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Começa hoje a 1ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa P. 4mais

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

Secretários participam de sessão na AL e negam demissões no Estado P. 5"

Marlene Alves, da UEPB, e Thompsom Mariz, da UFCG, defenderam a importância da parceria entre o Governo e a
sociedade no processo de busca por uma realidade de desenvolvimento econômico e justiça social no Estado. P.24

Reitores anunciam integração ao
Conselho de Desenvolvimento

" VIA SACRA ABRE AS COMEMORAÇÕES
DA SEMANA SANTA NA CAPITAL
Fiéis se reuniram na Lagoa do Parque Solon de Lucena para lembrar o
sofrimento vivido por Jesus Cristo em sua caminhada para o calvário . P.  24
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Após a entrada em vigor
do Código Civil Brasileiro
de 2002 multiplicaram-se
os estudos sobre o Direito
Privado Nacional. A Edito-
ra Saraiva acaba de lançar
Novos Estudos e Pareceres
de Direito Privado, de An-
tônio Junqueira de Azeve-
do (1ª edição 2009 - 640 pá-
ginas o preço sugerido: R$
116,00). Com uma série de
34 ensaios, artigos e pareceres sobre temas fun-
damentais do direito privado brasileiro, a obra
apresenta rico panorama sobre os rumos con-
temporâneos do direito em geral e especialmen-
te do direito civil. Abordam-se questões impor-
tantíssimas sobre ética, função social dos contra-
tos e dano social. Para tanto, o trabalho divide-se
em oito partes destacando em cada uma delas
assuntos atuais e relevantes. A profundidade e o
rigor metodológico são as características marcan-
tes do estudo, colocando a obra como instrumen-
to imprescindível à comunidade jurídica.

O jurista Antônio Junqueira de Azevedo é ad-
vogado, doutor, livre-docente e professor titular
da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo.

A Editora Saraiva vem, também, lançando no
mercado, há algum tempo, a Coleção Prática do
Direito. Esta coleção estimula a prática de diver-
sas e específicas ações, defesas e medidas jurídi-
cas, visto que orienta desde a correta confecção
de uma inicial, sua contestação, as principais
questões incidentes até, quando o caso, a fase
recursiva. Vale destacar que os modelos práticos
são precedidos de uma direta abordagem dou-
trinária e jurisprudencial dos institutos em refe-
rência. É imprescindível e única para o dia-a-dia
forense do profissional, assim como aos acadê-
micos e concursandos. Os autores são professo-
res universitários qualificados e profissionais de
destaque em suas áreas de especialização.

O volume nº 14 da aludida Coleção trata de
Posse e Ações Possessórias, cujo autor é Gustavo
Kratz Gazalle (1ª edição 2009 - 128 páginas o preço
sugerido: R$ 18,90).O presente volume examina
posse e ações possessórias de maneira prática e
concisa a partir dos capítulos: posse, ações pos-
sessórias e formulários práticos. O autor Gusta-
vo Kratz Gazalle é mestre em Direito pela UFR-
GS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
professor universitário e participante de bancas
examinadoras para a OAB, além de advogado.

Outro livro interessante, lançado pela mesma
Editora é Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação
Rescisória, de Bernardo Pimentel Souza (5ª edi-
ção 2008 - 840 páginas - preço sugerido: R$
148,00). Apesar do título, a obra traz amplo estu-
do dos recursos cíveis e da ação rescisória, basea-
do na mais seleta doutrina e em importantes re-
ferências jurisprudenciais, considerando tam-
bém as mais recentes inovações legislativas pro-
duzidas no CPC.

Direito Privado e Posse
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Estado e universidades
Palácio da Redenção foi palco nes-
ta terça-feira (31) de duas audiên-
cias que podem significar muito
para o futuro da Paraíba. Ali se en-

contraram os gestores do Governo do Estado,
da Universidade Federal de Campina Grande e
da Estadual. Além dos efeitos protocolares que
o encontro registrou, o mais auspicioso se atém
a outro tipo de informação, que diz respeito às
parcerias técnico-científica e educacional.

 A Paraíba precisa do firmamento e/ou estrei-
tamento dessas parcerias envolvendo o Gover-
no do Estado e as universidades públicas. Se, de
uma parte ou de outra, já existe e perdura essa
relação de boas parcerias, convém ampliar o qua-
dro das intenções para a geração de novos con-
vênios que venham se somar aos da atualidade.

 Em um passado recente, o acesso aos
meios de ensino superior era dificultoso, cus-
tando ao estudante pobre uma enorme pedra no
caminho do sonho de, um dia, se tornar doutor.
De uns dez anos para cá o quadro mudou e a
subida para a universidade se tornou menos pe-
dregosa, plainando as dificuldades ainda exis-
tentes.

 O governo federal deu sua parcela decisiva
nessa história. Aumentou-se o número de uni-
versidades pelo interior do país, assim como o
número de centros de ensino tecnológico. A
Paraíba ganhou mais campi universitários e deu

O
a seus filhos uma chance a mais na luta para a
formação de novas gerações.

 Outro fator a se destacar é a qualidade do
ensino superior público. Tanto na Federal quanto
na Estadual o ensino praticado é considerado
de bom nível no ranking nacional. Isto creden-
cia as duas universidades a mostrar a qualidade
do ensino no somatório da formação acadêmi-
ca dos seus alunos.

 O governo, ao buscar estágios de excelên-
cia e, principalmente, trazer para o seu meio
recursos humanos capazes, experimentados e
qualificados pela vivência acadêmica, revela
uma faceta importante para fazer valer quadros
de competência na administração pública esta-
dual. A competência é um grau do ser humano
que evidencia indicadores de qualidade. E esta-
belecer competência numa gestão é pré-requi-
sito essencial.

 A presença do reitor da Universidade Fede-
ral de Campina Grande, Thompson Mariz, e da
reitora da Universidade Estadual da Paraíba,
Marlene Alves, no Palácio da Redenção, nesta
terça-feira (31), vem refletir uma situação nova
e acolhedora que a Paraíba passou a conviver,
entre seus cidadãos e cidadãs, nos últimos dias.

 Cabe ao Estado aproveitar esse momento,
de dar as mãos às universidades, para comparti-
lhar novos rumos. O futuro garantirá boas se-
mentes dessa parceria.

