão do Plano Plu-
rianual 2008/2010, do Plano de
Reconstrução da Paraíba 2009/
2010 e do Plano Estratégico da
Paraíba 2011/2025, hoje, no
Garden Hotel a partir das 9
horas.

São 39 cidades, encabeçadas
por Campina Grande, que de-
verão se reunir com o secretá-
rio Ademir Alves de Melo, da
Secretaria de Planejamento e
Gestão (Seplag), para definir
quais as prioridades da região
que devem constar no Planeja-
mento do Estado para serem
implementadas a curto, médio
e longo prazo.

As cidades são: Alagoa Gran-
de, Alagoa Nova, Alcantil, Al-
godão de Jandaíra, Arara,
Areia, Areial, Aroeiras, Assun-
ção, Barra de Santana, Barra de
São Miguel, Boa Vista, Boquei-

rão, Cabaceiras, Caturité, Espe-
rença, Fagundes, Gado Bravo,
Juazeirinho, Lagoa Seca, Livra-
mento, Massaranduba, Mati-
nhas, Montadas, Natuba, Oli-
vedos, Pocinhos, Puxinanã,
Queimadas, Remígio, Riacho de
Santo Antônio, Santa Cecília,
São Domingos do Cariri, São
Sebastião de Lagoa de Roça,
Soledade, Taperoá, Tenório e

Umbuzeiro. A próxima audiên-
cia será realizada em João Pes-
soa, a 1ª região geoadministra-
tiva do Estado, com 25 municí-
pios interligados.

A audiência, a penúltima a ser
realizada, acontecerá na próxi-
ma sexta-feira (18), no auditó-
rio da Agência de Apoio ao
Empreendedor e Pequeno Em-
presário (Sebrae-JP).

A audiência pública será realizada no Garden Hotel, em Campina Grande

Estado capacita docentes
para atenderem deficientes

Um total de 80 professores da
rede pública estadual está par-
ticipando, desde ontem,  às 8
horas, do curso de Transtorno
Global de Desenvolvimento
(TGD), com objetivo de atender
alunos com algum tipo de defi-
ciência intelectual. A iniciativa
é do Ministério da Educação
com o apoio da Secretaria Esta-
dual de Educação e Cultura
(Seec), através da Fundação
Centro Integrado de Apoio ao
Portador de Deficiência (Fu-
nad).

Durante o evento, com dura-
ção de 80 horas/aula, os profis-
sionais de educação serão capa-
citados para atuar nas salas de
recursos multifuncionais que
estão sendo instaladas nas es-
colas paraibanas, assim como a
atender os alunos com TGD que
já estejam incluídos em sala de
aula do ensino regular.

Segundo a coordenadora da
Assessoria de Educação Espe-
cial da Funad, Ana Cristina
Bastos, pessoas com algum tipo
de TGD, que pode ser autismo,
síndrome de rett ou asperger
ou ainda psicoses infantis, apre-
sentam atraso simultâneo no
desenvolvimento de funções
básicas como a socialização e a
comunicação, o que interfere
negativamente na sua convi-
vência em sociedade.

O curso de capacitação em
TGD será ministrado na Escola
de Serviço Público do Estado
(Espep), em João Pessoa, por ins-
trutores do Distrito Federal e faz
parte das ações que compõem o
Plano de Ação Articulada (PAR).
O treinamento é desenvolvido
em âmbito federal pelo MEC e
nas esferas estadual e munici-
pal pelas secretarias de Educa-
ção, com o objetivo de oferecer
sustentabilidade para a Educa-
ção Especial, que, na Paraíba, é
coordenada pela Funad.

UEPB realiza
seleção para
professsor
em Patos

O Centro de Ciências Exatas e
Aplicadas (Ccea) da Universida-
de Estadual da Paraíba, em Pa-
tos, inscreve, até o próximo dia
17, os interessados em partici-
par do processo seletivo simpli-
ficado para contratação de pro-
fessor substituto em regime de
trabalho T-40.

Está sendo oferecida  uma vaga
para a disciplina de Física. Para o
cargo é necessária apenas gradu-
ação na área. As inscrições estão
acontecendo na secretaria do
Ccea, localizada na Rua Pedro
Firmino s/n, Salgadinho, em Pa-
tos, no horário das 8 às 20 horas.

A seleção constará de prova
didática e exame de títulos. O
sorteio do tema das provas será
realizado no dia 21 deste mês e
a prova didática será aplicada
no dia 22, a partir das 9 horas,
no Ccea. O resultado final será
divulgado no dia 23 do mesmo
mês. Outras informações: (83)
3421-1475.

Assessoria de Imprensa
DA FUNAD

A
  BRANCO LUCENA

TUTTY VASQUES
1 - Eduardo Suplicy - quem diria! - tem achado o

blog do Lula lento. É a desmoralização da banda
larga do governo!

2 - Dunga quase pula o alambrado pra dar tapa
em baiano quando o Brasil, enfim, se livrou de um
empate com gosto de derrota contra o Chile, em
Salvador. Nem o Léo Moura comemora gol com
tanta raiva da torcida!
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*Sergio Botelho Jornalista

O governo ilegal de Honduras continua passando
por vexames em nível internacional. Ontem, duran-
te reunião da Comissão de Direitos Humanos da Or-
ganização das Nações Unidas o embaixador daquele
país foi expulso do local. Pressão total do Brasil e de
outros países da América Latina forçaram a posição
tomada pela direção dos trabalhos e o ilegítimo re-
presentante do povo hondurenho acabou sendo con-
vidado a se retirar. Diferentemente de outros tem-
pos, onde ditaduras eram aturadas, e, até, incentiva-
das, na América Latina, não há espaço na região para
governos que não tenham sido eleitos democratica-
mente pelo povo. Os Estados Unidos, outrora prin-
cipais incentivadores das ditaduras latino-america-
nas, resolveram, também, questionar os regimes
autoritários baseados em golpes militares. Afinal, se
é sob este argumento que o governo norte-america-
no bloqueia Cuba, seria enorme contradição deixar
de proceder da mesma forma contra o atual gover-
no hondurenho. O que nos faz pensar com mais en-
tusiasmo no futuro institucional de toda a região.
Assim, tomara.

Vexame internacional

IGUALDADE
Lula resolveu outra vez

comprar a briga dos estados
não produtores de petróleo
pelo direito de receberem
igualitariamente os royalti-
es do petróleo a ser extraído
da região do pré-sal. Ele ha-
via recuado da posição pres-
sionado pelo Rio, por São
Paulo e por Espírito Santo.
A peleja é federal.

LUXO
Aliás, o bloqueio a

Cuba é tão feroz que o
uso de papel higiênico na
Ilha permanece restrito
às visitas. Uma única fá-
brica produz a mercado-
ria considerada de alto
luxo pelos cubanos. Nos
jornais, valem as sobras
do papel usado nas im-
pressões.

SUBSÍDIO
Em entrevista que nos concedeu, e que se encon-

tra, na íntegra, no www.paraibeaba.com.br, o cine-
asta paraibano radicado em Brasília, Wladimir Car-
valho, defendeu a associação entre o governo e a ini-
ciativa privada, via renúncia fiscal, para subsidiar o
cinema nacional. Wladimir lembrou que nos Esta-
dos Unidos o governo subsidia o cinema norte-ame-
ricano.

PERFORMANCE
A Paraíba ficou em segundo lugar no ranking nacio-

nal de aprovados no exame unificado da Ordem dos
Advogados do Brasil. A Universidade Federal da Pa-
raíba ficou com o sétimo lugar entre centenas de ins-
tituições de ensino superior, pelo Brasil afora, em per-
centual de aprovados (80,33% dos inscritos) no mes-
mo exame. À frente da USP, da Unesp, da Macken-
zie, da UFMG, da UFRJ etc etc. É mole?!!!

Cartão do SUS beneficia
mais de 3 milhões na PB

O documento facilita atendimento de 98% da população na área de saúde e garante
o atendimento básico e até em casos de média e alta complexidade do sistema

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

a Paraíba, 3.184.871
dos 3.769.977 habitan-
tes (população estima-

da pelo IBGE para este ano)
têm o Cartão Nacional de Saú-
de ou 'Cartão SUS', o que cor-
responde a 84,47% do total de
pessoas residentes no Estado.
O levantamento é do Centro
Estratégico de Informação da
Saúde da Secretaria de Esta-
do da Saúde (Ceis/SES). O ca-
dastro foi iniciado em feverei-
ro de 2001 e tem como princi-
pal objetivo facilitar o aten-
dimento aos usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). "O
Cartão Nacional de Saúde é
hoje o principal documento
para o cidadão brasileiro ter
acesso aos serviços oferecidos
pelo SUS", explicou Ana Lú-
cia Sousa, chefe do Ceis.

Quem ainda não tem o car-
tão pode procurar a Secreta-
ria de Saúde do seu municí-
pio. Se por acaso o cidadão ti-
rou o documento e perdeu,
pode requerer uma segunda
via. A Secretaria coordena o
processo de cadastramento
do cartão, treina os profissio-
nais e tira dúvidas sobre o ca-
dastro. Já os municípios são
responsáveis pela execução do
cadastramento e pela entrega
dos documentos aos usuários

SAIDEIRA
"Não é o tempo que nos falta - é a serenidade para

pensar noutra coisa além do alarmante assunto de
todos os dias." Euclides da Cunha

N

Usuária exibe cartão que é o principal documento para ter acesso ao serviço

  MARCOS RUSSO

cadastrados. Ana Lúcia Sou-
sa destacou que todo cidadão
brasileiro tem direito ao car-
tão do SUS, mesmo aquele que
tem plano de saúde.

De acordo com a chefe do
Centro Estratégico de Infor-
mação, os usuários de planos
de saúde quando procuram
atendimento médico e a assis-
tência privada não cobre (isso
ocorre, por exemplo, na cober-
tura de procedimentos de alta
complexidade, como trans-
plantes), recorrem ao SUS,
mas, para serem atendidos,
precisam ter o cartão. Por isso,
é importante todo cidadão ter
o seu documento.

 Com o cartão, o usuário tem
direito ao atendimento desde
a atenção básica até os casos
de média e alta complexida-

de, a exemplo dos exames de
tomografia, ressonância mag-
nética, ultrassonografia, ci-
rurgias eletivas, dentre outros
procedimentos.

Ana Lúcia deixa claro que o
cartão garante o atendimen-
to no município do usuário e
em outros municípios que te-
nham pactuação entre si. Ela
afirma que é importante que
a pessoa esteja sempre com o
cartão em mãos na hora em
que for procurar o serviço.
"Essa medida é para facilitar
o atendimento e a identifica-
ção do usuário, pois com isso
o Ministério da Saúde quer
saber exatamente quem foi
atendido, quem atendeu,
onde foi atendido e qual foi o
procedimento realizado", jus-
tificou Ana Lúcia.

SES atualiza técnicos em raiva animal
A Secretaria de Estado da

Saúde (SES) encerra esta sema-
na o ciclo de capacitações so-
bre raiva animal e humana,
que foi iniciado no mês passa-
do, em toda a Paraíba. Entre
estas terça (15) e quarta-feira
(16), deverão ser treinados
cerca de 180 técnicos das áreas
de Vigilância Epidemiológica,
Imunização e Vigilância Am-
biental/Zoonoses da 1ª ma-
crorregional, com sede em
João Pessoa.  O treinamento é
realizado no Centro Forma-
dor de Recursos Humanos
(Cefor), anexo ao Complexo
Psiquiátrico Juliano Moreira.

 O chefe do Núcleo de Zoo-
noses da SES, Francisco de
Assis Azevedo, explicou que
os treinamentos já foram rea-

lizados nas macrorregionais
de Patos, Campina Grande e
Sousa, com 460 profissionais
treinados. "Com essa capaci-
tação de João Pessoa estare-
mos treinando todos os 640
profissionais da área de Vigi-
lância Epidemiológica, Imuni-
zação e Vigilância Ambiental/
Zoonoses que atuam nas 12
Gerências de Saúde do Esta-
do", explicou.

De acordo com o cronogra-
ma na Capital, no primeiro dia
serão treinados os 70 profis-
sionais da 2ª Gerência de Saú-
de com sede em Guarabira; no
dia 16, será a vez dos 40 técni-
cos da 12ª Gerência com sede
em Itabaiana e, fechando a ca-
pacitação, no dia 17, o treina-
mento será para os 70 profis-

sionais da 1ª Gerência de João
Pessoa.

Francisco de Assis Azevedo
explicou que, nas três capaci-
tações, que os profissionais,
além de serem atualizados em
raiva animal e humana, estão
sendo discutidas as ações e as
estratégias que serão adota-
das durante a campanha na-
cional contra a raiva animal
que acontecerá em outubro.

 Na próxima campanha
contra a raiva animal estará
sendo usada uma nova vaci-
na com maior poder imuno-
gênico e ação mais duradou-
ra e, por isso, segundo Fran-
cisco de Assis, a participação
dos profissionais de saúde
nessas capacitações é de gran-
de importância.
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Estado quer pecuária com classificação
de zona livre de aftosa com vacinação

Defesa mostra avanço agropecuário a técnicos do Ministério da Agricultura que realizam auditoria na estrutura veterinária do Estado até sexta-feira

R

Técnico faz explanação a dirigentes da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário

  FOTO: BRANCO LUCENA

Fim de restrição à venda de animal cria expectativa

Encontro discute aumento
na produtividade do leite

Estimular o desenvolvi-
mento do setor pecuário com
a disseminação de novas tec-
nologias rurais que contribu-
am para aumentar a produ-
tividade do leite e melhorar a
vida do homem do campo é o
objetivo do II Encontro de
Produtores de Leite do Agres-
te e Brejo Paraibano, que irá
acontecer nos próximos dias
15 e 16 de setembro no Cen-
tro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal da Pa-
raíba em Areias.

Produtores, estudantes,
pesquisadores e especialistas
estarão reunidos nesses dois
dias para discutir inovações,
pesquisas e estudos atualiza-
dos sobre otimização e racio-
nalização de recursos, por
meio do compartilhamento
de experiências aplicáveis à
região. Atenção especial será
dada a bovinocultura leitei-
ra, por ser o nicho de maior
representatividade na pro-
dução do Estado.

Realizado na sua primeira
edição em 2007, o evento pos-
sui grande importância para

região, pois, estimula e forta-
lece a cadeia produtiva, bus-
cando o aumento na produ-
ção diária e global de leite.
Com a capacitação dos pro-
fissionais e produtores as
propriedades tornam-se
mais lucrativas e sustentá-
veis.

O encontro terá cinco pales-
tras e quatro minicursos, com
uma estrutura dinâmica e de
fácil compreensão, que visam
aproximar o produtor do
universo de recursos tecno-
lógicos, manejo nutricional e
técnicas de produção leiteira
desenvolvidos nas academi-
as e centros de pesquisa.

Os interessados em parti-
cipar podem efetuar suas ins-
crições na Agência Sebrae de
Guarabira ou no Centro de
Ciências Agrárias UFPB em
Areia/PB o valor é de R$ 10,00
para estudantes e produtores
e de R$ 20,00 para profissio-
nais do ramo. O evento é uma
realização do Sebrae Paraíba
em parceria com o Centro de
Ciências Agrárias - CCA/GE-
ABOV da UFPB.

Fim de semana não registra
mortes nas estradas da PB

Fim de semana não registrou
nenhuma morte nas estradas.
Este foi o saldo do balanço di-
vulgado pela Rodoviária Fede-
ral ontem, o qual informou tam-
bém sobre a prisão de sete pes-
soas, que foram conduzidas
para Delegacia de Polícia, por
terem sido flagradas dirigindo
sob efeito de bebida alcoólica,
sendo que uma delas ainda con-
duzia o veículo sem carteira de
habilitação.

Outra prisão registrada foi a
de Jonas Eugênio da Silva, de 59
anos, que possuía mandado de
prisão em aberto desde 1999
pela prática de crimes de este-
lionato no Estado de São Paulo.
A prisão, realizada após consul-
ta à rede informações de segu-

rança, aconteceu na sexta-feira
(11) no posto da PRF de Quei-
madas, na rodovia BR-104.

