
Homenagem à memória do ex-
governador foi ontem à tarde na Igreja
de Nossa Senhora do Carmo. PPPPP. 11. 11. 11. 11. 11

MISSA PELOS 14
ANOS DA MORTE DE
ANTÔNIO MARIZ
Homenagem à memória do ex-
governador foi ontem à tarde na Igreja
de Nossa Senhora do Carmo. PPPPP. 11. 11. 11. 11. 11

"

A UNIÃO
João Pessoa, quinta-feira, 17 de setembro de 2009

 R$ 1

[  ANO CXVI   -   NÚMERO 176     ]

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

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

Segunda etapa das Olimpíadas Escolares começa com vitórias da PB. P. 24mais

" Clientes trocam cédulas por kit de moedas no Banco do Brasil. P. 9
Para facilitar o troco

Projeto do Espaço Cultural
começa com show, no
Teatro de Arena, do cantor
e compositor que foi um
dos fundadores do grupo
Os Novos Baianos. P.16 e 17

Moraes abre
Sete em Ponto
hoje à noite

"

Direção dos Correios e Telégrafos garante que 30% dos serviços devem ser mantidos durante o movimento.
A greve  é nacional e os funcionários, na maioria carteiros, querem uma reposição salarial de 41,03%.  P. 8

Greve na ECT deixa população
sem receber correspondências
  ORTILO ANTÔNIO

  BRANCO LUCENA DIVULGAÇÃO
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Mais visitantes
omeça neste mês a temporada dos
turistas e, assim, a bateria de even-
tos na região Nordeste para atrair
mais visitantes. O turismo, a par-

tir desta época, "aquece" o comércio da re-
gião e aumenta a prosperidade e o número
de empregos.

Esse ano, o turismo nacional ganhou mais
espaço. O Ministério do Turismo abriu uma
porta larga para ações de incentivo a quem se
dispõe a curtir o seu lazer viajando pelo país,
conhecendo suas belezas e riquezas.

A área turística também se firmou instituci-
onalmente nos estados e nos municípios, com
muitos deles criando a pasta de turismo e no-
meando pessoas compromissadas e de perfil
especializado.

O foco no turismo vem se expandindo e a
região Nordeste se conceitua nesta expansão,
com projetos de infra-estrutura e com as bên-
çãos da Mãe Natureza, que nos oferece a visi-
bilidade da imensa beleza.

Esse potencial turístico do Nordeste precisa
bater com a adoção de políticas públicas per-
manentes. Planejamento estratégico deve ser
referendado para dar rumo às iniciativas no
setor.

Lá na ponta desse questionamento, onde se
encontra o turista, o Ministério do Turismo vem
correspondendo e se liga com parcerias para a
facilidade de se conseguir crédito para o turista.

É o caso, por exemplo, do crediário Caixa
Fácil para o turismo.

C
Segundo o ministério, o objetivo da parceria

com a Caixa Econômica é facilitar o acesso da
população a financiamentos de pacotes turís-
ticos e dar continuidade à política de estimulo
ao turismo brasileiro.

Pelo crediário, será possível financiar paco-
tes de até R$ 10 mil, em parcelas de 24 meses.
O pagamento pode ser feito via boleto bancá-
rio ou débito em conta corrente e o cliente não
precisará ser correntista do banco. As opera-
ções serão realizadas por meio das agências
de viagens credenciadas pela Caixa.

O Ministério do Turismo põe, assim, dinhei-
ro facilitado na mão do turista. Já tinha, em
tempo recente, aberto crédito para os aposen-
tados e outros que validam a terceira idade e
têm vontade de viajar por esse país afora. Os
aposentados são, hoje, um importante seg-
mento social que desperta interesse no meio
turístico.

Cabe, então, ao estado da Paraíba continu-
ar satisfazendo e ampliando seu perfil turísti-
co, de modo que firme este setor na sua econo-
mia, com produtos e serviços qualificados.

A atual gestão político-administrativa do Es-
tado tem competência para levar adiante pro-
jetos como o Prodetur. Justo este projeto que
proporciona as condições de infra-estrutura ne-
cessárias para o desenvolvimento do turismo.

Desse modo, criam-se as vantagens para
uma infra-estrutura adequada. Também ofe-
rece ao turista os meios para ele poder usu-
fruir dessa situação.

“Paraíba democrática, terra amada”

Pesquisador sugere o
Projeto Marisco na PB

Natural de Recife, o
pesquisador Francisco
Barreto, ao visitar a
Paraíba, enxergou nela
um grande potencial
para desenvolver um

projeto voltado para a industrialização do
reaproveitamento de resíduos e
carapaças de peixes, crustáceos,
mariscos e ostras. O Projeto Marisco
consiste em transformar esses resíduos
e carapaças em farinha para ser utilizado
como matéria-prima nos setores
biofarmacológicos e agroindustriais.

Expediente na Receita
muda a partir de amanhã
A partir de amanhã, o expediente da
Secretaria de Estado da Receita, nas
sextas-feiras, será das 7 às 13 horas.
Com a mudança as Recebedorias de
Rendas; as Coletorias e as Agências, em
todo o Estado, acompanharão o mesmo

procedimento já adotado por outras
Secretarias Estaduais. No entanto, a
mudança de horário não ocorrerá nas
repartições que trabalham em regime de
plantão, a exemplo dos Postos Fiscais,
das Centrais de Operação (COP´s) e da
fiscalização de mercadorias em trânsito.

Frei Albino será lembrado
com uma missa no dia 27
No próximia dia 27, na Igreja do
Rosário, localizada em Jaguaribe,
próxima ao Centro Administrativo do
Estado, acontece a missa do 35º
aniversário de morte de Frei Albino, um
religioso que prestou relevantes serviços
ao Estrela do Mar Esporte Clube. A data
também vai ser aproveitada para
comemorar os 50 anos do título de
campeão paraibano pelo Estrela.

Culturarte homenageia
artistas paraibanos
Alguns dos maiores nomes da música,
literatura e da pintura da Paraíba serão

homenageados hoje e amanhã por
meio da IV Culturarte realizada pela
Escola Iracema Pimentel da Prefeitura
de Campina Grande, no Distrito de
Galante. Entre os artistas estão Jackson
do Pandeiro, Jessier Quirino, Sivuca,
Pedro Américo e Ariano Suassuna. A
exposição é resultado de projetos
pedagógicos desenvolvidos na escola.

Cadastramento de fiscais
é prorrogado pela Coperve
O cadastramento de fiscais para o
Processo Seletivo Seriado da UFPB –
PSS 2010 - foi prorrogado até amanhã
pela Coperve. Para o PSS 2010, a UFPB
oferece 6.955 vagas destinadas aos 62
Cursos da instituição e outras 70 para o
Curso de Formação de Oficiais da PM
da Paraíba. As provas do PSS 2010
serão realizadas em duas etapas: nos
dias 22 e 23 de novembro serão
aplicadas as provas da 1ª e 2ª séries; e
20 e 21 de dezembro, as provas da 3ª
série.

Em se tratando de Danos Morais, Danos Extra-
patrimoniais, o momento a partir do qual são apli-
cados juros e correção monetária tem sido objeto
de controvérsias tendo-se até mesmo como razão
disto o disposto pelas Súmulas 43 e 54 do STJ

Hoje tem-se pacificado o entendimento de que
os juros na hipótese citada são aplicáveis a partir
do evento danoso a teor do que se preconiza a
Súmula 54 do STJ, sendo diverso o entendimento
quanto ao termo inicial da correção monetária pois
entende-se que  está só incide a partir da data de
fixação do quantum indenizatório em harmonia
com a massa e pacífica jurisprudência pátria e com
Lei infraconstitucional de 1981 de nO  6.899/81 no
seu artigo 1o segundo o qual a correção monetá-
ria incide sobre qualquer debito resultante de de-
cisão judicial, inclusive sobre custas e honorários
advocatícios (caput). Nas execuções de títulos da
divida liquida e certa, a correção será calculada a
contar do respectivo vencimento. (Parágrafo 1o)
e nos demais casos, o cálculos far-se-á a partir do
ajuizamento da ação. Parágrafo 2o.

Processual Civil. EMBARGOS DE DIVERGÊN-
CIA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁ-
RIA. TERMO INICIAL.JUROS.DISSIDIOS COM
SUMULA. 1. A correção monetária no caso de
dano moral incide a partir da data em que fixado
o valor da indenização. 2. Não se admite o recur-
so de embargos quando o dissídio é entre Súmula
e Acórdão de Turma. Corte Especial - AgRg no
Resp.180.792-PE 3.Embargos conhecidos parcial-
mente e, nesta extensão, acolhidos (EREsp 436.070/
CE. Rel. Min.Fernando Gonçalves, 2a. Seção jul-
gado em 26/09/2007, TJ 11/10/2007 P. 285).

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABI-
LIDADE CIVIL. DANO MORAL. AFERIÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ. IN-
DENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. (...)3. Em caso
de responsabilidade extracontratual o termo ini-
cial para incidência dos juros moratórios é a data
do evento danoso. (súmula 54/STJ). 4. A correção
monetária deve incidir apenas a partir do momen-
to em que fixada a indenização por danos morais.
5 Recurso especial conhecido parcialmente provi-
do apenas por alterar o termo inicial da incidên-
cia da correção monetária." (Resp.747475/RJ; Rela-
tor Ministro FERNANDO GONÇALVES fonte DJ
26/09/2005 p.402).

O Tribunal de Justiça da Paraíba tem decidido
em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode deixar de conhecer situações que
fogem aos padrões genéricos como Acórdão do
Tribunal Paraibano que sem deixar de comungar
o entendimento acima, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL - Recurso adesivo - Quan-
tum indenizatório - Correção Monetária e juros
de mora - Termo "a quo"  - Incidência a partir da
data da presente sessão de julgamento . (TJPB APC
2001.004401-6 -2a. C. Cív. Rel - Dês. Abraham Lin-
coln da Cunha Ramos - DJ/PB 14/03/2002).

Hipóteses em que os juros são aplicáveis a par-
tir do julgamento, entende-se, são outras, não se
podendo deixar de emprestar grande Valor ao de-
cisium da 2a. Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba da lavra do Dês. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, tese que sem duvida
pode ser defendida em momentos aos quais se
chegue pela lógica e razoabilidade.

Juros e correção
termo inicial
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

Produtor deve entregar
documento até dia 30

A Asplan alerta os seus associados para que fiquem atentos ao prazo estabelecido
pela Receita Federal, visando evitar penalidades como multas e uma série de sanções

DECLARAÇÃO DO ITR

*Sebastião Nery jornalista e escritor

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

prazo para entrega da
Declaração do Imposto
sobre a Propriedade

Territorial Rural (DITR) junto à
Receita Federal termina no dia
30 deste mês. E como não have-
rá prorrogação da data, a Asso-
ciação dos Plantadores de Cana
da Paraíba (Asplan) alerta aos
produtores rurais associados
que ainda não fizeram suas de-
clarações para que fiquem aten-
tos ao prazo limite, para não
serem penalizados com multas
e uma série de sanções.

O processo referente ao exer-
cício 2009 foi iniciado no dia 10
de agosto. A declaração anual do
imposto é obrigatória para pro-
prietários de imóveis de zonas
rurais, sejam pessoas jurídicas
ou físicas, e abrange do peque-
no ao grande produtor.

A declaração pode ser efetuada
pela internet e deve ser transmiti-
da até as 24 horas (horário de Bra-
sília) do dia 30 deste mês, no ende-
reço www.receita.fazenda.gov.br,
mediante utilização do Programa
de Transmissão Receitanet Java.

 A entrega da declaração tam-
bém pode ser feita em disque-
tes, nas agências do Banco do
Brasil e Caixa Econômica Fede-
ral durante os horários de ex-
pediente ou, ainda, através de

formulários (duas vias) forne-
cidos nas agências e lojas fran-
queadas dos Correios, também
em horário de funcionamento –
mediante o pagamento de uma
taxa de R$ 4,00, correspondente
ao serviço de postagem.

Estão obrigados a apresentar
a declaração do ITR/2009 os con-
tribuintes pessoa física ou jurí-
dica que, na data da entrega do
documento, sejam proprietários
de imóveis rurais, bem como, ti-
tulares do domínio útil ou pos-
suidores de qualquer título, in-
clusive a usufrutuária, de imó-
vel rural.

Será também obrigado a de-
clarar pelo menos um dos
membros de condomínio de
imóvel rural.  A multa para
quem perder o prazo é de 1%
ao mês ou fração de atraso,

calculada sobre o total do im-
posto devido – não podendo o
seu valor ser inferior a R$
50,00, no caso de imóvel rural
sujeito à apuração do impos-
to, além de multa e juros. No
caso de imóvel rural imune ou
isento, a não apresentação da
declaração no prazo implica
em multa de R$ 50,00.

De acordo com o titular da
Delegacia da Receita Federal
do Brasil em João Pessoa, Mar-
coni Marques Frazão, o proces-
so vem ocorrendo normal-
mente aqui na Paraíba e não
há previsão de prorrogação do
prazo estipulado.

 “Até o momento, já contabi-
lizamos 76.600 declarações do
Estado. Isso significa que, o pro-
cesso vem fluindo tranquila-
mente, visto que nossa estima-
tiva é de que sejam realizadas
em torno de 125 mil declarações
de proprietários rurais parai-
banos”, afirmou Marconi.

Ele destaca ainda que esse nú-
mero de declarações já contabi-
lizado só corresponde às trans-
mitidas pela internet e, por isso,
o número real deverá ser supe-
rior quando somados as que es-
tão sendo enviadas via Correi-
os ou agências bancárias.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

#
A Receita Federal
informou que até agora
já foram entregues
6.600 declarações em
todo o Estado

O
Rio - Cheguei ao aeroporto de Domodedovo, um dos

4 de Moscou, para pegar o avião até Volgogrado, antiga
Stalingrado, a 2 horas de Moscou, primeira etapa de
uma viagem à Sibéria. As próximas seriam Novosibir-
sk, capital da Sibéria Ocidental, mais 5 horas. Irkutskk,
capital da Sibéria Oriental, mais 5. E Vladivostock 5.

Ao todo, só de ida, 17 horas. Das janelas, vejo uma
cena bela: aviões pousados sobre um tapete branco e
infinito e para eles caminhando grupos e mais grupos
de homens, mulheres e crianças, bem-vestidos, bem cal-
çados, grandes gorros peludos de couro de veado, botas
pretas, vermelhas, marrons, luvas e capotes de pele de
todos os tipos e todas as elegâncias.

O Avião e a Cadeira de Rodas

Moscou
A neve caia sem parar, intensa. Como era possível aviões

chegarem e saírem? Caminhões enormes, como jamantas,
empurrando largas navalhas negras, do tamanho das
pistas, iam passando e raspando a neve. O avião desce, a
neve volta e vem de novo o caminhão com sua navalha.
Um avião, um caminhão, um avião, um caminhão, brin-
cando e brigando com a neve.

Às 9 da noite, chamam meu voo. Lá vou eu. Perto do
avião, um susto. Está absolutamente coberto de neve.
Um meigo e longilíneo tubo de neve, como doce fantas-
ma, arriado sobre o lençol branco. Será que vai decolar?
As turbinas esquentam? Já dentro do avião, um aviso.

Vamos ter que esperar um pouco para tirarem a neve
que cobre o aparelho. Tiram na hora, porque, se tirarem
um pouco antes, ela vem de novo e novamente encobre.
Um caminhão se aproxima com grossos tubos, soprando
bafo quente e derretendo a capa branca. São turbinas de
velhos aviões que usam para, engatados nos caminhões,
lançarem os jatos de ar.

Sibéria
Daí a pouco, outro aviso: o aeroporto de Volgogrado fechou. Já

não era por causa da neve. Era a nevasca. Nevasca não é neve.
Nevasca é tempestade de neve. Como temporal não é chuva.
Temporal é tempestade.  A neve caía tão forte lá que se tornava
um guarda-chuva compacto sobre as pistas, impossibilitando
a descida.Era preciso esperar na pista para, quando abrisse lá,
limpar de novo nosso tubo, decolar rápido e ver se 2 horas
depois desceríamos, antes de a borrasca voltar e fechar mais
uma vez. Uma hora, 2, 3, dentro do avião parado, esperando
notícias de Volgogrado. Meia-noite, levantamos voo. O avião
subiu rompendo uma capa toda branca de neve, como se fosse
um isopor. Dois minutos depois, uma lua gorda boiando no céu
azul-marinho, todo estrelado. Dez mil metros de altura e aque-
la lâmina sólida, cinza, lá embaixo, como acrílico.

Neve
Fiquei a ruminar como é

vário o mundo e tão diferen-
tes as realidades. Por mais que
saibamos o que é a neve, pen-
duradas nos bigodes de Pa-
pai Noel e nas ilustrações dos
livros da infância e, mesmo,
depois, vista aqui e ali em tan-
tos países, uma coisa é você
ver como turista, entrar e sair
do hotel, dar uma andada na
rua, e outra é cada ano, meses
inteiros, 6, 8, 10, até 12, no Pólo
Norte, com tudo coberto de
gelo e frio.

Os rios e lagos endurecem.
As ruas e calçadas sobem
centímetros, os parques me-
tros de neve acumulada. E é
preciso ir tirando, ela voltan-
do, hora a hora,dia a dia,
cada manhã, meses diretos.
Uma batalha interminável.

Nevasca
Já longe da neve, no quen-

te do bar,uma vodca, brinco
com os russos:

- Eu pensava que vocês ti-
nham ficado definitivamen-
te livres de Napoleão, que
atolou sua invasão nas ne-
vascas das estepes russas.
Mas não. Todo ano é esta
guerra, a mesma guerra cer-
ta, fixa, marcada, de meses,
guardando tudo, preser-
vando tudo, diminuindo a
produção, até a primavera
voltar e com ela o sol e as flo-
res e os frutos? E me respon-
dem:

- O inverno é que nos faz
fortes, nos acostuma a resis-
tir e esperar.

Dizem que Deus é brasilei-
ro. É mais. É tropical. A neve
é satanás.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Colégio Marista expõe
artesanato paraibano

Feira termina amanhã no Colégio Pio X, na Capital, e produtos expostos são feitos
pelos integrantes da Casa do Artesão, como brinquedos, bonecas e chaveiros

Brinquedos lúcidos têm despertado a curiosidade das alunas maristas

Goretti Zenaide
DO ARTESANATO PARAIBANO

Governo do Estado,
através do Programa
de Artesanato Parai-

bano, está participando da
XXVIII Semana Marista de Arte,
Cultura e Conhecimento, pro-
movida pelo Colégio Pio X, na
Capital, que ocorre de 15 a 18
de setembro, com uma feira de
produtos feitos pelos integran-
tes da Casa do Artesão.

O evento, coordenado pela
professora Vanda Mirah, tem
por objetivo a valorização, di-
vulgação e disseminação da
sensibilidade artística atrelada
à formação do conhecimento,
inserido na identidade cultural
paraibana. Para isso, a direto-
ra do colégio, professora Izan-
dra Falcão Gomes, convidou o
Programa de Artesanato Pa-
raibano para apresentar a seus
alunos produtos fabricados por
artesãos paraibanos, sendo es-
colhido os que trabalham e ex-
põem na Casa do Artesão, lo-

  FOTO: DIVULGAÇÃO

O

calizada na Rua Maciel Pinhei-
ro, no Varadouro.

Participam oito artesãos e
expõem em diversas tipologias,
como brinquedos, caminhões
de madeira, peteca, carrinhos,
piões, bonecas, chaveiros, fan-
toches, pintura em tela e aces-
sórios.

A feira tem atraído a atenção
dos alunos na hora do recreio,
onde os acessórios chamam a

atenção das adolescentes, e os
brinquedos populares têm
agradado em cheio aos peque-
nos que têm oportunidade de
ver de perto e brincar com um
caminhão feito de madeira,
uma peteca, um boneco mamu-
lengo, um pião, que há séculos
encantam crianças de todas as
gerações e classes sociais, bem
diferentes dos industrializados
a que estão acostumados.

Educação quer reposição
de aulas dos grevistas

Aluno da PB vai
disputar torneio
internacional
de robótica Janildes Andrade

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

O secretário de Estado da
Educação e Cultura, Fran-
cisco de Sales Gaudêncio,
disse na manhã dessa quar-
ta-feira (16), que considera
"legítimo o direito a parali-
sação dos professores da
rede estadual, mas todos
serão convocados a repor as
aulas para não prejudicar os
alunos".

Ele entende que a paralisa-
ção realizada nestas quarta e
quinta-feira (17) pelo Magis-
tério Estadual faz parte da
política nacional dos sindica-
tos da categoria, aos quais os
profissionais da Paraíba es-
tão vinculados, mas o "Esta-
do sente-se à vontade já que
está cumprindo com o piso
salarial nacional de R$ 950,00
por eles reivindicado".

Sales Gaudêncio declarou

também que as reivindica-
ções dos professores em sua
maioria são antigas, algu-
mas já atendidas pelo atual
Governo e outras em pro-
cesso de negociação. "O Go-
verno do Estado está aberto
ao diálogo, prova disso é que
tem recebido com frequên-
cia os dirigentes do sindica-
to para abrir o canal de ne-
gociação com a categoria",
enfatizou.

De acordo com o secretá-
rio, a Paraíba paga além do
piso salarial nacional, já que
o valor de R$ 950,00 é esta-
belecido para 40 horas/aula
semanais. "O Estado paga
por 30 horas/aula, sendo que
durante 10 horas desse to-
tal os professores desenvol-
vem atividades de formação
e preparação docentes, fi-
cando em sala de aula ape-
nas 20 horas semanais", ex-
plicou.

O aluno José Pedro Pontes
Thomaz foi o único paraibano
classificado na modalidade
Duathlon da Olimpíada Brasi-
leira de Robótica (OBR 2009),
entre 19 brasileiros de diferentes
Estados também classificados.

Como prêmio, José Pedro viaja
neste domingo, dia 20, para o
Distrito Federal, onde iniciará
curso de três dias, ministrado
na Universidade de Brasília
(UNB), que o deixará apto a
competir por vaga na Olimpíada
Internacional de Robótica.

A OBR dedicada às escolas,
professores e jovens (com ou
sem conhecimento prévio em
robótica) vinculados ao ensino
fundamental, médio ou técni-
co que visa aproximar os estu-
dantes desta importante e esti-
mulante área tecnológica. E,
ainda, estimular o interesse
pela robótica e pela ciência.

O homem não é um ser pronto e acabado, em
quem não há mais nada por fazer. É um ser evoluti-
vo, em evolução.  E a sua evolução significa crescen-
te conquista de valores intelectuais, culturais, mo-
rais, espirituais, materiais.

No caminho de sua evolução, portanto, o homem
de hoje é diferente do que foi ontem, como o ho-
mem de amanhã será diferente do que é hoje. Ele
está sempre se tornando diferente de antes. É preci-
so então que tome consciência disto a fim de tornar-
se diferente para melhor, nunca para pior.