Para tanto, o
trabalho divide-
se em oito partes
destacando em
cada uma delas
assuntos atuais e
relevantes...

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

Pegadas do Dinossauro
na lista da Unesco
O Ministério Público Federal na Paráiba
(MPF/PB) celebrou Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) com a
Sudema, o Ibama, o Iphan, a Prefeitura
Municipal e com o DNPM, para garantir
a preservação do Vale dos Dinossauros,
sítio geológico e paleontológico situado
na Bacia do Rio do peixe, em Sousa, a
414 km da Capital. O objetivo é inserir o
sítio na lista dos bens do Patrimônio da
Humanidade, coordenado pela Unesco.

Precatórios trabalhistas
O débito de, pelo menos, R$ 13 milhões
em precatórios por parte de prefeituras da
região do Brejo poderá ser negociado de
forma parcelada. Esse foi o resultado de
uma recente reunião do presidente do
Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba
com gestores e representantes na Câmara
Municipal de Guarabira. O próximo
encontro será realizado no dia 27 de maio
quando todas as Varas vão funcionar para

conciliação dos processos.

BRA volta a operar em
João Pessoa e Campina
 A BRA Transportes Aéreos confirmou

que estará
reiniciando
operações nos
aeroportos de

João Pessoa (Castro Pinto) e Campina
Grande (João Suassuna). A primeira
etapa atenderá a Grande João Pessoa,
quando será reiniciado um voo na
sexta-feira e segunda-feira vindo de São
Paulo com escala em Juazeiro-CE,
retornando em seguida para São Paulo.
Em Campina o prazo é de três meses
para a execução.

Assembleia participa hoje
de uma videoconferência
A Assembleia Legislativa da Paraíba vai
participar de uma videoconferência
promovida pelo Parlamento Nordestino,
hoje para debater os reflexos da crise

econômica que atingiu a região e,
consequentemente, a redução das cotas
do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). O mês de março registrou os
mais baixos índices desde 2007. De
acordo com a Confederação Nacional dos
Municípios, houve queda de 16,4%, com
a destinação de R$ 2,6 bilhões aos cofres
das prefeituras.

Paraíba serve de modelo
em processo eletrônico
O Conselho Nacional de Justiça sugeriu
que os demais tribunais aderissem,
provisoriamente, ao processo eletrônico
desenvolvido pelo Tribunal de Justiça da
Paraíba, enquanto o CNJ trabalha em
um sistema definitivo. A sugestão foi
comunicada na última sexta-feira,
durante a 3ª reunião do Comitê de
Gestão dos Sistemas Informatizados do
Poder Judiciário. O Conselho quer
implantar, em todo o Brasil, um sistema
que viabilize o trâmite das execuções de
forma eletrônica.
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A conversa com a professora
Maria Auxiliadora Freitas, secre-
tária Municipal de Educação de
Campos (RJ), é das mais esclare-
cedoras. Segundo nos confessou,
é impossível existir uma boa re-
lação ensino-aprendizagem
numa escola suja, quebrada e
mal-cheirosa. Foi assim que ela
recebeu o sistema municipal, com
suas 248 escolas, e hoje se esforça
para renovar os prédios, licitando 138 obras prioritárias.

No "Prova Brasil", realizado pelo MEC, a cidade cam-
pista não foi das mais bem aquinhoadas. O seu professo-
rado, desmotivado pelas más condições de trabalho e sa-
lários incompatíveis, padece de um mal que se alastra pelas
redes públicas, como se fosse uma epidemia: autoestima.
É um problema comum aos prefeitos que tomaram posse
recentemente e que terão de dar atenção especial aos seus
planos de cargos e salários na área de educação. Num
ano de crise, as coisas são ainda mais complicadas, até
mesmo para os municípios beneficiados pelos royalties
do petróleo, pois o governo federal viu-se obrigado a pro-
mover um inesperado e devastador contingenciamento
desses recursos (cerca de 30%).

Vida que segue, não é possível parar a roda do tempo.
Falando a 600 professores, no Teatro Trianon, em Campos,
procurei demonstrar que somos compelidos a sair da "zona
de conforto", onde nada de relevante acontece, para buscar
a claridade das ações práticas que podem conduzir a bons
resultados. Isso inclui a compreensão do significado das con-

dições de pertinência do magis-
tério. Expressão emprestada da
matemática, representa a ade-
são dos professores a sua mis-
são, sem se deixar abater pelas
adversidades. É claro que sem-
pre esteja fora do conjunto, mas
importa que a maioria esteja
disposta a caminhar, unida, em
busca do aperfeiçoamento das
suas atividades dentro da es-
cola.  Com mais estudo e ino-

vações.
Surgiram perguntas na plateia e o interesse dos mestres

pôde ser medido pelo levantamento de questões fundamen-
tais, como a aplicação do Acordo Ortográfico de Unificação
da Língua Portuguesa. Com a experiência de membro da
Academia Brasileira de Letras, por onde o assunto transi-
tou durante muitos anos, pude esclarecer pormenores es-
senciais do Vocabulário Ortográfico da Língua Portugue-
sa, hoje o instrumento básico de compreensão das modifi-
cações havidas.  São 381 mil vocábulos que constituem a
riqueza da nossa língua (desse total só 1.500 são estrangei-
rismos), com particularidades que são relativamente sim-
ples, com exceção do processo de hifenação, mais complica-
do e cheio de exceções.

O melhor remédio para absorver com propriedade essas
alterações é a leitura de livros já adaptados, acostumando
os olhos e o cérebro a modificações que, no Brasil, não
chegam a 1 do total de verbetes antes existentes. Compli-
cações maiores estão ocorrendo em Portugal, apesar da boa
vontade das suas autoridades e da maioria dos membros da
Academia das Ciências de Lisboa. Ainda há resistências ex-
temporâneas, sobretudo por parte de intelectuais inconfor-
mados, que certamente serão vencidas com o tempo, dada a
disparidade de populações na comunidade lusófona.  Não
que o Brasil queira se impor pela força dos seus 190 milhões
de habitantes, mas é um dado inexorável, que logo prevale-
cerá na balança dos acontecimentos.