De acordo com a PRF, foram
registrados 38 acidentes nas ro-
dovias federais, resultando em
37 pessoas feridas.  Além disso,
a PRF fiscalizou 305 veículos,
lavrou 103 autos de infração,
apreendeu sete veículos, reco-
lheu três animais e auxiliou 11
pessoas.

A Operação Viagem Legal da
PRF efetuou a prisão de quatro
pessoas com mandado prisão
em aberto, detenção de dois
motoristas com a carteira de
habilitação sob suspeita de fal-
sificação e apreensão de veícu-
lo adulterado e de uma ave sil-
vestre.

Guilherme Cabral
REPÓRTER

eforma nas 27 Unidades
Locais de Sanidade Ani-
mal e Vigilância (Ulsa-

vs) e em mais seis Postos de Vi-
gilância Agropecuária (PVA),
incluindo a instalação de internet;
conclusão do cadastro geral de
todas as áreas de propriedade e
produtores rurais; aquisição de
veículos, etc. Estas foram algu-
mas das melhorias já implan-
tadas pelo Governo do Estado
na área da defesa agropecuária
e expostas em relatório, na ma-
nhã de ontem, por técnicos da
Secretaria do Desenvolvimen-
to Agropecuário e da Pesca (Se-
dap), na sede do órgão, em João
Pessoa, a fiscais do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), que es-
tão realizando na Paraíba uma
auditoria para avaliar a estru-
tura veterinária e saber se o
Estado poderá se livrar das res-
trições à comercialização do
seu rebanho, dentro da meta de
passar da classificação de Zona
de Risco Desconhecido para a
de Risco Médio com relação à
febre aftosa, sendo a expectati-
va de receber, em 2010, a de “li-
vre com vacinação”. A inspeção
vai prosseguir até esta sexta-
feira (18) e o resultado da audi-

toria deve ser divulgado em
cerca de 60 dias.

Durante a reunião, realizada
no Centro Administrativo Es-
tadual, os técnicos federais Luiz
Eduardo Cardoso e Horasil Ro-
meu Bandini ouviram expla-
nações do gerente executivo da
Defesa Agropecuária, Jamir
Mascena de Sousa, sobre os
avanços já obtidos pelo Gover-
no do Estado na área da infra-
estrutura dessa área, e do co-
ordenador do Programa de Er-
radicação da Febre Aftosa na
Paraíba, Tamer Belchior No-
gueira do Lago, que traçou um
histórico do setor a partir do
ano de 2000.

O gerente executivo da Defe-
sa Agropecuária, Jamir Masce-

na, ressaltou que as 27 unida-
des de Ulsavs e os três Postos
de Vigilância Agropecuária –
estes instalados nas fronteiras
interestaduais da Paraíba com
o Rio Grande do Norte, Per-
nambuco e Ceará – foram pin-
tados, receberam novos mó-
veis e veículos, passando a ofe-
recer melhores condições de
trabalho, inclusive com a ins-
talação de internet. Com rela-
ção ao cadastramento, ele dis-
se que foram contadas cerca de
97 mil propriedades rurais e
120 mil produtores, além de um
rebanho total de dois milhões
de cabeças de bovino, bubali-
no, caprino, ovino e suíno, to-
dos animais susceptíveis à fe-
bre aftosa.

Depois da reunião com diri-
gentes da Secretaria de Desen-
volvimento Agropecuário, os
técnicos do Mapa – que vão
aproveitar a estadia na Paraí-
ba para dar orientações sobre
como melhorar o combate à fe-
bre aftosa – fizeram auditoria
na Unidade Central da Sedap.
Nesta terça-feira (15), os repre-
sentantes do Ministério da
Agricultura visitarão as Uni-
dades Locais de Sanidade Ani-
mal dos municípios de Solânea
(no Brejo) e Picuí (Curimataú
paraibano). Nos três dias se-
guintes, os técnicos estarão nas
unidades de Patos, Piancó, Ca-
jazeiras e Campina Grande. E,
na sexta-feira (18), encerrarão
a visita com uma reunião na
sede da Superintendência Fede-
ral de Agricultura da Paraíba.

“Agora, o momento é de ex-
pectativa para saber se o Esta-

do poderá se livrar das restri-
ções à comercialização do seu
rebanho”, disse o secretário de
Estado do Desenvolvimento
Agropecuário e da Pesca, Ruy
Bezerra Cavalcante Júnior, que
participou da reunião com os
técnicos federais, no Centro
Administrativo, em João Pes-
soa. “Estamos preparados para
tornar a Paraíba livre da febre
aftosa e de qualquer doença,
tanto na parte animal quanto
na vegetal”, garantiu ele.

Segundo Ruy Bezerra Caval-
cante, “os técnicos do Ministé-
rio da Agricultura definirão a
possibilidade da Paraíba sair
da classificação de Zona de Ris-
co Desconhecido e passar à clas-
sificação de Risco Médio. É um
passo importante”, prosseguiu
ele, “para que o rebanho parai-
bano se situe, consequentemen-
te, com a evolução do trabalho,

na Zona Livre de Febre Aftosa,
com vacinação reconhecida in-
ternacionalmente”.

Já o gerente executivo da De-
fesa Agropecuária, Jamir Mas-
cena, informou que, durante a
inspeção, os técnicos federais
avaliarão se as Ulsavs têm es-
trutura e funcionários disponí-
veis para atender a todo o Es-
tado. De acordo com ele, “atu-
almente, por acusa da classifi-
cação de Risco Desconhecido, a
Paraíba só pode comercializar
carne, animais e produtos de-
rivados com Estados da mes-
ma classificação de risco, ou
seja, com o Ceará e Piauí”. Mas
acrescentou que a meta da Pa-
raíba é passar à classificação de
Médio Risco, após a auditoria
do Ministério da Agricultura,
ficando para 2010 a expectati-
va de receber a classificação de
“livre com vacinação”.
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     Souto
ServiÁo notarial e registral

2∫ OFÕCIO DE PROTESTO - 5∫ OFÕCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: AGIL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 009466454/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$526,30
Cedente: OFFICER DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054065

Responsavel.: SEVERINO CELESTINO DA
SILVA
CPF/CNPJ: 805139308-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$202,12
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES UR-
GENTES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 049603

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, in-
timo as pessoas fisicas e juridicas  acima
citadas a virem pagar, ou darem por escrito
as  razoes  que  tem,  neste  2o. Oficio de
Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro, nesta
cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos
titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  15/09/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Responsavel: DEBORA LEITAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 084269464-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$345,00
Cedente: PROTEX DO BRASIL SUPRIMENTOS
PARA C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053228
Responsavel.: EDMILSON MONTEIRO DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ: 010657306/0001-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$689,00
Cedente: WHITE MARTINS GASES IND DO
NORDESTE
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055109
Responsavel.: ELSON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 768324814-20
Titulo: CHEQUER$1.300,00
Cedente: HELAINE BARROS DE OLIVEIRA
Apresentante: HELAINE BARROS DE OLIVEIRA
Protocolo: 2009 - 055186
Responsavel.: FALCAO COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 010613245/0001-48
Titulo: DUP VEN MER INDR$694,04
Cedente: SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054121
Responsavel.: JANETE BATISTA BARROSO
CPF/CNPJ: 007509940/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$457,50
Cedente: VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055333
Responsavel.: JESSICA GOMES HOLANDA
CPF/CNPJ: 087772164-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

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

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

Cedente: INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054043
Responsavel.: LAMAIA COMERCIO E
PREST.DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 002464596/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,70
Cedente: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054452
Responsavel: PAULO SERGIO SOARES DA
SILVA
CPF/CNPJ: 010141972/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.480,85
Cedente: BRASILEIRO COELHO IND COM
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055241
Responsavel.: SERVICON JOSEMIR S DE
QUEIROZ ME
CPF/CNPJ: 009037852/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$232,00
Cedente: WILSON AUGUSTO DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 052694
Responsavel.: VALDEREZ HENRIQUE DE AL-
BUQUERQUE
CPF/CNPJ: 109663234-91
Titulo: CHEQUER$2.100,00
Cedente: ANDRE LEONARDO VASCONCE-
LOS SANTOS
Apresentante: ANDRE LEONARDO VASCON-
CELOS SANTOS
Protocolo: 2009 - 055185

Em razao de que os supracitados devedo-
res naoforam encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicasacima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito as razoes
que tem, neste1o. Oficio de Protesto a rua
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, apartir desta data,sob
penade serem os referidos titulos PROTES-
TADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,15/09/2009
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

E D I TA L
Pelo presente Edital, para cumprimento do que preceitua a Portaria  n∫ 186, de 10 de

Abril de 2008, convocamos todos os trabalhadores empregados nas Categorias profissio-
nais empregados nas Ind˙strias: Junco, Vime, Vassouras, Oficiais Marceneiros, Serraria,
Moveis de Madeira e Estofados do Estado da ParaÌba. Para participarem da assemblÈia
geral a ser realizada no prÛximo dia 04 de Outubro de 2009 ‡s 17:00 horas em primeira
convocaÁ„o com 2/3 dos trabalhadores na categoria, n„o obtendo quorum, a mesma ser·
realizada ‡s 19:00 horas  em segunda convocaÁ„o com 50% (Cinq¸enta por cento) mais 01
(um) dos trabalhadores da categoria profissional. A AssemblÈia ser· realizada na sede do
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Ind˙strias de FiaÁ„o e Tecelagem em
Geral do Estado da ParaÌba, situada a Rua AnÌsio Pereira Borges n∫ 46 - Centro - Santa
Rita-PB. Para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) FundaÁ„o do Sindicato dos
Trabalhadores nas Ind˙strias de Junco, Vime, Vassouras, Oficiais Marceneiros, Serraria,
Moveis de Madeira e Estofados do Estado da ParaÌba; b) AprovaÁ„o do Estatuto Social do
Sindicato; e c) EleiÁ„o e Posse dos Membros da Diretoria. Santa Rita, 08 de Setembro de
2009. A comiss„o Organizadora.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÕBA
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O - CPL

LICITA«√O CANCELADA
PREG√O ELETR‘NICO N∫ 045 / 2009
PROCESSO N∫ 02.120 / 2009
REGISTRO NA CGE N∫ 09 / 00217 - 7
OBJETO: CONTRATA«√O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA«√O

DE SERVI«OS CONTÕNUO EM DIVERSAS FUN«’ES, E QUE AS MESMAS SEJAM
REGULAMENTADAS PELO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE OBRAS -
SINCO, PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÕBA,
FICANDO A DISPOSI«√O DA PREFEITURA UNIVERSIT¡RIA NA CIDADE DE CAM-
PINA GRANDE/PB.

Campina Grande - PB, 14 de setembro de 2009
Alberto Jorge O. Simıes

Pregoeiro

C O N V O C A « √ O
PREG√O PRESENCIAL N∫72/09

Registro CGE N∫09-00407-3
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria da Sa˙de, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria n∫187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, torna p˙-
blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n∫ 10.520/02 e suas
alteraÁıes, pelo decreto n∫ 24.649/03 que regulamentou a sua aplicaÁ„o no ‚mbito do Poder
Estadual, e subsidiariamente pela Lei n∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes, realizar· licitaÁ„o na
sede deste Ûrg„o, situado a Av. D. Pedro II, n∫ 1826 - Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 25/09/2009 ‡s 08:30 horas para: ContrataÁ„o de empresa
para prestaÁ„o de serviÁos, durante a realizaÁ„o da ETAPA MUNICIPAL DA PROGRAMA-
«√O PACTUADA E INTEGRADA.  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, 14 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

COMISS√OPERMANENTE DE LICITA«√O
PREG√O PRESENCIAL

ADIAMENTO
PREG√O N∞49/09
PROCESSO N∫100709568/09
REGISTRO CGE N∫09-00375-3
OBJETO: O Presente Preg„o tem por objeto aquisiÁ„o de EQUIPAMENTO HOS-

PITALAR (Doppler Transcr‚niano).
Por motivos administrativos, estamos adiando a abertura das propostas do referido

preg„o do dia 17/09/09 ‡s 16:00 horas para o dia 29/09/09 ‡s 16:00 horas.
 Jo„o Pessoa, 14 de setembro de 2009.

Maria Analuce Dantas de Figueiredo
Pregoeira

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

AVISO DE LICITA«√O
TOMADA DE PRE«OS N∫. 008/09
Registro CGE N∫. 09-00406-5
A COMPANHIA PARAIBANA DE G¡S - PBG¡S, atravÈs da Comiss„o de LicitaÁ„o

constituÌda pela Decis„o DE PRE 021/08, de 29/12/2008, torna p˙blico para conhecimento
dos interessados a realizaÁ„o da licitaÁ„o na modalidade TOMADA DE PRE«OS N∫. 008/
09, regida pela Lei Federal N∫ 8.666/93 e suas alteraÁıes. Data de Recebimento e Abertura
das Propostas: 02/10/2009, ‡s 09h00min, cujo objeto È serviÁos de ManutenÁ„o e Calibra-
Á„o dos Medidores de Vaz„o de G·s Natural da Companhia Paraibana de G·s - PBG¡S.
O Edital e seus respectivos anexos poder„o ser examinados e adquiridos no endereÁo
eletrÙnico da PBG¡S - http://www.pbgas.com.br, ou na Comiss„o de LicitaÁ„o, no endereÁo
mencionado no pre‚mbulo do Edital, a partir da data de sua publicaÁ„o, nos dias ̇ teis, de
08h00min as 11h30min e de 14h00min as 17h30min.

Jo„o Pessoa, 14 de setembro de 2009.
ISABELA ASSIS GUEDES

Presidente da Comiss„o de LicitaÁ„o

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

TOMADA DE PRE«OS N∫. 011/09
Registro CGE N∫. 09.60048-9
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, atravÈs da Comiss„o

Especial de LicitaÁ„o, leva ao conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento de
HabilitaÁ„o da TOMADA DE PRE«OS N∞. 011/09, cujo objeto È a RECUPERA«√O DA
RODOVIA PB-342, TRECHO: BR-361/COREMAS, neste Estado. EMPRESA INABILITA-
DA: CELTA ConstruÁıes, Limpeza e ConservaÁ„o Ltda, por n„o atender ao disposto no sub-
item 8.2.1., letra a (n„o comprovou a certid„o negativa de dÈbitos relativas ‡s contribuiÁıes
previdenci·rias).

Jo„o Pessoa, 14 de setembro de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL

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

TOMADA DE PRE«OS N∫. 013/09
Registro CGE N∫. 09.60057-4
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, atravÈs da Comiss„o

Especial de LicitaÁ„o, leva ao conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento de
HabilitaÁ„o da TOMADA DE PRE«OS N∞. 013/09, cujo objeto È a RECUPERA«√O DA
RODOVIA PB-391, TRECHO: SOUSA AT… O LIMITE DO MUNICÕPIO, neste Estado.
EMPRESA INABILITADA: CELTA ConstruÁıes, Limpeza e ConservaÁ„o Ltda, por n„o
atender ao disposto no sub-item 8.2.1., letra a (n„o comprovou a certid„o negativa de dÈbitos
relativas ‡s contribuiÁıes previdenci·rias).

Jo„o Pessoa, 14 de setembro de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL

COMISS√O ESPECIAL DE LICITA«√O
AVISO DE LICITA«√O FRACASSADA
TOMADA DE PRE«OS N∫. 008/2009

Registro CGE N∫. 09.60041-8
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∞. 008/2009, cujo objeto È a RECUPERA«√O DA RODOVIA PB-167, TRECHO:
PB-137/ CUBATÕ, neste Estado, foi CONSIDERADA FRACASSADA devido ‡ desistÍncia
da ̇ nica empresa habilitada no certame licitatÛrio.