Ouspensky nos diz, a este respeito, que a ideia es-
sencial para o homem tornar-se diferente, e diferen-
te para melhor, é desejá-lo intensamente e por mui-
to tempo. Querer melhorar, realizar todo o esforço
possível para melhorar, desenvolver esse esforço por
muito tempo, com perseverança, persistência, tena-
cidade, firmeza.

Um homem de vontade fraca, incapaz de se esfor-
çar para vencer suas imperfeições, seus vícios e pai-
xões, evoluirá lentamente, e certamente a dor e o
sofrimento baterão à sua porta, para despertá-lo.

Ser diferente para melhor é arrancar de dentro de
si os grandes inimigos interiores de nossa evolução:
o egoísmo e o orgulho.

Não é sem muita luta que podemos extirpar do
coração, tão grandes inimigos. Não é do dia para a
noite que podemos eliminá-los.

Mas precisamos travar a luta, dar o primeiro pas-
so. Precisamos ter força de vontade. Desejar inten-
samente. Ter persistência. Não fraquejar. Não cair. E
se cair, levantar-se. E redobrar os esforços. Até a vi-
tória final.

Uma boa notícia: não estamos sós nessa luta.
Temos ajuda.
Ajuda de quem?
De Deus.
E como Deus nos ajuda?
Colocando o próximo ao nosso lado.
É uma bênção de Deus, o próximo ao nosso lado,

caminhando conosco. O próximo mais próximo de
nós é um irmão do caminho. O próximo ao nosso
lado é a nossa ponte de ligação com Deus.  Só che-
garemos a Deus através dessa ponte.

Sua mulher, seu marido, seus filhos, seus paren-
tes, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho, o
cego que lhe pede esmola, o faminto que lhe pede
comida, o nu que lhe pede roupa - todos, todos são
irmãos do caminho, a ponte de ligação com Deus.

Jesus o iniciador da moral evangélico-cristã, dei-
xou isto muito claro: A Lei Maior é esta - Amar a
Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si
mesmo.

Quem anda sozinho, não chega lá, porque não atra-
vessa a ponte. É necessário fazer com que a humani-
dade avance.

O caminho da evolução é por aí. Ninguém percor-
rerá esse caminho sozinho. Deus, Nosso Pai, nos
abençoe.

Caminho da evolução
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Governo terá receita de R$ 7,2 bi em 2010
Planejamento estadual prevê crescimento de 10% no orçamento durante reunião para discutir plano de reconstrução da Paraíba, em Campina Grande

previsão de receita do
Governo do Estado
para 2010 será da or-

dem de R$ 7,2 bilhões, confor-
me informou nessa quarta-fei-
ra, 16, em Campina Grande, o
secretário de Planejamento do
Estado, Ademir Alves de Melo.
De acordo com ele, isso vai re-
presentar um incremento de
10% em relação ao orçamento
de 2009. Em sua visão, as pers-
pectivas para o próximo ano são
animadoras e o Governo conti-
nuará a investir seus recursos
em setores vitais, como Infraes-
trutura, Saúde e Educação, sen-
do estes os setores prioritários
sugeridos a partir de encontros
que vêm sendo feitos em todo o
Estado com as autoridades e re-
presentantes dos mais diversos
segmentos sociais da Paraíba.

 Ele esteve presidindo, no
Centro de Convenções do Ho-
tel Garden, a 11ª Reunião de
Planejamento Participativo,
visando receber sugestões para
a elaboração do Plano Pluria-
nual (PPA), que deverá ser en-
tregue até o próximo dia 30 para
aprovação por parte da As-
sembleia Legislativa do Estado.
O próximo encontro será em
João Pessoa, nesta sexta-feira,
18, e o último está previsto para
acontecer em Pombal.

A reunião contou a presença
do vice-governador do Estado,
representando o governador
da Paraíba, além do represen-
tante do prefeito de Campina
Grande, Veneziano Vital do
Rêgo, o vereador Fernando
Carvalho. A mesa de autorida-
des ainda foi integrada pelos

A

secretários Francisco de Assis
Costa (Interiorização da Ação
do Governo), Giucélia Figueire-
do (Desenvolvimento Huma-
no), Gustavo Gominho (Segu-
rança e Defesa Social) e Rui Be-
zerra Cavalcante (Desenvolvi-
mento Agropecuário e Pesca).

 O vice-governador, ao abrir
o encontro, ressaltou a sua im-
portância, destacando que são
levantadas neste tipo de reu-
nião várias sugestões para o
projeto de reconstrução da Pa-
raíba, além de propostas para
a elaboração de um plano de
desenvolvimento estadual a
longo prazo, até 2025.

"Para tanto, de forma parti-
cipativa e democrática, seguin-
do-se a orientação do governa-
dor Maranhão, temos recebido
sugestões de prefeitos, verea-
dores, secretários, diretores de
órgãos e demais lideranças so-

bre temas como Saúde, Educa-
ção e Infraestrutura, questão
estas reconhecidas como fun-
damentais para o progresso do
Estado", destacou.

PREFEITO E LIDERANÇA
 Por sua vez, o secretário da

Interiorização da Ação do Go-
verno do Estado, Francisco de
Assis Costa, destacou o esforço
do Governo em convocar todos
os prefeitos e demais lideranças
da região para o encontro em
Campina Grande, ressaltando
que nunca se viu tal gesto por
parte de outros governos.

 "Em verdade, a visão admi-
nistrativa do governador do
Estado contempla a partici-
pação de todos os segmentos
sociais e políticos nesta obra
de reconstrução do Estado e
de planejamento para o de-
senvolvimento da Paraíba. O

Governo, assim, mais  uma
vez, mostrou-se de portas
abertas para receber indistin-
tamente todos os segmentos
políticos, sociais e adminis-
trativos da Paraíba e, em es-
pecial, do Compartimento da
Borborema. Quem aqui não
compareceu perdeu uma valio-
sa oportunidade de expressar
o seu ponto de vista e de apre-
sentar sugestões para o plane-
jamento estadual", afirmou.

 De acordo com o secretário
Ademir Melo, todas as suges-
tões levantadas em Campina
Grande servirão para enrique-
cer o projeto de reconstrução
da Paraíba em 2009/2010, além
da elaboração de um verdadei-
ro Plano de Desenvolvimento
Estadual, de longo prazo, que
será executado até 2025, evitan-
do-se problemas como a des-
continuidade administrativa
em função de mudanças políti-
cas no Estado.

"Com certeza, o Governo não
administra sozinho, mas, de for-
ma democrática, ouvindo todos
os segmentos sociais da Paraí-
ba em reuniões como esta, onde
39 municípios foram convida-
dos para participar", disse.

 Conforme garantiu, tudo o
que vem sendo sugerido pela
população já tem sido executa-
do pelo Estado, numa iniciati-
va que demonstra ser o atual
Governo preocupado em de-
senvolver um planejamento
não meramente técnico ou bu-
rocrático, mas legítimo e parti-
cipativo, ouvindo e buscando
atender as reivindicações da
comunidade paraibana.

Reunião de planejamento discutiu o Plano Plurianual no Hotel Garden

SES notificou 146 casos suspeitos em 20 municípios
Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

Desde o surgimento da gri-
pe A (H1N1), a Secretaria de
Estado da Saúde (SES) notifi-
cou 146 casos suspeitos de in-
fluenza, em 20 municípios pa-
raibanos. Destes, 93 tiveram
investigação concluída e 20 fo-
ram confirmados para influ-
enza, sendo 18 para o vírus
H1N1 e dois da gripe comum.
Até agora, 73 suspeitas foram
descartadas e 53 estão sendo
investigadas. O último bole-
tim epidemiológico da influ-
enza divulgado pela SES, nes-
sa terça-feira (15), mostra que

houve um aumento de 16,97%
no número de internações por
gripe (todos os tipos), este ano,
no Estado, mas apesar da pan-
demia de influenza A, a morta-
lidade da doença mantém uma
tendência linear.

"A análise ainda preliminar
da curva de mortalidade de in-
fluenza e pneumonia nos per-
mite concluir que apesar da pan-
demia de influenza A (H1N1) em
2009, a mortalidade de influen-
za e pneumonia manteve o mes-
mo comportamento dos anos
anteriores. O coeficiente de mor-
talidade médio no período 2006
a 2009 foi de 0,11 mortos por mil
habitantes, mantendo uma ten-

dência linear", explicou a geren-
te de Resposta Rápida da SES,
Diana Pinto.

Segundo o boletim, foram
9.533 internações de janeiro a
julho de 2008 e, no mesmo perío-
do deste ano 11.151 pessoas fo-
ram hospitalizadas por gripe e
pneumonia. Até julho deste ano,
foram registrados 285 óbitos
por influenza e pneumonia. No
mesmo período do ano passa-
do, foram 292 mortes.

A epidemiologista atribuiu o
aumento das internações, ao
trabalho de vigilância. "Obser-
va-se um aumento das inter-
nações por influenza e pneu-
monia em todos os meses de

2009, sendo maio o que apre-
senta maior incremento
(31%) em relação ao mesmo
período do ano anterior. Este
incremento pode ser atribuí-
do à maior sensibilidade dos
serviços para o diagnóstico
precoce de quadros pulmo-
nares, que recomenda a in-
ternação de todo paciente
que apresentar febre superior
a 38°C, tosse e dispneia", dis-
se. A SES mantém linha tele-
fônica gratuita para infor-
mações à população (0800
281 0023) e telefone móvel
para atender profissionais
da saúde e registro de notifi-
cações (83 8862 2444).

Interpa e IBGE
revisarão limite
geográfico dos
municípios

Um convênio entre o Insti-
tuto de Terras e Planejamen-
to Agrícola da Paraíba (In-
terpa) e o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) na Paraíba, celebrado
na manhã dessa quarta-fei-
ra (16) na sede do órgão es-
tadual, vai permitir a revi-
são e ordenação das impre-
cisões dos limites geográficos
entre os 223 municípios pa-
raibanos, que há 60 anos
passou pelo processo de di-
visão político-administrati-
va quando o Estado possuía
apenas 51 municípios.

De acordo com o presiden-
te do Interpa, Álvaro Dantas,
depois de assinado pelos
dois órgãos na Paraíba, o do-
cumento segue para ser ho-
mologado pelo presidente do
IBGE, Eduardo Pereira Nu-
nes, que deverá enviá-lo para
publicação no Diário Oficial
da União (DOU). "Após a pu-
blicação no DOU, os municí-
pios que desejarem rever
seus limites geográficos de-
verão encaminhar solicita-
ção para adotar os procedi-
mentos legais, a fim de aten-
der ou não, o pedido", escla-
receu.

ORIENTAÇÕES
Ele lembrou que o papel do

Interpa no convênio será es-
clarecer fisicamente as divi-
sas que estão previstas na
Lei. "Para isso, os dois órgãos
vão formar comissão para
analisar casos e executar os
trabalhos. Nos últimos seis
anos, caso os municípios soli-
citassem este tipo de iniciati-
va, teriam que acionar os vi-
zinhos judicialmente.

"Os municípios que tive-
rem disputas por divisas de-
verão procurar o Interpa.
Após o recebimento do pedi-
do dos municípios, o órgão
cumprirá algumas etapas,
como: fazer visita ao local,
consultar as leis que regem a
divisão de terras, realizar
audiência pública com os
próprios habitantes dos mu-
nicípios, entre outros", afir-
mou Álvaro Dantas.

GRIPE A

  DIVULGAÇÃO
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Jardim Botânico é liberado às visitas
A partir do próximo sábado, a direção da reserva florestal comunica que o público já poderá visitar o local e também participar de trilhas

Naná Garcez
DA SECOM

partir do próximo sába-
do (19), será permitido
o passeio pelo Jardim

Botânico Benjamim Maranhão,
tanto a visitação ao local como
a realização das trilhas. O local
estará aberto ao público das 8
às 17 horas. O lazer contempla-
tivo faz bem à saúde e à ecolo-
gia, pois estimula a consciên-
cia da preservação ambiental.

A área verde tem extensão de
511 hectares, dos quais 380
compõem o Jardim Botânico. O
rio Jaguaribe corta a unidade
de conservação desde a nascen-
te, no bairro do Cristo Reden-
tor, até as margens da Avenida
Dom Pedro II.

A instalação da segurança 24
horas, com a permanência de
dois guardas florestais na por-
taria, com controle de entrada,
são medidas tomadas pelo di-
retor José Targino Segundo
Neto, para dotar o Jardim Bo-
tânico de condições para atrair
visitantes e pesquisadores. O
acesso é gratuito. O passeio em
trilhas pode ser feito até as 15
horas, para aproveitar a luz do
dia e deve ser programado com
antecedência.

 “Quando foi inaugurado, em
2002, ele chegou a receber 8 mil
visitantes. Esse é um espaço de
lazer contemplativo e o pesso-
ense terá uma perda muito
grande se não for bem conser-
vado”, comenta o diretor.

O projeto de revitalização do
Jardim Botânico prevê reparos
na cerca do entorno da mata,
instalação de um cinema no es-
paço do auditório (com 100 lu-
gares), recuperação do centro

de visitantes (que possui ani-
mais empalhados, fotos, peda-
ções de madeira, etc), instala-
ção de orquidário e de cactário,
bem como de anfiteatro e de
jardim sensorial (para porta-
dores de deficiência visual).

AGENDAMENTO
 Segundo o diretor, a área

pode receber simultaneamen-
te vários grupos, chegando até
300 pessoas com conforto. Ele
enfatiza a nova situação de se-
gurança, pois isso dá mais tran-
quilidade aos visitantes. Para
percorrer as trilhas, basta que
os grupos façam o agendamen-
to pelo telefone 3218-7880.

Existem sete trilhas cujos
percursos visam atender os di-
ferentes perfis de visitantes,
como escolas, turistas e os pró-
prios moradores da cidade,
sendo que um deles está sendo
desenvolvido especificamente
para cadeirantes e levam em

consideração a faixa etária:
idosos – passeio com tempo
médio de 30 minutos, em locais
mais planos; adolescente – ca-
minhada de uma hora, segui-
da de palestra no auditório
(abordando as questões ambi-
entais, a diversidade dos bio-
mas da Paraíba, a importância
do reflorestamento  e da reci-
clagem, o aquecimento global e
seus efeitos); e crianças – com
trilha de 20 minutos.

No Jardim Botânico, existe o
inventário das plantas, que são
resquícios da Mata Atlântica. O
passeio permite também conhe-
cer o rio Jaguaribe e a vista a
alguns animais comuns, como
pássaros, preguiça e saguim.
Para não ter problemas com in-
setos, o visitante deve usar tê-
nis, calça jeans e repelentes. É
bom levar água e usar boné.
Pela manhã, é mais agradável,
porque o sol é menos forte e as
flores estão mais abertas.

Estado realiza Conferência de Comunicação
O Governo do Estado reali-

zará no dias 5 e 6 de novem-
bro deste ano, através da Se-
cretaria de Comunicação Ins-
titucional, a 1ª Conferência Es-
tadual de Comunicação da Pa-
raíba, etapa paraibana da 1ª
Conferência Nacional de Co-
municação (Confecom), con-
vocada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. O Decreto
nº 30.669, de 11 de setembro
de 2009, assinado pelo gover-
nador, foi publicado no Diário
Oficial, edição do último do-
mingo (13).

O e vento  será realizado em
João Pessoa, em local ainda a
ser definido e vai ser presidi-

do pela Secretaria de Comuni-
cação Institucional. A Secom-
PB vai constituir, através de
resolução, comissão organiza-
dora estadual, composta por
representantes da sociedade e
do poder público, conforme
modelo adotado pela Comis-
são Organizadora Nacional
da 1ª Confecom, consolidado
na Portaria 185, de 2009, do
Ministério das Comunicações.

De acordo com o Decreto que
convoca a Conferência, a co-
missão organizadora estadu-
al será responsável pela elabo-
ração do Regimento Interno da
1ª Confecom; da proposta me-
todológica; do acompanha-

mento da realização das eta-
pas preparatórias; da aprova-
ção da consolidação das pro-
postas e validação das etapas
preparatórias.

A etapa estadual seguirá as
diretrizes constantes no Regi-
mento Interno elaborado pela
Comissão Organizadora Naci-
onal, que dispõe sobre a orga-
nização e o funcionamento da
conferência, inclusive a respei-
to do processo democrático de
escolha dos seus delegados.
Poderão ser realizadas etapas
municipais, intermunicipais e/
ou regionais, para debate dos
temas referentes à Conferência
Estadual de Comunicação.

EM NOVEMBRO

Conselho Estadual altera
normas da Noite da Cultura

O Conselho Estadual de Cul-
tura alterou, através de reso-
lução, as normas para a reali-
zação da Noite da Cultura, e
modificou a Resolução nº 03, de
20 de dezembro de 1977. As
modificações estão publicadas
no Diário Oficial do Estado, edi-
ção de ontem, e assinadas pelo
secretário da Educação e Cul-
tura, Sales Gaudêncio, que pre-
side o conselho.

De acordo com o texto, a Noi-
te da Cultura deverá ser reali-
zada na última sexta-feira de
novembro ou na primeira sex-
ta do mês de dezembro de cada
ano. A promoção tem o objeti-
vo de homenagear três perso-
nalidades que, através de tra-
balhos, obras e ações, tenham
se destacado na cultura parai-
bana.

HOMENAGENS
As homenagens compreen-

dem o Prêmio Estadual da Cul-
tura, no valor de R$ 10 mil, atri-
buído a quem tenha prestado
excepcionais serviços à cultu-
ra da Paraíba; o Diploma de
Honra ao Mérito, atribuído à
personalidade que, residente ou
não no Estado,  tenha prestado
relevantes serviços  à cultura;
e o Diploma de Menção Honro-
sa, atribuído à personalidade,
residente  no Estado e que, du-
rante o ano, tenha se destacado

por sua atividade intelectual
ou artística.

O valor do Prêmio Estadu-
al de Cultura deverá ser atu-
alizado a cada dois anos, se-
gundo a variação do IPCA. A
escolha será específica para
cada homenageado e se reali-
zará, através do voto secre-
to, em sessão especial do
Conselho Estadual de Cultu-
ra, convocada para este fim e
com a maioria absoluta dos
membros, considerando-se
escolhido o candidato que ob-
tiver 2/3 dos votos dos pre-
sentes. Não poderão ser agra-
ciados os que estiverem no
exercício de cargos ou fun-
ções de chefia ou comando de
poderes e entidades públicas
ou privadas do Estado.

Um candidato não poderá
receber mais de uma homena-
gem, nem ser escolhido para a
mesma homenagem nas Noi-
tes de Cultura subsequentes. O
conselho designará um patro-
no do evento para cada ano.

Por ocasião da Noite da Cul-
tura, será distribuída, sob a
responsabilidade do conselho
e da Secretaria de Educação e
Cultura, a revista Paraíba Cul-
tural, apresentando o balanço
de suas atividades e de outros
órgãos ligados à cultura parai-
bana, vinculados à Seec e a
Subsecretaria de Cultura, além
de colaborações dos membros
do conselho e de outras perso-
nalidades convidadas

Polícia Rodoviária promove
hoje 3o Comando de Saúde

A Polícia Rodoviária Federal
realiza hoje, data alusiva ao Dia
Nacional do Caminhoneiro, a
sua terceira etapa do Coman-
do Nacional de Saúde de 2009
em todo o país.

A ação de iniciativa da PRF e
que já vem sendo realizada a
mais de oito anos, visa desper-
tar nos motoristas de trans-
porte de cargas e de passagei-
ros a qualidade de vida e segu-
rança no trânsito, já que a esta-
tística dão conta de que o nú-
mero de motoristas obesos,
embriagados, hipertensos, di-
abéticos e fumantes é bastante
alarmante.

De acordo com o último le-
vantamento realizado sobre os

diagnósticos, a cada 20 pesso-
as avaliadas, 68% estão acima
do peso, 84% possui gordura
corporal, 10% são diabéticos,
78% tem pressão arterial ele-
vada, 68% faz uso de bebida al-
coólica, 26% trabalham com
carga horária excessiva e 31%
já se envolveram em acidentes.

Na Paraíba o evento que terá
o apoio do Serviço Social do
Transporte com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem do
Transporte Sest/Senat e do
Grupo de Ações Busca e Salva-
mento - Gabs começa a partir
das  9 horas no Posto da PRF de
Bayeux, que fica localizado no
km 32,0 da rodovia BR-230.

Josélio Carneiro
REPÓRTER

O Jardim Botânico é um dos pontos mais visitados de Joâo Pessoa

  MARCOS RUSSO

A
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Amargos centavos

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Li o seguinte na internet - e fiquei matutando o quanto
o brasileiro é tratado como trouxa: ir a um posto de com-
bustível e verificar que os preços desses produtos são in-
formados em milésimos, como R$ 2,499 para a gasolina
ou R$ 1,299 para o álcool, é comum. Porém, para a Fun-
dação Procon-SP, essa prática caracteriza um desrespeito
ao consumidor.

O comentário mata a cobra e mostra o pau. Acrescenta
que isso ocorre porque a informação é confusa e passa a
impressão de que o preço está na casa de R$ 2,40 ou R$
1,20. E explica: o consumidor acaba pagando R$ 2,50 pelo
litro da gasolina e R$ 1,30 pelo litro do álcool, por exem-
plo, mas pensa que está gastando R$ 2,49 e R$ 1,29, res-
pectivamente. Seguindo o informe, a entidade também
ressalta que, caso uma pessoa peça apenas dois litros de
um combustível, o estabelecimento não terá como dar R$
0,002 de troco, já que essa unidade não existe no sistema
monetário brasileiro.

Mas, enquanto há vida, há esperança. O mesmo registro
adianta que, pensando no caso,, a deputada Patrícia Lima
(PR-SP) apresentou à Assembleia Legislativa do estado de
São Paulo o projeto de lei 87/2008, que determina que a
informação desses tipos de valores seja considerada propa-
ganda enganosa ou abusiva. "Pela legislação em vigor, não
há como expressar, quer por tabelas de preço, quer por
outros meios de comunicação, valores que estejam em de-
sacordo com o sistema monetário atual" afirma Patrícia.

Conforme a proposta da parlamentar, quem desrespei-
tar a determinação sofrerá sanções como multas, apreen-
são do produto, suspensão do fornecimento do produto
ou serviço, suspensão temporária da atividade e cassação
da licença da atividade do estabelecimento.Pena que o
projeto, apesar de aprovado pela Assembléia Legislativa
de São Paulo, tenha sido vetado pelo governo de lá. O
que só projeta para o resto do país como recebemos trata-
mento de trouxas.

Custo de vida sobe
0,34% em J. Pessoa

A pesquisa do Ideme revelou que os grupos que apresentaram aumentos em agosto
foram artigos de residência (2,88%), serviços pessoais (2,26%) e alimentação (1,10%).

Secretaria de Estado do
Planejamento e Gestão,
através do Instituto de

Desenvolvimento Municipal e
Estadual da Paraíba (Ideme),
informa que o Índice de Preços
ao Consumidor (IPC), da cida-
de de João Pessoa, registrou um
acréscimo de 0,34% no mês de
agosto.