Pronaf amplia crédito
para agricultura familiar

Mudanças aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional  beneficiam mais de 50
mil produtores individuais e 92% de todas as cooperativas de produção no país

ilhares de agriculto-
res familiares parai-
banos também serão

beneficiados pela Resolução
3703 que o Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) aprovou
quinta-feira (26), ampliando o
alcance do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) e do Pro-
grama Mais Alimentos. As mu-
danças beneficiam mais de 50
mil agricultores individuais e
também 92% de todas as coo-
perativas de produção do país.

Em benefício dos agriculto-
res, foram incluídas novas cul-
turas no Programa Mais Ali-
mentos. Agora, produtores de
café, gado de corte, suinocultu-
ra, avicultura, caprinos e ovi-
nos também poderão buscar fi-
nanciamento de até R$ 100 mil
por família, com 2% de juros ao
ano, três anos de carência e 10
anos para pagar. Tudo para
modernizar sua propriedade. A
informação é do presidente da
Emater-Paraíba, veterinário
Hermano Araújo, que se encon-
tra em Recife participando de
reunião da Associação Brasilei-
ra das Entidades Estaduais de
Assistência Técnica e Extensão
Rural (Asbraer).

Segundo ele, outra medida
que beneficia o agricultor é a
ampliação da renda bruta anu-
al. Antes da resolução, o Pronaf

era limitado para agricultores
que possuíam renda bruta anu-
al de até R$ 110 mil. Agora, essa
renda foi ampliada para R$ 143
mil por ano, no caso de agricul-
tores que produzem arroz, gado
de corte, feijão, milho, mandio-
ca e trigo – culturas considera-
das fundamentais para a segu-
rança alimentar.

“O Mais Alimentos vem
cumprindo com os objetivos
de aumentar a produção no
campo e de modernizar a agri-
cultura familiar. O programa
fez com que o acesso dos agri-
cultores ao Pronaf crescesse
14,5% em relação ao ano pas-
sado e já colocou para os agri-
cultores familiares mais de 11
mil tratores nos últimos qua-
tro meses. Agora, estamos am-
pliando seu alcance”, esclarece
o ministro do Desenvolvimen-
to Agrário, Guilherme Cassel.

   COOPERATIVAS
Com relação às cooperativas,

o limite de crédito para buscar
financiamento era de R$ 2 mi-
lhões e o patrimônio líquido fi-
cava limitado em até R$ 3 mi-
lhões. Agora, as cooperativas
podem ter limite de crédito de
até R$ 5 milhões e o patrimô-
nio líquido fica limitado a R$
50 milhões, para cooperativas
de produção

No que se refere à comerciali-

zação do produto, a linha de
crédito, antes limitada a R$ 2
milhões, passou também a ser
de R$ 5 milhões para coopera-
tivas individuais, e de R$ 10
milhões para centrais de coo-
perativas, segundo informa-
ções do extensionista Herma-
no Araújo, presidente da Ema-
ter-Paraíba.

Para o secretário executivo do
Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA), Daniel Maia,
o fortalecimento das coopera-
tivas de agricultores familiares
é fundamental para enfrentar
o momento de crise econômica
mundial: “Essa é a nossa pers-
pectiva: viabilizar mais crédi-
tos para as cooperativas para
que elas possam propiciar,
também, a continuidade e o
aprimoramento da agricultu-
ra familiar”, defende.

O secretário recebeu sexta-fei-
ra (27), o presidente e o secretá-
rio executivo da Organização
das Cooperativas Brasileiras
(OCB), respectivamente, Márcio
Lopes de Freitas, e  Renato No-
bile. O sistema OCB possui 1.584
cooperativas do setor agropecu-
ário filiadas, reunindo 900 mil
cooperados, dos quais 80% são
agricultores familiares. Para
Freitas, as medidas aprovadas
pelo CMN são de extrema im-
portância para o setor.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

M

O número de agricultores com acesso ao financiamento do Pronaf cresceu 14,5% através do programa Mais Alimentos
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Escola atraente, um sonho
Num ano de crise,
as coisas são ainda
mais complicadas,
até mesmo para
os municípios
beneficiados pelos
royalties do petróleo  ...

importa que a maioria
esteja disposta a
caminhar, unida,
em busca do
aperfeiçoamento
das suas atividades
dentro da escola  ...
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Vacina contra aftosa começa
a ser aplicada no rebanho hoje

Primeira etapa da campanha é aberta em Campina Grande e tem meta de imunizar um milhão de bovinos no Estado

omeçará hoje a primei-
ra etapa da campanha
de vacinação contra a

febre aftosa. A solenidade de
abertura será presidida pelo
secretário da Defesa Agrope-
cuária e da Pesca, Rui Bezerra
Cavalcanti Júnior, e acontece-
rá às 9 horas no Parque de Ex-
posições de Animais de Cam-
pina Grande.

Os criadores paraibanos te-
rão 30 dias para vacinar o re-
banho e mais 10 dias - 10 de
maio - para a entrega do com-
provante nos Escritórios da
Defesa Agropecuária ou na
Emater. A meta é vacinar um
milhão de cabeças de bovinos,
que inclui ainda os bubalinos
(búfalos), a fim de ter uma co-
bertura segura e, assim, evi-
tar foco da doença no Estado,
possibilitando a conquista do
selo de Zona Livre de Febre
Aftosa, com o qual a Paraíba
poderá exportar sua produ-
ção de carne bovina.

Para tanto, o Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca, está fa-
zendo um apelo aos criadores
para adquirirem a vacina nas
mais de 100 farmácias cadas-
tradas. O gerente executivo da
Defesa Agropecuária, Ricardo
Leite, ensina que, depois de
comprada, a vacina deve ser
acondicionada em um isopor

C

com gelo a uma temperatura
de 2 a 8 graus, com abrigo da
luz, e aplicada o mais rápido
possível.

Ricardo Leite comentou que
o combate à aftosa é uma ques-

tão nacional, tendo em vista
que o Brasil é o maior produ-
tor e exportador de carne do
mundo - tem o maior rebanho
comercial - e a doença é consi-
derada uma barreira sanitá-

ria para o comércio interna-
cional. Daí a importância de
todos os estados realizarem a
campanha, procurando imu-
nizar a maior quantidade de
animais possível.