Jo„o Pessoa, 14 de setembro de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL

10 VAGAS DE AUXILIAR DE
CREDITO

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU
COMPLETO

EXPERI NCIA: SEIS MESES

 02 VAGAS DE AUXILIAR
ELETRONICO

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU
COMPLETO

EXPERI NCIA: SEIS MESES

01 VAGA DE CHAPEIRO
ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

01 VAGA DE CHEFE DE
COZINHA

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU
COMPLETO

EXPERI NCIA: SEIS MESES

02 VAGAS DE CONFEITEIRO
ESCOLARIDADE: 1∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

VAGAS
DISPONÕVEIS

HOJE NO SINE / PB

05 VAGAS DE ENCANADOR
ESCOLARIDADE: 1∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

10 VAGAS DE GARCOM
ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU

COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

02 VAGAS DE MARCENEIRO
ESCOLARIDADE: 1∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

01 VAGA DE PIZZAIOLO
ESCOLARIDADE: 1∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

20 VAGAS DE VIGILANTE
ESCOLARIDADE; 1∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: N√O EXIGIDA
Obs. Esta vagas de vigilante ser·

preenchida por portadores
de deficiÍncia leve(auditiva e fÌsica)

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

FRANCISCO DE OLIVEIRA PIRES - CNPJ/CPF  n∞  145.536.781/-87 145.536.781-87
torna p˙blico que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente,
emitiu a LicenÁa de InstalaÁ„o n∞ 1660/2009 em Jo„o Pessoa, 8 de setembro de 2009 - Prazo:
180 dias, para a atividade de: ConstruÁ„o de um Galp„o Comercial para vendas de frutas e
verduras, na Av. Mar Vermelho - 1 - A, MunicÌpio: Cabedelo - UF:PB. Processo:  2009-
004248/TEC/LI-0387.

MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA - CNPJ/CPF N∞  10.328.577/0001-80 torna p˙bli-
co que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a Licen-
Áa de OperaÁ„o n∞ 1343/2009 em Jo„o Pessoa, 30 de julho de 2009 - Prazo: 730 dias, para
a atividade de: RecuperaÁ„o de pl·sticos servidos de polipropileno e polietileno e tubetes de
papel„o par reciclagem, na Rua Pastor J·comi Cavalcanti n∞ 24 - Geisel, MunicÌpio: Jo„o
Pessoa - UF:PB. Processo: 2009-002710/TEC/LO-0631.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI - CNPJ/CPF N∞  01.612.532/0001-42 torna p˙blico
que a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de
OperaÁ„o n∞  1631/2009 em Jo„o Pessoa, 1 de setembro de 2009 - Prazo:730 dias, para a
atividade de: ImplantaÁ„o de rede de drenagem pluvial, boca de lobo, galeria tipo calha, muro
de arrimo e pavimentaÁ„o em paralelepÌpedo nas ruas: Tertuliano Aires Queiroz, Iremar Alves
CaluÍte, JosÈ FÈlix Sobrinho e Travessa. Ruas Tertuliano Aires de Queiroz e Iremar Alves
CaluÍte, MunicÌpio: PararÌ - UF:PB. Processo: 2009-003427/TEC/LO-0816.

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL 69/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
p˙blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alte-
raÁıes e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alteraÁıes, a licitaÁ„o na modalidade
Preg„o Presencial n∫ 69/09 cujo objeto È a aquisiÁ„o de Equipamento Hospitalar e Material
Permanente destinado a Secretaria da Sa˙de acontecer· no dia 02 de OUTUBRO de 2009 ‡s
14:00 horas, na sala da Comiss„o de LicitaÁ„o situada a Rua Jo„o Pires de Figueiredo ñ
Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informaÁıes poder„o ser adquiridos no endereÁo
acima no hor·rio das 14:00 as 17:30 horas e no endereÁo eletrÙnico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL 78/09

A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,  torna
p˙blico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alte-
raÁıes e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alteraÁıes, realizar· licitaÁ„o na moda-
lidade Preg„o Presencial n∫ 76/09 cujo objeto È a aquisiÁ„o de material para laboratÛrio (KITS)
destinados a Secretaria da Sa˙de.   A reuni„o acontecer· no dia 08 de outubro de 2009 ‡s
08:30 horas, na sala da Comiss„o de LicitaÁ„o situada a Rua Jo„o Pires de Figueiredo ñ
Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informaÁıes poder„o ser adquiridos no endereÁo
acima no hor·rio das 14:00 as 17:30 horas e no endereÁo eletrÙnico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
ADENDO AO EDITAL TOMADA DE PRE«O 021/2009

Onde lÍ ñ se:
6.1.4.2 As empresas que n„o tenham menos de um (01) ano de exercÌcio dever· com-

provar suas atividades na forma de balanÁo  de abertura e demonstraÁıes cont·beis, na forma
da lei;

Leia ñ se:
6.1.4.2 As empresas que tenham menos de um (01) ano de exercÌcio dever· comprovar

suas atividades na forma de balanÁo  de abertura e demonstraÁıes cont·beis, na forma da lei;
Sousa ñ PB 14 de Setembro de 2009.

Audilene de Andrade
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ING¡
AVISO DE LICITA«√O

EDITAL DE PREG√O PRESENCIAL N∫ 016/09
Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

em sua sede na PraÁa Vila do Imperador, 160 - Centro - Ing·-PB, ‡s 10:00 horas do dia
28 de setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo,
para: LocaÁ„o de quatro veÌculos tipos passeio e utilit·rio caminhonete. Recursos:
FUNDEB, Programas do Governo Federal, Fundo Municipal de Sa˙de e PrÛprios do
MunicÌpio, previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02
e Decreto Municipal n∫ 019/05. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 ‡s 12:00 dos dias
˙teis, no endereÁo supracitado.

Ing· - PB, 14 de setembro de 2009
CLEBERTO DE SOUZA ARA⁄JO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL 051/2009

OBJETO: locaÁ„o de veÌculos tipo passeio e utilit·rio destinados a atividades admi-
nistrativas e transporte de estudantes e demais secretarias do municÌpios, conforme especi-
ficaÁıes constantes no Termo de ReferÍncia Anexo I do Edital, o qual È parte integrante do
mesmo.

 ABERTURA: 28/09/2009 ·s 09:30h.
INFORMA«’ES: Os interessados poder„o obter o Edital na sala da CPL, na Rua Ho-

r·cio NÛbrega, sn ñ 1∫ andar ñ Belo Horizonte ñ Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal
Aderbal Martins, em todos os dias ̇ teis, no hor·rio de 8:00 ·s 12:00h, mediante apresentaÁ„o
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais). InformaÁıes pelo telefone
0(xx) 83-3423-3610   -  ramal 212 e 231.

Patos ñ PB, 14 de Setembro de 2009
 WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL 052/2009

OBJETO: prestaÁ„o de serviÁo no abastecimento de ·gua no matadouro p˙blico mu-
nicipal e canteiros, conforme especificaÁıes constantes no Termo de ReferÍncia Anexo I do
Edital, o qual È parte integrante do mesmo.

 ABERTURA: 28/09/2009 ·s 11:00h.
INFORMA«’ES: Os interessados poder„o obter o Edital na sala da CPL, na Rua Ho-

r·cio NÛbrega, sn ñ 1∫ andar ñ Belo Horizonte ñ Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal
Aderbal Martins, em todos os dias ̇ teis, no hor·rio de 8:00 ·s 12:00h, mediante apresentaÁ„o
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais). InformaÁıes pelo telefone
0(xx) 83-3423-3610   -  ramal 212 e 231.

 Patos ñ PB, 14 de Setembro de 2009
WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR”POLIS
AVISO DE LICITA«√O  - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00024/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, ‡s 15:00 horas do dia 25 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: Rea-
lizaÁ„o de exames do tipo Tomografia Computadorizada, conforme Termo de ReferÍncia do
edital. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02
e Decreto Municipal n∫ 079/2007. InformaÁıes: no hor·rio das 13:30 as 17:30 horas dos dias
˙teis, no endereÁo supracitado.

Vieiropolis - PB, 14 de Setembro de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA†
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00014/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Frei Dami„o de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, ‡s 10:00 horas do dia 25 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: Aqui-
siÁ„o de gÍneros alimentÌcios, com entrega parcelada, mediante solicitaÁ„o periÛdica. Recur-
sos: Programas do Governo Federal e PrÛprios do Municipio. Fundamento legal: Lei Federal n∫
10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 0028/2005. InformaÁıes: no hor·rio das 09:00 as 12:00 horas
dos dias ˙teis, no endereÁo supracitado. Telefone: (83) 3294-1014. Email:
licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 14 de Setembro de 2009
VENNERY MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE S√O JOSE DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∞ 0001/2009

OBJETO: AquisiÁ„o de Equipamentos e Materiais MÈdicos e OdontolÛgicos para Uni-
dade de Sa˙de do MunicÌpio de S„o JosÈ de Espinharas/PB.

ABERTURA: 25/09/2009, ‡s 09:00 horas.
RECURSOS FINANCEIROS: Governo Federal atravÈs do ConvÍnio n∫ 1162/2008, cele-

brado entre o MinistÈrio da Sa˙de e a Prefeitura Municipal de S„o JosÈ de Espinharas ñ PB.
LEITURA OU OBTEN«√O DO EDITAL E INFORMA«’ES: Prefeitura Municipal de S„o

JosÈ de Espinharas-PB, PraÁa Bossuet Wanderley, n∫ 61 - Centro, S„o Jose de Espinharas-
PB, no hor·rio das 08:00 ‡s 12:00 horas, Fone 3421-8602.

S„o JosÈ de Espinharas-PB, 09 de setembro de 2009.
JO√O LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 003/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÕBA, vem por
intermÈdio deste aviso, comunicar aos interessados o CANCELAMENTO do Preg„o Presen-
cial N∫ 003/2009, marcada para o dia 15/09/2009, ·s 15h00min, hor·rio de BrasÌlia, que tem
como objetivo o ContrataÁ„o de 01 (uma) empresa especializada para OrganizaÁ„o e ExecuÁ„o
de Concurso P˙blico neste municÌpio, quando h· divergÍncia no hor·rio de Recebimento dos
envelopes, Credenciamento e Abertura da Proposta, tudo especificado no item 1.1 do edital.

SANTA HELENA PB, 14 de setembro de 2009.
Jorismar Silva Bezerra

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITA«√O - EDITAL DE TOMADA DE PRE«OS 006/2009

TIPO: MENOR PRE«O
A Secretaria  Municipal de AdministraÁ„o e FinanÁas, atravÈs  da Comiss„o  Perma-

nente  de LicitaÁ„o, da Prefeitura Municipal de COXIXOLA, nomeada atravÈs da  Portaria N∫
438/2009, de 02 de Janeiro de 2009, torna p˙blico que far· realizar,  LicitaÁ„o na modalidade
TOMADA DE PRE«OS, tipo menor preÁo Global, na Avenida Manoel JosÈ das Neves, S/N ,
Coxixola - ParaÌba, para ContrataÁ„o de serviÁos de obras e engenharia destinados a  cons-
truÁ„o de uma barragem de terra na localidade Campo Redondo, Zona Rural do MunicÌpio.
O recebimento das propostas ser· no dia 01 de Outubro  de 2009, ‡s 10:00 horas,  cujo inteiro
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poder· ser examinado a partir
do dia 16 de Setembro  de 2009  atÈ o dia 28 de Setembro , no endereÁo acima  mediante o
recolhimento de uma taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais). InformaÁıes adicionais, d˙vidas
e pedidos de esclarecimento dever„o ser dirigidas ‡ Comiss„o de LicitaÁ„o na Av. Manoel
JosÈ das Neves, COXIXOLA-PB, ou telefone(83)3306 - 1058.,Fax(83)  3306 - 1057, -
pmcoxixo@uol.com.br.

COXIXOLA(Pb), 15  de Setembro  de 2009.
Ronaldo Neves Amorim

Presidente da Comiss„o de LicitaÁ„o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR”POLIS
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00022/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, ‡s 14:00 horas do dia 25 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: Con-
trataÁ„o de serviÁo de locaÁ„o de imÛvel para destinaÁ„o provisÛria de lixo domiciliar e entu-
lhos coletados no municÌpio. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 079/2007. InformaÁıes: no hor·rio das 13:30
as 17:30 horas dos dias ˙teis, no endereÁo supracitado.

Vieiropolis - PB, 02 de Setembro de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP…
FUNDO MUNICIPAL DE SA⁄DE DE SAP…

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITA«√O
PREG√O PRESENCIAL N∫ 00024/2009 - ADIAMENTO
O Pregoeiro oficial comunica o adiamento do Preg„o Presencial N∫ 00024/2009 que

objetiva: AquisiÁ„o parcelada de gÍneros alimentÌcios diversos do dia 16 de Setembro de 2009
para o dia 22 de setembro de 2009  as 09:00 horas no mesmo local.

Telefone: (083) 32971035.
SapÈ - PB, 14 de setembro de 2009

KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA
Pregoeiro Oficial

Lula diz que a crise econômica
mundial é culpa dos países ricos

presidente do Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, criti-
cou duramente os “países
ricos”, o G-8 e outros or-

ganismos internacionais, e respon-
sabilizou os governos de países de-
senvolvidos pela crise econômica
mundial. “Os governos dos países
ricos são os culpados (pela crise)
por que não cuidaram da regula-
mentação do mercado”, disse o pre-
sidente, em entrevista exclusiva à
BBC sobre o colapso do sistema fi-
nanceiro global.

Lula se posicionou como uma es-
pécie de porta-voz informal dos
países em desenvolvimento desde
o começo da crise. Ele vem defen-
dendo o que acredita ser os inte-
resses dos pobres em lugares como
América Latina, África e Ásia, pe-
dindo mudanças no sistema finan-
ceiro global.

Na entrevista com a BBC, Lula
afirmou que os governos dos paí-
ses ricos “sabiam como dar palpi-
te em tudo sobre a economia dos
países em desenvolvimento. Ago-
ra, quando a dor de barriga acon-
teceu com eles, eles não sabiam
como agir”.

Suas críticas também foram di-
rigidas a instituições econômicas
internacionais: “O FMI não tinha
solução, não tinha certeza e não ti-
nha resposta. O Banco Mundial
não tinha solução, não tinha certe-
za e não tinha resposta. E os gover-
nos também não tinham!”

BANQUEIROS DE OLHOS AZUIS
O presidente Lula também insis-

O #
Lula se posicionou como
uma espécie de porta-voz
informal dos países em
desenvolvimento desde
o começo da crise

tiu em afirmar que a crise foi cria-
da por banqueiros brancos de olhos
azuis no mundo rico. A expressão
causou polêmica quando o líder
brasileiro a pronunciou pela pri-
meira vez, em março deste ano, ao
lado de Gordon Brown, durante
visita do primeiro-ministro britâ-
nico a Brasília.

Àquela época, Lula foi criticado
por ter usado a expressão, consi-
derada por muitos como inapro-
priada, quase racista. Durante essa
entrevista, gravada para a série es-
pecial “The Love of Money”, da BBC
2, o presidente disse que não se ar-
rependia, e voltou a falar da mes-
ma forma.

“Aquilo que eu queria dizer está
mais forte hoje do que estava na
época. O que eu quis dizer era que
não eram os índios ou os negros que
deveriam pagar a conta (pela cri-
se), mas sim os responsáveis pela
crise, que eram os banqueiros de
olhos azuis. E que não jogassem a
culpa em cima dos pobres do mun-

Para o ministro Guido Mantega a atividade
industrial voltou a expandir-se

REPRODUÇÃO

do, como sempre acontece quando
tem uma crise econômica”, disse
Lula.

O presidente, entretanto, parece
muito confiante em que os líderes
do G-20 (o grupo das 20 maiores
economias do mundo) consigam
encontrar soluções para a crise, se
continuarem a trabalhar juntos.
Eles se encontrarão novamente
para discutir a crise em Pittsbur-
gh, nos EUA, nos dias 24 e 25 deste
mês, e o Brasil espera influenciar o
debate, pedindo a consolidação do
grupo e mais mudanças no siste-
ma financeiro.

Lula defendeu o grupo, afirman-
do que o G-20 está se tornando um
fórum extremamente importante
para debater e encontrar soluções
para a economia. Ele também ar-
gumenta, entretanto, que o grupo
deve ampliar seus objetivos e co-
meçar a discutir e implementar po-
líticas para acelerar o desenvolvi-
mento de países pobres.