 Com esse resultado, o IPC
apresentou um aumento acu-
mulado de 3,16% no ano e 6,73%
nos últimos 12 meses. Os gru-
pos que apresentaram aumen-
tos no mês foram artigos de re-
sidência (2,88%), serviços pes-
soais (2,26%) e alimentação
(1,10%).

Em artigos de residência, os
aumentos de preços médios
ocorreram nos itens: eletrodo-
mésticos e equipamentos
(5,37%), móveis (2,72%), uten-
sílios e enfeites (1,92%).  Os re-
gistrados no grupo serviços
pessoais deveu-se  aos acrésci-
mos de preços médios ocorri-
dos nos itens: leitura (3,82%),
educação (3,40%), recreação
(2,66%) e serviços pessoais

Roberto Rocha
DO IDEME

(2,31%). E os grupo Alimenta-
ção, por ser de grande partici-
pação no orçamento familiar, é
um dos que mais influenciam
no cálculo do IPC.

Foram registrados também
aumentos de preços médios
nos itens aves e ovos (4,77%),
frutas (3,53%), óleos e gorduras
(2,92%), farinhas, féculas e mas-
sas (2,05%), carnes frescas e vís-
ceras (1,99%), alimentos fora do
domicílio (1,51%), açúcares e
derivados (1,14%), enlatados e
conservas (0,88%), bebidas não
alcoólicas e infusões (0,75%).

Os itens que registraram que-
das de preços médios foram: sal
e condimentos (5,67%), pesca-
do (2,19%), carnes e peixes in-
dustrializados (1,89%), tubér-
culos e raízes (1,85%), hortali-
ças e verduras (1,47%), leite e
derivados (0,77%).

Os demais grupos compo-
nentes do IPC da Capital apre-
sentaram quedas em seus pre-
ços médios assim distribuídos:
Saúde e Cuidados Pessoais
(2,03%), Transporte e Comuni-
cação (2,01%) e Vestuário
(0,25%) e Habitação (0,07%).

Diário da Justiça do Estado é
publicado em portal do TRT

 Desde terça-feira (15), o Diário
da Justiça Eletrônico da Paraíba
(DJ-e) passou a ser publicado
também no portal nacional da
Justiça do Trabalho (Conselho
Superior da Justiça do Trabalho
- CSJT), no endereço eletrônico
(www.jt.jus.br).

A mudança atende a Resolu-
ção Administrativa 056/2009 e
ao Ato Conjunto nº 015/2008 do
Tribunal Superior do Trabalho
e Conselho Superior da Justiça
do Trabalho.

   O Diário será disponibiliza-
do para advogados, partes,
magistrados e servidores sem-
pre às 19 horas e não mais a
zero hora, como vinha ocorren-
do desde sua implantação em
julho do ano passado. "Dispo-
nibilizado às 19 horas já será
considerado publicado a zero
hora, imprimindo maior cele-
ridade aos atos processuais",

explicou Rômulo Carvalho, co-
ordenador de Publicação e In-
formação da Secretaria Admi-
nistrativa do TRT.

 Outra mudança significativa é
que, passados os primeiros  60 dias
de publicação  simultânea nos
portais do TRT (www.trt13.jus.br)
e CSJT (www.jt.jus.br), no dia 13
de novembro, a publicação será
postada, exclusivamente, no Diá-
rio Nacional, no portal da Justiça
do Trabalho (www.jt.jus.br), onde
os usuários deverão escolher o TRT
13ª Região para ter acesso a publi-
cação dos processos da Paraíba.

A Lei 11.419/2006, que dispõe
sobre a informatização do pro-
cesso judicial, prevê que os pra-
zos processuais dos DJ eletrôni-
cos só terão início no primeiro
dia útil que seguir ao conside-
rado como data da publicação,
não havendo, portanto, prejuí-
zo para as partes envolvidas.

UFPB inscreve
para curso de
Licenciatura
em Libras

Estão abertas as inscrições no
processo seletivo para ingres-
so no curso de Licenciatura em
Letras/Libras (Língua Brasilei-
ra de Sinais) da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), no
âmbito do Sistema Universida-
de Aberta do Brasil – UAB, mo-
dalidade de Educação a Distân-
cia.

A inscrição poderá ser efe-
tuada até as 23h59 do dia 20
deste mês, exclusivamente
pela internet na página da Co-
perve (Comissão Permanente
do Concurso Vestibular):
www.coperve.ufpb.br. A taxa
de inscrição é R$ 30,00.

O candidato deverá acessar
o edital nº 040/2009 que contém
as informações necessárias
para a inscrição no Processo Se-
letivo.

As frutas apresentaram um aumento de 3,53%, segundo o estudo do Ideme

A

REPRODUÇÃO

DOCES CENTAVOS
É, mas existe outro lado em qualquer moeda. Tam-

bém li que a Justiça do Rio de Janeiro manteve sen-
tença que condenou o banco Itaú a indenizar um
cliente que teve seu nome inscrito em um cadastro de
inadimplentes por causa de uma dívida de R$ 0,03
(três centavos).

- Por unanimidade, os desembargadores da 16ª
Câmara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro) entenderam que a conduta do banco foi "ar-
bitrária, desproporcional e viola os princípios de boa-
fé objetiva e da razoabilidade" e aumentaram a inde-
nização por danos morais de R$ 2 mil para R$ 7 mil -
diz o informe.

Segundo informações do TJ-RJ, Nazareno da Silva
Duarte renegociou uma dívida com o banco, tendo
pago todas as parcelas em dia, exceto R$ 0,03 da pri-
meira parcela do acordo.O relator do caso, desem-
bargador Agostinho Teixeira, ressalvou em seu voto
que o credor não é obrigado a receber valor inferior
ao devido, mas nem por isso pode aplicar a sanção
diante de um valor tão insignificante.A Corte consi-
derou ainda que o valor de R$ 2 mil, estabelecido pela
1ª instância, não é suficiente para desestimular o com-
portamento lesivo da instituição financeira. "Apesar
de bem fundamentada, a sentença merece pequeno
reparo porque o quantum indenizatório é insufici-
ente para atender ao caráter punitivo-pedagógico que
deve estar ínsito nas indenizações por dano moral",
completou o relator.
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Jogo de azar existe por toda a parte no país. Nas quer-
messes rola um bingozinho, uma rifinha e outros tipozi-
nhos de jogos de azar, embora considerados inocentes.
Porém, são jogos de azar. O governo federal banca diver-
sos tipos de loterias. Uma empreitada cujo sucesso de-
pende da sorte. Portanto, jogos de azar. Na Paraíba, des-
de o governo João Agripino (1967-1971) que o Jogo do
Bicho é legalizado. Quem banca a roleta diariamente é o
governo estadual. O modelo rende impostos que se trans-
formam em recursos que financiam obras e ações pelo
estado afora. Diferentemente do Rio de Janeiro e de ou-
tros estados, onde o Jogo do Bicho é proibido, na Paraíba
não há vinculação entre banqueiros e narcotráfico.

Pois bem. Ontem, os deputados que fazem a Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
aprovaram matéria liberando bingos e outros jogos de
azar. A proposta ainda tem que passar pelo plenário da
Casa e seguir para a apreciação do Senado Federal. No
interregno dessa caminhada a confusão vai ser grande.
Reações indignadas e furibundas. Enquanto isto, os jo-
gos de azar continuarão existindo no Brasil. Publicamente
ou às escondidas. Longe do controle estatal, os bicheiros
cariocas e outros que tais prosseguirão associados a vári-
os tipos de contravenção.

Sabem de uma coisa. Tomara que o Congresso acabe
aprovando e regulamentando a matéria, e possibilitan-
do ao Estado controlar e arrecadar com a oficialização
do jogo no país.

Legalização e controle

REPERCUSSÃO
No twitter, ontem, após a aprovação da matéria dos

jogos na CCJ, choveu de posts contra e a favor da libera-
ção dos bingos no país. A polêmica deve movimentar a
imprensa nos próximos dias e meses.

INTERNET
Todos os que amamos a liberdade de expressão torce-

mos para que a Câmara mantenha a liberdade na utiliza-
ção da Internet durante a campanha política do próximo
ano. Contudo, há fortes sinais de que essa liberdade que
se almeja vai, outra vez, sofrer restrições da parte dos de-
putados. Tomara que esses sinais não se confirmem.

PESQUISAS
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-

PR) e o Hemobanco de Ribeirão Preto (SP) vão receber
recursos do BNDES para pesquisas com célula-tronco.
Outras instituições de pesquisa estão na fila em busca
do mesmo objetivo.

BARREIRA
Os deputados do PSOL estão revoltados com a deci-

são dos senadores em tornar facultativa a opção dos pro-
motores de debates eleitorais em convidar partidos com
menos de 10 parlamentares federais. O que exclui o
partido da ex-senadora Heloísa Helena. Eles estão cha-
mando a regra de nova cláusula de barreira.

SAIDEIRA
"O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já co-

nhecemos antes de termos necessidade dele". Sócrates

Greve deixa população
sem correspondência

Funcionários dos Correios e Telégrafos reivindicam reposição salarial de 41,03%.
Paralisação ocorre em todo o país e somente 30% dos serviços serão mantidos

Cleane Costa
REPÓRTER

rande parte da popula-
ção paraibana ficará
sem receber correspon-

dências por tempo indetermina-
do. É que os funcionários da
Empresa Brasileira dos Correi-
os e Telégrafos - na maioria car-
teiros - paralisaram suas ativi-
dades na manhã desta quarta-
feira (16), reivindicando uma re-
posição salarial de 41,03%, que
corresponde a perdas ocorridas
desde agosto de 1994. Também
reivindicam um aumento line-
ar de R$ 300 no piso salarial da
categoria, que é de R$ 640. A di-
reção nacional do órgão está ofe-
recendo um reajuste de 4,5%.

A paralisação tem caráter na-
cional e prejudicará o serviço de
correspondência em todo Bra-
sil. Por isso aconselha-se a po-
pulação que atente para as da-
tas de pagamentos de suas con-
tas, a exemplo dos cartões de
crédito, para não pagarem mul-
tas ou terem prejuízo maior. Se-
gundo a assessoria de impren-
sa da ECT, 30% dos serviços de-
vem ser mantidos durante a pa-
ralisação, conforme determina
a lei.

O secretário-geral do Sindica-
to dos Trabalhadores da ECT no
Estado, Emanuel de Souza San-
tos, informou que a maioria dos
funcionários que aderiram à pa-
ralisação é da categoria dos car-

G

teiros e que na Paraíba o movi-
mento é mais forte nas cidades
de João Pessoa, Bayeux, Cabe-
delo, Campina Grande, Patos,
Sousa e Cajazeiras. Ele lembrou
que os funcionários estão em
campanha salarial desde o dia
30 de julho, quando foi entregue

uma pauta nacional de reivin-
dicações. No dia 2 deste mês, a
direção da ECT ofereceu um re-
ajuste salarial de 4,5%, propos-
ta que foi rejeitada em assem-
bléias em todo país, quando foi
aprovado o indicativo de greve
para o dia 16.

"Como não foi apresentada
uma nova proposta, a catego-
ria decidiu paralisar as ativida-
des por tempo indeterminado",
afirmou Emanuel de Souza, adi-
antando que os funcionários da
ECT esperam que as renegocia-
ções sejam retomadas e as par-
tes entre num acordo que ponha
fim ao movimento grevista.

A categoria também reivindi-
ca a implantação do Plano de
Cargos Carreira e Salários dos
Trabalhadores da ECT, realiza-
ção de concursos e o fim das ter-
ceirizações.

Carteiros mobilizados diante de agência. Eles dizem ter perdas desde 1994

Alerta de greve
Em julho de 2008, os trabalhado-
res dos Correios e Telégrafos
paralisaram suas atividades por 21
dias. Neste período, cerca de 500
mil correspondências deixaram de
ser entregues na Paraíba. Já neste
ano de 2009, o sindicato vem
alertando para a iminência da
greve desde o mês de março,
quando, em protesto, os
trabalhadores paralisaram as
atividades durante um expediente.

SAIBA MAIS #

Emepa discute liberação de recursos no DF

  BRANCO LUCENA

O presidente da Empresa
Paraibana de Pesquisa Agro-
pecuária (Emepa), José Costa,
viajou a Brasília (DF) aonde
participou de reunião com o
presidente do Conselho Nacio-
nal dos Sistemas Estaduais de
Pesquisa Agropecuária (Con-
sepa), Baldonedo Artur Napo-
leão, mais o presidente da Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), Pe-
dro Antonio Arraes, e repre-
sentantes das Organizações
Estaduais de Pesquisa Agro-
pecuária (Oepas).

"O Consepa, a Embrapa e os
ministérios afins desenvol-
vem um papel importante de
identificar e mobilizar recur-
sos para as Oepas, institui-
ções de pesquisa que com-

põem o Conselho", observou.
Na reunião, foram avalia-

dos os recursos recebidos e
aplicados em 2008, o valor do
repasse de 2009, e ainda apre-
sentadas orientações e pers-
pectivas para o próximo ano.
"O Consepa vem desenvol-
vendo um significativo traba-
lho de mobilização de recur-
sos em prol das Oepas, de for-
ma que estamos atentos na
aplicação desses recursos",
declarou José Costa.

Segundo ele, o montante de
recursos liberado chega a R$
105 milhões. No caso da
Emepa, a empresa recebeu
R$ 1,8 milhão, restando ain-
da R$ 6,6 milhões. Todo
aporte de verbas deverá ser
aplicado rigorosamente den-

tro das metas previstas.
"Esses recursos são da maior

importância porque encontra-
mos a estrutura da Emepa
muito desarticulada, sofrida.
Eu não diria destroçada, mas
quase isso. Então nós vamos ter
recursos para recuperar todas
as estações experimentais;
para a aquisição de implemen-
tos agrícolas, tratores, equipa-
mentos de laboratório e de in-
formática", disse o presidente.

 Com relação à pesquisa, a
Emepa teve projetos aprova-
dos pelo Comitê Gestor do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Além do
PAC, várias outras propos-
tas estão em fase de negocia-
ção com o BNB, (Cinep, e com
o CNPq.
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Aumenta procura por
kits de moedas do BB

Em agência do Banco do Brasil, na Capital, as pessoas podem trocar quantia de até
R$ 100,00 em cédula por um kit de moedas novas. Medida visa facilitar o troco

A

Aboio com
Petrônio Souto

Sitônio Pinto

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

sitoniopinto@gmail.com

O intelectual Petrônio Souto abriu uma peleja com este
jornalista sobre o aboio, que repasso para os Doutore
Leitores:

"Sitônio,
por gentileza, dedique uma coluna ao assunto. Em 1938,

naquela famosa expedição pelos grotões do brasil, Mário
de Andrade "carimbou" o aboio como manifestação ge-
nuinamente paraibana. Aboio da Paraíba", foi assim que
o aboio foi catalogado pelo mestre. E o que vemos hoje,
passado todo esse tempo? O aboio não tem sido valoriza-
do no Brasil e muito menos na Paraíba."

Petrônio:
o aboio não é paraibano. É muito mais antigo, é uni-

versal. Todos os povos pastores aboiam, têm sua música
pastoril. Mário de Andrade não quis dizer que o aboio
era paraibano; ele registrou o aboio paraibano, quer di-
zer, o aboio cantado também na Paraíba, mas sem carac-
terísticas locais.

A atividade pecuária no Nordeste começou no Piauí.
Mas, nem assim, se deve dizer que o aboio é do Piauí. O
aboio que veio para o Brasil é português; como chegou a
Portugal, é outra história. Se ainda existe em Portugal,
são outros quinhentos. E o aboio não está em extinção
na Paraíba, não está precisando de apoio oficial, graças
aos deuses, pois iria ser prejudicado. O aboio faz parte do
equipamento do vaqueiro, para acalmar o gado, tangê-
lo e trazê-lo de volta ao curral. Todo vaqueiro aboia; se
não aboiar, não é vaqueiro. Quando o vaqueiro está tra-
balhando, lá dentro da manga, ele não canta "letras"; seu
canto praticamente não tem palavras, é na língua dos
bois; quando muito, chamam os bois pelos nomes. E
emitem aqueles melismas penosos, ê, ê, ê, e o gado vem
ao seu encontro.

 Aquilo é que é o aboio, o "ralhar" com o gado, como
eles chamam. O mais, é brincadeira de vaquejada, em sex-
tilhas de redondilhas maiores: Se eu fosse Zé de Hosana,
/ Em vaquejada eu não ia... / Com seu cavalo garboso, /
mas cheio de covardia... / o milho que eu dava a ele, /
fazia angu e comia, iêê!

"Sitônio!
Eu, sem nenhum estudo, vejo no aboio uma sonorida-

de do Magreb! Lembra-me os cânticos dos árabes no Mar-
rocos, ou as "embaixadas" das lutas entre cristãos e mou-
ros, brincadeira popular trazida da Península Ibérica para
o Brasil e ainda com representantes nos países de coloni-
zação portuguesa."

Petrônio,
não vou escrever a série de crônicas que você sugeriu

sobre aboios. Se meu trabalho na música popular tiver
continuidade, poderei fazer aboios. Esse meu projeto é
antigo. Mas é bom saber de seu interesse no aboio. Ele
faz parte de meu baú afetivo. Não se preocupe, o aboio
não vai se acabar nem tão cedo.O aboio é o acalanto dos
bois, uma linguagem musical comum aos bois e aos ho-
mens., êê...

Kits contêm moedas novas e prazo de troca vai até dia 30 de novembro

  FOTO: BRANCO LUCENA

Guilherme Cabral
REPÓRTER

procura das pessoas
pelos kits contendo
moedas de valores bai-

xos praticamente triplicou na
Agência 13 de Maio do Banco
do Brasil, na Capital. Foi o que
informou, ontem, o gerente ge-
ral da unidade, Arnóbio Coe-
lho Guedes. Segundo ele, a mé-
dia de atendimento era de 10
pessoas, por dia, mas agora está
em cerca de 30 interessados,
não sendo mais necessário
agendar a ida ao banco para
realizar o negócio.

O prazo para a troca termi-
nará no próximo dia 30 de no-
vembro, mas garantiu que até
lá não haverá falta de numerá-
rio. Essa iniciativa, de âmbito
nacional do Banco Central,
agradou aos pequenos comer-
ciantes.

Segundo o gerente Arnóbio
Coelho, as pessoas interessadas
precisam ir à Agência 13 de
Maio, localizada na rua homô-
nima, no Centro da cidade, por-
tando carteira de identidade e
o CPF, levando a quantia de R$
100,00 em cédula para trocar
esse mesmo valor por moedas,
todas novas. São dois tipos de
kit: o A contém moedas nos
valores de R$ 0,5, R$ 0,10, R$
0,50 e R$ 1,00; o B apenas não
tem a de R$ 0,50, mas possui a
de R$ 0,25.

O gerente geral da agência do
BB explicou que as pessoas pre-
cisam pegar a senha numa
máquina instalada para este
fim, ao chegarem à unidade. O
caixa será comunicado e fará a
entrega do numerário. Arnóbio
Coelho ressaltou que o uso do
CPF só permite uma troca de
cédula pelo kit por dia. Se o in-
teressado já for correntista,
pode solicitar a operação para
depósito na conta.

O gerente Arnóbio Coelho ex-
plicou que o objetivo da medi-
da do Banco do Brasil é abaste-
cer o mercado com moedas, que
facilitam o troco miúdo nos ne-
gócios fechados nos estabeleci-
mentos comerciais. Ele disse
que a agência já fazia esse tipo

de troca, mas a quantia era de
R$ 890,00.

O analista Sílvio Feitosa, da
Superintendência do Banco do
Brasil na Paraíba, informou,
também, que o kit troca come-
çou a ser disponibilizado pela
instituição desde o dia 14 pas-
sado.

O pequeno comerciante Or-
lando Afonso Diniz foi um dos
que aprovaram a iniciativa. "É
uma boa medida para quem
precisa de numerário de baixo
valor para garantir as vendas
e, portanto, o faturamento do
negócio. Às vezes, sou obriga-
do a dispensar pequenas
quantias do cliente, por não
possuir moedas para passar
troco miúdo", disse ele.

Empresa ganha bônus se adotar prevenção
A partir do dia primeiro de

janeiro de 2010, as empresas
que implementarem políticas
de prevenção de acidentes no
trabalho receberão bônus, ou
seja, terão direito a recolher
menores percentuais ao Segu-
ro de Acidente do Trabalho (Sat)
à Previdência Social. O esclare-
cimento quanto a essa nova
metodologia é um dos assun-
tos a serem tratados, dentro da
programação do 12º Congres-
so Nacional de Engenharia de
Segurança do Trabalho (Co-
nest), aberto na noite de ontem,
na Estação Cabo Branco de Ci-
ências, Cultura e Artes, em João
Pessoa. O evento, cujo tema
central é "A importância da en-
genharia de segurança na res-
ponsabilidade social", reúne
cerca de 200 participantes de
todo o país e prosseguirá até
sexta-feira (18) - é organizado,

dentre outras entidades, pela
Associação dos Engenheiros de
Segurança do Trabalho da Pa-
raíba (Aest - PB).

Durante a solenidade de
abertura do evento - que con-
tou com a presença do presi-
dente do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (Confea), Marco
Túlio, dentre outras autorida-
des - a presidente da Associa-
ção Nacional de Engenharia de
Segurança do Trabalho (Anest),
Elizabeth Cox de Moura, falou
a respeito da importância da
engenharia de segurança na
responsabilidade social.

De acordo com o presidente
da Aest - PB, engenheiro José
Leandro da Silva Neto, dentro
dos novos referenciais está a
reformulação da metodologia
da prevenção de acidentes no
trabalho. Segundo ele, as em-

presas que, a partir de janeiro
do próximo ano, investirem em
políticas nessa área terão direi-
to a recolher menos recursos ao
Sat. "Isto significa dizer que a
empresa que, hoje, recolhe 1%,
2% e 3% do faturamento em
prevenção de acidentes e em
medicina do trabalho poderá
recolher, entre 0,5% a 2%. Mas
quem não tiver essa política
fará recolhimento de 2%, 4% e
6%, dependendo da situação",
explicou, acrescentando que
essa mudança foi determinada
pelo decreto governamental de
número 6.927, de nove de se-
tembro de 2009.