O rebanho bovino e bubali-
no paraibano está estimado
em aproximadamente 1,3 mi-
lhão de cabeças e o último foco
de febre aftosa registrado no
Estado foi no ano de 2000, na
região de Guarabira. Entre-
tanto, Ricardo Leite advertiu
que o criador não deve se des-
cuidar e lembrou o caso de
Mato Grosso do Sul, que pos-
sui a maior pecuária nacional
e que recentemente foi obriga-
do a sacrificar animais e iso-
lar a área por causa de um
foco de aftosa. O fato gerou de-
semprego no campo e o fecha-
mento de frigoríficos. "Os pro-
dutores têm que nos ajudar
para que essa vacina tenha
cobertura alta e evitar que
ocorra um caso da doença na
Paraíba, prejudicando a eco-
nomia local", observou.

A segunda etapa da campa-
nha de combate à febre aftosa
acontecerá no mês de outubro,
a exemplo dos anos anterio-
res, mas o Governo do Estado
está pleiteando a auditoria do
Ministério da Agricultura
para o mês de setembro para
concessão do certificado de
Zona Livre de Febre Aftosa.

Doses de vacinas podem ser encontradas em farmácias credenciadas

Doença contagiosa
A febre aftosa é uma doença viral altamente contagiosa que afeta bovinos, suínos,
caprinos, búfalos e ovinos. O animal contaminado apresenta febre alta, salivação,
depressão, cansaço, anorexia e andar coxo, causado pelas vesículas dolorosas que
aparecem nos espaços interdigitais das patas do animal. O perigo maior da febre
aftosa é o fato de ser uma doença altamente contagiosa, podendo se alastrar por
enormes áreas com facilidade, gerando sérios prejuízos econômicos para os
pecuaristas. Por esse motivo, quando se descobre focos de febre aftosa, todo o
rebanho é sacrificado, para assim evitar o perigo da disseminação da doença.

SAIBA MAIS #

Técnica do Ministério da Integração vistoria a obra
O secretário de Infraestru-

tura, Francisco Sarmento, vi-
sitou ontem (31) as obras do
Perímetro Irrigado Várzeas
de Sousa com a representan-
te do Ministério da Integra-
ção Nacional, Ana Luiza, que
desde segunda-feira está na
Paraíba. O objetivo da visita
foi avaliar a situação do local
para que sejam feitas as cor-
reções necessárias para o
bom andamento da obra.
Além das Várzeas de Sousa,
a visita do secretário e de Ana

Luiza será extensiva a Bar-
ragem de Acauã, para avali-
ar de perto a sua atual situa-
ção, após realizado o plano de
esvaziamento de segurança
para que a mesma possa su-
portar as chuvas que virão
durante o inverno.

A avaliação do Ministério
da Integração, juntamente
com o Governo do Estado, faz
parte de uma auditoria inter-
na das obras vinculadas à In-
fraestrutura que o secretário
vem realizando. A ideia é dar

continuidade às obras que ne-
cessitam de conclusão com
maior urgência, devendo ser
feitas as devidas correções nas
que estão paralisadas por
conta de irregularidades.

A Secretaria de Recursos
Hídricos Nacional, de acor-
do com os objetivos da Polí-
tica Nacional de Desenvolvi-
mento Regional (PNDR), tra-
balha para a construção de
obras de irrigação e de abas-
tecimento hídrico - barra-
gens, adutoras e canais - e

Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa

obras de macrodrenagem,
que servem para a condução
das águas captadas nas ruas,
sarjetas e galerias.

Cabe à Secretaria de Infra-
estrutura Hídrica acompa-
nhar, supervisionar e fiscali-
zar a implantação de ações
voltadas ao aproveitamento
dos recursos da água e do solo,
bem como incentivar a gera-
ção de empregos, aumentar a
renda da população e colabo-
rar para a redução das desi-
gualdades regionais.

Empresa de
colchões quer
instalar nova
unidade na PB

O secretário de Turismo e
Desenvolvimento Econômico,
Edivaldo Nóbrega, visitou a
fábrica Plumatex Colchões
Industrial Ltda, instalada na
cidade de Bayeux. O secretá-
rio atendeu ao convite do em-
presário Renan Miguel de
Melo, que demonstrou inte-
resse em ampliar sua produ-
ção, que atualmente é de 1.200
unidades por dia.

A empresa, que ocupa uma
área de 20 mil metros quadra-
dos, sendo oito mil construí-
dos, e que é responsável pela
geração de 140 empregos di-
retos, já atende aos mercados
consumidores da Paraíba,
Pernambuco, Maranhão, Ce-
ará e Rio Grande do Norte.

Durante a visita, o secretá-
rio pôde conhecer todas as
instalações e equipamentos
da fábrica, desde a produção
de colchões.

 Na ocasião, o empresário
Renan Melo demonstrou  o
desejo de instalar nova uni-
dade no estado da Paraíba,
sendo, desta vez, uma planta
industrial para a fabricação
de estofados, com previsão de
investimentos de R$ 6 mi-
lhões.

Na oportunidade, o empre-
sário solicitou a Edivaldo Nó-
brega que analisasse a possi-
bilidade de o Governo conce-
der incentivos para o novo
empreendimento.

A matriz da Plumatex fica
na cidade de Anápolis, em
Goiás, onde foi criada em
1984. Atualmente, conta com
filiais em Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, e também está
instalada na cidade de
Bayeux/PB.

Segundo afirmou o empre-
sário Renan Melo, é intenção
ainda dos sócios da Pluma-
tex ampliar sua atual produ-
ção de 1.200 unidades diári-
as para 1.500 unidades.

O secretário Edivaldo Nó-
brega afirmou que o pleito da
empresa será analisado pela
equipe técnica da Cinep para,
posteriormente, ser aprecia-
do pelo Conselho Deliberati-
vo do Fain - Fundo de Apoio
à Industrialização do Estado
da Paraíba, que tem apoiado
a implantação de novos em-
preendimentos no Estado.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO
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s secretários da Ad-
ministração, Antônio
Fernandes, da Educa-

ção, Sales Gaudêncio, e da
Saúde, José Maria de França,
compareceram à audiência
pública realizada na tarde de
ontem, na Assembleia Legis-
lativa, e informaram que nes-
tes 40 dias do atual Governo
nenhum servidor pro tempo-
re ou prestador de serviço foi
exonerado.