“Espero que não seja um fórum
apenas para resolver o problema
da crise. Os pobres do mundo, os
emergentes do mundo são chama-
dos apenas para resolver o proble-
ma da crise e, quando a crise ter-
minar, acaba-se com o G-20 e volta
ao G-8”. De acordo com o presiden-
te brasileiro, o G-8 não tem credi-
bilidade para lidar com os novos
desafios da economia global. “O
problema é que o G-8 é um clube
fechado. Do ponto de vista da dis-
cussão da crise econômica, acho
que o G-8 não tem legitimidade”,
disse ele.

O Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil cresceu 1,9% no segundo tri-
mestre deste ano, em relação ao pri-
meiro. Segundo informou ontem o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística), Em relação ao se-
gundo trimestre de 2008, houve que-
da de 1,2%. Com isso, o país pôs fim
a um ciclo usualmente chamado de
“recessão técnica” - caracterizada
pela queda do PIB por dois trimes-
tres seguidos. Não significa que a eco-
nomia já tenha se recuperado da cri-
se, mas sim que se encerrou um mo-
mento de retração.

Recessão ocorre quando a ativida-
de econômica (produção, consumo,
emprego) está em baixa. A crise eco-
nômica global está causando reces-
são em diversos países do mundo,
inclusive nos ricos.

No primeiro trimestre deste ano,
a economia brasileira havia caído
0,8%, logo após uma queda de 3,6%

PIB do Brasil
cresce 1,9%
no segundo
trimestre

observada no quarto trimestre de
2008. A notícia de que o Brasil saiu
da recessão já era esperada pelo mer-
cado, pois o governo já dava sinais
de otimismo. O ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, afirmou na se-
mana passada que o crescimento do
PIB seria de 1,8% a 2% entre abril e
junho e também afirmou que em ju-
lho e agosto o país deu um salto na
atividade econômica motivado pela

produção industrial, que voltou a ex-
pandir-se, e pelas medidas de incen-
tivo ao consumo.

Segundo pesquisa com 25 econo-
mistas feita pela Reuters, a expecta-
tiva era que o PIB crescesse 1,6% na
comparação com o trimestre imedi-
atamente anterior, mas mostrasse
queda de 1,5% em relação ao segun-
do trimestre do ano passado.

PREVISÕES
Para o fim do ano, o mercado espe-

ra, segundo boletim Focus divulga-
do pelo Banco Central, que o PIB bra-
sileiro termine com queda de 0,16%.
Para 2010, a previsão é bem mais po-
sitiva, de expansão de 4%.

Mais otimista, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva disse que espera
uma expansão de 5% para a econo-
mia brasileira no ano que vem, im-
pulsionada pelo aumento do empre-
go no país.

PIB NO MUNDO
O Brasil é um dos poucos países

que conseguiu sair rapidamente da
recessão. Entre os resultados que já
foram divulgados, o PIB do Canadá
caiu 3,2% no 2º trimestre, o PIB dos
EUA recuou 1%, o PIB espanhol des-
ceu 1,1% (somando 4 trimestres con-
secutivos de baixa) e o PIB da zona
do euro caiu 0,1%,
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Diante da disputa entre
Barrichello e  Button, da Brawn GP,
na briga pela primeira posição do
Mundial de Pilotos, a equipe
britânica promete não se meter, mas
Ross Brawn acredita que o
brasileiro tem vantagem na briga.

"Brawn GP vê
   disputa com
   igualdade

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Campinense terá desfalques
Rubro-negro enfrenta o Atlético-GO hoje à noite no estádio Serra Dourada e não terá o volante Charles Vágner e o atacante Fábio Júnior

“Paraíba democrática, terra amada”

Marcos Lima
REPÓRTER

m ascensão na Série B do
Campeonato Brasileiro,
pois dos quatro times que

estão na zona do rebaixamento
foi o que mais cresceu nas últi-
mas rodadas, o Campinense Clu-
be tem hoje à noite novo compro-
misso. O representante paraiba-
no enfrenta às 21h50 o Atlético-
GO, pela 24ª rodada, com arbi-
tragem do rondoniense Arnaldo
Vasconcelos Figarela. Márcia Be-
zerra Lopes e Wilson Gonçalves
de Aquino, também de Rondônia,
serão os assistentes.

A partida será no estádio Ser-
ra Dourada, em Goiânia. Uma
vitória deixa o time paraibano
bem próximo de sair do grupo
da "degola". Para isto terá que
derrotar seu adversário, torcer
para que o Duque de Caxias-RJ
não vença o Fortaleza-CE, no
Rio de Janeiro, também hoje à
noite e também torcer para que
o Juventude-RS não ganhe a
partida contra o Paraná Clube.
Com estas estatísticas, oO
Campinense ficaria em 17º co-
locado, apenas um ponto atrás
do time gaúcho.

A Raposa viajou para o con-
fronto com muita motivação,
principalmente depois da go-
leada de 5x1 contra o Ipatinga-
MG, na última sexta-feira, no
Amigão, em Campina Grande.
Os jogadores mal comemora-
ram a vitória, embarcando
para Goiânia ao meio dia do
último sábado, dia 12. Com as
ausências de Charles Wagner,
suspenso com três cartões ama-
relos, e Fábio Jr, que sentiu o
tornozelo contra o Ipatinga, o
time comandado por Freitas
Nascimento busca manter a
invencibilidade contra a equi-
pe goiana.

Nos três jogos realizados en-
tre os dois times, a equipe de
Campina Grande ganhou dois
deles e empatou 1. Foram duas
partidas pela Série C, em 2008,

(uma vitória e um empate, res-
pectivamente) e outro na quin-
ta rodada da Série B deste ano.
Na oportunidade, o Campinen-
se marcou seus três primeiros
pontos na competição.

Em se tratando em pontua-
ção e classificação, a diferença
é muito grande entre Atlético-
GO e Campinense-PB. Dezoito
pontos separam as duas equi-
pes. O representante goiano
ocupa a terceira posição na ta-
bela de classificação, enquanto
a Raposa está na 18ª colocação,
na frente apenas do Fortaleza-
CE e ABC-RN.

Os números, no entanto, não
intimidam o técnico Freitas
Nascimento que admitiu man-
dar a campo um time ofensivo
objetivando deixar o Serra
Dourado com mais três pontos.
Dentre as 20 equipes que dis-
putam a Série B de 2009, o Cam-
pinense Clube possui o quinto
melhor ataque da competição
quando já marcou 35 gols, po-
rém, possui a pior defesa, ou
seja, já sofreu 49 gols.

Na manhã de ontem, a dire-
toria Rubro-Negro informou
que o time, após o jogo contra o
Atlético-GO, retorna para a
Paraíba amanhã, desembar-
cando em Bayeux, às 14 horas.
O elenco se reapresenta no Re-
natão, às 16 horas, para um tra-
balho regenerativo. Os demais
jogadores, que não atuarem
contra o time goiano, faz um
trabalho físico-técnico.

O Botafogo-PB voltou às ati-
vidades profissionais neste se-
gundo semestre em alto estilo,
em se tratando de partidas ofi-
ciais. Goleou a Queimadense por
3x0, na estreia da Copa Paraíba
Sub-21 e largou com o pé direi-
to rumo ao título da competi-
ção, que vai garantir ao campeão
o direito de conquistar a segun-
da vaga do Estado na Copa do
Brasil de 2010. A partida ocor-
reu no estádio Almeidão, no úl-
timo domingo (13), na presença
de um público superior a dois
mil expectadores.

A equipe da Maravilha do
Contorno que teve o apoio ma-
ciço de sua torcida somente não
contava com a presença da Jus-
tiça Federal, nas dependências
do estádio Almeidão. Um oficial
de justiça, por determinação da
Justiça do Trabalho e com um
mandado de bloqueio de ren-
da, levou em espécie o equiva-
lente a R$ 2.557,00, dinheiro
este referente à causas traba-

lhistas que responde o Botafo-
go no Tribunal Regional do Tra-
balho da 13ª Região.

"Infelizmente será assim du-
rante todos os jogos oficiais do
Botafogo até que possamos pa-
gar toda nossa dívida com os
credores", justificou Raimundo
Nóbrega, um dos dirigentes do
Botafogo. Dos R$ 14.300,00 ar-
recadados na partida entre Bo-
tafogo x Queimadense, a equi-
pe da Capital colocou em seus
cofres pouco mais de R$ 8 mil,
já que outros R$ 3.500,00 foram

E

Bota e Treze largam na frente da Copa

Guarani-SP x Figueirense-SC

Portuguesa-SP x Ponte Preta-SP

Paraná-PR x Juventude-RS

Ceará-CE x Vila Nova-GO

Ipatinga-MG x Bragantino-SP

São Caetano-SP x Vasco da Gama-RJ

ABC-RN x Bahia-BA

D. Caxias-RJ x Fortaleza-CE

Brasiliense-DF x América-RN

Atlético-GO x Campinense-PB

SÉRIE B
#JOGOS DE HOJE

destinados ao Boderô, ou seja,
despesas inerentes ao jogo.

TREZE
A exemplo do Botafogo, o Tre-

ze Futebol Clube também es-
treou com o pé direito na Copa
Paraíba Sub-21. O público ga-
lista lotou as dependências do
estádio Presidente Vargas, em
Campina Grande, no último
domingo, para acompanhar a
vitória do time contra o Auto
Esporte Clube, por 2x0.

O técnico Marcelo Vilar saiu
satisfeito com o resultado do
jogo. Para ele, apesar do time
ter se mostrado "lento" em al-
guns momentos, os jogadores
souberam assimilar o que foi
repassado nos treinamentos.

A próxima rodada da Copa Pa-
raíba será domingo, dia 20. Em
João Pessoa jogam Botafogo x Auto
Esporte. Já em Campina Grande,
no estádio Amigão, se enfrentam
Campinense x Queimadense.

Na última sexta-feira, o Campinense devolveu a goleada que sofreu do próprio Ipatinga no primeiro turno: 5 a 1
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No PV, o Galo venceu o Auto: 2 x 0

FOTOS: WÊNIA BANDEIRA



Paraibano ganha
prata na Olimpíada

Dyonatan Félix, de 14 anos, da cidade de Monteiro, brilha na prova de 75 metros
nas disputas de atletismo da competição escolar nacional em Poços de Caldas-MG

De acordo com os matemáti-
cos, a chance do Campinense cair
para a Série C em 2010 ainda é de
79,85 faltando 15 jogos para o
encerramento. O percentual já
esteve beirando os 99% e vem
caindo nas últimas rodadas.

"Campinense
   já melhora o

aproveitamento
35

gols já marcou o
Campinense na Série
B, um dos ataques
mais positivos, ao
contrário da defesa
que levou 49, a pior
da competição.

É

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Gostei do que vi na estreia do Botafogo. Um time or-
ganizado e determinado, bem diferente daquele que
disputou o Campeonato Paraibano e simplesmente de-
cepcionou. O momento não é de euforia, afinal o adver-
sário não exigiu muito do alvinegro, mas a vitória foi
conquistada com méritos. O curioso é que nenhum ata-
cante marcou nos 3 a 0, cabendo aos zagueiros Rogério
e Kika e ao volante Ivan, no entanto, gostei muito de
Venicius que se movimentou muito e poderia ter deixa-
do o seu. Lá em Campina Grande, o Auto Esporte até
que surportou o primeiro tempo, mas caiu na segunda
etapa por 2 a 0 para o Treze. Na prática, os favoritos
venceram, pois Botafogo e Treze investiram bastante para
a competição e devem brigar pelo título. No final de
semana vamos ver o Campinense em ação, diante da
Queimadense, para saber suas condições na disputa.

Estreia positiva

Almeidão
Muito se falou da estreia do Botafogo, dos reforços e da

excelente presença do público - mais de duas mil pessoas -,
mas poucos teceram comentários ao bom estado do grama-
do do Almeidão e as melhorias introduzidas em diversos
setores visando tão somente dar mais conforto ao torcedor.
A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer vem trabalhan-
do com muita seriedade colocando, em primeiro plano, o
torcedor. O gramado realmente tá uma beleza e a bola desli-
zou sem maiores problemas para Botafogo e Queimadense.

Botauto
Depois de mais de dois anos o tradicional Botauto está de

volta e será no próximo domingo. Os últimos confrontos fo-
ram em 2007 com duas vitórias do Botafogo, a primeira no dia
quatro de fevereiro por 2 a 1 e a outra no dia oito de abril por
1 a 0. Apesar da derrota para o Treze, na estreia, o Auto Espor-
te promete reabilitação e como mandante do jogo seus diri-
gentes estão confiantes numa boa arrecadação. Ontem, o Bo-
tafogo levou mais de duas mil pessoas ao Almeidão, num
público que chegou a surpreender, inclusive, o colunista.

Rubinho
Rubinho ganhou fôlego

para as últimas quatro pro-
vas da temporada depois de
vencer em Monza e se apro-
ximar mais de Jenson Button.
A diferença caiu de 16 para
14 pontos - 80 contra 66 - por-
que o inglês terminou em se-
gundo lugar. O brasileiro tem
a garantia da equipe Brawn
GP que não haverá favoreci-
mento nessa reta final do
Mundial. A próxima prova
acontecerá em Cingapura, no
próximo dia 27. Depois as
corridas serão no Japão, Bra-
sil e o encerramento nos Emi-
rados Árabes.

Guarani
Num jogo bem equili-

brado e somente decidido
nos pênaltis, o Guarani
sagrou-se campeão parai-
bano juvenil, sábado pas-
sado, no estádio Juracizão
ao derrotar o Flamengo
por 3 a 2 . No tempo nor-
mal, o jogo terminou em-
patado em 2 a 2. O time de
Santa Rita será o represen-
tante da Paraíba na Copa
São Paulo de Juniores que
terá início em janeiro. A
partida foi dirigida por
Renan Roberto com um
excelente trabalho.
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Dunga é o técnico da Seleção
Brasileira com melhor aproveita-
mento em Eliminatórias de Copa do
Mundo. No momento, em 16 jogos
- restando ainda duas partidas - tem
nove vitórias, seis empates e só uma
derrota, com média de 69%. O
segundo técnico com melhor

"Dunga lidera as
Eliminatórias

aproveitamento, Carlos Alberto
Parreira, tem 63% de média, em 18
jogos, com nove vitórias, sete
empates e duas derrotas. Técnico
campeão da Copa América e da
Copa das Confederações, Dunga é
também é o único que classificou o
Brasil com três rodadas de
antecedência. Levando-se em conta
o aproveitamento conjunto dos
técnicos da seleção em Eliminatórias,
Dunga igualmente lidera.

da cidade de Monteiro-
PB, o segundo maior ve-
locista do Brasil nos 75

metros. Com o tempo de 9’10,
no domingo (13), o paraibano
Dyonatan Félix Honório, 14
anos, conquistou a medalha de
prata no último dia das dispu-
tas do atletismo na pista da
Vila Olímpica de Poços de Cal-
das, onde acontecem as Olim-
píadas Escolares do Brasil, ca-
tegoria 12-14 anos. Ele é aluno
da oitava série da Escola Esta-
dual José Leite de Sousa.

Desde que chegou a Poços de
Caldas para as disputas das
Olimpíadas Escolares, Dyona-
tan Félix mostrou muita evo-
lução com relação ao seu de-
sempenho nas etapas Regional
e Estadual dos Jogos Escolares
da Paraíba, que são promovi-
dos pelo Governo do Estado,
através da Secretaria Estadual,
de Juventude, Esporte e Lazer
(Sejel).

Para o técnico André Luiz,
isso foi fator preponderante na
fase final. “Ele sempre mostrou
muita determinação a partir de
que sua vaga foi garantida para
Poços de Caldas. Como evoluiu
na fase classificatória, com cer-
teza faria melhor na fase final e
deu certo”.