Paralelo ao evento, estarão
ocorrendo o 5º Congresso Ibe-
ro-Americano de Engenharia
de Segurança do Trabalho e o 1
Congresso Nacional dos Do-
centes de Engenharia de Segu-
rança do Trabalho.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Responsavel.: ADEILSON  MARQUES CAMA-
RA DA SILVA
CPF/CNPJ: 057512114-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,66
Cedente: VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055728
Responsavel.: ALISSON LUCENA DA COSTA
CPF/CNPJ: 011845224-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,81
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES UR-
GENTES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055671
Responsavel.: ATACADO DOS TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ: 009623400/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.536,96
Cedente: TEXTIL SAO JOAO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055478
Responsavel.: CAD ENGENHARIA E COMER-
CIO LTDAC
CPF/CNPJ: 003786315/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 52,84
Cedente: PROJECTA MATERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055494
Responsavel: CARDIOFIX ASS TEC REPRES LTDA
CPF/CNPJ: 007006025/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$563,99
Cedente: TECHFIX COM DE PECAS E EQUIP LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054026
Responsavel.: CFTV SISTEMA INTELIGENTE
DE SEG LT
CPF/CNPJ: 010862502/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$507,34
Cedente: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
E EQUIPA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055337
Responsavel.: EDNETE RITA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 010456951/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,28
Cedente: CALCADOS SEA COAST LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053671
Responsavel.: ELTON SANTOS MENDES
CPF/CNPJ: 061492394-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,50
Cedente: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055031
Responsavel.: FRANCISCO SOARES DE AN-
DRADE
CPF/CNPJ: 002742263/0002-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.890,22
Cedente: CDL CENTRAL DE DIST E LOGISTI-
CA LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053890
Responsavel: GERLANIA CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 004553505/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$476,96
Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO SANTA
THEREZA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054966
Responsavel.: IACY PEDROSA MOTA
CPF/CNPJ: 917393494-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$183,06
Cedente: SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIM
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO

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

PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055937
Responsavel: JOSE ARIST FIGUEIREDO JUNI-
OR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.596,04
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055966
Responsavel.: JOSE IRINEU DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ: 012929998/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$163,59
Cedente: DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT E
EXPORT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055744
Responsavel.: JOSE MARTINS NETO
CPF/CNPJ: 014231424-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$369,33
Cedente: SETOR RURAL TECNOLOGIA E
DISTRIBUIC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055790
Responsavel.: JOSE MEIRELES DE LIMA
CPF/CNPJ: 151125004-68
Titulo: CHEQUER$670,00
Cedente: FERNANDA CRISTINA SOUZA SILVA
Apresentante: FERNANDA CRISTINA SOU-
ZA SILVA
Protocolo: 2009 - 055608
Responsavel: JOSE DE MOURA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 009506862/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,00
Cedente: INDUSTRIA DE SABAO HALEY LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054726
Responsavel: KAYSE DE OLIVEIRA TORRES
CPF/CNPJ: 094669454-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$374,10
Cedente: FRANCISCO BONIFACIO VASCON-
CELOS GOM
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055792
Responsavel.: LUIZ CARLOS FERNANDES
DE SOUZA
CPF/CNPJ: 069852114-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,70
Cedente: COMBATE-PRESTADORA DE SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055741
Responsavel.: MIRIAN SUSA VIANA ALVES
CPF/CNPJ: 010501429/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$202,50
Cedente: BOA VISTA FOMENTO MERCAN-
TIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053125
Responsavel.: MARCIA MATHIAS GOMES DE
ALMEIDA
CPF/CNPJ: 012611315/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.720,00
Cedente: GUARAVES - GUARABIRA AVES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 054932
Responsavel.: PAULO PERICLES DA COS-
TA ASSIS
CPF/CNPJ: 121133951-34
Titulo: CED CRE BAN IND  R$30.657,31
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A (BANCO
MULTIPL
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A
(BANCO MULTIPL
Protocolo: 2009 - 052441

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusaram
a aceitar a devida intimacao, em obediencia
ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas fisicas e juridicas  acima ci-
tadas a virem pagar, ou darem por escrito  as
razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto
a rua Candido Pessoa No.31, nesta Cidade,
no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/09/2009
Bel. GERMANO CARVALHO

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

     Souto
ServiÁo notarial e registral

2∫ OFÕCIO DE PROTESTO - 5∫ OFÕCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ARQUITETAR CONSTRUCO-
ES E SERVICOS L
CPF/CNPJ: 010529805/0001-80
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.600,00
Cedente: INTERGRAF GRAFICA E EDITORA
LTDA
Apresentante: INTERGRAF GRAFICA E EDI-
TORA LTDA
Protocolo: 2009 - 055188
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ: 004971645/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.379,24
Cedente: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 056299

Responsavel.: RE DIST PERF PROD LIMPE-
ZA LTDA
CPF/CNPJ: 010481393/0001-56
Titulo: DUP PRES SER IN  R$8.634,98
Cedente: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 053869
Responsavel: ROSILDA DAS NEVES ALMEIDA
CPF/CNPJ: 423817704-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.015,00
Cedente: FINAMAC ARPIFRIO ENG INDUS-
TRIALIZAC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2009 - 055367

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusaram
a aceitar a devida intimacao, em obediencia
ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas fisicas e juridicas  acima ci-
tadas a virem pagar, ou darem por escrito  as
razoes  que  tem,  neste  2o. Oficio de Protesto,
a Praca 1817, 40 - Centro, nesta cidade, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/09/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

VAGAS
DISPONÕVEIS

HOJE NO SINE / PB

01 VAGA DE NUTRICIONISTA
ESCOLARIDADE: 3∫ GRAU

COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

04 VAGAS DE TECNICO DE
CONTABILIDADE

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU
COMPLETO

EXPERI NCIA: SEIS MESES

10 VAGAS DE PEDREIRO
ESCOLARIDADE: 1∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

12 VAGAS DE VENDEDOR
PRACISTA

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU
COMPLENTO

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)

10 VAGAS DE AUXILIAR DE
CREDITO

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU
COMPLETO

EXPERI NCIA: SEIS MESES

 02 VAGAS DE CHAPEIRO
ESCOLARIDADE: 1∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

03 VAGAS DE COZINHEIRO
GERAL

ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU
INCOMPLETO

EXPERI NCIA: SEIS MESES

10 VAGAS DE FRENTISTA
ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU

COMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

08 VAGAS DE GARCOM
ESCOLARIDADE: 2∫ GRAU

INCOMPLETO
EXPERI NCIA: SEIS MESES

PODER JUDICI¡RIO
JUSTI«A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SUBSE«√O JUDICI¡RIA DE CAMPINA GRANDE/PB
F”RUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS - 4™ VARA

Rua Edgard Vilarim Meira, s/n Bairro da Liberdade
Campina Grande/PB  - Fone: (83) 2101-9132 - Fax: (83) 2101-9131

EDITAL DE INTIMA«√O N∫
EDI.0004.000024-5/2009
(PRAZO DE 20 DIAS)

*00098000400002452009*
CUMPRIMENTO DE SENTEN«A N∫.2003.82.01.001631-3 - Classe: 229
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
R…(U)(S): SEBASTIAO GALDINO DA COSTA

O DOUTOR T…RCIUS GONDIM MAIA, Juiz
Federal Substituto da 10™ Vara, responden-
do pela titularidade da 4™ Vara da SeÁ„o
Judici·ria da ParaÌba, em virtude da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, notÌcia dele tiverem ou interessar possa,
que, perante este JuÌzo Federal, se processam os autos da CUMPRIMENTO DE SEN-
TEN«A n∫ 2003.82.01.001631-3, Classe 229, promovida por CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - CEF contra SEBASTIAO GALDINO DA COSTA, e, por se encontrar o executado
SEBASTI√O GALDINO DA COSTA, CPF N∫ 008.564.104-97, em lugar incerto e n„o sa-
bido, conforme consta dos autos, È expedido o presente edital de intimaÁ„o, sendo o mesmo
afixado na sede deste juÌzo, publicado uma vez no Di·rio da JustiÁa do Estado e duas vezes
no jornal local de grande circulaÁ„o, mediante o qual fica intimado o executado acima
mencionado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o pagamento do montante
da dÌvida no valor de R$ 24.442,05(vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais
e cinco centavos), sob pena de multa, desde logo imposta, de 10% (dez por cento) sobre o
valor da obrigaÁ„o, advertindo-lhe(s) de que, caso o pagamento seja parcial, a multa inci-
dir· sobre o restante da dÌvida, nos termos do art. 475-J, ß 4.∫, do CPC; de honor·rios, fixados
em 10% (dez por cento) do valor da dÌvida acrescida da multa acima estabelecida; e de
penhora em tantos bens quantos bastem a satisfaÁ„o da obrigaÁ„o. Dado e passado nesta
cidade de Campina Grande, Estado da ParaÌba, em 10 de setembro de 2009. Eu,
________________, F¡BIO LACERDA DE CASTRO MARTINS, TÈcnico Judici·rio, o
digitei. Eu, Hildebrando de Souza Rodrigues, Diretor da Secretaria da 4™ Vara, o conferi e
subscrevo, de ordem do MM. Juiz Federal.

HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES
Diretor de Secretaria da 4™ Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE HABILITA«√O

TOMADA DE PRE«OS N∫ 022/09
OBJETO: ContrataÁ„o de empresa especializada em construÁ„o civil, para constru-

Á„o de uma Escola Municipal. EMPRESAS HABILITADAS: Construtora Terra Brasil Ltda.;
Equilibrium ConstruÁıes e ServiÁos Ltda.; L&D Lacerda e Duarte Construtora e ServiÁos
Ltda.; Santerra ConstruÁıes e ComÈrcio Ltda.; Segmento Engenharia e ServiÁos Ltda.; e
Sollo Brasil ConstruÁıes, ComÈrcio e ServiÁos Ltda. EMPRESAS INABILITADAS: Barbo-
sa ConstruÁıes e ServiÁos Ltda.; G50 ServiÁos ConstruÁıes e LocaÁ„o Ltda.; LSR Cons-
trutora e ServiÁos Ltda.; e Terracon Terraplanagem e ConstruÁıes Ltda. A CPL comunica
que a sess„o p˙blica para abertura dos envelopes Proposta de PreÁos ser· realizada no dia
25.09.09, ‡s 10:00 horas, no mesmo local da primeira reuni„o. Maiores informaÁıes e vistas
ao processo, poder„o ser obtidas junto a Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o, em sua sede,
na PraÁa Antenor Navarro, 10 - 1∫ andar - Centro - Mamanguape - PB, no hor·rio das 08:00
‡s 12:00 dos dias ̇ teis.

Mamanguape - PB, 16 de setembro de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARA⁄JO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ING¡
AVISO DE LICITA«√O

EDITAL DE PREG√O PRESENCIAL N∫ 017/09
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 30 de
setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o de um veÌculo 0km tipo passeio - linha popular. Recursos: Programa do Governo
Federal - Bolsa FamÌlia IGD, previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral 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, 16 de setembro de 2009
CLEBERTO DE SOUZA ARA⁄JO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA«√O
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GER NCIA EXECUTIVA DE LICITA«√O
CONVOCA«√O PARA PREG√O PRESENCIAL N  194/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÕBA, atravÈs da Secretaria de Estado da

AdministraÁ„o, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n∞
10.520/02 e 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, rea-
lizar· licitaÁ„o na sede deste Ûrg„o, situada a rua Jo„o da Mata S/N,  Pal·cio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  30/09/2009 ‡s 14:00
horas para:

AquisiÁ„o de hortifrutigranjeiros, atravÈs do registro de preÁos, destinado a Secre-
taria de Estado da Cidadania e AdministraÁ„o Penitenci·ria, conforme anexo I do Edital.

Maiores informaÁıes sobre o EDITAL poder„o ser obtidas na GerÍncia de LicitaÁ„o
da Central de Compras, no endereÁo acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE N∫ - 09-00413-9
Jo„o Pessoa, 16 de setembro de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de LicitaÁ„o

COMUNICADO
FOI PERDIDO QUATRO TAL’ES DE NOTAS FISCAIS N∫ 1 AO 200 DA EMPRESA J.
CM PRODUTOS NATURAIS, na Av. SÈrgio Guerra 201 Sala 201 Banc·rios CNPJ 10749223/
0001-00. Nada mais havendo a tratar, ciente o declarante das implicaÁıes legais contidas
no artigo 299 do CÛdigo Penal Brasileiro.

AGILANDO DE ARAUJO LEITE - CNPJ/CPF N∫ 04.361.538/0003-44, torna p˙blico que
a SUDEMA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, emitiu a LicenÁa de
OperaÁ„o n∫ 1662/2009 em Jo„o Pessoa, 8 de setembro de 2009 -  Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: FabricaÁ„o de Produtos de Lacticinios, no SÌtio Saraiva - Zona Rural MunicÌ-
pio: ITAPORANGA - UF: PB. Processo: 2009-003003/TEC/LO-0713.

CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA, torna p˙blico que requereu ‡ SUDE-
MA - SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, a LicenÁa PrÈvia, para Fa-
bricaÁ„o de Massa de Concreto, situado a Rua Lote 09 Quadra 07 e Rua H lote 11 Quadra
07 Distrito Industrial. Patos/PB

CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA, torna p˙blico que requereu ‡ SUDEMA
- SuperintendÍncia de AdministraÁ„o do Meio Ambiente, a LicenÁa PrÈvia, para FabricaÁ„o
de Massa de Concreto, situado a Rua via Coletora 01 Lote 01 - D Quadra 09 S/N∫ Distrito
Industrial do Ligeiro Campina Grande/PB

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

TOMADA DE PRE«OS N∫. 017/2009
Registro CGE N∫. 09.60065-5

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, atravÈs da Comiss„o
Especial de LicitaÁ„o, leva ao conhecimento dos interessados o Resultado do Julgamento
das Propostas da TOMADA DE PRE«OS N∞. 017/2009, cujo objeto È a RECUPERA«√O
DA BARRAGEM COCHOS, NO MUNICÕPIO DE IGARACY, neste Estado. 1∫. Lugar: MK
ConstruÁıes Ltda com proposta no valor de R$ 158.879,64 (Cento e cinq¸enta e oito mil,
oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Jo„o Pessoa, 16 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∫. 020/2009
Registro CGE N∫. 09.60236-4
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∞. 020/2009, cujo objeto È a RECUPERA«√O DE
05 (CINCO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE V¡RZEA DE CACIM-
BA I, RIACH√O DOS PINTOS, MONTANHA, FAZENDA NOVA I E FAZENDA NOVA II,
SITUADAS NO MUNICÕPIO DE SANTAR…M, neste Estado. EMPRESA HABILITADA:
CONSTRUDANTAS ConstruÁıes e IncorporaÁıes Ltda. EMPRESAS INABILITADAS:
Construtora AQUARIOS Ltda por n„o atender ao sub-item 8.2.2., letra b.1 (comprovaÁ„o de
qualificaÁ„o tÈcnica da empresa) e EQUILIBRIUM ConstruÁıes e ServiÁos Ltda por n„o
atender ao sub-item 8.2.2., letra b.1 (comprovaÁ„o de qualificaÁ„o tÈcnica da empresa).
EMPRESA DESISTENTE: JJR Empreendimentos Imobili·rios Ltda. Nada mais havendo a
acrescentar, foi encerrada a sess„o e lavrada a presente ata, que segue assinada pelos
membros da Comiss„o Especial de LicitaÁ„o. Caso n„o haja recurso pendente fica deter-
minado o dia 25 de setembro de 2009, ‡s 10:00 horas, no mesmo local, para ‡ abertura das
PROPOSTA DE PRE«O da Empresa HABILITADA.

Jo„o Pessoa, 16 de setembro de 2009.
VINICIUS LONDRES DA N”BREGA FILHO

Presidente da CEL

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

E  R  R  A  T  A
PREG√O N∫25/09
PROCESSO N∫270509555/09
REGISTRO DA CGE N∫09-00310-7
OBJETO: AquisiÁ„o de Material Permanente (TV e Datashow).
Na PublicaÁ„o da adjudicaÁ„o e homologaÁ„o do preg„o n∫25/09, publicada no

D.O.E do dia 12 de setembro de 2009, onde se lÍ ADJUDICO, os itens  para a empresa: 01
valor unit·rio R$1.995,00 valor total R$3.990,00, item 03 valor unit·rio e total R$2.500,00.
Perfazendo um valor total geral da licitaÁ„o de R$6.490,00, leia-se ADJUDICO, os itens
para a empresa: Vende Tudo Magazine Ltda, item 01 valor unit·rio R$1.995,00 valor total
R$3.990,00, item 03 valor unit·rio e total R$2.500,00. Perfazendo um valor total geral da
licitaÁ„o de R$6.490,00,

Jo„o Pessoa, 15 de setembro de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PRE«OS N∫ 002/2009

REGISTRO DA SCDP N.∫09.00303-3
¿ Companhia Docas da ParaÌba, atravÈs de sua Comiss„o Permanente de

LicitaÁ„o,torna p˙blico o resultado de HabilitaÁ„o e Julgamento da Proposta Comercial da
Tomada de PreÁo n∫ 002/2009,tendo em vista uma ̇ nica licitante, deu prosseguimento na
mesma sess„o. OBJETO: a contrataÁ„o de para prestar serviÁos tÈcnicos especializados,
visando a elaboralÁ„o de dois Estudos de Viabilidade TÈcnico EconÙmico Financeiro para
arrenadamento de 02 (duas) ·reas distintas no Porto de Cabedelo.

Cabedelo, 14 de setembro de 2009.
Presidente da COPELI
Publique-se

Wagner A. A. Breckenfeld
Ditetor Presidente
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 A UNIÃO
“Paraíba democrática, terra amada”

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O
CONCORR NCIA N∫ 05/09
Registro CGE N∫ 09.60172-4

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

a Av. JosÈ AmÈrico de Almeida s/n, nesta Capital, atravÈs da Comiss„o Permanente de
LicitaÁ„o - CPL, comunica aos participantes da CONCORR NCIA N∫ 05/09 , que apÛs
an·lise detalhada na documentaÁ„o, respaldada na legislaÁ„o vigente e Edital da licitaÁ„o
em epÌgrafe, em especial em sua Cl·usula 8.0, considera inabilitadas as Firmas : AFASA
CONSTRU«’ES E COM…RCIO LTDA , por desatender aos  subitens 8.1.9 (Demonstra-
Áıes Cont·beis incompletas - Faltaram  DOAR ou Fluxo De Caixa e as Notas Explicativas)
e 8.1.13.1 (Apresentou comprovaÁ„o do vÌnculo empregatÌcio do Respons·vel TÈcnico in-
completo - faltou  Guia do FGTS); ESSE ENGENHARIA, SINALIZA«√O E SERVI«OS
ESPECIAIS LTDA, por desatender aos subitens: 8.1.9 (DemonstraÁıes Cont·beis incon-
sistentes em decorrÍncia da apresentaÁ„o da DRE com erros no calculo de "IRPJ" e
"CSLL") e 8.1.11 ( N„o considerado devido a inconsistÍncia do  BalanÁo);           R.FURLANI
ENGENHARIA LTDA, por desatender aos subitens: 8.1.9 (DemonstraÁıes Cont·beis in-
completas - Faltou  as Notas Explicativas, alÈm de ter apresentado a DRE com erros no
c·lculo de "IRPJ" e "CSLL") e 8.1.11 (N„o considerado devido a inconsistÍncia do  BalanÁo)
e CBM CONSTRU«’ES LTDA, por desatender ao subitem 8.1.16(fato superveniente
impeditivo - Conforme Parecer n∫ 266/2009 - PJ do DER/PB).

Em atenÁ„o aos princÌpios do devido Processo Legal possuem as empresas inabi-
litadas o prazo do ContraditÛrio e da Ampla Defesa, com animo no Inc. I, "a" do art.109 da
Lei Federal 8.666/93.Se mantido o resultado inicial,a CPL poder· fazer uso do Artigo 48, ß
3∫, da Lei Federal N∫ 8.666/93 e alteraÁıes .

Jo„o Pessoa, 16 de setembro de 2009.
Eng.™ Maria das GraÁas Soares de O. Bandeira
Presidente da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o

Republicado por incorreÁ„o.

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

AVISO DE RETIFICA«√O DE EDITAL
TOMADA DE PRE«OS N∫. 007/09
Registro CGE N∫. 09-00374-5
A COMPANHIA PARAIBANA DE G¡S - PBG¡S torna p˙blico aos interessados a reti-

ficaÁ„o na publicaÁ„o da licitaÁ„o na modalidade TOMADA DE PRE«OS N∫. 007/09, cujo
objeto È a aquisiÁ„o pela PBG¡S de Conjuntos de Regulagem e MediÁ„o (CRM¥s) e EstaÁıes
Redutoras de Press„o Secund·rias (ERS¥s) para instalaÁ„o em clientes e sua interligaÁ„o ‡
Rede Geral de DistribuiÁ„o de G·s Natural da PBG¡S.  Onde se lÍ: "Data de Recebimento e
Abertura das Propostas: 18/09/2009", Leia-se: "Data de Recebimento e Abertura das Propos-
tas: 21/09/2009".

Jo„o Pessoa, 16 de setembro de 2009.
ISABELA ASSIS GUEDES

Presidente da Comiss„o de LicitaÁ„o

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O
CONCORR NCIA N∫ 06/09

Registro CGE N∫ 09.60174-1
JULGAMENTO DA HABILITA«√O

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da ParaÌba - DER/PB, sediado a
Av. JosÈ AmÈrico de Almeida s/n, nesta Capital, atravÈs da Comiss„o Permanente de Licita-
Á„o - CPL, comunica aos participantes da CONCORR NCIA N∫ 06/09 , que apÛs an·lise
detalhada na documentaÁ„o, respaldada na legislaÁ„o vigente e Edital da licitaÁ„o em epÌ-
grafe, em especial em sua Cl·usula 8.0, considera inabilitadas as Firmas : AFASA CONSTRU-
«’ES E COM…RCIO LTDA, por desatender ao subitem 8.1.9(DemonstraÁıes Cont·beis in-
completas - Faltaram  DOAR ou Fluxo De Caixa e as Notas Explicativas); CONSTRUTORA
SILVEIRA SALLES LTDA, por desatender aos subitens: 8.1.9 (DemonstraÁıes Cont·beis
incompletas - Faltaram DMPL,DOAR ou Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, alÈm de ter
apresentado a DRE errada,de forma que n„o atende ‡ NBC T.3) e 8.1.11 ( N„o considerado
devido a inconsistÍncia do  BalanÁo); AGC CONSTRU«’ES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
por desatender aos subitens: 8.1.9 (DemonstraÁıes Cont·beis incompletas - Faltaram
DMPL,DOAR ou Fluxo de Caixa e  Notas Explicativas, alÈm de ter apresentado a DRE com erros
no calculo de "IRPJ" e "CSLL") e 8.1.11 (N„o considerado devido a inconsistÍncia do  BalanÁo)
e CBM CONSTRU«’ES LTDA,por desatender ao subitem 8.1.16 (fato superveniente impedi-
tivo - Conforme Parecer                     n∫ 266/2009 - PJ do DER/PB).

Em atenÁ„o aos princÌpios do devido Processo Legal possuem as empresas inabili-
tadas o prazo do ContraditÛrio e da Ampla Defesa, com animo no Inc. I, "a" do art.109 da Lei
Federal 8.666/93.Se mantido o resultado inicial,a CPL poder· fazer uso do Artigo 48, ß 3∫, da
Lei Federal N∫ 8.666/93 e alteraÁıes.