O primeiro a falar foi o se-
cretário de Administração,
Antônio Fernandes. Ele infor-
mou que desconhece qual-
quer movimento por parte do
governo estadual para demi-
tir os prestadores de servi-
ços. "Encontramos 18.800
prestadores de serviços na
folha do mês de fevereiro, que
correspondiam a um gasto de
aproximadamente R$ 9,6 mi-
lhões. Eles estão no mesmo
registro da folha de pagamen-
to efetuada hoje, dia 31 de
março", esclareceu.

O secretário disse que o Go-
verno do Estado não está de-
mitindo nenhum servidor,
mas que isso poderá ocorrer
no futuro caso seja constata-
do que essas pessoas não es-
tejam trabalhando. "Nós não
podemos gastar o dinheiro
do contribuinte com aqueles
que não estão comparecendo
ao trabalho", acrescentou.

Durante a audiência, Antô-
nio Fernandes informou que as
Secretarias de Educação e
Saúde vão realizar carava-

Projetos da
Paraíba serão
visitados por
técnico do BID

O governador do Estado recebe
em audiência, hoje, o novo geren-
te geral de Projetos para o Nor-
deste do Banco Mundial, Edward
Bresnyan, e o consultor da insti-
tuição, Raimundo Nonato Cami-
nha. O encontro está previsto
para as 17 horas, no Palácio da
Redenção. A Paraíba será o pri-
meiro Estado do Nordeste que re-
ceberá a visita do novo gerente
do banco, que é o principal finan-
ciador do Programa de Redução
da Pobreza Rural (PRPR/PB), o
Cooperar.

O convite do gestor do Projeto
Cooperar, Plácido Pires, foi aceito
pelo novo gerente e já neste pri-
meiro dia da visita os represen-
tantes do Banco Mundial se reu-
nirão com técnicos e gerentes do
Litoral para conhecer os projetos
os quais cada um tem acompa-
nhando. O encontro será na sede
do Projeto, na Estrada de Cabe-
delo, às 15h30.

Na quinta e sexta-feira, Edward
Bresnyan e Raimundo Caminha
seguem com Plácido Pires para o
Sertão da Paraíba, onde conhece-
rão os projetos do Cooperar. A co-
mitiva visitará os municípios de
Monteiro e Patos. Nesse último,
Plácido Pires fará uma reunião
com técnicos e gerentes regionais,
a exemplo do encontro realizado
em Cabedelo, para traçar novas
metas.

Plácido Pires ressaltou que este
é um momento importante para
o Cooperar, e que a visita do Ban-
co Mundial só vem fortalecer uma
parceria já consolidada entre eles.
"Nós estamos retomando os pro-
jetos do Cooperar que estavam
totalmente abandonados, e a vin-
da dos representantes do banco é
muito importante nesse momen-
to. Conseguimos esta semana que
o contrato de empréstimo come-
çasse a se agilizar, indo para a
análise da Procuradoria Geral da
Fazenda, e fazê-los conhecedores
de nossas propostas fortalecerá
essa parceria", acrescentou.

INAUGURAÇÃO DA CRECHE
O gestor do Projeto Cooperar,

Plácido Pires, inaugura neste sá-
bado, às 10 horas, a Creche Co-
munitária Inês Diniz, localizada
no município de Princesa Isabel.
A obra, que beneficiará 60 famíli-
as do município, tem custo total
de R$ 427 mil reais, sendo que R$
363 mil foram do Cooperar e R$
64 mil do município.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

O

nas pelo interior do Estado
para verificar se os servido-
res estão prestando seus ser-
viços.

O secretário de Educação,
Sales Gaudêncio, informou
que em 2008 estavam contra-

tados 6.155 profissionais do
setor, entre professores, auxi-
liares de serviços, merendei-
ras, vigias e outros tipos de
serviços. "Todos eles tiveram
os contratos encerrados em
dezembro. Essas demissões

Weick diz que gratificações eram concedidas sem critério
Indícios de irregularida-

des. Esta foi a justificativa
apontada pelo procurador
Geral do Estado, Marcelo
Weick, para os cortes nas
gratificações de cerca de 2
mil servidores que recebiam
benefícios acima de R$
500,00. Conforme argumen-
tou, as gratificações eram
concedidas sem nenhuma
definição de critérios e a uma
pequena parcela de servido-
res, isso num universo de
quase 100 mil pessoas.

Ele destacou, no entanto,

que o servidor que estiver
trabalhando e se dedicando
ao serviço público poderá
voltar a receber sua gratifi-
cação, desde que haja uma
definição de critérios. "O

que não pode é uma pessoa
que é amigo de Maria ou de
José receber R$ 4 mil ou R$
5 mil, enquanto outras que
estão trabalhando com de-
dicação exclusiva ao servi-

ço público não recebem
nada", assinalou.

Weick informou também
que somente na Secretaria da
Educação e Cultura, nos últi-
mos seis meses, houve um
grande volume de contratos,
dos quais cerca de seis mil
pessoas não possuíam qual-
quer vinculação, apenas o
CPF. Segundo o procurador
geral do Estado, existe uma
série de intervenções do Mi-
nistério Público e da própria
Justiça em relação a essas
contratações temporárias.

não foram no governo atual",
enfatizou.

 Já o secretário de Saúde,
José Maria de França, reafir-
mou que não ocorreram de-
missões em sua pasta. Os
2.387 servidores permane-
cem trabalhando normal-
mente.

O secretário disse que este
ano os 12% do orçamento
correspondente à área da
saúde serão aplicados. "Em
2008 foram apenas 6%, e nos
últimos anos deixou-se de
aplicar na saúde pública da
Paraíba 350 milhões de re-
ais", acrescentou.