Para a surpresa dos dirigen-
tes que integram a delegação da
Paraíba em Poços de Caldas,
Dyonatan Félix ainda não tem
um ano de atividade no atletis-
mo, mas já demonstra poten-
cial de um vencedor. “Foi fan-
tástico o desempenho de Dyo-
natan nas Olimpíadas Escola-
res. A Paraíba pode se orgulhar
de ter mais um velocista de ní-
vel. Esse menino, com uma pre-
paração mais aprofundada,
com certeza vai proporcionar
melhores momentos para o atle-

tismo paraibano”, disse o pro-
fessor Rogério Velinho, chefe da
delegação da Paraíba em Poços
de Caldas e que acompanhou
todos os passos de Dyonatan
Félix até a conquista da meda-
lha de prata.

Quando cruzou a linha de
chegada na Vila Olímpica, ain-
da sem saber a sua colocação,
Dyonatan Félix Honório, correu
em direção aos componentes da
delegação paraibana e exibin-

do a bandeira da Paraíba, co-
memorou em grande estilo a sua
campanha nas Olimpíadas Es-
colares. “ Essa é a primeira de
uma série de medalhas que vi-
rão”, falou para o chefe da dele-
gação, Rogério Velinho.

A competição que está sendo
disputada em Poços de Caldas
teve início na último dia 10 e
será encerrada no próximo do-
mingo.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Dyonatan exibe com orgulho a medalha de prata e a bandeira da Paraíba
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“Paraíba democrática, terra amada”

R$ 1 milhão para o Flu não cair
Diretoria oferece um excelente prêmio aos jogadores para evitar queda para a Série B. Apesar do empate, técnico Cuca diz que não joga a toalha

cada novo resultado
desfavorável no Brasi-
leirão a desculpa é a

mesma. O time se esforçou, os
jogadores têm se dedicado du-
rante os treinamentos, uma hora
a bola vai entrar e o time vai ven-
cer. Se isso tudo é verdade, o que
estaria faltando para o Flumi-
nense reencontrar o caminho das
vitórias? Em busca da resposta,
a diretoria tricolor prometeu um
prêmio de R$ 1 milhão para o
elenco para dar um incentivo a
mais aos jogadores.

Os atletas souberam da ofer-
ta da patrocinadora do clube
ainda durante os treinamentos
em Mangaratiba e o combina-
do é que a equipe receberá por
cada vitória conquistada. Pre-
cisando de dez vitórias para se
manter na Série A, os jogado-
res já deixaram de ganhar R$
100 mil ao empatarem sem gols
com o Botafogo, no Engenhão,
neste domingo.

Apesar da situação desespe-
radora do Fluminense, o técni-
co Cuca encontra forças para
pedir a seu elenco para não jo-
gar a toalha. Com a meta de con-
quistar quatro pontos a cada
dois jogos, após o empate sem
gols contra o Botafogo, o treina-
dor, na lanterna do Brasileiro
com 18 pontos, viaja para o Sul
precisando vencer o Grêmio.

"Por mais difícil que seja, ago-
ra ficamos com a obrigação de
vitória. Esse empate tem que
servir para a motivação conti-
nuar alta. Não podemos desis-
tir agora", disse o treinador.

Em seu segundo jogo no co-
mando da equipe, após a estreia
de 1 a 1 contra o Náutico,  Cuca
afirma ter visto melhora no time,
apesar do 0 a 0. "Contra o Náuti-
co, não criamos chances de gol.
Agora, tivemos, mas nos faltou
sorte", analisou Cuca.

Com os resultados da 24ª ro-
dada, o Fluminense precisa se
aproximar do Sport, com 20
pontos, Botafogo e Santo André,
ambos com 24. Os jogadores ti-
veram folga ontem e recomeçam
hoje o trabalho no CT do CFZ,
de olho no jogo contra o Grêmio,
no domingo. O treinador fica na
expectativa da estreia do volan-
te equatoriano Urrutia, que já
conseguiu seu visto de trabalho
e está regularizado na CBF.

"Algumas boas notícias virão
essa semana. Teremos o Urru-
tia, provavelmente o Fábio San-
tos. Vamos ganhando corpo e
força para tentar essa arranca-
da", disse Cuca.

Muricy Ramalho avalia que al-
gumas falhas apresentadas pelo
Palmeiras no revés diante do Vi-
tória são corrigíveis, como erros
de passes e finalizações. O pro-
blema é quando o clube perde
peças-chave, como os meio-cam-
pistas Cleiton Xavier, Pierre e,
principalmente, Diego Souza.
Quando dois deles não atuam, o
Palmeiras se torna vulnerável,
admite o técnico.

Na derrota diante do Vitória,
domingo, por 3 a 2, no Barradão,
a equipe  não teve Pierre, lesiona-
do, e Diego Souza, suspenso.

"As ausências do Pierre e Diego
Souza são fatais. Temos um bom
time, mas quando perdemos es-
ses jogadores, sentimos demais.
Quando só um desfalca, ainda
conseguimos dar um jeito. Mas
perder dois ao mesmo tempo é
demais", diz Muricy.

No caso de Diego Souza, Muri-
cy reconhece que não há ninguém
no elenco que tenha característi-

cas parecidas com a do camisa 7 e
teme deixar pontos pelo caminho
neste returno devido a novas per-
das no time titular.  Com 44 pon-
tos, o Palmeiras tem Inter e São
Paulo próximos na classificação,
ambos têm 43 pontos.

Muricy Ramalho reitera que no
futebol nada se ganha sozinho. O
recado vale também quando
acontecem erros. Evitando res-
postas longas após a derrota do
Palmeiras, no Barradão, o treina-
dor se negou a dizer se Marcos
falhou no primeiro gol do Vitó-
ria, destacando que todo o time
errou neste domingo.

Para a partida contra o Cruzei-
ro, dia 23, no Mineirão, Diego Sou-
za retorna. Já Pierre está fora do
Campeonato Brasileiro. Ele rom-
peu o ligamento do tornozelo es-
querdo, voltando aos campos so-
mente na próxima temporada.

Em 9 de agosto, após perder
para o Flamengo por 1 a 0 e
terminar a 18ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro em 11º lugar
a 11 pontos do líder, Mano Me-
nezes declarou que não pensa-
va mais em título. Cinco jogos
depois, o Corinthians tem a
possibilidade de ficar a cinco
pontos do primeiro colocado
Palmeiras. E o técnico já sonha
com uma recuperação similar
à do campeão do ano passado.

Mais do que a campanha que
pode confirmar mais uma vez
a liderança do segundo turno
com uma vitória nesta quarta-
feira sobre o Coritiba, o coman-
dante se anima com o respeito
dos adversários. "Aconteceu
isso com o São Paulo no ano
passado e eles acabaram cam-
peões", disse o treinador do
dono da taça da Série B de 2008.

Além da tradição, o chefe acha
natural a cautela das equipes
que estão à frente do clube de-

pois da eficiência que sua equi-
pe mostrou para ficar com o
Campeonato Paulista e a Copa
do Brasil no primeiro semestre.
"Ganhamos respeito pela traje-
tória do Corinthians na tempo-
rada. Sempre se espera força de
quem já mostrou que é forte."

Na comparação com o time
tricolor no Nacional da última
temporada, Mano tem razão
nas semelhanças. O clube do
Morumbi, que chegou a ficar 11
pontos distante do primeiro
colocado no início do segundo
turno, viveu na 24ª rodada o
resultado que o fez acordar
para não ficar até fora da Li-
bertadores: empate por 1 a 1
com o Atlético-MG. O futebol
mostrado no Mineirão irritou
Muricy Ramalho, na época co-
mandando os são-paulinos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

PHOTOCAMERA
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Palmeiras fica
vulnerável sem
seus principais
jogadores

Técnico volta a
sonhar com o
título após
nova reação

O Fluminense voltou a empatar, agora diante do Botafogo, no Engenhão por 0 a 0 e a cada rodada fica mais perto do Campeonato Brasileiro da Série B
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Muricy diz que o time depende
muito do meia Diego Souza

Mano vê recuperação do time
similar a do campeão estadual

MURICY RAMALHO MANO MENEZES

A
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PLEASE PLEASE ME (1963)
Gravado em apenas

um dia. É o álbum de
estreia dos Beatles. Mis-
tura canções da dupla
Lennon & McCartney
com covers. Tem “Love
Me Do” (o primeiro sin-

gle), “Please Please Me” (a primeira can-
ção com a cara da Beatlemania) e “I Saw
Her Standing There” (um dos grandes
sucessos do grupo). Entre os covers,
“Twist and Shout” talvez seja a faixa
mais conhecida. Gravação original em
mono.

WITH THE BEATLES (1963)
A fórmula ainda é a

mesma: faixas autorais
de Lennon & McCart-
ney (George Harrison
estreia com “Don’t Bo-
ther Me”) e números co-
vers. O quarteto está

um pouco mais maduro. “All My Lo-
ving” é a canção das de John e Paul neste
disco que resistiu melhor ao tempo. Chu-
ck Berry, grande influência dos anos
1950, marca presença em “Roll Over Be-
ethoven”, cantada por George. Grava-
ção original em mono.

A HARD DAY’s NIGHT (1964)
Primeiro disco sem

covers e o único, em toda
a trajetória do grupo, só
com canções da dupla
Lennon & McCartney.
Traz as músicas do fil-
me “A Hard Day’s Ni-

ght”, dirigido por Richard Lester. Quan-
do o LP chegou às lojas, os Beatles já ha-
viam conquistado a América. Tem “A
Hard Day’s Night”, “I Should Have Kno-
wn Better”, “And I Love Her” e “Can’t
Buy Me Love”. Gravação original em
mono.

BEATLES FOR SALE (1964)
Os Beatles voltam a

gravar covers, de olho
no mercado americano:
“Rock and Roll Music”,
“Mr. Moonlight”, “Kan-
sas City”, “Honey
Don’t”, “Everybody’s

Trying To Be My Baby”. Lennon & Mc-
Cartney assinam “No Reply”, “I’m a
Loser”, “Baby’s in Black”, “I’ll Follow The
Sun”, “Eight Days a Week”. É o último
disco em que os Beatles cantam muitos
covers. É também o último gravado em
mono.

HELP! (1965)
Primeiro disco dos

Beatles gravado em ste-
reo. Traz as músicas do
filme “Help!”, nova-
mente dirigido por Ri-
chard Lester. São gran-
des sucessos do quarte-

to: “Help!”, “Ticket To Ride”, “You’ve Got
To Hide Your Love Away”, “You’re Go-
ing To Lose That Girl”. Traz também
“Yesterday”, a canção mais gravada de
todos os tempos. Há um único número
cover: “Dizzy Miss Lizzy”. Nas letras,
Dylan influencia Lennon.

RUBBER SOUL (1965)
Os Beatles começam a

mudar. Vão deixando
para trás a ingenuidade
dos primeiros discos e
caminham para a fase
mais criativa do trabalho
deles. É um disco de tran-

sição. Já é fácil perceber que John e Paul nem

sempre são parceiros. “Norwegian Wood”
é Lennon, “Michelle”, McCartney. “Drive
My Car”, “Girl”, “In My Life” e “If I Need
Someone” (de George) estão no repertório.

REVOLVER (1966)
A mudança se con-

solida. Os Beatles não são
mais os mesmos. Em três
anos de estúdio, eles ama-
dureceram e aprenderam
muitas lições com o pro-
dutor George Martin. “Ele-

anor Rigby”, “Here, There and Everywhe-
re” e “For No One” são de McCartney. “I’m
Only Sleeping”, “She Said, She Said” e “To-
morrow Never Knows”, de Lennon. Geor-
ge abre o disco com “Taxman” e se rende aos
sons da Índia em “Love You To”.

 SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS
       CLUB BAND (1967)

Os Beatles abando-
nam as turnês e se dedi-
cam ao estúdio. O resul-
tado é o disco que foi con-
siderado o mais impor-
tante do rock. Uma suíte
pop sem intervalos entre

as faixas, executada pela banda imaginá-
ria do Sargento Pimenta. Há cordas da
música clássica, instrumentos indianos,

Discografia oficial do quarteto chega
ao mercado em edição remasterizada

discografia oficial dos Beatles está novamente nas lojas de todo o mundo. E agora numa edição remasterizada,
diferente daquela que foi lançada em 1987, a primeira na era do Compact Disc. A nova edição foi produzida nos
estúdios londrinos de Abbey Road, os mesmos onde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr
gravaram seus discos na década de 60, e oferece aos ouvintes uma qualidade sonora compatível com o que existe de
mais avançado no mercado fonográfico. São treze discos lançados entre 1963 e 1970 (um deles é duplo), além da
coletânea dupla “Past Masters”, de 1988, que reúne as canções dos compactos não incluídas nos LPs originais. No
Brasil, a discografia dos Beatles está à venda em CDs avulsos. Em lojas que trabalham com importados, há  mais
duas opções: toda a coleção numa caixa e as edições em mono acondicionados também num box indicado mais para
colecionadores. Cada CD agora relançado traz um minidocumentário sobre o disco.

circo, ácido, canção americana tradicional
e – o ponto alto – “A Day In The Life”. É o
“Cidadão Kane” da era do rock.

MAGICAL MYSTERY TOUR (1967)
Na Inglaterra, origi-

nalmente eram dois
compactos com seis
músicas. Nos Estados
Unidos, foi transforma-
do num LP com músi-
cas de outros compac-

tos. Acabou se incorporando à discogra-
fia oficial com o formato americano. Tem
“Strawberry Fields Forever”, “Penny
Lane”, “All You Need Is Love”, “Hello
Goodbye” e “The Fool on The Hill”.

THE BEATLES (1968)
Dois discos, trinta fai-

xas. Uma capa toda bran-
ca apenas com o nome da
banda. Ficou conhecido
como o “Álbum Branco”.
Muitas das suas canções
foram compostas duran-

te o retiro espiritual que os Beatles fizeram
na Índia. Quase não há parcerias. Nem sem-
pre os quatro músicos estão juntos no estú-
dio. É cada um por si, o que aponta nitida-
mente para a dissolução do quarteto. Mas
o resultado é extraordinário.

YELLOW SUBMARINE (1969)
Disco com a trilha sono-

ra do desenho animado ins-
pirado nos quatro Beatles e
no universo musical e poé-
tico deles. Tem somente seis
faixas com o grupo (quatro

eram inéditas). As outras são números de
orquestra compostos por George Martin
para o filme. “Pepperland” é o melhor deles.

ABBEY ROAD (1969)
Às vésperas do rompi-

mento, os Beatles se reencon-
traram em Abbey Road e
produziram aquele que, para
muitos, é o seu melhor ál-
bum. Na primeira metade,

faixas soltas, incluindo a balada “Something”,
de George Harrison. Na segunda parte, um
longo medley concebido mais por Paul do
que por John. Nada seria possível sem o dedo
do maestro Martin. Na capa, a foto dos qua-
tro atravessando a faixa de pedestres.

LET IT BE (1970)
Gravado antes de “Ab-

bey Road”, mas lançado de-
pois. O trabalho mais pro-
blemático dos Beatles. Inici-
almente, um projeto de vol-
ta às origens que se trans-

formaria em disco e filme. O filme acabou re-
gistrando a crise que levaria à ruptura. O dis-
co foi entregue ao produtor americano Phil
Spector, e o resultado nunca agradou a Paul
McCartney. Quando “Let It Be” chegou às lo-
jas, os Beatles já estavam rompidos.

PAST MASTERS (1988)
Dois discos lançados para

acompanhar a primeira edi-
ção da discografia dos Bea-
tles em CD. Uma compila-
ção de todas as músicas edi-
tadas originalmente em

compactos e não incluídas nos LPs. Vai de
“Love Me Do”, o lado A do primeiro single, a
“You Know My Name”, o lado B do último.
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Sesc inicia hoje curso
sobre o Cinema Novo
O curso intitulado “Os Principais Movimentos Estéticos do
Cinema”, ministrado pelo professor Francesco Trotta e
convidados, terá como temática do próximo módulo o
“Cinema Novo Brasileiro”. As aulas de cinema são realizadas
mensalmente através do recurso digital de teleconferência –
IPTV, no Sesc Centro João Pessoa. Hoje,  às 14h30, o curso
recebe os amantes do cinema, profissionais em formação e
atuantes das artes plásticas, história da arte, design e
arquitetura para a palestra à distância.
Este módulo é composto pelos seguintes tópicos: Cinema
Novo: primórdios; Reação à Vera Cruz; Chanchada: o alvo
principal; Do isolamento e da consagração, Ganhos e perdas.
Para dar um apoio à aula, o texto “Origens do Cinema Novo:
A Cultura Política dos Anos 50 até 1964”, do doutorando no
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais/IFCH/UERJ,
Pedro Simonard, foi enviado aos participantes do curso.