Jo„o Pessoa, 16 de setembro de 2009.
Eng.™ Maria das GraÁas Soares de O. Bandeira

Presidente da Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o
Republicado por incorreÁ„o.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL 054/2009

OBJETO: AquisiÁ„o parcelada de material de higiene e limpeza, conforme especifica-
Áıes constantes no Termo de ReferÍncia Anexo I do Edital, o qual È parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 29/09/2009 ·s 11:00h.
INFORMA«’ES: Os interessados poder„o obter o Edital na sala da CPL, na Rua

Hor·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). Informa-
Áıes pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610   -  ramal 212 e 231.

 Patos ñ PB, 15 de Setembro de 2009
WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
COMISS√O DE PREG√O

AVISO DE LICITA«√O  - PREG√O PRESENCIAL N∫ 055/2009
OBJETO: ContrataÁ„o de empresa de especializada, para a ELABORA«√O DO

PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÕPIO DE PATOS ñ PB,
conforme especificaÁıes do edital e seus anexos. DATA REUNI√O: 29 de  setembro de
2009, ·s 09:00 horas, na sala da CPL. INFORMA«’ES: Os interessados poder„o obter o
Edital na sala da CPL, na Rua Hor·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, 15 de Setembro de 2009
 WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX†
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00023/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Av. Liberdade, 1973 - S„o Bento - Bayeux - PB, ‡s 15:00 horas do dia 29 de
Setembro de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para:
AquisiÁ„o de equipamentos de inform·tica e mÛveis diversos. Recursos: previstos no or-
Áamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 071/
2004. InformaÁıes: no hor·rio das 12:00 as 18:00 horas dos dias ̇ teis, no endereÁo supra-
citado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 16 de Setembro de 2009
JOS… LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA IN S
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PRE«O N∫ 00011/2009
OBJETO: AquisiÁ„o de mÛveis e equipamentos (inform·tica e diversos) a serem

destinados ao prÈdio onde funcionar· o PROJOVEM.
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das

contrataÁıes:
3T ComÈrcio de Materiais Did·ticos e Equipamentos Ltda - Valor: R$ 15.244,00;
Rocha ComÈrcio de MÛveis Ltda - Valor: R$ 11.777,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatÛrio, caber„o recursos nos termos do

Art. 109, da Lei Federal n∫. 8.666/93 e suas alteraÁıes. Maiores informaÁıes poder„o ser
obtidas junto a Comiss„o Permanente de LicitaÁ„o, Av. Major Augusto Bezerra,, 02 - Centro
- Dona InÍs - PB, no hor·rio das 7:30 ‡s 11:30 e das 14:00 ‡s 17:00 horas dos dias ̇ teis.
Telefone: (083) 33771338. Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona InÍs - PB, 16 de Setembro de 2009
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO

Presidente da Comiss„o

COMPANHIA AGROPECU¡RIA DO TRI¬NGULO†
EDITAL DE CONVOCA«√O†

ASSEMBL…IA GERAL ORDIN¡RIA E EXTRAORDIN¡RIA†
A Diretoria da CIA AGROPECU¡RIA DO TRI¬NGULO, CNPJ - 08.876.310/0001-

86, convoca seus acionistas a se reunirem em ASSEMBL…IA GERAL ORDIN¡RIA E
EXTRAORDIN¡RIA, a realizar-se as 09h30min, do dia 30/09//2009, na sede da Empresa,
na PraÁa Get˙lio Vargas, 116, Patos (PB), para deliberarem: Em AGO discutir e votar as
DemonstraÁıes Financeiras do exercÌcio de 2008 e eleger os membros do Conselho de
AdministraÁ„o. Em AGE: a) Apreciar a viabilidade de dissoluÁ„o, comparativamente com
proposta de transformaÁ„o, da Companhia. b) Outros assuntos de interesse da Empresa.
A DIRETORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO N∫ 1055/2009
CONTROLE ADITIVO N∫ 046/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
CONTRATADO:  XOXOTEANDO PRODU«’ES ARTÕSTICAS LTDA.
OBJETO: alteraÁ„o da clausula quinta do contrato, incluindo como fonte para paga-

mento da despesa o recurso do ConvÍnio firmado com o MinistÈrio do Turismo sob n∫
703764/2009, cujo objeto È apoio a realizado do evento denominado Festival FolclÛrico
Junino de Patos-PB. DATA ASSINATURA: 19 de junho de 2009.

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO N∫ 1113/2009

CONTROLE ADITIVO N∫ 047/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
CONTRATADO:  VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME ñ MERENGUE PRODU-

«’ES ARTISTICAS
OBJETO: alteraÁ„o da clausula quinta do contrato, incluindo como fonte para paga-

mento da despesa o recurso do ConvÍnio firmado com o MinistÈrio do Turismo sob n∫
703764/2009, cujo objeto È apoio a realizado do evento denominado Festival FolclÛrico
Junino de Patos-PB. DATA ASSINATURA: 19 de junho de 2009.

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO N∫ 1114/2009
CONTROLE ADITIVO N∫ 048/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
CONTRATADO:  ALEKS PRODU«’ES ñ BRUNO ALEXANDRE SILVA DE SOUSA
OBJETO: alteraÁ„o da clausula quinta do contrato, incluindo como fonte para paga-

mento da despesa o recurso do ConvÍnio firmado com o MinistÈrio do Turismo sob n∫
703764/2009, cujo objeto È apoio a realizado do evento denominado Festival FolclÛrico
Junino de Patos-PB. DATA ASSINATURA: 19 de junho de 2009.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA SECA
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«OS 016/2009
A Secretaria  Municipal  de FinanÁas, atravÈs  da Comiss„o  Permanente  de Lici-

taÁ„o, da Prefeitura Municipal de LAGOA SECA, nomeada atravÈs de ato normativo do
Prefeito Municipal ñ Portaria N∫ 040/2009,  de 05 de Janeiro de 2009,  torna p˙blico para o
conhecimento de quem possa interessar, que no dia  05 de OUTUBRO, de 2009, ‡s
09:30min, no prÈdio onde funciona a Prefeitura, localizada na Rua CÌcero Faustino da Silva,
647 centro LAGOA SECA- PB, far· realizar licitaÁ„o  na modalidade Tomada de PreÁos, tipo
menor preÁo por item, com a finalidade de selecionar empresa(s) para CONTRATA«√O
DO FORNECIMENTO DE M”VEIS E ELETRODOM…STICOS PARA DIVERSAS SE-
CRETARIAS, com entrega parcelada, conforme condiÁıes, quantitativos e especifica-
Áıes constantes no  Anexo I do Edital, e ainda observando  as condiÁıes  estabelecidas  no
Edital. Os interessados poder„o adquirir cÛpias do mesmo, atÈ o dia 01 de OUTUBRO,
mediante o recolhimento de uma taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais), em Conta Banc·ria
ou  na tesouraria da Prefeitura Municipal de LAGOA SECA, maiores informaÁıes no hor·rio
de 08:00 ‡s 13:00 horas  pelo fone /fax 0xx. 83 ñ3366 - 1991.

LAGOA SECA,  16    de Setembro   de 2009
Marluce Diniz Barbosa

Presidente da Comiss„o de LicitaÁ„o

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA SECA
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«OS 017/2009
A Secretaria  Municipal  de FinanÁas, atravÈs  da Comiss„o  Permanente  de Lici-

taÁ„o, da Prefeitura Municipal de LAGOA SECA, nomeada atravÈs de ato normativo do
Prefeito Municipal ñ Portaria N∫ 040/2009,  de 05 de Janeiro de 2009,  torna p˙blico para o
conhecimento de quem possa interessar, que no dia  05 de OUTUBRO, de 2009, ‡s
11:30min, no prÈdio onde funciona a Prefeitura, localizada na Rua CÌcero Faustino da Silva,
647 centro LAGOA SECA- PB, far· realizar licitaÁ„o  na modalidade Tomada de PreÁos, tipo
menor preÁo por item, com a finalidade de selecionar empresa(s) para CONTRATA«√O
DE SEGURO PARA VEÕCULOS DO MUNICIPIO, conforme condiÁıes, quantitativos e
especificaÁıes constantes no  Anexo I do Edital, e ainda observando  as condiÁıes  estabe-
lecidas  no Edital. Os interessados poder„o adquirir cÛpias do mesmo, atÈ o dia 01 de
OUTUBRO,  mediante o recolhimento de uma taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais), em
Conta Banc·ria  ou  na tesouraria da Prefeitura Municipal de LAGOA SECA, maiores
informaÁıes no hor·rio de 08:00 ‡s 13:00 horas  pelo fone /fax 0xx. 83 ñ3366 - 1991.

LAGOA SECA,  16    de Setembro   de 2009
Marluce Diniz Barbosa

Presidente da Comiss„o de LicitaÁ„o

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA SECA
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«OS 018/2009
A Secretaria  Municipal  de FinanÁas, atravÈs  da Comiss„o  Permanente  de Lici-

taÁ„o, da Prefeitura Municipal de LAGOA SECA, nomeada atravÈs de ato normativo do
Prefeito Municipal ñ Portaria N∫ 040/2009,  de 05 de Janeiro de 2009,  torna p˙blico para o
conhecimento de quem possa interessar, que no dia  05 de OUTUBRO, de 2009, ‡s
13:30min, no prÈdio onde funciona a Prefeitura, localizada na Rua CÌcero Faustino da Silva,
647 centro LAGOA SECA- PB, far· realizar licitaÁ„o  na modalidade Tomada de PreÁos, tipo
menor preÁo Global, com a finalidade de selecionar empresa para CONTRATA«√O DE
SERVI«OS COMPLEMENTARES PARA DIVERSAS OBRAS ñ Escolas, Postos de
Sa˙de, TubulaÁ„o de Rede de Esgoto, Bueiro e DivisÛria no Gabinete do Prefeito,
conforme condiÁıes, quantitativos e especificaÁıes constantes no  Anexo I do Edital, e ainda
observando  as condiÁıes  estabelecidas  no Edital. Os interessados poder„o adquirir
cÛpias do mesmo, atÈ o dia 01 de OUTUBRO,  mediante o recolhimento de uma taxa no valor
de R$ 20,00 (vinte reais), em Conta Banc·ria  ou  na tesouraria da Prefeitura Municipal de
LAGOA SECA, maiores informaÁıes no hor·rio de 08:00 ‡s 13:00 horas  pelo fone /fax 0xx.
83 ñ3366 - 1991.

LAGOA SECA,  16    de Setembro   de 2009
Marluce Diniz Barbosa

Presidente da Comiss„o de LicitaÁ„o

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA SECA
COMISS√O PERMANENTE DE LICITA«√O

AVISO DE LICITA«√O - TOMADA DE PRE«OS 019/2009
A Secretaria  Municipal  de FinanÁas, atravÈs  da Comiss„o  Permanente  de Lici-

taÁ„o, da Prefeitura Municipal de LAGOA SECA, nomeada atravÈs de ato normativo do
Prefeito Municipal ñ Portaria N∫ 040/2009,  de 05 de Janeiro de 2009,  torna p˙blico para o
conhecimento de quem possa interessar, que no dia  05 de OUTUBRO, de 2009, ‡s
14:30min, no prÈdio onde funciona a Prefeitura, localizada na Rua CÌcero Faustino da Silva,
647 centro LAGOA SECA- PB, far· realizar licitaÁ„o  na modalidade Tomada de PreÁos, tipo
menor preÁo Global, com a finalidade de selecionar empresa para CONTRATA«√O DOS
SERVI«OS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU«√O DE M”DULOS SANIT¡RIOS
DOMICILIARES NA LOCALIDADE CH√ DO MARINHO, com Recursos de ConvÍnio
com Governo Federal/FUNASA,  Contrato de Repasse com a CEF, conforme condi-
Áıes, quantitativos e especificaÁıes constantes no  Anexo I do Edital, e ainda observando  as
condiÁıes  estabelecidas  no Edital. Os interessados poder„o adquirir cÛpias do mesmo,
atÈ o dia 01 de OUTUBRO,  mediante o recolhimento de uma taxa no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), em Conta Banc·ria  ou  na tesouraria da Prefeitura Municipal de LAGOA SECA,
maiores informaÁıes no hor·rio de 08:00 ‡s 13:00 horas  pelo fone /fax 0xx. 83 ñ3366 - 1991.

LAGOA SECA,  16    de Setembro   de 2009
Marluce Diniz Barbosa

Presidente da Comiss„o de LicitaÁ„o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00066/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 09:00 horas do dia 29 de setembro
de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: serviÁos de
manutenÁ„o de aparelhos da TAKAOKA  nos org„os da Secretaria de Sa˙de. Recursos:
previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal n∫ 058. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ˙teis, no endereÁo
supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 16 de Setembro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00067/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 10:00 horas do dia 29 de setembro
de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: aquisiÁ„o de
carnes e  frango para atender as necessidades di·rias da secretaria de Sa˙de . Recursos:
previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal n∫ 058. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ˙teis, no endereÁo
supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 16 de Setembro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00068/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 10:40 horas do dia 30 de setembro
de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: serviÁos gr·ficos,
para atender as necessidades do municÌpio. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 058. InformaÁıes: no hor·rio
das 08:00 as 12:00 horas dos dias ˙teis, no endereÁo supracitado.
WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 16 de Setembro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00069/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 15:00 horas do dia 30 de setembro
de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: aquisiÁ„o de
mÛveis e equipamentos para atender a secretaria de Sa˙de. Recursos: previstos no orÁamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 058. InformaÁıes:
no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ˙teis, no endereÁo supracitado.
WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 16 de Setembro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00070/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 09:00 horas do dia 06 de outubro
de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: aquisiÁ„o de g·s
butano para a secretaria de EducaÁ„o e Esportes. Recursos: previstos no orÁamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e Decreto Municipal n∫ 058. InformaÁıes: no
hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ˙teis, no endereÁo supracitado.
WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 16 de Setembro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00071/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 14:30 horas do dia 06 de outubro
de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: contrataÁ„o de
horas de m·quinas trabalhada para atender as necessidades da secretaria de infra-Estrutura.
Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/02 e
Decreto Municipal n∫ 058. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ˙teis, no
endereÁo supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 16 de Setembro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITA«√O - PREG√O PRESENCIAL N∫ 00072/2009

Torna p˙blico que far· realizar atravÈs do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua: Cel.JosÈ Gomes de S·, 27 Centro - Sousa - PB, ‡s 09:00 horas do dia 07 de outubro
de 2009, licitaÁ„o modalidade Preg„o Presencial, do tipo menor preÁo, para: locaÁ„o mensal
de veÌculos tipo utilit·rio de grande porte, para atender as necessidades da secretaria de infra-
Estrutura. Recursos: previstos no orÁamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n∫ 10.520/
02 e Decreto Municipal n∫ 058. InformaÁıes: no hor·rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias ̇ teis,
no endereÁo supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

 Sousa - PB, 16 de Setembro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARA ⁄JO

Pregoeira Oficial
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Tendo mais de dez dias até o
próximo jogo, diante do
Botafogo, pela Copa Paraíba, a
comissão técnica do Treze
solicitou o agendamento de mais
um amistoso que poderá ser no
próximo domingo no PV.

"Treze deve fazer
amistoso antes
de pegar o Bota

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Auto não faz acordo com o Bota

“Paraíba democrática, terra amada”

Apesar de não compor o pódio
no Campeonato Pan-America-
no Júnior de Saltos Ornamen-
tais, que se encerrou no início
desta semana, na cidade de
Calgary, no Canadá, a paraiba-
na Luana Lira, atleta do Grê-
mio Cief da Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho desembarcou
ontem em João Pessoa come-
morando bastante o sétimo lu-
gar, na prova de plataforma;
oitavo lugar, no Trampolim 3
metros e o nono lugar na prova
de Trampolim de 1 metro.

Aos 12 anos de idade, Luana
Lira foi uma das sete atletas
brasileiras a representar o país
na competição, que reuniu
grandes nomes deste esporte
em âmbito internacional. Do
Norte e Nordeste do Brasil, a
atleta foi a única a conseguir
índice para participar da com-

O Campinense Clube voltou aos
treinos na tarde de ontem, no
estádio Renatão, em Campina
Grande, depois de perder de 1x0
para o Atlético-GO, na noite de
terça-feira (15), no Serra Doura-
da, em Goiânia, pela 24ª Roda-
da da Série B do Campeonato
Brasileiro de Futebol. A equipe
se prepara agora para enfren-
tar o Bragantino-SP, amanhã, no
Amigão. A derrota para o time
goiano aumentou as estatísticas
de rebaixamento do represen-
tante paraibano. Agora são
82,8% de chances de a equipe
cair para a Série C de 2010.

O Campinense mantém os 23
pontos e segue na 19ª colocação
na tabela de classificação, ou
seja, na frente apenas do Forta-
leza-CE que está com a mesma
pontuação, porém perde no nú-
mero de vitórias (7x6). Para o
compromisso contra o Bragan-
tino, nesta sexta-feira, o Rubro-

Marcos Lima
REPÓRTER

s diretorias do Botafo-
go e Auto Esporte Clu-
be não chegaram a um

acordo em relação à divisão da
renda dos jogos envolvendo as
duas equipes, programados
para o próximo sábado (20) e dia
25 de outubro, pela Copa Para-
íba Sub-21. A renda do Botauto
de domingo, o primeiro de 2009
depois de dois anos, poderia ser
dividida  com cada equipe fican-
do com 50 por cento. De acordo
com o regulamento, a renda é
do mandante e o Auto Esporte é
o primeiro beneficiado, ficando
o Botafogo como mandante no
segundo jogo.

“Convesamos por diversas ve-
zes, mas não avançamos nas ne-
gociações. Estamos na estaca zero
e cada um ficará com a renda do
seu jogo”, disse ontem Alcedo Go-
mes, presidente do Botafogo.
“Com o Botafogo não existe acor-
do”, reagiu Edvalsson Travassos,
presidente do Auto Esporte Clu-
be. A ideia do acordo partiu da
diretoria botafoguense, o que, de
imediato, foi descartado pelos di-
rigentes automobilistas.

Auto Esporte e Botafogo vão
reviver domingo, momentos
de grandes espetáculos envol-
vendo estes dois times no ce-
nário esportivo estadual. O
momento é de muita expecta-
tiva para este clássico. Ambas
as equipes não relaxam nos trei-
namentos. O Botafogo, ontem
à tarde, realizou treino no CT
da Oceania, na BR-230, estrada
de Cabedelo. “Vamos continuar
nos preparando para este Botau-
to”, afirmou Jeancarlos Dantas,
gerente de futebol.

Já nas hostes automobilistas,
a diretoria procura mais um
meia para contratar. O nome
deve ser anunciado nos próxi-
mos dias. A equipe também trei-
nou ontem à tarde. No Manga-
beirão, Centro de Treinamento
do time, ninguém quer falar so-
bre o primeiro Botauto de 2009.

RENDA DO BOTAUTO

petição. Na prova de Trampo-
lim de 3 metros, a paraibana
marcou 257,05 pontos, ficando
assim com o oitavo melhor lu-
gar.  No Trampolim de 1 metro,
Luana Lira obteve a marca de
246,30 pontos, ficando na nona
posição, prova esta vencida
pela americana Sarah Bacon
(305,65), enquanto que na Pla-
taforma também ficou de fora
do pódio, terminando a prova
na sétima posição.

Negro terá desfalques e retor-
nos. O técnico Freitas Nasci-
mento não contará com o za-
gueiro Nino e o meia Fernan-
des, que cumprirão suspensão
pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, a Raposa terá
os retornos de Fábio Júnior, que
sentiu o tornozelo no jogo con-
tra o Ipatinga-MG e não enfren-
tou o Atlético; Charles Wagner,
voltando de suspensão e An-
derson Oliveira, que retorna ao
time depois de uma luxação no
braço que o deixou fora duran-
te cinco rodadas.

A diretoria do Campinense
Clube anunciou ontem mais
um reforço para o time na Copa
Paraíba. Trata-se do volante
Daniel, 23 anos, vice-campeão
paraibano pelo Treze neste ano
e que já se apresentou ao seu
novo clube. Ontem de manhã
ele treinou com o técnico Valé-
rio Ramos.

A

Campinense volta aos treinos
visando jogo com Bragantino

Atleta do Cief
é destaque no
Pan-Americano
de Saltos

Enquanto não chega o Botauto, que será no próximo domingo, os jogadores do Botafogo seguem realizando treinamentos no campo da Oceania

Luana Lira foi o destaque

  ANA ARAGÃO/DIVULGAÇÃO

  ORTILO ANTÔNIO


 N

ÚB
IA

 R
EN

AT
A



Botafogo na Copa
do Brasil feminino

O Fluminense já conhece o
nome de seu adversário na Copa
Sul-Americana. Será o Aliança
Atlético, do Peru. Os peruanos
eliminaram o Deportivo
Anzóategui. Ainda não há data e
local para o primeiro confronto.

"Flu conhece o
adversário na
Sul-Americana

25
pagantes apenas
viram o Duque de
Caxias vencer o
Fortaleza por 4 a 3
no Raulino de
Oliveira pela Série B
do Brasileiro
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Cruzeiro e Palmeiras só se
enfrentam na próxima quarta-feira,
mas, no que depender do
retrospecto, o torcedor cruzeirense
já começa a imaginar uma vitória.
Tudo por conta do histórico contra
o adversário, onde tem uma ligeira
vantagem nestes 38 anos de

"Cruzeiro leva
vantagem

Brasileiro. Em 39 confrontos, o time
mineiro venceu 15 vezes e empatou
11, contra 13 vitórias dos
palmeirenses, que marcaram 50
gols e sofreram três a mais. De
todos estes jogos em Brasileiros, o
mais importante e decisivo ocorreu
em 1973, quando disputavam o
quadrangular decisivo e, logo na
primeira rodada, o Verdão venceu
por 1 a 0, no Mineirão,  e de 3 a 1
no Parque Antartica.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Pelo menos não foi goleado, suspirou um torcedor
ontem ao saber do resultado do Campinense lá em Goiâ-
nia, diante do Atlético. É inegável que o Rubro-Negro
subiu de produção no Campeonato Brasileiro e conti-
nua perseguindo a sua fuga do rebaixamento e é impor-
tante lembrar que a diferença entre o 12º colocado, o
Bahia, e o Campinense, 19º, é de apenas seis pontos,
portanto duas vitórias. Faltando ainda 14 jogos, a Rapo-
sa precisa vencer, pelo menos, sete e conseguir um em-
pate para chegar aos 45 e se livrar do rebaixamento. Não
resta dúvida que é uma tarefa complicada e só tem sete
jogos no Amigão contra sete fora de Campina. Precisa
vencer na casa do adversário para compensar algum tro-
peço. Não dá para desanimar. É continuar acreditando
enquanto é possível e chamar a torcida para empurrar o
time amanhã diante do Bragantino.

Ainda está na briga

Guarani
O presidente do Guarani, Nelson Ferreira, esteve na sede

da Federação Paraibana de Futebol na última terça-feira,
quando agradeceu a presidente Rosilene Gomes a forma
transparente como foi conduzido o Campeonato Paraiba-
no Juvenil, ganho pelo time de Santa Rita, legítimo repre-
sentante do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O
radialista João de Souza, filho da cidade santarritense, acom-
panhou a visita do dirigente. Nelson garantiu que o Gua-
rani vai se reforçar para fazer bonito na competição.