Secretários vão à Assembleia e
negam exoneração de servidores

”Os 18.800 prestadores de serviços que constavam da folha de fevereiro, e que representavam um gasto de
aproximadamente R$ 9,6 milhões, integram também a folha de pagamento efetuada no dia 31 de março”

#
Procurador diz que os funcionários  que estiverem
trabalhando e se dedicando ao serviço público
poderão voltar a receber as suas gratificações

Os secretários participaram de sessão especial realizada ontem no plenário da Assembleia Legislativa do Estado

  SECOM

"Nós não podemos gastar o dinheiro do
contribuinte com aqueles que não estão
comparecendo ao trabalho"

Antônio Fernandes
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

“
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Dalila Lopes
SUCURSAL DE CAMPINA

Associação de Pais e
Amigos dos Excepcio-
nais de Campina Gran-

de (Apae), com sede no bairro
do Catolé,  está oferecendo  um
novo tipo de serviço  aos  seus
usuários. Trata-se da equotera-
pia, método terapêutico e edu-
cacional em que é utilizado o ca-
valo dentro de uma abordagem
interdisciplinar nas áreas de
saúde, educação e equitação. O
tratamento busca o desenvol-
vimento biopsicossocial de pes-
soas portadoras de deficiência ou
com necessidades especiais.

A Apae atende as necessida-
des específicas de cada usuário
do  Compartimento da Borbo-
rema e de mais de 40 municípios
paraibanos, com apoio pedagó-
gico nas séries iniciais do ensi-
no fundamental; realização de
oficinas profissionalizantes
(horta, bijuterias e artesanato);
prática de esportes, e campo de
estágio e pesquisa.

Os trabalhos são desenvolvi-
dos por uma equipe de multi-
profissionais,  composta por
médicos, fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos, psicólogos, tera-
peuta ocupacional, assistentes
sociais e professores.

Na Apae, são desenvolvidas

A fonoaudióloga, instrutora
de  equitação e equoterapeuta
revelou que “a equoterapia vem
proporcionando excelentes re-
sultados no que diz respeito a
aprendizagem, memorização,
concentração, cooperação, so-
cialização, organização do es-
quema corporal, aquisição das
estruturas têmporo-espaciais,
além de estimular o equilíbrio
e regular o tônus muscular”.

Segundo ela, na aquoterapia

Apae oferece
tratamento em
equoterapia

No método terapêutico, que ajuda na cura de
pessoas portadoras de deficiência, é utilizado o
cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar

ainda atividades de prevenção
de doenças congênitas, através
do Teste do Pezinho, cozinha
experimental, brinquedoteca,
informática e uma biblioteca
que serve para pesquisa e ela-
boração de projetos pelos alu-
nos da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG).

Entre as ações terapêuticas
oferecidas aos usuários da
Apae, a dança tem sido uma das
que mais vem dando resulta-
dos positivos. Segundo a presi-
dente da entidade, Santana Flo-
rindo, a dança tem efeito de in-
clusão social e transmite estí-
mulos que amenizam os pro-
blemas ou curam os pacientes.
Há ainda atividades de estimu-
lação clínica, entre outros pro-
cedimentos utilizados pelos
profissionais de áreas afins.

FILANTROPIA
A Apae/CG é uma entidade

filantrópica sem fins lucrativos
e de caráter educacional, cultu-
ral e assistencial que ao longo
dos seus 27 anos de existência
vem se destacando nos atendi-
mentos voltados às pessoas
com necessidades especiais.

As pessoas que desejarem aju-
dar a entidade podem depositar
qualquer quantia na agência de
número 0663-9/Conta Corrente
690.000-3, do Banco do Brasil.

Método já apresenta excelentes resultados
o cavalo envia informações
sensoriais ao praticante, que
por sua vez busca respostas
adaptativas apropriadas a es-
ses estímulos. O objetivo não é
ensinar técnicas de equitação
específica e sim estabelecer
melhores funções neurológicas
e melhor processamento sen-
sorial.

A profissional afirma ainda
que a  utilização do cavalo,
como instrumento terapêutico

proporciona um movimento
que é tridimensional, variável,
rítmico e repetitivo. Ela acres-
centa que a variedade de movi-
mentos disponíveis pelo cava-
lo favorece o terapeuta a gra-
duar a quantidade de informa-
ções sensoriais a serem envia-
das ao praticante, associada-
mente a outras técnicas tera-
pêuticas para chegar a um ob-
jetivo comum.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Educação e equitação
A equoterapia é  um método
terapêutico e educacional que utiliza
o cavalo dentro de uma abordagem
interdisciplinar, nas áreas de saúde,
educação e equitação, buscando o
desenvolvimento biopsicossocial de
pessoas com deficiência e/ou com
necessidades especiais.Ela emprega
o cavalo como agente promotor de
ganhos físicos, psicológicos e
educacionais. Esta atividade exige a
participação do corpo inteiro,
contribuíndo, assim, para o
desenvolvimento da força, tônus
muscular, flexibilidade, relaxamen-
to, conscientização do próprio
corpo e aperfeiçoamento da
coordenação motora e do
equilibrio. A interação com o
cavalo, incluindo os primeiros
contatos, o ato de montar e o
manuseio final, desenvolve novas
formas de socialização,
autoconfiança e auto-estima. O
praticante de equoterapia é o
termo utilizado para designar a
pessoa com deficiência e/ou com
necessidades especiais, quando
em atividades equoterápicas.
Nesta atividade, o sujeito do
processo participa de sua
reabilitação, na medida em que
interage com o cavalo.

SAIBA MAIS #

Em Campina

A
O tratamento busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais

O cavalo serve  como agente promotor de ganhos físicos e psicológicos

A interação com o cavalo é importante para o sucesso do tratamento

Uma equipe multidisciplinar é responsável pela assistência  às pessoas

FOTOS: REPRODUÇÃO
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m projeto que faz parte
do trabalho de disser-
tação do Mestrado em

Engenharia Urbana e Ambien-
tal do Centro de Tecnologia da
Universidade Federal da Para-
íba (UFPB) elevou em cinco ve-
zes a renda mensal de catado-
res de lixo no município de Pe-
dras de Fogo, na Paraíba.