São sempre
desatinadas as
vinganças por
ciúme.

Miguel de Cervantes,
ESCRITOR
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Blog de artesanato da PB
vence prêmio nacional
Disputa que reuniu 30 mil candidatos, teve o Babel das

Artes como 1º lugar do Top Blog na categoria Cultura. 18
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Cantora canta ao lado de
gênios como Chico Buarque e
Pablo Milanés em disco
produzido por brasileiros

U

 Cubana lança novo CD

GRACIAS,
OMARA!

RESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

Antônio Mariano é destaque
do Café em Verso & Prosa
Projeto mostrará, hoje, em João Pessoa, produção do poeta

e editor do suplemento literário Correio das Artes. 23

Ricardo Anísio
REDATOR

ma das vozes mais belas da ilha
de Fidel, Omara Puortondo
completará 79 anos no dia 29

de outubro próximo. Muito embora ida-
de não seja documento, assim como ta-
manho e quantidade também não, é
bom citarmos a sua idade para com-
preender a importância de um CD como
"Gracias" (Biscoito Fino, R$ 34,00 em
média) que acaba de ser lançado.

Não é apenas mais um disco de mais
um veterano cantante cubano que che-
ga no rastro do Buena Vista Social Club,
até porque acho uma ignorância quan-
do se diz que um programa de TV ou
um filme "resgatou" um astro de luz

própria. Quem tem talento e história
não precisa de resgate, até mesmo por-
que os de luz própria a história cata-
pultará um dia ao patamar de direito.

Omara Portuondo é estrela de luz pró-
pria, e de primeira grandeza. Da mes-
ma maneira que sua conterrânea Célia
Cruz e outras como a lusitana Amália
Rodrigues, a francesa Edith Piaf e a nor-
te-americana Billie Holiday, entre ou-
tras. Com esse "Gracias" que acaba de
chegar às lojas ela coroa a relação Bra-
sil-Cuba que tem rendido obras brilhan-
tes e encontros emocionantes, tais como
os de Chico Buarque com Pablo Mila-
nés, só para citar o mais conhecido de
todos.

Por falar em Chico ele canta com
Omara Portuondo no disco "Gracias" em
um belo dueto que registra a sua "O Que
Será (A Flor da Terra)" como nunca an-
tes houvera sido gravada. Essa é ape-
nas uma das pérolas que encontrarão
em um álbum irretocável em sua tota-
lidade. O mais notável é que a produção
musical deste novo trabalho de OP é
assinada pelos brasileiros Alê Siqueira
e Swani Jr e eles acertaram em cheio.

Pablo Milanés é uma das
estrelas do novo disco
de Omara Portuondo

“

‘Eu Faço Cultura’ chega a
João Pessoa com oficina
O maior projeto cultural do Brasil incentivado com recursos
do IR chega a João Pessoa, de amanhã a sexta-feira, entre as
18h30 e 22 horas. Será realizada oficina de música com
Ismael Rattis componente do grupo Marambaia. Formado
em 2001, o Marambaia realiza um trabalho aberto a
inspirações musicais de qualquer origem, e tem como
proposta interpretar clássicos da música brasileira e músicas
próprias dentro de uma visão contemporânea da música
popular.  As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo
site www.eufacocultura.com.br  até hoje ou amanhã no local
de realização da oficina.

x
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Um repertório de alto nível
e citação de Henri Salvador

Desde a primeira faixa ("Yo Vi") até
a última (o clássico "Drume Negrita",
cantada com Richard Bona e gravada
por Caetano Veloso na década de 70)
a unidade é mantida em um nível al-
tíssimo. Na verdade todos os discos
da Omara primam por uma serieda-
de homérica no tocante a seleção das
canções. Essa é uma outra coisa que a
diferencia em um mercado carcomi-
do pelo câncer da mediocridade. E
isso pode ser notado, logo na primei-
ra faixa, "Yo Vi", em que ela lembra o
grande Henri Salvador, para muitos
o criador da Bossa Nova.

Em um disco totalmente elevado
como esse "Gracias" não é fácil pinçar
destaques. Contudo não podemos ne-
gar que algumas nos tocam mais, tal
como "Rabo de Nube" do grande Sil-
vio Rodríguez (autor de "Pequeña Se-
renata Durna", gravada por Chico Bu-
arque em seu disco que traz "Cálice"
entre outras pérolas) ou como "Nues-
tro Gran Amor" que reaproxima Oma-
ra Portuondo de outra lenda-viva da
música cubana que é Chucho Valdés.

"Ámame Como Soy" marca um du-
eto de Omara com "Pablo Milanés" e
a faixa-título "Gracias" abre espaço

para o jovem uruguaio Jorge Dexter
para cantar com a dama cubana. Esse
"Gracias" é sim um disco sem reto-
ques, sem senões. A perfeição não
existe? Perguntou W J Solha em pre-
fácio do meu livro "Canção do Fogo",
e eu aproveito para contradizê-lo afir-
mando que sim, a perfeição existe
embora seja fruto de avaliações rela-
tivas. Esse "Gracias" para mim está na
conta dos discos perfeitos assim
como o "Abbey Road" do Beatles, o
"Blonde on Blonde" de Bob Dylan e o
"Kind Of Blue" de Miles Davis entre
outros.

Para dar um toque mais emocional
ainda ao disco Omara convidou a sua
neta Rossío Jiménez para cantar "Cha-
chita" com ela. "A voz dessa menina
lembra minha infância, porque tam-
bém fui menina", explica (e nem pre-
cisava) a veterana cantora. Esse é um
outro grande ponto do disco "Graci-
as", o fato de que sua autora é um ca-
samento de técnica apurada e emo-
ção que se derrama. Ouçam com pra-
zer e reverência. De preferência em
clima de oração. E seja grato a Jesus
Cristo por essas e outras.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Human left

Não entendo direitos humanos sem
a devida assistência aos pobres. O
resto é discurso fútil e vazio...

Um site voltado para o

O

Babel das Artes conquista a
1ª colocação no Prêmio
Nacional Top Blog na
categoria Cultura; briga
reuniu mais de 30 mil
candidatos

ARTESANATO DA PB

As sociedades mundo afora têm
questionado as autoridades públicas ju-
diciárias acerca do real papel dos tais
"direitos humanos". Afinal a quem esses
movimentos devem proteger? A levar
em consideração as recentes atividades
dos indivíduos que lidam com os direi-
tos da pessoa a definição mais correta
seria, em inglês, "human left", ou em por-
tuguês, "esquerdos humanos". Não são
raras as vezes em que esses movimen-
tos entram na contramão dos anseios
das sociedades. Os exemplos são inúme-
ros. Senão vejamos. O Estado, na con-
cepção desses "humanistas", é o respon-
sável pela proteção do cidadão, pois são
os agentes desse mesmo Estado que de-
vem compor as leis e fazê-las cumprir.
Mas o questionamento que se faz é quan-
to à atuação desses humanistas em cer-

tos eventos cruciais que afetam a socie-
dade pelo nível de danos causados a ela.
São dois pesos e duas medidas. Ou seja,
o mesmo elemento que condena o Esta-
do por determinadas atitudes que con-
trariam a lei é o mesmo que ignora a
obrigação do Estado com o mendigo,
com a criança vítima de estupro e maus-
tratos, com o cidadão que é constante-
mente ameaçado por bandidos, com o
desprezo das autoridades quanto às co-
munidades pobres etc.

Em São Paulo, recentemente, uma ação
de despejo pôs fogo em casas, desabri-
gou pessoas e até feriu outras. O mais
grave: o Estado expôs crianças ao frio de
uma garoa fina e torturante. Como não
houve, ao menos até o instante em que a
tevê mostrava as cenas, nenhuma ação
em favor d'Os miseráveis" por parte de
membros dos "direitos humanos", pre-
sume-se que o Estado só deva ser cobra-
do quando se tratar da proteção daque-
les que gangrenam a sociedade com suas
ações ilegais. É lamentável que se cons-
trua uma imagem de "direitos humanos"
em que prevalece a contradição dos atos
em que são cobradas atitudes que, de
alguma forma, contrariam os reais an-
seios de uma sociedade completamente

transtornada, fustigada e abandonada
pelo poder público e pelas entidades que
deviam, por dever de ofício, ser porta-
vozes das reivindicações mais singelas
das comunidades carentes. Mas o dia a
dia mostra outra realidade.

É possível, no entanto, se fazer uma
leitura singela das causas que culmina-
ram com os altos índices de violência
mundo afora. Porém devemos concen-
trar as atenções para o que ocorre no
Brasil. Com uma concentração de ren-
das das mais violentas, o Brasil destrói
sonhos e oferece uma realidade cruenta
para o jovem que reside nas comunida-
des mais carentes. Sem perspectivas
para o futuro, encontra no crime uma
válvula de escape para as frustrações
dele. Insisto, porém, que nada justifica a
delinquência e os atos que causam da-
nos à pessoa ou ao patrimônio alheio. É
uma situação que se agrava quando in-
divíduos letrados, conhecedores da lei,

passam a dar guarida ao vandalismo, à
agressividade, à violência e às ações que
afrontam claramente princípios legais e
atiram a sociedade num mar de lama.
Por aqui impera o despudor de autori-
dades inescrupulosas. São elas que for-
necem as ferramentas da imoralidade
para que os elementos sociais das cama-
das situadas na base dessa pirâmide do
mal possam transformar a vida do ci-
dadão numa câmara de torturas. Ora,
se o mau exemplo já vem de cima, por
que quem está na parte de baixo da ta-
bela irá respeitar uma autoridade cujas
atitudes fogem ao bom senso? É inad-
missível que se cobre o cumprimento
das regras sociais quando quem as cons-
truiu leva a vida em burlá-las com sub-
terfúgios e ações escabrosas. O mais gra-
ve: não há mais a preocupação dessas
autoridades com a imagem que estão dei-
xando para os seus filhos. Aliás, pode
ser exatamente isso que planejam: que
seus filhos sigam na vala comum da his-
tória dos culpados.

Não entendo direitos humanos sem a
devida assistência a pobres, idosos, cri-
anças abandonadas, favelados, desassis-
tidos e doentes. O resto é discurso fútil e
vazio.

blog da Babel das Artes em João
Pessoa, PB,  tem apenas um ano.
Mesmo concorrendo com gigan-

tes da internet, ganhou o Prêmio Nacional
Top Blog na categoria Cultura - Blog Cor-
porativo. O prêmio (www.topblog.com.br)
é um sistema interativo de incentivo cultu-
ral destinado a reconhecer os blogs brasi-
leiros mais populares e com conteúdo mais
pertinentes ao segmento. Foram mais de
60 mil blogs disputando em 12 categorias
diferentes. Na primeira fase, uma votação
popular elegeu 100 blogs. Na última etapa,
um júri técnico indicou os três finalistas
das categorias e grupos (Pessoal, Profissio-
nal e Corporativo).

O prêmio estimula a Babel das Artes a con-
tinuar promovendo um diálogo entre a Arte,
o Design e o Artesanato Brasileiro. Com acer-
vo organizado pelo artista plástico e desig-
ner gráfico Francisco Milhorança, esculturas,
xilogravuras e pintura naïf convivem em
harmonia com utilitários e acessórios de
moda. Madeira, pedras e capim dourado di-
videm espaço com chita, fibras e materiais

inusitados como escamas de peixe, casca de
ovos de avestruz ou folhas esqueletizadas.
No conteúdo do blog (babeldasartes.
wordpress.com) produzido por Sandra Vas-
concelos, a diversidade vem sendo amplia-
da. Assuntos como consumo consciente, sus-
tentabilidade, meio ambiente, movimentos
sociais, eventos e turismo também garantem
espaço e costumam atrair comentários. "O
blog já foi citado em francês, em inglês e em
espanhol só por causa de um post sobre a
Amazônia e Chico Mendes", revela a jorna-
lista, que escreve também a coluna artesana-
to no Guia Cenário Cultural.

Do artesanato paraibano já conseguiram
boas parcerias. Entre elas, Analice Uchôa,
Dyógenes Chaves e Margarete Aurélio, a
cooperativa As Cabritas de Boa Vista, os
artistas populares Babá Santana, Fábio
Smith, Lucineide Guilhermino e Tê Caval-
canti, entre outros. "O que buscamos é ter
parceiros (artesãos, artistas
e cooperativas) comprome-
tidos com a nossa proposta
e ser remunerados pelos cli-
entes que valori-
zam a nossa ética e
apuro estético.
Com o prêmio, ga-
nhamos reconheci-
mento e credibilidade",
comemora Milhorança.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O artesanato
produzido na
Paraíba é
destaque do site
Babel das Artes
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Vamos direto
ao ponto

Oswald nunca quis um Brasil
apenas, mas vários Brasis:
variados, distintos, plurais...

Música e teatro no

O

Espetáculo do Rio Grande do Sul,
comédia de Lourdes Ramalho e
uma homenagem a Tim Maia são
destaques de hoje, em Campina

PALCO GIRATÓRIO
Festival Palco Giratório Sesc
Paraíba continua com sua
programação, trazendo para

hoje, apresentações musicais e espe-
táculos para todos os públicos, em
Campina Grande.

Quem dá início a série de apresen-
tações voltadas para o público infan-
til no Palácio das Artes Suellen Ca-
rolini, às 15 horas, é o grupo Circo
Teatro Girassol, do Rio Grande do
Sul, com o espetáculo O Hipnotiza-
dor de Jacarés, que conta a história

dos palhaços Serragem, Farinha e
Farofa e sua divertida aventura na
tentativa de hipnotizar um jacaré-
do-papo-amarelo, fera sanguinária
trancafiada em uma caixa cheia de
furos e correntes. A entrada para a
peça é franca.

Na Praça da Bandeira a partir das
17 horas, acontece o Projeto Sete No-
tas, que este ano faz parte da progra-
mação do festival, com os shows dos
cantores Jataí, mostrando diversas
composições de sua autoria, e Adília

Uchoa, prestando uma homenagem
ao inesquecível  Tim Maia.

Já no Cine Teatro do Sesc Centro, às
20 horas, será apresentada a comédia
paraibana Fogo Fátuo. O espetáculo
conta a saga de garimpeiros que, sen-
do bafejados pela fortuna, deixam-na
escapar de repente, com a rapidez de
um fogo-fátuo. O texto é da dramatur-
ga Lourdes Ramalho.

Os ingressos para Fogo Fátuo podem
ser adquiridos na central de atendimen-
tos do Sesc Centro aos preços de R$ 4,00

inteira e R$ 2,00 para comerciários, de-
pendentes e estudantes apresentando
a carteirinha. Maiores de 65 anos, defi-
cientes e crianças de até 10 anos têm
entrada gratuita.

O Festival Palco Giratório é uma rea-
lização do Departamento Nacional do
Sesc em gestão compartilhada com o
Sesc Paraíba. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 3341-
5800 ou pelo endereço eletrônico
www.sesccultural.blogspot.com.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Vamos direto ao ponto: poesia é con-
cisão, sacação, inteligência e sensibilida-
de a favor da linguagem nova. O resto,
de fato, não é nada. É brincadeirinha de
palavras montadas segundo "manuais
de versificação" ou outras técnicas que,
por si, nada são. Em nada ajudam.