47 anos das Loterias da Caixa
Na terça-feira (15) as Loterias da Caixa Econômica Federal

completam 47 anos de história. Uma história marcada pela
realização dos sonhos de milhões de brasileiros. Além de dis-
tribuir bilhões em prêmios as Loterias ainda contribuem com
o desenvolvimento social do Brasil. De cada R$ 1,00 apostado,
R$ 0,48 são destinados aos Programas Sociais do governo fede-
ral. As loterias também consolidaram seu papel social. Desde
2003 até agosto de 2009 os repasses chegam a quase R$ 16 bi-
lhões, incluindo a contribuição com o Imposto de Renda.

Sossego I
O Campeonato de Futebol

da cidade de Sossego, no Curi-
mataú paraibano, continua
empolgando os torcedores
das 11 equipes. Até a rodada
anterior, em que pese o equi-
líbrio técnico entre Vasco,
Fluminense, Palmeiras e
Atlético,  um deles com forte
tendência ao título, as demais
agremiações reagem e lutam
por vaga entre os favoritos
O Expressinho, que tem o co-
mando técnico de Tinda, rea-
ge espetacularmente na cor-
rida pelo título e começa a
reagir na classificação geral e
encostando nos favoritos.

Sossego II
No domingo (13), atuan-

do no Biduzão, o Expressi-
nho  goleou o Esporte pelo
marcador de 4 a 1, com gols
de Boca (2), Luan e Diassis,
descontando  Prodígio
para o Rubro-Negro de São
Miguel.  Mais dois  jogos
aconteceram no sábado
(12) envolvendo Cruzeiro
1 x 3 Palmeiras, no campo
de São Bento, e no campo
do Padre Assis a maior go-
leada do Campeonato com
o Fluminense ganhando do
Vila Nova de Santo Antô-
nio por 9 x 4.

Marcos Lima
REPÓRTER

Botafogo será o repre-
sentante da Paraíba na
Copa do Brasil de Fu-

tebol Feminino que se inicia no
próximo dia 24, com a partici-
pação de 32 equipes. O clube
teve seu nome indicado pela
presidente da FPF, Rosilene de
Araújo Gomes na tarde da úl-
tima terça-feira, dia 15. O alvi-
negro da estrela vermelha faz
sua estreia contra o Sport-PE,
no estádio Almeidão. A parti-
da de volta está programada
para o dia 1º de outubro, na Ilha
do Retiro, em Recife.

A Paraíba terá apenas o Bo-
tafogo como representante. O
campeão da Copa do Brasil de
Futebol Feminino 2009, de acor-
do com Virgílio Elísio da Costa
Neto, diretor de competições da
CBF, representará o Brasil na
Copa Libertadora de Futebol
Feminino de 2010, promovida
pela Conmebol.

A Copa será disputada em cin-
co fases no sistema de elimina-

tórias simples, em cada fase, em
partidas de ida e volta, exceto
nas semifinal e final que terão
apenas uma partida eliminató-
ria (apenas ida). O clube que so-
mar o maior número de pontos
ganhos ao final das duas parti-
das em disputa, dentro do pró-
prio grupo, em cada fase, estará
classificado para compor os gru-
pos das fases seguintes.

No último domingo, no está-
dio Almeidão, durante a estreia
do Botafogo na Copa Paraíba
Sub-21 contra a Queimadense,
as atletas do time da Maravi-
lha do Contorno homenagea-
ram a presidente da FPF Rosi-
lene Gomes pela indicação do
time para a Copa do Brasil. Exi-
bindo uma faixa, as jogadoras
agradeceram a dedicação da
dirigente, bem como o apoio da
entidade para com o futebol fe-
minino do clube e da Paraíba.

O Botafogo herdou a vaga de
uma equipe da cidade de Pom-
bal, Sertão paraibano, que, ini-
cialmente seria a participante,
porém, por problemas financei-
ros desistiu da competição. Esta

“
Diego Sousa,
JOGADOR DO PALMEIRAS

Daqui para frente, levar
cartões será passado,
vou evitar fazer algumas
faltas”

REPRODUÇÃO

O
será a segunda vez que a Paraí-
ba participa da Copa do Brasil
de Futebol Feminino. No ano
passado, o representante foi o
River Plate da cidade de Guara-
bira, que foi eliminada pelo
Sport-PE. A época, a Federação
Paraibana de Futebol realizou
o campeonato estadual, sagran-
do-se campeão o time da Portu-
guesa, de Cruz das Armas, na
Capital. A Copa do Brasil 2008
teve o  Santos-SP como campeão
da competição.

A Copa do Brasil de Futebol
Feminino se encerra no dia 5 de
dezembro quando, a Confede-
ração Brasileira de Futebol ho-
mologará a equipe que repre-
sentará o país na Copa Liber-
tadores das Américas de 2010.
O Botafogo está no grupo 7 da
competição ao lado do Sport-
PE. Apenas um time segue para
a próxima fase. Na segunda
fase, caso o representante pa-
raibano se classifique, terá
como adversário o São José, de
Tocantins ou o representante
do Estado do Ceará.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O futebol feminino da Paraíba volta a participar de mais uma competição nacional a partir da próxima semana

DIVULGAÇÃO

Estreia será no dia 24 diante do Sport no Almeidão
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“Paraíba democrática, terra amada”

Chefão da Renault demitido

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Flávio Briatore não faz mais parte da equipe por conta da suposta “armação” no GP de Cingapura do ano passado que favoreceu Fernando Alonso

Renault anunciou on-
tem  que Flávio Briato-
re e Pat Symonds, pi-

vôs do "Nelsinhogate", não fa-
zem mais parte da equipe. Com
o afastamento, o italiano, chefe
da equipe, e o inglês, chefe de
engenharia, não devem compa-
recer à reunião do Conselho
Mundial da FIA, na próxima se-
gunda-feira, já que eles não fa-
zem mais parte do time.

Em um comunicado curto, a
escuderia francesa afirmou que
atenderá à convocação, mas não
fará comentários sobre o assun-
to até o caso ser resolvido.

"A equipe ING Renault F1
Team não comentará as alega-
ções recentes feitas pela FIA,
relativas ao GP de Cingapura
de F 1 de 2008", informa a escu-
deria.

"Também gostaríamos de in-
formar que o chefe de equipe,
Flávio Briatore, e o chefe de en-
genharia, Pat Symonds, deixa-

ram o time. Antes de compare-
cer ao Conselho Mundial da FIA
em Paris, no dia 21 deste mês, a
escuderia não fará comentári-
os adicionais", completou o co-
municado.

DEMISSÃO
Segundo a FIA, o fato de os

três pivôs do escândalo não es-
tarem mais na equipe, a situa-
ção da Renault no caso não será
abrandada. A entidade já está
de posse do depoimento de to-
dos os envolvidos e, se for con-
siderado culpado, o time rece-
berá as punições da mesma for-
ma.

A mesma coisa com Briatore,
Symonds e Piquet. Os três po-
dem não receber sanções da FIA
Symonds e Piquet participa-
ram da chamada "delação pre-
miada", mas podem enfrentar
ações criminais por colocarem
vidas em perigo, se as acusa-
ções foram provadas.

Briatore revelou Schumacher
e Alonso, apesar de polêmicas

A equipe da montadora gaulesa foi convocada para depor no Conselho, após
as acusações de Nelsinho Piquet sobre uma batida deliberada no GP de
Cingapura de 2008, que levou o outro piloto do time, Fernando Alonso, à
vitória.
Nelsinho bateu na 14ª volta da corrida noturna, duas após o espanhol ter
realizado sua parada nos boxes e retornado em último. Com a entrada do
safety car, todos os pilotos realizaram seus pit stops e o bicampeão ganhou
posições vitais, que foram determinantes para sua vitória.
Apesar de o chefe da equipe, Flávio Briatore, ter negado as acusações e
iniciado uma ação criminal contra a família Piquet, tanto o piloto quanto o chefe
de engenharia da Renault, Pat Symonds, receberam a proposta de "delação
premiada", da entidade, e contribuirão sem risco de serem punidos.

ENTENDA O CASO

A Flávio Briatore era o
chefe maior da equipe

Renault na Fórmula 1 e
acabou sendo demitido

pela empresa francesa

Nascido no dia 12 de abril de
1950, na Itália, Briatore entrou
na F1 por acaso, em 1989, con-
vidado por Luciano Benetton -
que dava nome à primeira es-
cuderia do dirigente italiano. E
em seus primeiros anos na ca-
tegoria, o cartola mostrou sua
principal qualidade: revelar ta-
lentos. O maior deles se deu em
1991, quando ele precisou ver
apenas duas voltas de Schuma-
cher pela Jordan para levá-lo à
Benetton.

Com Schumacher, Briatore
conquistou dois títulos mundi-
ais de F1 (1994 e 1995). Tudo se-
ria um conto de fadas se, porém,
um fato não marcasse a primei-
ra conquista do alemão na cate-
goria: meses após a morte do
brasileiro Ayrton Senna, Schu-
macher e o britânico Damon
Hill, da Williams, disputaram o
título até a última prova, na
Austrália, quando o piloto da

Benetton, com um ponto a mais
na tabela de classificação, jogou
seu carro contra o rival e am-
bos deixaram a prova, definin-
do a disputa.

Antes disso, outro fato cau-
sou polêmica: em 1994, a F1 rea-
tivou o reabastecimento duran-
te as provas e, para ganhar
tempo, Briatore mandou tirar
o filtro das máquinas de sua
equipe, deixando a ação mais
insegura. Tanto foi que no GP
da Alemanha, em Hockenheim,
o carro do holandês Jos Versta-
ppen pegou fogo e a falcatrua
foi descoberta.

Naquele ano, Briatore ainda
foi acusado de instalar dispo-
sitivos proibidos pela FIA nos
carros da Benetton, como con-
trole de tração e de largada. Já
pela Renault, ele demitiu Jen-
son Button para contratar um
jovem, no caso Fernando Alon-
so, e a estratégia deu certo.

FOTOS: REPRODUÇÃO

O Vasco venceu o São Caeta-
no por 1 a 0 na última terça-
feira, em São Paulo e seguiu na
liderança da Série B do Campe-
onato Brasileiro. A arma vas-
caína foi a agressividade. Em
mais uma partida em que teve
dificuldades, o time não teve
muitas oportunidades de gol,
contudo a postura dentro de
campo foi elogiada

"Estamos voltando a ser uma
equipe competitiva, brigando
por cada bola. Este é o espírito
da Série B e faz com que nos
mantenhamos nesta posição",
destacou o técnico Dorival Jú-
nior.

Líder da competição desde a
última rodada do primeiro
turno (antes, havia ocupado o
posto na terceira jornada), o
Vasco tem agora 49 pontos,
três a mais do que o Guarani,
seu adversário de sábado, no
Maracanã.

O Vasco sai de São Caetano
Sul-SP com  duas baixas para
sua próxima partida pela Série
B do Campeonato Brasileiro.
Perdeu o zagueiro Gian e o vo-
lante Nilton, ambos suspensos
por terem recebido seu tercei-
ro cartão amarelo.

Para o confronto diante do
Guarani, o técnico Dorival Jú-
nior conta com as voltas do
volante Mateus e do meia Phi-
lippe Coutinho, que cumpri-

ram afastamento automático
nessa rodada.

ELTON
O  atacante Elton deixou sua

marca pela sétima partida con-
secutiva e, ao balançar a rede,
chegou a 12 gols, assumindo a
artilharia da disputa, ao lado
de Rafael Coelho (Figueirense)
e Marcelo Nicácio (Fortaleza).

"O atacante sempre pensa em
marcar gols, mas a ser artilhei-
ro em si não pode se tornar obs-
sessão. Quero ajudar o time
com gols e se no fim do campeo-
nato pintar a artilharia, vai ser
bom", destacou Elton.

Com a partida muito trunca-
da, o jogador teve poucas chan-
ces. No primeiro tempo, aos 40
minutos, ele até marcou, mas a
jogada foi anulada pois estava
em posição irregular.

Contudo, na etapa final, aos
38 minutos, recebeu cruzamen-
to do lateral esquerdo Ramon
na grande área adversária, do-
minou e bateu para dar a vitó-
ria ao Vasco.

"Eu puxei a bola na marca do
pênalti, tive a chance de domi-
nar bem e bater sem dar chan-
ce para o goleiro", disse Elton
sobre sua bonita finalização.

O atacante Elton marcou o gol que deu a vitória sobre o São Caetano

Vasco mais próximo da Série A de 2010
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

A desejada
das gentes
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GRYGENA TARGINO É FORMADA EM PEDAGOGIA PELA UFPB E ALUNA DO CURSO DE LETRAS DA UFPB

[...]

- Chamava-se Quintília? Conheci de
vista, quando andava na Escola de Me-
dicina, uma linda moça com esse nome.
Diziam que era a mais bela da cidade.

- Há de ser a mesma, porque tinha essa
fama. Magra e alta?

- Isso. Que fim levou?
- Morreu em 1859. Vinte de abril. Nun-

ca me há de esquecer esse dia. Vou con-
tar-lhe um caso interessante para mim,
e creio que também para o senhor. Olhe,
a casa era aquela... Morava com um tio,
chefe de esquadra reformado; tinha ou-
tra casa no Cosme Velho. Quando co-
nheci Quintília... Que idade pensa que
teria, quando a conheci?

- Se foi em 1855...
- Em 1855.
- Devia ter vinte anos.
- Tinha trinta.
- Trinta?
- Trinta anos. Não os parecia, nem era

nenhuma inimiga que lhe dava essa ida-
de. Ela própria a confessava e até com
afetação. Ao contrário, uma de suas
amigas afirmava que Quintília não pas-
sava dos vinte e sete; mas como ambas
tinham nascido no mesmo dia, dizia isso
para diminuir-se a si própria.

[...] Já a conhecíamos, eu e o meu com-
panheiro de escritório, o João Nóbrega,
ambos principiantes na advocacia, e ín-
timos como ninguém mais; mas nunca
nos lembrou namorá-la. Ela andava en-
tão no galarim; era bela, rica, elegante, e
da primeira roda. Mas um dia, no anti-
go Teatro Provisório entre dois atos dos
Puritanos, estando eu num corredor,
ouvi um grupo de moços que falavam
dela, como de uma fortaleza inexpugná-
vel [...] No que eles estavam todos de
acordo é que ela era extraordinariamen-
te bela; aí foram entusiastas e sinceros.

- Oh! ainda me lembro!... era muito
bonita.

- No dia seguinte, ao chegar ao escri-
tório, entre duas causas que não vinham,
contei ao Nóbrega a conversação da vés-
pera. Nóbrega riu-se do caso, refletiu, e
depois de dar alguns passos, parou di-
ante de mim, olhando, calado. - Aposto
que a namoras? perguntei-lhe. - Não,
disse ele, nem tu? Pois lembrou-me uma
coisa: vamos tentar o assalto à fortale-
za? Que perdemos com isso? Nada; ou
ela nos põe na rua, e já podemos esperá-
lo, ou aceita um de nós, e tanto melhor
para o outro que verá o seu amigo feliz.

[...] Conhecíamo-la, posto não tivés-
semos encontros freqüentes; uma vez
que nos dispusemos a uma ação comum,
entrou um elemento novo na nossa vida,
e dentro de um mês estávamos briga-
dos.

- Brigados?
- Ou quase. Não tínhamos contado com

ela, que nos enfeitiçou a ambos, violen-
tamente. Em algumas semanas já pouco
falávamos de Quintília, e com indiferen-
ça; tratávamos de enganar um ao outro

REPRODUÇÃO

MACHADO DE ASSIS

Melhor do que a criatura,
fez o criador a criação.
A criatura é limitada.
O tempo, o espaço,
normas e costumes.
Erros e acertos.
A criação é ilimitada.
Excede o tempo e o meio.
Projeta-se no Cosmos

Café pequenoCafé pequeno

Considerações
de Aninha

CORA CORALINA

O que li
Especialista em trabalhar com o

lado psicológico dos personagens,
Machado de Assis produziu os mais
variados tipos de contos em que o
enredo estava centrado no amor. Em
cada obra, entretanto, as histórias e
os comportamentos variavam mui-
to. Em "A desejada das gentes", Quin-
tília, uma moça rica, bonita, alta, ma-
gra e cortejada por muitos, tem o co-
ração impenetrável, apesar de ser ex-
tremamente sociável.

Narrado em primeira pessoa, o con-
to fala da paixão de um homem por
ela. Uma paixão que nasceu de uma
aposta com um amigo, aposta essa
que acabou com a amizade dos dois.
Como não trata de um amor român-
tico e perfeito, o conto também não
leva a um final feliz, mesmo o homem
realizando o sonho de se casar com a
mulher amada.

e dissimular o que sentíamos. Foi assim
que as nossas relações se dissolveram,
no fim de seis meses, sem ódio, nem luta,
nem demonstração externa, porque ain-
da nos falávamos, onde o acaso nos reu-
nia; mas já então tínhamos banca sepa-
rada.

- Começo a ver uma pontinha do dra-
ma...

- Tragédia, diga tragédia; porque daí a
pouco tempo, ou por desengano verbal
que ela lhe desse, ou por desespero de
vencer, Nóbrega deixou-me só em cam-
po. Arranjou uma nomeação de juiz
municipal lá para os sertões da Bahia,
onde definhou e morreu antes de acabar
o quatriênio. E juro-lhe que não foi o in-
culcado espírito prático de Nóbrega que
o separou de mim; ele, que tanto falara
das vantagens do dinheiro, morreu apai-
xonado como um simples Werther.

- Menos a pistola.
- Também o veneno mata; e o amor de

Quintília podia dizer-se alguma coisa
parecido com isso; foi o que o matou, e o
que ainda hoje me dói [...] Tive ciúmes
amargos, e, às vezes, terríveis. Todo ar-
gueiro me parecia um cavaleiro, e todo
cavaleiro um diabo [...] cuidei de pedi-la
em casamento. D. Ana ficara morando
com ela e estavam no Cosme Velho. Fui
ali, achei-as juntas no terraço, que fica-
va perto da montanha. Eram quatro ho-
ras da tarde de um domingo. D. Ana, que
nos presumia namorados, deixou-nos o
campo livre.

- Enfim!
- No terraço, lugar solitário, e posso

dizer agreste, proferi a primeira pala-
vra. O meu plano era justamente preci-
pitar tudo, com medo de que cinco mi-
nutos de conversa me tirassem as for-
ças. Ainda assim, não sabe o que me cus-
tou; custaria menos uma batalha, e juro-
lhe que não nasci para guerras. Mas
aquela mulher magrinha e delicada im-
punha-se-me, como nenhuma outra,
antes e depois...

- E então?
- Quintília adivinhara, pelo transtor-

no do meu rosto, o que lhe ia pedir, e dei-
xou-me falar para preparar a resposta.
A resposta foi interrogativa e negativa.
Casar para quê? Era melhor que ficásse-
mos amigos como dantes.

[...] No fim de cinco dias saí para Ita-
boraí, onde me chamaram alguns inte-
resses do inventário de meu pai. Quan-
do voltei, três semanas depois, achei em
casa uma carta de Quintília.

- Oh!
- Abri-a alvoroçadamente; datava de

quatro dias. Era longa; aludia aos últi-
mos sucessos, e dizia coisas meigas e gra-
ves. Quintília afirmava ter esperado por

mim todos os dias, não cuidando que eu
levasse o egoísmo até não voltar lá mais,
por isso escrevia-me, pedindo que fizes-
se dos meus sentimentos pessoais e sem
eco uma página de história acabada; que
ficasse só o amigo, e lá fosse ver a sua
amiga [...]

- Aposto que seguiu atrás da carta? É o
que eu faria, porque essa moça, ou eu me
engano ou estava morta por casar com
o senhor.

[...] Não corri; fui dois dias depois [...]
Fui, voltei uma e mais vezes e restabele-
ceram-se as nossas relações. Não se fa-
lou em nada; ao princípio, custou-me
muito parecer o que era dantes; depois,
o demônio da esperança veio pousar
outra vez no meu coração; e, sem nada
exprimir, cuidei que um dia, um dia tar-
de, ela viesse a casar comigo.

[...] Chegamos assim a 1859. Desde
março desse ano a moléstia agravou-
se muito; teve uma pequena parada,
mas para os fins do mês chegou ao es-
tado desesperador. Nunca vi depois
criatura mais enérgica diante da imi-
nente catástrofe; estava então de uma
magreza transparente, quase fluida;
ria, ou antes, sorria apenas, e vendo
que eu escondia as minhas lágrimas,
apertava-me as mãos agradecida. Um
dia, estando só com o médico, pergun-
tou-lhe a verdade; ele ia mentir; ela
disse-lhe que era inútil, que estava per-
dida. - Perdida, não, murmurou o mé-
dico. - Jura que não estou perdida? -
Ele hesitou, ela agradeceu-lho. Uma
vez certa que morria, ordenou o que
prometera a si mesma.

- Casou com o senhor, aposto?
- Não me relembre essa triste cerimô-

nia; ou antes, deixe-me relembrá-la, por-
que me traz algum alento do passado.
Não aceitou recusas nem pedidos meus;
casou comigo à beira da morte. Foi no
dia dezoito de abril de 1859. Passei os
últimos dois dias, até vinte de abril, ao
pé da minha noiva moribunda, e abra-
cei-a pela primeira vez, feita cadáver.

- Tudo isso é bem esquisito.
- Não sei o que dirá a sua fisiologia. A

minha, que é de profano, crê que aquela
moça tinha ao casamento uma aversão
puramente física. Casou meio defunta,
às portas do nada. Chame-lhe monstro,
se quer, mas acrescente divino.