Foi o que revelou a professo-
ra Cláudia Coutinho Nóbrega,
doutora em Recursos Naturais,
do Departamento de Engenha-
ria Civil e Ambiental da UFPB.
Iniciado em 2006 e tendo dura-
ção de dois anos e quatro me-
ses, o projeto de Coleta Seletiva
de Lixo em Pedras de Fogo foi
executado pelo Departamento
de Engenharia Civil e Ambien-
tal da UFPB, tendo como par-
ceiros a Caixa Econômica Fede-
ral, Cáritas Brasileira, Associa-
ção Brasileira de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental–Abes, Pre-
feitura Municipal de Pedras de
Fogo e a Aclipef–Associação dos
Catadores de Lixo de Pedras de
Fogo.

O projeto foi selecionado pelo
CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), que ofereceu três
bolsas de estudo afora a com-
pra de materiais para a associ-
ação, num investimento de
aproximadamente R$ 200 mil.

Segundo a professora Cláu-
dia, o objetivo era contribuir
para melhorar a qualidade de
vida dos 17 catadores de lixo
da Aclipef, elevando a renda de
cada um deles, o que foi conse-
guido rapidamente.

Antes da coleta seletiva im-
plantada pelo programa da
UFPB, cada catador tinha uma
renda mensal de R$ 45,00. Dois
meses depois do projeto inicia-
do, essa renda subiu para 225
reais/mês, com tendência de au-
mentar ainda mais à medida
que a coleta for ampliada para
um maior número de bairros.

“Nesses pouco mais de dois
anos de execução do projeto,
trabalhamos a capacitação
com os catadores de lixo, com a
população em geral e nas esco-
las do município, em especial”,
revelou a professora.

O êxito do projeto pode ser
mensurado por números que
ultrapassam o aumento na ren-
da dos coletores da Aclipef, que
já o justificaria: a prefeitura re-
duziu em 10% os custos com a
coleta de lixo na cidade, e as in-

Projeto aumenta renda de catadores
A iniciativa é desenvolvida em Pedras de Fogo e faz parte do trabalho de dissertação de mestrado de aluna do Centro de Tecnologia da UFPB

dústrias que trabalham com
material reciclado tiveram, no
período de realização do proje-
to, uma economia em seus cus-
tos de produção da ordem de
quarenta e cinco mil reais.

Agora, o trabalho Coleta Se-
letiva de Lixo em Pedras de
Fogo será apresentado no
próximo dia 22, pela química
industrial Maria Manuela
Chaves Figueiredo, como re-
sultado do projeto de disser-
tação e finalização do mestra-
do em Engenharia Urbana e
Ambiental.

#
Cada catador de lixo
tinha uma renda
mensal de R$ 45,00,
que subiu para R$
225,00 depois de dois
meses do projeto
iniciado

Polícia Civil representará a Paraíba
em Fórum Nacional de Segurança

A Secretaria da Segurança
e da Defesa Social da Paraí-
ba será representada pela
escrivã de Polícia Civil, Sua-
na Guarani de Melo, duran-
te o 3° Encontro Anual do Fó-
rum Nacional de Segurança
Pública. O evento acontece
entre os dias 1º e 3 de abril,
em Vitória-ES.

Durante o fórum, a policial
paraibana vai apresentar
um trabalho de sua autoria
intitulado Polícia Judiciária
ou Ministério Público: a
quem compete a investiga-
ção criminal.

O trabalho, resultado de
uma monografia exigida
para a conclusão do curso de
Direito, foi um dos 29 selecio-
nados em todo o Brasil pelos

Em Vitória

organizadores do evento. Este
ano o encontro pretende reu-
nir aproximadamente mil
participantes, entre gestores,
pesquisadores, professores,
policiais, representantes de
instituições do terceiro setor,
entre outros profissionais atu-
antes direta ou indiretamente
na área.

   POLÍTICAS PÚBLIICAS
O 3°  Encontro Anual do Fó-

rum Nacional de Segurança
Pública tem como principal
objetivo ampliar o diálogo, in-
centivando o debate plural e
democrático, assim como a
formulação de políticas públi-
cas fundamentadas na área, e
baseadas não apenas no rigor
dos estudos acadêmicos, mas

também no relato de experi-
ências dos profissionais do
setor no país.

Outras publicações - Mais
dois trabalhos da escrivã, re-
ferentes à segurança pública,
já foram publicados em sites
do governo federal. Um deles
é o artigo "O papel da polícia",
que já está disponível para lei-
tura no site da 1ª Conferência
Nacional de Segurança Públi-
ca (www.conseg.gov.br).

O mesmo texto também
está disponível no site do Fó-
rum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, assim como ou-
tro artigo, intitulado "Ativi-
dade de Inteligência: consti-
tucionalidade e direitos hu-
manos".
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

U

O projeto de Coleta Seletiva de Lixo é executado pelo Departamento de Engenharia Civil  e  Ambiental da UFPB, em parceria com outros órgãos

REPRODUÇÃO
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Hilton Gouvêa
REPÓRTER

Ortilo Antônio
FOTOS

jumento nordestino está sumindo.
Para alguns, ele perdeu a importância
como meio de transporte. Outros acre-

ditam que a popularização nos preços das mo-
tos e automóveis contribuiu para que o bicho
fosse chutado a escanteio.

Para o agricultor Severino dos Ramos, 52
anos, residente no sítio Gravatá, em Queima-
das, a 146 Km de João Pessoa, o jumento ainda
é uma boa montaria, dependendo das opções
de transporte que o homem tem como oferta.
“Eu pissuo o meu há um ano e comprei caro:
custou R$ 70,00, numa época em que um ju-
mento valia dinheiro”, diz. Ramos usa seu ju-
mento para pastorear cinco cabeças de gado
da sua granja, situada nas margens da rodo-
via que liga Campina Grande a Caruaru.

Isaías Sousa, 61 anos, residen-
te em Pirpiri, distrito de Guara-

bira, na região do Brejo, afirma
que Pachola, além de trabalhador

não remunerado, é um amigo para todas as
horas. Pachola é um jumento adquirido pelo
agricultor, que pagou R$ 90,00 por ele, há dois
anos. “O bichin” faz de tudo por aqui mas ain-
da está solteiro. É difícil arranjar uma compa-
nheira para ele”, reclama o agricultor.  Sousa
disse que em Pirpiri, onde existem cerca de
dois mil habitantes, só existem três jumentos.