Poetinhas de meia pataca enchem o

solo estrelado deste país. Há, sabidamen-
te, mais poetas que leitores de poesia.
Esta relação é estatisticamente compro-
vada. Qualquer um que saiba as regras
do soneto, do haicai, do madrigal, ou
mesmo dos versos livres acha que é poe-
ta porque fez um decassílabo, um terce-
to, ou mesmo escreveu ao léu, o que lhe
veio à cabeça - considerando que tais
"poetas" têm cabeça, coração e membros.

Oswald nunca quis um Brasil apenas,
mas vários Brasis: variados, distintos,
plurais. Por isto mesmo incentivou a
postura carnavalizadora do "só me in-
teressa o que não é meu". Isto é, o que é
do outro devo devorar pois este ato des-
perta-me para um novo meu, que será
diverso do que era enquanto do outro.
Assim ele criou a Antropofagia, que agra-
da a gregos, baianos, josés e paulos. E
que deu origem ao Cinema Novo, à Poe-

sia Concreta, ao Tropicalismo, ao Man-
gue Beat eticétera & tal. E que continua
gerando as artes antenadas do nosso
país.

O nome mais novo deste universo ar-
tístico e carnavalístico é Arnaldo Antu-
nes. Este artista multimídia, sempre par-
tindo da palavra, tem produzido uma
obra rara e rica. Que não tem merecido o
reconhecimento a que faz jus. Mas se
hoje poucos leem ou ouvem sua poesia,
não resta dúvida que amanhã ela rece-

berá o posto que lhe compete.
Seu lugar está marcado, tanto na his-

tória do rock brasileiro como no da poe-
sia contemporânea. Já tive oportunida-
de de dizer aqui que sem Arnaldo os Ti-
tãs viraram um cortejo de velório. Faz
chorar.

Enquanto isto a carreira solo de Ar-
naldo vai de vento em popa. Do vanguar-
deiro "Nome", 1993, um projeto tríplice,
unindo livro + vídeo + disco, até seu mais
recente trabalho "Ao vivo no estúdio",
tudo em  sua obra tem um toque provo-
cativo, indagador, desinstabilizador.
Gosta? Ótimo. Não gosta? Vá buscar sua
praia. Este parece ser o "slogan" de Ar-
naldo, tal a independência do que faz. O
resultado que lhe interessa, e isto ele pa-
rece deixar bem claro para o público, são
as sempre vivas e revigoradas lingua-
gens intersemióticas.
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Mudam de idade hoje:  Régis Amorim Barbosa, Edite Monteiro,
Jassa Santos, Louise Barbosa, Maria Ivete Soares de Melo, Marília
Mariz Melo Souza,  Marta Sobral, Igor Chang, Renata Torres da
Costa Mangueira, Rogério Freire, Rosildo Alves Moraes, Selma Ri-
beiro Atayde, Valdecir Amorim e Valério Moura Tomaz.

2 Arte em Brasília
Sucesso total, a abertura semana passada, no Espaço Cultural

Zumbi dos Palmares da Câmara dos Deputados em Brasília,
da exposição "Arte Paraibana", que reuniu os trabalhos de 16
artistas plásticos paraibanos. A mostra foi organizada pelo
produtor cultural Marco Antônio de Araújo, que não mediu
esforços em realizá-la. Uma caravana de paraibanos, inclusive
alguns dos próprios artistas que estavam expondo, foi presti-
giar a mostra, que apresenta 36 belas telas dos mais variados
estilos e que passaram por uma criteriosa seleção.

Presenças de peso (sequencia nota acima)
A exposição, que prossegue durante este mês, contou na sua aber-

tura com a presenças de muitos políticos importantes, além
da embaixadora da Boa Vontade da Unesco, dona Lily Mari-
nho, grande incentivadora da mostra. "O artista paraibano
serve-se das graças e dádivas santas da engenhosidade, ha-
bilidade e inventividade quando pincela nas telas a sua arte
de traços fortes e admiráveis, que contam ricas histórias do
seu povo e sua cultura", disse o curador da mostra, Afrísio
Vieira Lima Filho.

Imperdível para quem trabalha na
área da beleza, continua até hoje
no Espaço Cultural José Lins do
Rêgo o evento Professional
Beauty & Spa. A abertura acon-
teceu domingo e contou com
palestra de Osvaldo Alcântara,
profissional considerado o pa-
trono das manicures.

No período de 17 a 20 deste mês
será realizado no Hotel Verde
Green em João Pessoa, o 16º Se-
minário de Yoga da Paraíba e o
2º Encontro Regional de Yoga .
Com o tema Saúde e Vida Plena
o encontro terá a apresentação
de palestras, mesas-redondas,
meditação, oficinas e celebração
de encerramento. Informações:
(83) 3042-5288 / 3245-9048.

Artistas paranaenses do Centro de
Arte Contemporânea Edílson Vi-
riato e Ateliê de Arte Edílson Vi-
riato, realizam hoje, às 18 horas,
exposição coletiva na Estação
Cabo Branco - Ciência Cultura &
Artes. A exposição permanecerá
aberta para visitação até 18 de
outubro de 2009.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Enlace
Em nossas mãos o bonito convite

de casamento do conhecido
professor da academia Prodí-
gio, Victor Amorim, que se
unirá no próximo dia 19 com
Michelle Batista. O noivo é fi-
lho de Esir de Amorim Andra-
de e Roberto Loureiro Andra-
de (in memoriam) e a noiva
filha de Nilian Emiliano Batis-
ta e Luiz Carlos Vieira Batis-
ta.  O enlace acontecerá às
20h30, na Catedral Basílica de
Nossa Senhora das Neves e a
recepção no Sonho Doce Re-
cepções.

2 Livro
Agendado para a quinta-feira

(17) ,às 17h30, o lançamento
do livro "A Casa da Palmei-
ra", escrito pela  presidente da
FAC - Fundação de Ação Co-
munitária, Lúcia Braga. O li-
vro relata a sua vida, a Revo-
lução de 30 e o período em que
dirigiu a Funsat, quando tra-
balhou em prol da população
mais carente do nosso Esta-
do. A tarde de autógrafos
acontecerá no Salão Nobre do
Tribunal de Justiça e deverá
reunir muitos amigos e ad-
miradores do casal Braga.

2 Fama
O estilista campinense Ary

Rodrigues subiu mais um
degrau de sucesso na sua
promissora carreira de es-
tilista. Ele causou frisson
entre os produtores do es-
pecial Caras Noivas, onde
apresentou em São Paulo
suas belas criações. Duran-
te  o intervalo das fotos  ele
foi entrevistado pela TV
Caras e falou mais detalha-
damente de seu trabalho

2 Medalha
Com o plenário Deputa-

do José Mariz da As-
sembleia Legislativa
lotado, foi muito
prestigiada a entre-
ga da Medalha de
Honra ao Mérito Le-
gislativo "Senador
Humberto Lucena"
à deputada licencia-
da e secretária de
ação governamental
do Estado da PB,
Iraê Lucena, ocorri-
do na última quarta-
feira. Foi uma cena
rara em que uma fi-
lha recebe a honra-
ria que leva o nome
do pai. Ela realmen-
te merece.

Presença: dona Lily Marinho e ao fundo a tela do artista plástico paraibano Clóvis Júnior

O deputado Michel Temer, presidente da Câmara Federal assinando o livro de visitas.

Clóvis Júnior, Marco Antônio de Araújo e o crítico de arte brasiliense Luiz
Augusto Luitgards com dona Lily Marinho

 Juca Pontes, Dênis Cavalcanti, Maria José Porto e Manoel Júnior

Lígia e Damião Feliciano também marcaram presença

A deputada Iraê Lucena com a Medalha
Humberto Lucena
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"Mais coisas sobre nós
mesmos nos ensina a terra
que todos os livros".ì
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Antoine de Saint-Exupéry

2 A Festa de Oliveira
O colunista social Oliveira Filho deve estar muito satisfeito: sua festa de aniversário, no dia 10

de setembro, na Chez Vous, foi super concorrida. Damas do maior prestígio na sociedade
campinense lotaram o salão e até o presidente da Associação Comercial e Empresarial Luiz
Alberto Leite compareceu, acompanhado de Salete.

O buffet funcionou perfeitamente: salgados quentes precederam uma espetacular mesa de frios,
tudo com a marca impecável de Albaniza Freire.

Um repertório de música romântica foi cantado por Nalbert e China, acompanhados por Alex
ao teclado.

Foi realmente, uma festa irrepreensível.

2 Administração
Nos dias 23 e 24 próximos, a Facisa realizará o

3º Encontro de Administração. Alunos e ex-
alunos da instituição têm direito a descon-
to na taxa de inscrição que está sendo feita
no Setor de Protocolo da Facisa ou na secre-
taria do evento, localizada na Empresa Jú-
nior, no Edifício Dão Silveira, na Rua Lino
Gomes, no Centro da cidade.

Oliveira Filho no dia do seu aniversário com a competente
culinarista Albaniza Freire, proprietária da Chez Vous

Ida Ximenes Costa e Maristela Bezerra Cordeiro foram
levar seu abraço ao colunista

A linda Tatiane ladeada por sua avó, Lena Galdino e pela sua
tia Beth Vasconcelos vindas de João Pessoa especialmente
para a festa

Mércia Gouveia e Betinha Lyra também foram levar seu
carinho ao colunista

2 Talentos
Feliz e orgulhosa, a escritora Elizabeth Marinheiro contou-me que a

filha Lizanka, que é especializada em Medicina Ortomolecular,
foi classificada em primeiro lugar em concurso da Fundação
Oswaldo Cruz e vai fazer Pós-Graduação em Londres, na Ingla-
terra. A outra filha, Tulenka, por sua vez, prepara-se para fazer
pós-doutorado em Arquitetura em Roma, na Itália.

2 Avó
Mal chegou de viagem de Nova York, Estados Unidos, a advogada

Tamar Araújo Celino vai a Porto Alegre no próximo dia 20, para
passar na capital gaúcha o aniversário do neto Pedro.

2 Viagem ao Mundo do Vinho
Acabamos de receber convite do advogado, professor, jornalista e

homem do vinho Ivan Miranda do lançamento do seu livro (ti-
tulo acima) que acontecerá na Livraria Saraiva do Shopping
Recife às 19 horas de hoje.

O convite é extensivo a todos os associados do Clube do Vinho, e
como sou Cônsul Honorário da agremiação em Campina Gran-
de, estou incluso na lista.

A psicóloga Lineide A. de Brito, emoldurada pela paisagem do Cariri, alguém que
sabe o valor de uma amizade, é a aniversariante do dia

O afeto e os cuidados de Ranulfo Cardoso para com o seu maior tesouro, sua mãe,
a matriarca Hilda de Andrade Cardoso

2 Haute Coiffure
Com duas lojas em Campina e duas em João

Pessoa, o cabeleireiro Onildo é bem uma sín-
tese de artista e empresário. Contando com
pessoal altamente especializado, a começar
pelo titular, a empresa tem uma fiel e cres-
cente clientela.

2 Morosidade
Muito oportunamente, a Ordem dos Advogados do

Brasil - seção de Campina Grande mobiliza-se
contra a famosa morosidade da Justiça. Proces-
sos arrastam-se indefinidamente e as pessoas
às vezes morrem sem ver o resultado de suas
demandas e não há motivo para isto. Espera-
mos o resultado positivo do movimento.

2 A Dúvida
Ante aquele caso do italiano com a filha em For-

taleza-CE a gente fica a se perguntar: será que
se havia realmente má intenção ele faria o
que fez em público. Não estará havendo uma
grande injustiça.

2 Boulevard Collection
Tendo como tema o Ano da França no Bra-

sil, começa na próxima quinta-feira, 17,
o Boulevard Collection. Uma exposição
de fotos de Paris, assinadas por Clóvis
Aladim (o que é uma garantia de bele-
za) e uma banda de música francesa
darão o necessário clima, completado
por uma réplica da Torre Eiffel.
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Agenda

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

OS NORMAIS 2  (75 mi-
nutos de duração) -  Co-
média brasileira.  Censu-
ra 14 anos - Box 4- Digi-
tal. 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) -  Anima-
ção.  Dublado.  Censura
Livre - Box 7- 14:10(ex-
ceto terça e quinta),
16:30, 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
terça e quinta), 1 6 : 4 0 ,
19:00 e 21:20.
BRUNO  (79 minutos) -

Áries (21/03 a 20/04)  - Criatividade em
alta traz ao seu dia a possibilidade de
novas idéias para novos e antigos
projetos. Não dê importância para
desavenças ou provocações, trabalho
exigente não permite divagações. Mercúrio
retrógrado pode provocar atraso em
acordos feitos no inicio do mês.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Hoje você
vai sentir prazer e bem estar em qualquer
ambiente que estiver. No entanto, em casa
você deve controlar certa impaciência.
Procure observar se tem dado amor
suficiente às pessoas que vivem com
você. Rudeza e dureza em excesso não
constroem nada de positivo.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Você
deve aproveitar esta fase de excesso de
energia para a execução de projetos de
curto e médio prazo. Nada de ficar
remoendo o passado e raivas antigas.
Agora o momento pede ação. Se
entregue ao trabalho ou a alguma
atividade física.

Libra (21/09 a 20/10) - Mercúrio
retrógrado pode atrapalhar o
andamento de alguns planos, mas
apenas por alguns poucos dias. A
sensação de perda de controle sobre
suas emoções e finanças está ficando
para trás, dando inicio a uma fase
mais organizada e voltada para a
reestruturação de toda sua vida.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Sol e saturno em signo compatível
com o seu promovem a estruturação
definitiva de alguns planos e projetos
que vem desenvolvendo no ultimo
ano. Prepare-se, pois algo muito novo
e de muito mais responsabilidade
começa a despontar em sua vida
profissional.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Este é um
ótimo momento para definir metas
importantes no trabalho e definir o
caminho que deseja seguir no setor
amoroso. Ultimas arestas a serem aparadas
até a finalização desta fase, que leva mais
aproximadamente 45 dias. Prepare o
champagne e comece a comemorar.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Você
passa por uma ótima fase de maior
visibilidade e estruturação em sua vida
profissional e carreira. Caso trabalhe
com comunicação ou vendas,
prepare-se, pois o trabalho tende a
aumentar muito a partir de outubro.
Vida doméstica ainda em fase de
mudanças e novidades.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Fase
decisiva e carregada de definições se
estende até o final da semana. Prepare-
se, pois muita coisa deve mudar neste
próximo mês. Muita coisa segue o
caminho da finalização. Problemas e
dificuldades nos relacionamentos,
comerciais ou não, todos chegam ao
fim daqui aproximadamente 45 dias.

Touro (21/04 a 20/05)  - Fase decisiva
onde conversas e mais luz podem fazer
parte de conciliações ou mesmo
reconciliações amorosas. Ainda em fase
difícil nesse setor, procure entender que
o fator tempo será decisivo para a
realização de seus sonhos. Prepare-se
para um novo salto em sua carreira.

Leão (21/07 a 20/08)  - Hoje você estará
mais romântico e afetuoso do que
nunca. Lua e Venus em seu signo
invocam o que há de melhor dentro de si.
Procure aproveitar essa energia para estar
mais próximo de quem ama e partilhar do
afeto e carinho que essa energia provoca.
Criatividade em ótima fase.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Você volta a sentir-se mais à vontade
com o ambiente à sua volta, depois
de uma fase de estranhamento. Vida
profissional ainda em ótima fase faz
com que você pense na execução de
novos planos e projetos para sua
carreira. Alguns bons amigos podem
ajudar nesse sentido.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Algumas mudanças emocionais e
financeiras importantes devem estar
acontecendo em sua vida neste
momento. É hora de enfrentar
algumas situações definitivas. Prepare
sua energia para algo muito novo que
marcará a melhoria de todas as áreas
de sua vida. Uma nova fase desponta.

Animais que atuam em um serviço de espionagem garantem a animação em ‘Força G’

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(ex-
ce to  te rça  e  qu in-
ta),16:10, 18:20 e 20:30.