‘Pátria Amazônia’ disputa
festival de música na PB
Diariamente, o jornal A União está publicando as
letras de cada uma das 20 músicas (há outras 10
instrumentais) selecionadas na primeira fase da etapa
estadual do 1º Festival Nacional de Música da
Associação de Rádios Públicas do Brasil (Arpub). A
de hoje é ‘Pátria Amazônia’, de Alexandre França. Veja
letra abaixo:

PÁTRIA AMAZÔNIA
Mãe natureza/Tá lamentando/Tão desmatando/Nossa
Amazônia
A ver de cores/Plantas e flores/Tribos, tambores/
Seres cantores
Se planta a mata, a mata flora/Se mata o rio, a mata
chora/É um desafio, salvar a flora/Salvar o rio, salvar
agora
Deixa a flora florar/Deixa a flora florir/Deixa à rosa
brotar/E a beleza surgir, nesse Brasil tupi
Canta tucano, jardim botânico/Tão se queimando,
verdes caminhos/Mata selvagem, pedras e espinhos/
Cadê o ninho, do passarinho
Nessa floresta, tem o ouro/Comida e água, bicho
besouro/Salvar a fauna, dever de todos/Planeta água,
terra fogo
Somos sementes da criatura/Cadê as raízes, planta
que cura/
Respeite o índio sua cultura/Pátria Amazônia, nossa
estrutura
Deixa a flora florar/Deixa a flora florir/Deixa à rosa
brotar/E a beleza surgir, nesse Brasil tupi

Descobrir é o
primeiro passo
na evolução de
um homem ou
de uma nação

Oscar Wilde,
ESCRITOR
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Sonora Brasil reúne dois
violonistas na Capital
Henrique Annes (foto)e Marcelo Fernandes farão shows,

hoje, na Igreja de São Francisco, às 20 horas. 19
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Cantor e compositor
baiano é a atração da
primeira edição do
Projeto Sete em Ponto,
a partir das 19 horas,
no Teatro de Arena, em
João Pessoa

U

Moraes Moreira
abre projeto hoje

NA MEDIDA

RESPONSÁVEL PELO CADERNO: JÃMARRÍ NOGUEIRA

Cinema francês é destaque
hoje na Estação Ciência
Exibição de ‘Obras, a gente sabe quando começa...’ será

às 19 horas, em João Pessoa, e a entrada é gratuita. 23

Ricardo Anísio
REDATOR

m dos nomes mais marcantes da
música brasileira, o baiano Mo-
raes Moreira (62 anos), foi o ar-

tista escolhido para abrir o Projeto "Sete
em Ponto" que a Funesc (Fundação Espa-
ço Cultural) inaugura hoje a partir das 19
horas no Teatro de Arena. Os ingressos
custam R$ 30,00 (inteira) e 15 (para estu-
dantes) Na abertura o compositor Adil-
son Medeiros estará lançando seu novo
disco "Eternos Mourões", que mescla a can-
ção modal com o regionalismo nordesti-
no.

Moraes Moreira foi um dos fundadores
e o cantor que mais se destacou no grupo
Novos Baianos; que também revelou o
guitarrista Pepeu Gomes e a cantora Baby
Consuelo entre outros. Sucessos como
"Preta Pretinha" e "Pombo Correio" cata-
pultaram Moraes um patamar merecido,
mas a partir daí ele soube se valer do ta-
lento para fundar uma MPB elegante e fre-
nética. Contrastante? Poderia até soar as-
sim, mas ele saiu-se ileso dessa aparente
dubiedade.

Ao tempo em que escrevia canções con-
templativas como "Felicidade no Ar" ele
também levanta multidões com "Festa do
Interior", um dos seus maiores sucessos.
Porém o que mais me chama a atenção na
obra desse baiano é como ele soube ama-
durecer com causa. Dois discos em especi-
al merecem especial atenção: "Estados" e
"Meu Nome é Brasil". No primeiro ele nos
brinda com canções belas e fortes como "A
Raposa e o Boi" e "Caranguejo Dance", esta
última em homenagem a Chico Science  e o
Mangue Beat.

"Meu Nome é Brasil", no entanto, é a co-
roação de seu amadurecimento artístico e
nos emociona pelo fato de ver Moraes Mo-
reira pleno, gravando suas composições,
mas também fazendo a sua reverência ao
diversos clássicos da Música Popular Bra-
sileira como "Gente Humilde" (Garoto -
Chico Buarque - Vinícius de Moraes), "Aos
Pés da Cruz" (Marino Pinto - Zé da Zilda) e
"Trem das Onze" (Adoniran Barbosa), esta
última com uma participação inusitada de
Arnaldo Antunes, que mostra exatamente
a mente aberta que Moraes tem a gerações
e estilos diferentes de fazer música brasi-
leira

“
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Sucessos da época dos Novos Baianos
Para nós que somos apaixo-

nados pelo rei Luiz Gonzaga
o registro de "Respeita Januá-
rio (Gonzagão e Humberto
Teixeira) é um anúncio da ca-
pacidade que Moraes Morei-
ra tem de perceber a diversi-
dade musical de seu país sem
"bairrizar" exageradamente
como geralmente se constata
em outros artistas baianos de
gerações diversas. Silenciosa-
mente MM parece deixar cla-
ro que não tem uma paixão
doentia pela exaltação de Axé
Music e seus derivados.

No disco mais recente, "De Re-
pente" (Rob Digital), novamen-
te ele sinaliza com uma ruptura
com a "axé" que se não é arqui-
tetada ao menos é intuitiva.
Para os saudosistas recomenda-
mos que adquiram "A História
dos Novos Baianos e Outros
Versos", lançado este ano pela
gravadora Biscoito Fino
(www.biscoitofino.com.br)  que
traz clássicos da época de ouro
do grupo que tinha ainda Pauli-
nho Boca de Cantor e o poeta
Galvão em sua formação.
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O show de Moraes Moreira
hoje em João Pessoa tem ga-
rantido um set com os suces-
sos dos tempos de Novos Baia-
nos e do início de sua carreira
solo, mas certamente apre-
sentará aos menos avisados,
obras de seus três discos re-
centes, que são muito bons e
que merecem a atenção do
público. Não há como negar
que Moraes é um dos grandes
nomes da MPB em sua gera-
ção, formando no mesmo pa-
tamar de estrelas como Alceu
Valença, Zé Ramalho, Belchior
entre tantos. Vê-lo no palco é
ser testemunha de uma pági-
na brilhante da música naci-
onal, ao mesmo tempo em
que, certamente, serão mo-
mentos de muita alegria.

O segredo de Moraes Mo-
reira foi sempre esse: o de fa-
zer música de qualidade
conseguindo adicionar a ela
uma dose plena de ritmos
tribais que levam à dança.
Poucos souberam fazer
como ele essa ponderação
estética de rigor e leveza. Aos

62 anos e demonstrando
uma vitalidade rara, estare-
mos diante de um dos mar-
cos vivos da MPB.

ADILSON MEDEIROS
Caso você nunca tenha ou-

vido falar em Adilson Medei-
ros releve o fato. Afinal de
contas muita gente nunca
ouviu falar de Anchieta Dali,
de Paulo Matricó e de Xico
Bizerra, e todos estes são
compositores excelentes. Tive
o prazer de ouvir o CD "Eter-
nos Mourões" (que será lan-
çado hoje) em primeira mão,
porque Adilson me confiou a
missão de escrever o texto de
apresentação do encarte.

Trata-se de um belo disco e
bastante fiel às influências da
poesia nordestina dos canta-
dores com sutis inspirações
de Zé Ramalho e de Alceu Va-
lença. Adilson Medeiros é um
excelente autor e canta com
desenvoltura. Chegue mais
cedo para constatar seu ta-
lento. Vai gostar!
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Meliponicultura é tema de
curso no CCEN/DSE

Será realizado neste final de
semana (dias 19 e 20) o 2º curso
de Meliponicultura...

Um olhar fílmico sobre a

N

Baseado no livro
homônimo,
‘Estorvo’ será
exibido, hoje, no
Cine Sesc, em João
Pessoa; entrada
é gratuita OBRA DE CHICO

a segunda quinzena do mês da
Pátria o Sesc – PB realiza uma
programação especial em par-

ceria com a Programadora Brasil, exi-
bindo obras cinematográficas que con-
sagraram grandes nomes do cenário ar-
tístico brasileiro.

Exemplares como “Cidade Oculta”, “O
Prisioneiro da Grade de Ferro”, “Cine-
ma, Aspirinas e Urubus”, “A Negação do
Brasil” e “São Paulo Sociedade Anôni-
ma” estarão em cartaz, gratuitamente,
durante este mês, no miniauditório do
Sesc Centro, em João Pessoa. Fechando
as projeções dessa semana, o Sesc apre-
senta  “Estorvo” e “Terra Estrangeira”,
que serão exibidos hoje e amanhã.

“Estorvo”, do diretor africano Ruy
Guerra, é um filme baseado no livro ho-
mônimo de Chico Buarque. A adapta-
ção, roteiro e direção também são de
autoria do diretor. Estorvo reproduz o
pesadelo existencialista de um persona-
gem anônimo que vaga por uma grande
cidade contemporânea. Depois de uma
noite mal dormida, o protagonista acor-
da com a campainha da porta tocando
insistentemente.

Pelo olho mágico, vê um desconheci-
do de terno e gravata, barba e cabelos
longos, que lhe lembra alguém que não
consegue identificar. Não sabe porque
aquele homem está ali nem o que pode
querer, mas tem uma certeza imediata:
ele representa uma ameaça para sua
vida. E assim se inicia uma alucinante
perseguição através da cidade.

Com a obra, Guerra foi consagrado
com prêmios de grande expressão, en-
tre eles o de melhor Fotografia, melhor
Trilha Musical e Prêmio RGE de melhor
Fotografia, no Festival de Gramado, do
ano 2000; prêmio de melhor Direção, no
Festival de Huelva, de 2000; e prêmio de
melhor Direção e melhor Fotografia, pela
Associação de Críticos de Arte de SP, de
2000.

“Terra Estrangeira”, da dupla cario-
ca Walter Salles e Daniela Thomas, nos
leva a um Brasil da década de 90. Plano
Collor é anunciado. Sem perspectiva em
um país tomado pelo caos, Paco, um
jovem de 20 anos de idade, opta pelo
exílio após a morte da mãe. Parte para
Portugal, aceitando uma encomenda
suspeita para a viagem. Em Lisboa,
Alex, uma brasileira de 25 anos, acaba
de deixar o namorado, envolvido na
mesma teia de contrabando. Os desti-
nos desses dois jovens vão se aproxi-
mar, inexoravelmente, resultando
numa fuga desesperada.

O filme rendeu um número conside-
rável de prêmios à dupla de diretores,
entre os mais renomados estão os prê-
mios de Grande Prêmio do Público no
Paris Internacional Film Fórum, no ano
de 1995 – FR; Prêmio APCA de melhor
filme, de 1995 – SP; melhor filme no
Festival de Gramado, do ano 1995, RS.
Margarida de Prata, de 1996, RJ, da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil de Melhor Filme Nacional; entre
outros.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENOCena de ‘Estorvo’, longa-metragem dirigido pelo africano Ruy Guerra que será exibido hoje

DIVULGAÇÃO

Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alexsantos@ccen.ufpb.br

CCENInforme

Será realizado neste final de semana
(dias 19 e 20) o 2º curso de Meliponi-
cultura. As primeiras aulas teóricas se-
rão ministradas no Departamento de
Sistemática e Ecologia, no Centro de Ci-
ências Exatas e da Natureza (CCEN) da
UFPB, seguidas de aulas práticas no
Meliponário Massapê, no Conjunto
dos Bancários, em João Pessoa.

De acordo com o ecólogo Jerônimo
Villas-Bôas, coordenador do evento,
o objetivo é fornecer conhecimentos

teóricos e práticos sobre a criação de
abelhas nativas sem ferrão, usando téc-
nicas e tecnologias modernas como as
do "Meliponário Massapê".

Informações sobre os conteúdos do
curso, pelos telefones: 8880-3107 e
8880-3084, ou por e-mail:
meliponariomassape@yahoo.com.br.

PRAZO PARA ALUNOS ESPECIAIS
Até a próxima semana as coordena-

ções dos diversos cursos do CCEN es-
tarão fazendo os ajustes para os alu-
nos que não concluíram a matrícula em
tempo hábil ou que estão fora da blo-
cagem. Quarta e quinta feiras próxi-
mas (dias 23 e 24), serão efetivadas as
matrículas para os alunos considera-
dos "especiais", observadas as exigên-
cias do artigo 87 do Regimento Geral
da UFPB. Para outros esclarecimentos
o aluno deve procurar a coordenação
do seu curso, ou através do telefone
(83) 3216 7136, acessando ainda a pá-
gina www.prg.ufpb.br.

INSCRIÇÃO SÓ ATÉ QUINTA-FEIRA
Os Departamentos de Química e de

Matemática, do Centro de Ciências
Exatas e da Natureza da UFPB, abri-
ram vagas para professor ao campus
de João Pessoa. As opções são as seguin-
tes: para Química 2 vagas e para Ma-
temática 1 vaga. As inscrições vão até
o dia 24 (quinta-feira). As provas cons-
tarão de experiências didáticas e exa-
mes de títulos. Os pontos serão com-
putados de acordo com a Resolução 50/
2007 do Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Consepe). O edi-

tal completo do concurso pode ser con-
ferido no endereço eletrônico da UFPB
www.ufpb.br, clicando em editais, ou
ainda pelos telefones: (83) 3216.7433
(Departamento de Química), e (83) 3216
7119 / 3216.7434 (Departamento de
Matemática).

AFASTAMENTO DE PROFESSOR
A direção do CCEN acaba de autori-

zar o afastamento do professor Rodri-
go Ristow Montes, do Departamento
de Matemática, para participar das ati-
vidades de pesquisa na área da Geo-
metria, que serão realizadas durante o
período de 21 a 26 deste mês na Coor-
denação do curso de Pós-Graduação em
Matemática da Universidade Federal
do Ceará, em Fortaleza.

O convite ao professor Ristow Mon-
tes foi feito pela UFCE, e já na próxima
segunda-feira ele deverá integrar a
equipe de pesquisadores daquela uni-
versidade, ficando fora de suas atribui-
ções no CCEN durante toda a semana.
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Qual o sentido
da arte?

Os desenhos em cavernas nos
mostram que a arte é tão antiga
quanto a humanidade...

Vibração de cordas no

M

Violonistas Henrique Annes e
Marcelo Fernandes são
atrações de hoje, na Igreja de
São Francisco, em João Pessoa

SONORA BRASIL

ais dois consagrados violo-
nistas brasileiros, sendo
um de Pernambuco, Henri-

que Annes, e Marcelo Fernandes, de
Mato Grosso do Sul, farão uma apre-
sentação interpretando obras de
compositores que contribuíram para
a afirmação do violão como instru-
mento representativo da cultura
musical brasileira. Dessa vez, o con-
certo da dupla ocorre hoje, a partir
das 20 horas, na Igreja São Francis-
co, Centro de João Pessoa, dentro do
Projeto Sonora Brasil, desenvolvido
pelo Serviço Social do Comércio, Re-
gional da Paraíba. Como entrada, a
organização solicita um quilo de ali-
mento não perecível, que será doado
ao Banco de Alimentos Sesc Senac, e
repassado para entidades parceiras
de caráter filantrópicas.

  A apresentação conta com o tema
“Violão Brasileiro” mostrando ao
público um panorama dos trabalhos
violonísticos do país dos últimos
anos, numa ação de contato entre a
plateia com a música de qualidade, e
a valorização dos músicos que cola-
boram para a difusão dessa arte. Isso
tudo no maior projeto de circulação

A sociologia afirma que a dinâmica
humana fecha o círculo de aconteci-
mentos, onde a conduta do indivíduo
se repete utilizando apenas a mobília
pertencente a cada época como justifi-
cativa de evolução. De fato, a flecha que
matou um homem quando inimigo de
um arqueiro em combate tem o mes-
mo objetivo letal que um míssel lança-
do de avião invisível. Nesse paradig-
ma, a história humana se ler caótica
pela escassez de novidade, mesmo com

o tempo descaracterizando a repetição.
O que surge como sempre novo na his-

tória da humanidade é tudo o que cabe
ao universo da arte. Parece-me que, atra-
vés da atmosfera intuitiva, o homem
percebeu a sua existência, discordou ou
colaborou com ela já editando em signi-
ficados para apreciação emotiva. Nesse
engenho, o homem indica como a exis-
tência humana poderia atingir a sua ple-
nitude como forma de vida inteligente.
A limitação da espécie humana ao mes-
mo tempo em que causa angústia, em
quem a percebe assim, provoca alento
inventivo. Talvez Sófocles, Eurípedes, És-
quilo e Kant com as tragédias e a busca
pelo "sentimento do sublime" tenham
visto o mundo através dessa ótica.

Os desenhos em cavernas nos mos-
tram que a arte é tão antiga quanto a
humanidade. Muitas imagens abordam
o homem tribal em costumes relevantes
como a dança e a captura de animais de
grande porte. O modo de perpetuar es-
sas imagens, escolhendo o material de

impressão e o ambiente propício para a
estampa, já sinaliza uma preocupação
com a estética. Através dessa conduta
perceptiva no conteúdo da obra, já po-
deremos entender melhor o surgimen-
to do homem transgressor de si mesmo:
o caçador da purificação.

Como expressão da realidade deseja-
da, a arte transfigura os acontecimen-
tos para que tenhamos acesso sensitivo
diante o que melhor representa a maior
parcela da essência humana. Forçando
o real para o mundo do sonho, a arte
mostra a necessidade que temos de abs-
tração quando o universo das ideias se
apresenta como fórmula única da per-

feição. A arte desequilibra o já instituído
e burla o estabelecido, descentra formas,
palavras e frases retirando-as de um
contexto para um texto diferenciado.
Assim, a arte nutre o mundo de realida-
des surgidas da fantasia em nome da
surpresa.

Shakespeare, em O Mercador de Ve-
neza, acena para a importância do sen-
timento artístico cultural, quando sen-
tencia: Todo homem que em si não traga
música / E a quem não toquem doces sons
concordes, / É de traições, pilhagens, ar-
madilhas. / Seu espírito vive em noite
obscura, / Seus afetos são negros como o
érebo: Não se confie em homem tal (...)

A arte nos proporciona um mundo de
luzes, sons, formas, cores, contrastes,
gestos, texturas, ritmos... para nos dar a
conhecer nosso próprio mundo de ma-
neira mais aceitável, mais humanizada.
Visualizar o mundo sem a arte presente
nele é perceber um projeto sem objetivo,
condenado a repetição e a coisificação
do indivíduo.

musical do país, o Sonora Brasil, que
é desenvolvido pelo Departamento
Nacional do Sesc em parceria com os
Regionais, e, desde 2003, os paraiba-
nos apreciadores da boa música
acompanham a programação no Es-
tado, tendo música Armorial, Rural,

Colonial, Contemporânea, Medieval
e Orquestral como alguns dos estilos
que passam pelo projeto.

HENRIQUE ANNES
O pernambucano Henrique Annes

toca desde os 14 anos, começando no

Conservatório Pernambucano de
Música, e tempos depois foi estudar
na Universidade da Geórgia. Possui
licenciatura plena em Música e ba-
charelado em Violão pela Universi-
dade Federal de Pernambuco. No
mesmo Conservatório foi professor
por mais de 30 anos. Entre 1979/1980
fez turnê pelo Sul da Geórgia e cida-
des norte-americanas, e em 1985 fun-
dou a Oficina de Cordas de Pernam-
buco.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O pernambucano Henrique Annes mostrará a pluralidade sonora do violão brasileiro
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Flávio
Petrônio
flaviopetronio@bol.com.br

POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

Marcelo Fernandes
Marcelo Fernandes, natural de Mato Grosso
do Sul, é bacharel em Violão e mestre em
Artes pela Universidade de São Paulo,
levando-o a vencer vários concursos de
interpretação instrumental. Professor do
Conservatório Musical Villa Lobos da
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco-
SP, onde idealizou e coordenou o I Festival
Internacional de Violão. Recentemente lançou
seu primeiro disco solo “Música Latino-
Americana para Violão”. O sul-mato-
grossesnse é doutorando em Musicologia
pela Universidade de São Paulo e docente
efetivo da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul.

SAIBA MAIS#
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2 Tião festejou!
Quem festejou sua nova idade nesta se-

gunda-feira(14), no bar Astral Drinks,
foi o nutricionista Sebastião Filho, um
dos principais nomes da nutrição es-
portiva no Nordeste. Graduado em
Nutrição em 1982 pela UFPB - Uni-
versidade Federal da Paraiba, com Es-
pecialização em Ciências da Alimen-
tação e Nutrição e em Medicina Pre-
ventiva e Saúde Pública, Tião também
atua como nutricionista na sua Clíni-
ca Perfil, em Manaíra.  E tem mais, ele
é membro da Abeso - Associação Bra-
sileira para o Estudo da Obesidade,
consultor de Nutrição da Academia
Prodígio e assessor de Gabinete da Pre-
sidência do Cendac - PB. Familiares e
muitos amigos prestigiaram essa pes-
soa maravilhosa! A coluna esteve pre-
sente e mostra agora alguns detalhes.
Confira a cobertura completa em nos-
so portal www.rcvips.com.br

A Justiça Federal lança na Paraíba na próxima segunda-feira (21) um novo serviço oferecido à população. Trata-
se do JFPB, uma versão do site resumida para celular, que permite o acesso à consulta processual, além de
oferecer informações sobre plantão judiciário e notícias. Para acessar o serviço, basta digitar no navegador web
do seu celular o endereço eletrônico http://m.jfpb.jus.br.
A Natura lançou o Sève Pimenta Rosa, um óleo corporal com caminho olfativo floral sensual, que hidrata por 24
horas, prevenindo o ressecamento e criando um filme protetor e aveludado na pele. O perfume seduz com
um frescor cítrico-herbal, notas marcantes de pimenta rosa e ar misterioso de cedro e cardamomo.
Será realizado em João Pessoa, nos dias próximos 18 e 19, o Encontro Regional de Orientadores Pedagógicos
Yázigi, que vai reunir todos os coordenadores de escolas do Nordeste.  O evento acontecerá no auditório do
Yázigi João Pessoa e será gerenciado por Fernanda Froes, coordenadora pedagógica regional.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Premiação
Parabéns ao empresário Douglas Nunes! Sua empresa, que re-

presenta na cidade a marca O Boticário, ganhou o prêmio de
Melhor Franquia do Nordeste. O evento interno da indústria
reuniu todos os empresários do Boticário do país, no Hotel
Intercontinental, no Rio de Janeiro e João Pessoa teve a me-
lhor performance da região em função do planejamento de
metas, desenvolvimento de equipe e investimento em novas
lojas. Em 2008, a franquia de João Pessoa cresceu 20.91% e
aumentou de 12 para 14 lojas.

2 De volta
Quem aniversaria hoje é

o grande jornalista e
comunicador Geraldo
Câmara. Sucesso na
TV paraibana há al-
guns anos atrás, ele
está de volta com o
programa "Almoçan-
do com Geraldo Câ-
mara", apresentado
todos os sábados às 14
horas pela TV Master.
O público que o acom-
panhava adorou seu
retorno e quem não o
conhecia aprovou o
novo programa.

2 Naturalmente autêntica
A Professional Beauty & Spa, feira de cosméticos e

beleza, trouxe ao Espaço Cultural muitas novi-
dades. A Nouar do Brasil, representada na Paraí-
ba há dois anos pela empresária Belita Coelho,
marcou presença neste importante evento.
Quem circulou e participou da feira, pôde co-
nhecer a marca Nouar, que oferece aos melho-
res salões produtos cosméticos autênticos dedi-
cados à beleza e força dos cabelos, pois trabalha
com técnicas avançadas em suas formas, garan-
tindo em seus produtos a saúde capilar, com re-
sultados fantásticos no visual.

Washington, Belita Coelho, Rita, Ana Paula, Bruna, Rosa e Isabel no stand da Nouar

Tião ladeado pelos amigos Isa Cordeiro e Marcel Viegas Emerson Oliveira, Rebeca Lopes, Will Costa e Tião

Renato Silvestry, Tião, Gionara Freitas e Aluisio Figueiredo em noite de
comemoração

O repórter da TV Correio Wendell Rodrigues
também prestigiou o aniversariante

O aniversariante Tião Filho com sua mãe Marina Freire
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"Quem quer a paz deve
aprender a amar".
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2 Vandalismo
Considerado o Estado a possuir a segunda maior quantidade de

sítios arqueológicos do Brasil, só sendo superado pelo Piauí, a
Paraíba está ameaçada de perder essa posição, devido à ação
dos vândalos, constatada por cientistas da UEPB: 39 sítios já
foram depredados.

A ignorância, a estupidez e a maldade, mesmo, estão destruindo a
História.

2 Padroeira
A cidade de Cuité vai ter uma Semana Cultural, dentro das come-

morações do dia da sua padroeira, Nossa Senhora das Mercês,
24 próximo. Haverá uma programação própria para essas oca-
siões, como apresentações de grupo de dança e de música, entre
outros itens, além claro, das solenidades religiosas.

Estará à frente, o padre Luciano.

2 Aniversário
Logo, logo estarei contando

como foi a homenagem pres-
tada pelos amigos do gover-
nador do Estado, terça-fei-
ra passada, no Esporte Clu-
be Cabo Branco, em João
Pessoa. O motivo, muito
justo, foi o transcurso do seu
aniversário.

2 Inovação
A Câmara de Dirigentes Lojis-

tas traz amanhã a Campi-
na Grande, o multimídia
Roberto Justus, para uma
palestra show no Garden
Hotel, que tem o título de "Só
Entre Nós". Salvo engano
meu, a forma é uma inova-
ção. O público, certamente,
será bem eclético, não se li-
mitando aos empresários.

2 Literatura
A professora, crítica literária e

escritora Elizabeth Mari-
nheiro não cessa de ser soli-
citada para proferir pales-
tras e ministrar cursos fora
do Estado. Esta semana
mesmo foi a Salvador-BA,
participar de Congresso de
Literatura Brasileira, como
analista da literatura de
Moçambique, África.

2 O Melhor
Com o inteligente, slogan "O

melhor lugar do mundo é
aqui", foi lançado ontem, na
casa de recepções Quinta da
Colina, o condomínio resi-
dencial Alphaville Campina
Grande, prometendo os
realizadores, um conceito
revolucionário de moradia.
Muitos nomes destacados
da nossa sociedade compa-
receram.

2 Bandas &
Fanfarras

Um evento que embeleza
anualmente o bairro
do Cruzeiro, chega no
domingo próximo, dia
20, à sua 15ª realiza-
ção, sempre no mês de
setembro: o Fest Ban-
da.

Tendo crescido bastante no
decorrer dos anos, come-
çou a atrair não só as
bandas e fanfarras cam-
pinenses, mas também
as de cidades paraibanas
e de outros Estados. É um
belo espetáculo que en-
canta crianças, jovens e
adultos.

2 Wal-Mart Brasil
O título acima é o mesmo do grupo americano ao qual per-

tence a Rede Bompreço no Nordeste, adquirida em 2004.
São 1.700 lojas espalhadas por várias partes do mun-
do, nos formatos de hipermercados e supermercados.
Esta semana, funcionários da empresa, em Campina
Grande, onde existem três lojas receberam um treina-
mento de bom atendimento. Eles, que são chamados de
"associados" receberam um farto material gráfico con-
tendo toda a filosofia do grupo Wal-Mart inclusive um
código de Ética.

Uma boa notícia foi dada para a cidade: além dos dois hi-
permercados (Açude Velho e Bouleverd) e do Bompreço
do Centro, será implantado um BIG (outro hiper) nas
Malvinas, o bairro mais populoso de Campina.

A professora Maria Aldano toda estilosa em happy hour

Socorro Nonato em moldura ecológica

Côca Nobre e Solange Saraiva em evento vespertino

2 Destaque
O juiz de direito Dr. Eduardo Rubens, da 5ª Vara de Família de Cam-

pina Grande, tem o reconhecimento da sociedade pela eficiência
e celeridade processual, projetando uma melhor prestação ju-
risdicional em favor da sociedade.
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Agenda

22222  CINEMA
SE BEBER NÃO CASE
(100 minutos) -  Comé-
d ia .  Censura  14  anos .
Box 1 -  14h30 (exceto
terça e quinta),  16h45,
18h55 e 21h05.

OS NORMAIS 2  (75 mi-
nutos de duração) -  Co-
média brasileira.  Censu-
ra 14 anos - Box 4- Digi-
tal. 13h20 (exceto terças
e quintas-feiras), 15h15,
17h15, 19h15 e 21h15.
Box 6 -  14h20 (exceto
terças e quintas-feiras),
16h15, 18h15 e 20h15.
UP - ALTAS AVENTURAS

(105 minutos) -  Anima-
ção.  Dublado.  Censura
Livre - Box 7- 14h10 (ex-
ceto terça e quinta),
16h30, 18h45 e 21 ho-
ras.

FORÇA G (93 minutos) -
Censura Livre. Animação.
Box 8 (Dublado) - 13h15
(exceto terça e quinta),
15h10 e 17h20.

O SEQUESTRO DO ME-
TRÔ  (123 minutos)  -
Ação.   Censura 14 anos -
Box  5-  14h25 (exce to
terça e quinta), 1 6 h 4 0 ,
19 horas e 21h20.

Áries (21/03 a 20/04)  - Hoje sua
criatividade estará mais aflorada, assim
como seus sentimentos de amor e
ternura. Todo peso que vem sentindo já há
dois anos em seu cotidiano está prestes a
terminar, mas enquanto isso, o trabalho
continua intenso. Fase boa para mudar a
alimentação e cuidar melhor de sua saúde.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Hoje o
astral estará alto em qualquer lugar
que estiver. Sua aura está irradiando
uma ótima energia e isso fará com que
você atraia toda sorte que estiver ao
seu redor. Criatividade em alta, mas
com possibilidade de alguns
problemas de atraso em seus projetos.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Agora com
o movimento direto de Plutão tudo
volta a caminhar em direção à solução,
especialmente problemas de parcerias
comerciais e relacionamentos pessoais.
Energia em alta possibilita a execução
de novos projetos. Amores do passado
podem voltar.

Libra (21/09 a 20/10) - Caso esteja
enfrentando algum atraso em seu
planos, fique tranqüilo, pois mercúrio
retrógrado começa a deixar seu signo.
Esta é uma fase decisiva onde você
deve manter sua calma e tentar lidar
com a ansiedade da melhor maneira
possível. Procure fazer exercícios de
respiração e meditação.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Nesta fase todo esforço, energia e
dedicação que dispendeu no último
ano começa a se transformar em
benefícios reais em sua vida. vida
financeira e negócios em alta e
relacionamentos amorosos em fase de
mais tolerância e compreensão.
Mantenha sua ansiedade sob controle.

Virgem (21/08 a 20/09)  -  Plutão
em aspecto tenso com o sol e saturno
em seu signo provoca algumas
rupturas inesperadas, mas que se
você parar para pensar verá que foram
necessárias. Procure meditar e não
deixar que as emoções ultrapassem
os limites da razão.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Plutão
em seu movimento direto traz de volta
a você tudo o que foi perdido nos
últimos anos, em todos os setores de
sua vida. Nesta fase você deve se
conscientizar que está se fechando
um velho ciclo e abrindo um outro no
mesmo instante. Pare para refletir
sobre as próximas escolhas.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Amor,
relacionamentos, que podem ser
pessoais ou comerciais e romances são
os principais focos de sua vida neste
momento. Procure refletir sobre o que
realmente deseja para você, pois esta é
uma fase decisiva onde as escolhas
devem ser feitas com total
discernimento. Mantenha a calma.

Touro (21/04 a 20/05)  - Vida
doméstica e familiar em ótima fase. Caso
esteja pensando em fazer uma reforma
em sua casa, comece agora, pois as
energias estão muito favoráveis. Procure
ser mais flexível nas questões amorosas,
pois esta é uma ótima fase para colocar
os pingos nos is. Carreira em alta.

Leão (21/07 a 20/08)  - Procure não
dispender energia à toa, pois ela pode
estar mais baixa nesta fase. Faça
exercícios de relaxamento e meditação
e se puder pratique yoga. Isso vai
fazer com que você condense a
energia necessária para a execução de
seus trabalhos.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Nesta fase os relacionamentos
pessoais e profissionais fazem parte
de suas preocupações. Vida social em
alta promove encontros importantes
para sua projeção profissional, já que
este é um importante momento para
sua carreira. Amizades e trabalho em
grupo em ótima fase.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Nada de
discussões ou confusões no trabalho
aquariano. Mantenha sua ansiedade
sob controle. Procure respirar e
meditar, pois algumas situações e o
excesso de trabalho tem tirado você de
seu equilíbrio. Amor e relacionamentos
pode sofrer as consequências desse
descontrole. Cuidado.

Além das palestras e debates, programação dos eventos conta com práticas de yoga

BRUNO  (79 minutos) -
Comédia .   Censura  18
anos. Box 8 -  19h30 e
21h30.

FALANDO GREGO  (100
minutos) -  Comédia ro-
mânt ica .  Censura  12
anos - Box 2- 14 horas
(exceto  te rça  e
quinta),16h10, 18h20 e
20h30.

HIGH SCHOOL BAND
(111 minutos) -  Comé-
dia. Censura 12 anos -
Box  3-  13h50 (exce to
terça e quinta), 16h20,
18h40 e 21h10.

O XVI Seminário de
Yoga da Paraíba e o II
Encontro Regional de
Yoga serão realizados, a
partir de hoje, em João
Pessoa. Os eventos
terminam domingo. A
abertura será no Hotel
Verde Green, no bairro de
Manaíra. Os eventos
reunirão especialistas da
Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Bahia.

A programação de
abertura contará com
palestra de Marcos
Bezerra (RN), a partir das
20 horas. Ele falará sobre
yoga, saúde e vida plena.
Na mesma noite, a partir
das 21 horas, a banda

Encontro Regional de Yoga comeÁa
hoje em Jo„o Pessoa

Omelete fará show.
Amanhã, haverá

prática com Abraão
Carvalho e mesa-redonda
sobre saúde integral. No
sábado, a partir das 7h30,
o baiano Luiz Carlos
barbosa coordenará uma
meditação e ministrará
oficinas. Lourdes Von
Sohsten também terá
oficina, assim como as
pernambucanas Celina
Maria Vieira e Elsa
Gomes de Oliveira.

A programação do
próximo sábado prevê
prática de yoga com
Aranyo (PB), às 13h30 e
palestra com Luciana
Valentim, às 14h30. Ela

falará sobre yoga e saúde
emocional. Abraão
Carvalho também dará
palestra, às 16 horas:
Carma Yoga e conheci-
mento transcendental. Às
17 horas, a baiana Marta
Molinero falará sobre
interação da psicologia
nos ássanas.

No último dia, o
baiano Luiz Carlos
Barbosa falará sobre a
terapia do riso, a partir
das 7h30. Também haverá
palestras das paraibanas
Ângela Borba e Neusa
Sarmento. Mais informa-
ções pelo 3044-0000,
3044-0001, 3042-5288,
3224-3050 ou 3245-9048.
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Uma obra

O

Filme francês será exibido,
hoje, na Estação Cabo
Branco, em João Pessoa, e a
entrada é gratuita

CINEMATOGRÁFICA
filme ‘Obras, a gente sabe quan-
do começa...’ será exibido, hoje,
na Estação Cabo Branco, em João

Pessoa. Começa às 19 horas e aentrada é
gratuita. A exibição faz parte da mostra
de cinema francês.

A advogada Chantal (Carole Bouquet)
entrega-se à sua profissão em defesa de
imigrantes ilegais com tanta paixão que
consegue convencer até mesmo o mais
reticente dos juízes (”um imigrante é sa-
grado”, segundo ela). A sua vida afetiva,
no entanto, não partilha do mesmo tipo
de emoções. Até que numa noite ela ter-
mina por ceder às investidas amorosas
de um antigo cliente, Frankie (Jean-Pi-
erre Castaldi), que logo em seguida trans-
forma-se num bobo apaixonado que a
persegue por toda parte. Para o afastar,
Chantal decide fazer obras de reforma
em casa, contratando para isso alguns
trabalhadores clandestinos colombia-
nos. É aí que o seu inferno começa.

O título do filme é uma referência à
frase “Sabemos quando uma obra co-
meça… mas não quando ela termina.” É

exatamente isso que acontece. A vida de
Chantal e dos seus dois filhos adolescen-
tes altera-se drasticamente, com o nú-
mero crescente de empregados que vão
sendo agregados à obra. Simpáticos,
cheios de boa vontade, mas considera-
velmente incompetentes, liderados por
um arquiteto atrapalhado (Marcial Di
Fonzo Bo) cheio de boas intenções e idei-
as ambiciosas. O caos instala-se e Chan-
tal vê a sua vida desmoronar, tal qual as
suas paredes de sua casa. É em meio a
esta hilariante confusão que reside a ge-

nialidade do filme, ao destacar como
uma situação de coabitação e intimida-
de forçadas pode trazer o conhecimento
mútuo, o afeto e o respeito. No final, fica
a nostalgia.

A diretora Brigitte Roüan leva a per-
sonagem Chantal a se confrontar com
as teorias que defende no tribunal. Fa-
zendo uso de algumas interpretações ex-
travagantes e de personagens quase ca-
ricaturais, Roüan transmite as suas con-
vicções, com humor e sem sermões. A
sua consciência social é a coluna dorsal
da narrativa. Através de uma aventura
surrealista, e com a ajuda da grande veia
cômica de Carole Bouquet, o filme evi-
dencia a construção de uma nova mo-
dernidade, onde a pluralidade cultural
tem um lugar importante, nos resulta-
dos e nos corações das pessoas.

Em “Obras…” levantam-se as pare-
des da generosidade como valor huma-
no e da preocupação com os outros como
regra de conduta. Numa sociedade cada
vez mais individualista, não é algo que
se possa desprezar.

Sinopse
Chantal é uma brilhante advogada, especializa-
da em defender imigrantes. Imbatível e
implacável no tribunal, na vida privada ela é
condescendente com seus dois filhos
adolescentes e o ex-marido. Decidida a fazer
uma reforma no seu apartamento, ela
contrata os serviços de um grupo de
colombianos. A obra se transforma num
pandemônio, e Chantal chega à beira de um
ataque de nervos.

‘Obras, a gente sabe quando começa…’
Travaux, on sait quand ça commence…,
Comédia, França, 2005, 35mm, 95
minutos, livre, direção Brigitte Rouan.

SAIBA MAIS#
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Paraíba vence no vôlei e handebol
nas Olimpíadas Escolares em MG

Time feminino do IE vence equipe de Tocantins no voleibol e o handebol masculino derrota escola do Pará. Colégio Santa Cruz estreia com vitória

primeiro dia de dispu-
tas coletivas na segun-
da etapa das Olimpía-

das Escolares do Brasil nessa
quarta-feira (16), em Poços de
Caldas (MG), foi positivo para a
Paraíba nas modalidades de vo-
leibol feminino e handebol (mas-
culino e feminino), motivando as
equipes para o segundo dia de
confrontos que ocorrem esta
quinta-feira (17).

No voleibol feminino, o time
do IE, comandado por Idebal-
do Grisi, confirmou a sua boa
fase e derrotou Colégio Dom
Bosco (TO), na tarde dessa quar-
ta-feira por 2x0, no Ginásio Je-
sus Maria José. Nesta quinta-
feira, 9h30, o IE fará a sua se-
gunda apresentação contra o
Colégio Amadeus (SE).

O

No handebol masculino, a Pa-
raíba foi bem e é representada
pela Escola Municipal Castro
Alves que derrotou a Escola
Monsenhor Azevedo (PA) por
35 a 24, no Ginásio Luiz Boni-
lha. Nesta quinta-feira, o time
comandado pela professora Ve-
rônica Elias vai encarar o repre-
sentante do Maranhão.

No handebol feminino, a Esco-

la Municipal João Santa Cruz,
que tem como técnico o profes-
sor Antônio Pedro (Zorro), es-
treou nas Olimpíadas Escolares
do Brasil com uma vitória sobre
Colégio das Neves (RN), no Gi-
násio Issa Sarrf, por 23 a 15. Nes-
ta quinta-feira, os paraibanos
vão enfrentar o Distrito Federal.

O basquete masculino da Pa-
raíba, representado pelo Geo Sul
e comandado por Jean Pierre,
perdeu na estreia para o Santa
Cecília (CE), por 63 a 33 e na ma-
nhã desta quinta-feira, a partir
das 8h30, tenta a sua reabilita-
ção contra o Dom Bosco (RO), no
Ginásio ADC Alcoa. No basque-
te feminino, a equipe do Colégio
Lourdinas, dirigida pelo profes-
sor Adriano Lucena, perdeu
para Pernambuco por 44 a 17 e
vai tentar recuperar-se no jogo
desta quinta-feira contra o Colé-
gio Anchieta (AL), a partir das
15h, no Ginásio Pelicano.

DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
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Jogos estão sendo

disputados na cidade

de Poços de Caldas

e o segundo dia de

confrontos ocorrem

nesta quinta-feira

Ceasas debatem tecnologia
e abastecimento no Ceará

O presidente da Empresa Pa-
raibana de Abastecimento e
Serviços Agrícolas (Empasa),
Germano Targino, participa
nesta quinta-feira (17) de uma
reunião de trabalho com todos
os dirigentes de Ceasas de todo
o país no Praiano Hotel, em For-
taleza-CE, organizada pela As-
sociação Brasileira das Cen-
trais de Abastecimento (Abra-
cen). O evento começou na
quarta-feira (16).

Durante o evento, os presiden-
tes das Ceasas  vão discutir en-
tre  a Política Nacional de Abas-
tecimento, Internacionalização
das Ceasas e Desenvolvimento

Tecnológico. Além disso, acon-
tecerá uma Assembleia Geral
Extraordinária da Abracen para
escolher o vice-diretor Norte-
Nordeste da entidade.

No último dia do Encontro
da Abracen, estão agendadas
visitas técnicas: uma na Cea-
sa-CE e a outra na Frutal-2009,
considerada uma das maiores
feiras nacionais no ramo de fru-
ticultura. Ainda no Ceará, o
presidente da Empasa se reu-
niu com o superintendente do
Departamento Nacional de
Obras contra a Seca (Dnocs),
Elias Fernandes, para discutir
a operacionalização da Estação
de Piscicultura de Marizopólis,
situada no Sertão paraibano.

Missa lembra morte de Antônio Mariz
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

Familiares, representantes do
Governo do Estado, parentes,
conterrâneos, amigos e admi-
radores do ex-governador An-
tônio Mariz, estiveram presen-
tes em missa alusiva ao 14º
aniversário de morte do ex-go-
vernador paraibano, falecido
em 16 de setembro de 1995. A
cerimônia foi realizada na tar-
de de ontem (16), na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, em
João Pessoa.

Entre os familiares presentes
estiveram o irmão e conselhei-
ro do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), José Marques
Mariz, a irmã Inácia Mariz e os
sobrinhos José Mariz, Diogo e
Leonardo Mariz. Após a ceri-
mônia, alguns depoimentos
emocionados de amigos e ad-
miradores foram dados sobre
Antônio Mariz, considerado
um dos políticos mais íntegros
da história da Paraíba.

De acordo com o irmão e
conselheiro do TCE, José Mar-
ques Mariz, o ex-governador
Mariz, foi um político que se
preparou a vida inteira para
assumir os destinos do Estado
que ele tanto tinha orgulho. Em
sua trajetória, ele assumiu di-

Jornalistas participam de
curso na área do Legislativo
Cleane Costa
REPÓRTER

Os jornalistas paraibanos
que fazem a cobertura política
terão oportunidade de aperfei-
çoar seus conhecimentos nos
dias 21 e 22 deste mês, duran-
te o 1º Curso de Jornalismo Le-
gislativo, que será ministrado
no auditório João Eudes da Nó-
brega, pelo professor Luiz Car-
los de Santana Freitas, instru-
tor do Instituto Legislativo
Brasileiro (ILB), do Senado Fe-
deral. O curso é gratuito.

O 1º Curso de Jornalismo Le-
gislativo é uma promoção da
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, com o apoio da Associa-
ção Paraibana de Imprensa -
API. Estão sendo oferecidas 70
vagas, com prioridade para os
que fazem cobertura das ses-
sões realizadas na Assembleia
Legislativa e na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa.

A presidente da API e coor-
denadora de Jornalismo da
Assembleia, Marcela Sitônio,
destacou que a atividade par-
lamentar possui uma lingua-
gem específica, carregada de
termos técnicos; e o jornalista
que faz a cobertura da área

precisa se familiarizar com ela
e traduzi-la para uma lingua-
gem coloquial para que a in-
formação se torne mais aces-
sível à população.

Marcela Sitônio destacou a
importância dos jornalistas
fazerem o curso porque eles
terão a oportunidade de se
profissionalizarem na sua
área de atuação e a Assembleia
Legislativa terá suas informa-
ções divulgadas de forma
mais transparente e com mais
qualidade.

NOVA MODALIDADE
O Jornalismo Legislativo é

uma nova modalidade e tem
como principal fundamento o
de ser uma atividade exerci-
da em veículos controlados
pelas Casas Legislativas. Sua
origem está ligada à iniciati-
va dos próprios parlamenta-
res de buscarem novas for-
mas de comunicação com a
sociedade.

Entre as seis disciplinas pre-
vistas dentro do conteúdo
programático, estão aulas so-
bre as Relações entre Mídia e
Política e os Desafios. Mais in-
formações podem ser obtidas
através do telefone 3214 4594.

Da Assessoria de Imprensa
DA EMPASA

versos cargos públicos. Ainda
jovem, foi prefeito do Municí-
pio de Sousa, sua terra natal,
como deputado federal e sena-
dor da República, deixou sua
marca no Congresso Nacional.
Somente após muita luta, con-
seguiu realizar o seu grande
sonho que era se tornar gover-
nador da Paraíba, em 1º de ja-
neiro de 1995.

"Mariz faz muita falta não
somente para a família, mas
para toda a população parai-
bana. Infelizmente o destino
não quis que ele concluísse seu
mandato de governador, mas
eu acredito que a perda foi mui-
to grande, principalmente pelo
exemplo de vida de honestida-
de, probidade, ação e dinamis-
mo que ele sempre representou,
e que com certeza iria impor

caso a Saúde não o tivesse o
impedido de concluir seu man-
dato", frisou o irmão e conse-
lheiro do TCE, José Mariz.

Presente à solenidade, o vice-
governador do Estado enfati-
zou a importância de Antônio
Mariz como um político
sério."Antônio Mariz é um po-
lítico que faz muita falta nos
dias de hoje. Quando vemos
grande parte dos atuais nomes
da política envolvidos em es-
cândalos, levando o país para
uma imagem negativa, você
tem uma visão de Mariz que
pregou exatamente o contrário.
Um parlamentar ético, sério e
apesar de ter governado pouco
tempo o Estado, deixou uma
trajetória que deve ser seguida
por todos", relatou o vice-go-
vernador.

Parentes, autoridades e amigos prestigiam ato litúrgico na Igreja N. S. do Carmo
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