HIGH SCHOOL BAND
(111 minutos) -  Comé-
dia. Censura 12 anos -
Box 3- 13:50 (exceto ter-
ça e quinta), 16:20, 18:40
e 21:10.
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Café em

M

Editor do suplemento
literário Correio das Artes,
poeta Antônio Mariano, é
destaque do projeto,
hoje, em João Pessoa

VERSO & PROSA

ais uma edição do Projeto
Café em Verso & Prosa será
realziada, hoje, a partir das

20 horas, no Empório Café, em Tam-
baú, na Capital. A noite terá como des-
taque o poeta Antônio Mariano, um
dos principais nomes da poesia con-
temporânea paraibana. Mariano
também é editor do Correio das Ar-
tes, suplemento literário cultural do
jornal A União.

Os anos 90 afirmaram a renovação
da cena literária contemporânea aqui
na Paraíba. Alguns dos expoentes da
geração que começou a publicar nes-
se período, hoje despontam entre os
nomes mais expressivos da poesia
contemporânea brasileira.

Antônio Mariano é um dos princi-
pais expoentes dessa geração, atuan-
do tanto na poesia quanto na ficção,
com a mesma precisão e competência.
Por outro lado, desde o projeto edito-
rial Trema, um empreendimento que
agitou a vida literária desse período,
destaca-se como um dos principais ar-
ticuladores da literatura nordestina.

O projeto editorial Trema, por exem-
plo, possibilitou a publicação de poe-
tas como Fransued do Vale, Magno
Meira, José Rodrigues e Lau Siqueira,
aqui na Paraíba. Acabou, também, ex-
trapolando os limites do Estado ao pu-
blicar o carioca Rodrigo de Sousa
Leão. Antes disso, a biografia do poe-
ta Antônio Mariano contou com uma
passagem brilhante pelo grupo Ofici-
na Literária, que juntamente com Tota
Arcela e outros artistas, agitou cultu-
ralmente a Cidade das Acácias.

Atualmente o poeta desenvolve um
dos projetos literários de maior pres-
tígio no Nordeste, oTome Prosa, Tome
Poesia. Um evento que já contou com a
participação de nomes expressivos da
literatura brasileira, como Sérgio de
Castro Pinto, Jomard Muniz de Britto
e Marco Luchesi, entre tantos outros.

MÉRITOS
Nascido em João Pessoa, em 1964, o

poeta conquista com méritos próprios
o seu ingresso na rica história literá-
ria da terra de José Lins do Rego e Au-
gusto dos Anjos. Com apenas 20 anos,
vencia o 1º Concurso de Poesia do Sesc
da Paraíba. De lá para cá, acumulam-
se feitos que fizeram de Antônio Ma-
riano um dos nomes mais respeita-
dos  da literatura brasileira contem-
porânea. Seu primeiro livro, O gozo

insólito, data de 1991 e o segundo, Te
odeio com doçura, de 1995. Ambos
pela Editora Scortecci, de São Paulo.
Entre os anos de 2000 e 2005, escreveu
uma coluna no caderno de cultura de
A União, abordando aspectos da lite-
ratura brasileira e os seus novos au-
tores. Publicou seus poemas em veí-
culos importantes como o Correio das
Artes, Suplemento Literário de Minas
Gerais, Livro da Tribo.

O ano de 2005 ficou definitivamen-
te marcado na biografia do poeta. Sua
obra despertou o interesse da Editora
Lamparina, do Rio de Janeiro, que
apostou em Antônio Mariano, publi-
cando e distribuindo nacionalmente
seu belo "Guarda-Chuvas Esqueci-
dos". Assim, o poeta viu sua obra der-
rubando os muros do praticamente
intransponível (apesar de altamente
lucrativo) mercado editorial brasilei-
ro. E com um gênero que, apesar de
ser dos mais lidos, ainda é extrema-
mente cruel com os novos autores. A
biografia literária de Antônio Maria-
no conta com a apreciação positiva de
nomes importantes da crítica literá-
ria, como Hildeberto Barbosa Filho,
Nelly Novaes Coelho e de um dos poe-
tas mais significativos da literatura de
Língua Portuguesa, José Paulo Paes,
que se notabilizou também como tra-
dutor. Para o poeta gaúcho, Fabrício
Carpinejar, "Antônio Mariano revela-

se na extravagância e nas impurezas,
no suor secreto das sobrancelhas, na
investigação, na investigação passio-
nal das falhas, desilusões e desacer-
tos do cotidiano".  Por isso mesmo se
mostra como um poeta das sutilezas,
da experimentação permanente e da
precisão de linguagem.

ELOGIOS
No prefácio do livro Guarda-Chuvas

Esquecidos, o rigoroso poeta, crítico e
tradutor paulistano, Cláudio Daniel é
extremamente preciso em sua análise:
"Mariano expõe em sua fala uma gama
variada de matizes, mesclando o eru-
dito e o popular, o sensual e o cerebral,
o sério e o jocoso, sem a ilusão de obter
o acabado ou perfeito, mas com o sen-

tido ético (e estético) de buscar, sem-
pre, ir além de si mesmo, de seu pró-
prio dito. Esse jogo consciente com as
próprias limitações e possibilidades é
que define o verdadeiro poeta, aquele
que ousa e arrisca, para afirmar o dis-
curso do avesso, na contramão do fácil
e do flácido (...)". Antônio Mariano no
conjunto de sua obra revela-se, sobre-
tudo, dono de um lirismo incomum nos
nossos dias. Um lirismo que extrapola
suas próprias possibilidades ao escan-
carar-se para uma experimentação de
linguagem que nada mais é que a co-
lheita de Antônio Mariano no apren-
dizado com os grandes mestres da li-
teratura. Afinal, acima de tudo o poeta
revela-se um leitor afiado dos clássi-
cos e das vanguardas, sem preconcei-
tos estéticos de espécie alguma. Disso
tudo surge uma literatura que confere
ao leitor a gratificação de se portar
como agente de uma interatividade
fundamental para a afirmação da boa
literatura através dos tempos. Desta
forma, hoje, sob a coordenação da atriz
e performista paraibana Suzy Lopes,
teremos uma noite agradabilíssima
com a presença da poesia deste grande
poeta, investido na pele do cidadão
digno que é Antônio Mariano. O em-
pório Café fica localizado na Rua Co-
ração de Jesus, 129, por trás da Feri-
nha de Artesanato de Tambaú.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

#
Sua obra despertou o interesse
da Editora Lamparina, do Rio
de Janeiro, que apostou em
Antônio Mariano, publicando e
distribuindo nacionalmente
seu belo "Guarda-Chuvas
Esquecidos".

Antônio Mariano é
um dos principais
nomes da poesia

contemporânea
paraibana

DIVULGAÇÃO
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Dia “D” contra a pólio ganha reforço
de instituições privadas e filantrópicas

Objetivo é imunizar 95% das 316.674 crianças menores de 5 anos. Na PB são montados 520 postos provisórios, além dos 1.000 fixos, nos 223 municípios

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

segunda etapa da Cam-
panha de Vacinação con-
tra a Pólio será aberta

oficialmente na Paraíba no próxi-
mo sábado (19), no Complexo de
Pediatria Arlinda Marques, em
João Pessoa. O objetivo é imuni-
zar pelo menos 95% das 316.674
crianças paraibanas menores de
5 anos, contra a paralisia infantil.
O 'Dia D' vai ganhar o reforço de
instituições privadas e filantrópi-
cas, a exemplo do Rotary Clube,
Maçonaria, Unipê, Unimed e re-
des de supermercados, que além
de distribuir material educativo
com a população disponibilizarão
postos volantes de vacinação. Em
todo o Estado serão montados 520
postos provisórios, além dos 1.000
fixos, que estão distribuídos nos
223 municípios paraibanos.

O coordenador de Imunização
da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Walter Albuquerque, lem-
bra que algumas dessas institui-
ções já haviam aderido à mobili-
zação contra a pólio em outros
anos, e nesta etapa resolveram fa-
zer isso de forma oficial, como é o
caso do Rotary, Unipê e Lojas Ma-
çônicas. "Elas resolveram mobili-
zar os funcionários e clientes, em
uma espécie de campanha inter-

A

O 'Dia D' Contra a Pólio será aberto no sábado, às 8h30, no Arlinda Marques

  DIVULGAÇÃO

na. Quatro grandes redes de su-
permercados que atuam no Esta-
do (Pão de Açúcar, Hiperbompre-
ço, Carrefour e Extra) manterão
postos volantes no sábado, o 'Dia
D' da campanha", informou.

A SES já distribuiu as doses de
vacinas com os municípios, mas
Walter Albuquerque observou
que antes do 'Dia D' só devem re-
ceber a vacina contra a pólio as
crianças com a recomendação no
calendário vacinal, ou seja, que
têm vacinação agendada para os
dias que antecedem a campanha.
"As demais crianças com o calen-
dário vacinal em dia devem to-
mar o reforço da vacina no sába-
do, porque quanto mais forem va-
cinadas no mesmo dia, maior a
barreira criada contra o vírus. Só
atingindo um grande número de

crianças, a campanha terá o efei-
to esperado, que é a dissemina-
ção do vírus vacinal no meio am-
biente", explicou.

O 'Dia D' da Campanha Nacional
de Vacinação Contra a Pólio será
aberto oficialmente às 8h30 no
pátio do Complexo de Pediatria
Arlinda Marques, no bairro de
Jaguaribe, e deverá contar com
as presenças do governador do
Estado; do secretário da Saúde,
José Maria de França e outras au-
toridades. Na oportunidade, será
oferecido um café da manhã às
crianças, com a distribuição de
camisetas alusivas à campanha
e a apresentação de grupos tea-
trais e bandas de música. As cri-
anças também irão se divertir
nos brinquedos que serão insta-
lados no local.

Governo vai melhorar indicadores
Quarenta e seis profissionais de

saúde estão elaborando projetos
para melhorar indicadores de
saúde de 21 municípios parai-
banos, que juntos concentram
quase 2 milhões de paraibanos.
Eles iniciaram, nessa segunda-
feira (14), em João Pessoa, o ter-
ceiro módulo do Curso de Aper-
feiçoamento de Gestão em Aten-
ção Primária, patrocinado pela
Agência Canadense de Desenvol-
vimento Internacional (Cida),
Ministério da Saúde, Universi-
dade de Toronto e Conselho Na-
cional dos Secretários de Saúde
(Conass), em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES).

Durante a abertura desta eta-
pa do curso, que aconteceu no
Hotel VerdeGreen, no bairro de
Manaíra, a gerente de Atenção
Básica em Saúde da SES, Nied-
ja Rodrigues, disse que o Go-

verno do Estado está traba-
lhando para melhorar os indi-
cadores de saúde em todos os
municípios da Paraíba e o cur-
so, que integra um intercâmbio
entre o Brasil e o Canadá, con-
tribui para esse objetivo.

"Os indicadores de saúde dos
municípios ainda são ruins.
Queremos melhorar os servi-
ços da atenção primária à saú-
de, para que não tenhamos tan-
tas falhas. Para isso, estamos
traçando ações estratégicas nas
regionais de saúde, com o obje-
tivo de ajudar os municípios a
cumprirem as suas metas. Tam-
bém vamos realizar seminári-
os nas quatro macrorregionais
de saúde", disse Niedja.

O Curso de Aperfeiçoamento
de Gestão em Atenção Primária,
que tem o objetivo de promover
o aperfeiçoamento das práticas

de gestão dos serviços de aten-
ção básica no Sistema Único de
Saúde (SUS), conta com a parti-
cipação de dez equipes do Esta-
do, formadas por 46 profissio-
nais da SES e dos 21 municípios.
Eles estão elaborando projetos
nas áreas de puericultura, pré-
natal, mortalidade infantil, tu-
berculose, câncer ginecológico e
fraturas do fêmur em idosos.

Os 21 municípios onde serão
executados esses projetos são os
mesmos que assinaram, em maio
deste ano, um pacto para redu-
zir a mortalidade infantil: Ala-
goa Grande, Alhandra, Areia,
Bayeux, Cabedelo, Cajazeiras,
Campina Grande, Esperança,
Guarabira, Itabaiana, João Pes-
soa, Juazeirinho, Mamanguape,
Monteiro, Patos, Princesa Isabel,
Queimadas, Santa Rita, Sapé,
Sousa e Taperoá.

Trauma faz campanha
e arrecada brinquedos

'Faça uma criança sorrir e doe
brinquedos'. A campanha reali-
zada pelo Hospital de Emergên-
cia e Trauma Senador Humberto
Lucena (HETSHL), em João Pes-
soa, pretende arrecadar ainda li-
vros e revistas infantis, para co-
memorar o 'Dia das Crianças' e
também abastecer a brinquedo-
teca da unidade. Funcionários,
usuários e qualquer pessoa da
sociedade podem fazer a sua doação
até o próximo dia 4 de outubro,
no posto de coleta que funciona
na ala infantil no primeiro andar
do hospital. A campanha tam-
bém é aberta às empresas.

Todo o material arrecadado
será distribuído com as crianças
internadas no HT durante a se-
mana dedicada a elas, comemo-
rada entres os dias 5 e 9 de outu-
bro. Para tanto, a coordenação da

pediatria preparou uma progra-
mação especial no período da tar-
de, com a participação de uma
'brinquedista' e atividades com
jogos lúdicos, estímulo com dese-
nhos e exibição de filmes infantis.

Dentro do cronograma, ain-
da constam palestras com pro-
fissionais de nutrição e psicólo-
gos, tendo como público alvo os
pais. As crianças também vão
receber a visita dos 'Doutores da
Alegria', parceiros antigos do
Hospital de Trauma, que rotinei-
ramente levam divertimento aos
internos. Encerrando a semana,
a direção promove uma confra-
ternização com a distribuição dos
brinquedos. O restante das doa-
ções será para a brinquedoteca, o
que vai contribuir para o desen-
volvimento de atividades lúdicas
durante o período de internação.

Ministro Gilmar Mendes
faz visita hoje a João Pessoa

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Gilmar Mendes vai
visitar a Vara de Execução Pe-
nal (VEP) de João Pessoa, na
manhã desta terça-feira (15).

O objetivo é verificar, de per-
to, o andamento da virtualiza-
ção dos quase seis mil proces-
sos que tramitam naquela uni-
dade judiciária. A visita está
programada para as 9h, no  Fó-
rum Criminal "Ministro Oswal-
do Trigueiro de Albuquerque
Mello".

Conforme o juiz titular da
VEP da Capital, Carlos Mar-
tins Beltrão Filho, mais de um
terço dos processos já estão
virtualizados. "Temos uma
demanda de quase seis pro-
cessos, dos quais cerca de dois

mil já estão virtualizados.
O ministro Gilmar Mendes vai

encontrar uma vara mais enxu-
ta e um sistema avançado, ca-
paz de transformar a VEP de João
Pessoa em modelo para todo o
país", adiantou o magistrado.
Carlos Beltrão calcula que, com
a virtualização, o tempo na tra-
mitação processual vai dimi-
nuir, em média, noventa por cen-
to em relação a ação em papel.

Ele lembrou que o projeto de
transformação do processo fí-
sico (papel) em ação virtual é
uma parceria do CNJ e Tribu-
nal de Justiça da Paraíba. "Te-
mos recebido um apoio espe-
tacular do TJ paraibano e do
Conselho. Tudo está caminhan-
do para termos uma vara refe-
rência. E é este ponto que que-
remos alcançar".

SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA
Secretaria de Estado da ComunicaÁ„o Institucional

COMISS√O ESPECIAL DE LICITA«√O

AVISO:

A COMISS√O ESPECIAL DE LICITA«√O, da Secretaria de Estado da ComunicaÁ„o Institucional,
torna p˙blico aos interessados na CONCORR NCIA N∫ 001/2009, Registro 0900170-7/CGE, que fica apra-
zada, para as 09:00 horas, do dia 17 de setembro do corrente ano, a abertura dos envelopes das Propostas
Comerciais, na sala da Comiss„o Especial de LicitaÁ„o, sediada no 6∫ andar, Bloco II, do Centro Administrativo
Estadual-Jaguaribe, Jo„o Pessoa, ParaÌba.

Jo„o Pessoa, 14 de setembro de 2009
Paulo S. L. Guimar„es

Presidente