Pachola é conhecido de todos em Pirpiri.
Costuma se esconder até às17 horas, sem aten-
der ao chamado de ninguém. Nem de Fábio,
um dos filhos de Isaías. O muar só resolve apa-
recer depois que o próprio dono o chama pelo
nome e com um jeito todo especial. Ao chegar
perto, Pachola roça a cabeça em Isaías e aceita
os afagos do dono, sem nenhuma reação. Isaí-
as o considera membro da família.

“Eu num tenho nenhum meu, mas tomo de
conta e alimento 11 bichos desses”, declara o
agricultor José Inácio, responsável pelo Cen-
tro de Apreensão de Animais da Prefeitura de
Guarabira. No curral do órgão, 11 jumentos
pastam mansamente.

Todos estão lá há mais de 90 dias. Nenhum
proprietário veio resgatá-los. A taxa de multa
pela liberação do animal é irrisória. Mesmo
assim, os jumentos não foram procurados. “O
preço do jumento caiu muito, por isso ninguém
liga”, justifica Inácio.

O

 O animal perdeu
importância como meio
de transporte no
Nordeste em função da
popularização do preço
das motos e dos veículos

Isaías Santos, ao lado de Pachola,
pagou R$ 90,00 pelo animal e diz
que o jumento é um amigo para
todas as horas e trabalha sem salário:
“Ele faz de tudo por aqui, mas ainda
está solteiro”, lamenta

Jumento
em extinção
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O agricultor e tratadorO agricultor e tratadorO agricultor e tratadorO agricultor e tratadorO agricultor e tratador
de jumentos já possuiu 20. Vendeu
um deles por R$ 250,00. Hoje, se pu-
desse vender os que são apreendi-
dos, não pegaria R$ 30,00 por cabe-
ça. Motivo: depois que algumas mar-
cas de moto entraram em promo-
ção e são vendidas em prestações de
até 60 meses, ninguém se interessa
em criar jumentos. “Eles adoecem,
comem milho e capim e sua manu-
tenção sai mais cara do que a de uma
moto”, sugere Inácio.

Para o veterinário Marcos Fernan-
des, proprietário da Casa do Cria-
dor, em Guarabira, várias causas
contribuem, hoje, para o sumiço dos
jumentos. Uma delas é que o animal
perdeu a importância como meio de
transporte de gente e de carga. O pe-
rigo de extinção, de acordo com Fer-
nandes, surge, justamente, porque
a criação doméstica do jumento di-
minuiu bastante nos últimos 25
anos.

A especialista Geuza Leitão, em
artigo especial para o CMI Brasil,
afirma que, hoje, o jumento, apesar
de animal manso, reconhecido como
precursor do desenvolvimento dos
meios de transportes de pessoas e
cargas, é morto a tiros nas estradas,
atropelado e, para piorar a situação
do bicho, vez por outra é transfor-
mado em charque ou mortadela. O
abatedouro de Santa Quitéria (CE),
segundo denúncia de Leitão, foi res-
ponsável pelo sumiço de milhares
de jumentos no interior do Ceará.
“Enquanto o abatedouro esteve em
operação, a carne de jumento teve
preço”, declara.

As estatísticas levantadas por
Leitão indicam que entre 1966 e
1988 foram exterminados 1,5 mi-
lhão de jumentos no Nordeste do
Brasil. A carne, tinha consumo lo-
cal e internacional. Os maiores con-
sumidores eram o Japão e a Holan-

da. Após o fechamento de abate-
douros em Pernambuco e no Cea-
rá, os rebanhos de jumentos volta-
ram a povoar os campos. O preço
caiu para R$ 2,00. Em Guarabira,

As bravuras de Roxinho
  Marcha Lenta, Roxinho, Alírio e Coqueijo. Assim eram chamados os jumentos

que eu conheci na minha infância, em Arara, no interior da Paraíba. Berotinho
se dava ao luxo de fuçar os garajás das bodegas à procura de rapadura. E
como ele gostava. Principalmente das “batidas”. Cozidas com  cravo e erva-
doce. Marcha Lenta era “cabeça fria”. Não adiantava deitar-lhe o relho, a espora
ou a macaca, que ele não atendia. Se o montador abusava, o jumento dava uma
guinada e o colocava no chão. De quebra, poderia até mordê-lo. E que
mordida. Roxinho era imprevisível: punha no chão qualquer cavaleiro e saía a
largo trote atrás de uma jumenta no cio. Gostava de banhar-se nos açudes.

SAIBA MAIS #

há 10 anos, um jumento podia ser
comprado por R$ 10,00, tamanha
era a oferta.

Leitão destaca uma matança de
jumentos registrada em Itapajé (CE),

Estatísticas apontam que no período 1966 e 1988 foram exterminados 1,5 milhão de jumentos no Nordeste brasileiro

José Inácio cuida dos animais no Centro de Apreensão de Animais da Prefeitura de Guarabira. “O preço do jumento caiu muito”, diz

simplesmente porque um francês,
dono de uma fazenda local, não to-
lerava esses animais. O homem
mandava matar a tiros todos que
encontrasse. Ele mesmo matou vá-
rios jumentos”, diz a pesquisadora.
Em Quixadá (CE) também foi regis-
trado, em 1999, um abate clandesti-
no de jumentos para comercializa-
ção. O caso foi parar na polícia.

Em 1985, a população da Chã do
Lindolfo, na zona rural de Bananei-
ras, no Brejo paraibano, denunciou
a matança de jumentos numa fazen-
da próxima. A polícia indiciou os
acusados. A carne dos jumentos aba-
tidos em Bananeiras era enviada
para Belo Jardim (PE), onde acaba-
va exportada para a Europa. Em So-
lânea, na região brejeira, há quem
jure já ter comido charque de jumen-
to. “Comi muito e a diferença é pou-
ca da similar bovina”, diz o popular
Zuca Cabeção, figura muito conhe-
cida na cidade.

O jumento é um animal de cita-
ção muito antiga. Na Bíblia ele é ci-
tado 130 vezes. Basta citar que Saul,
só chegou a rei de Israel, depois que
saiu à procura das jumentas de seu
pai, que haviam se extraviado do
rebanho. Contam que Dario II em-
pregou jumentos na guerra contra
os citas. Este povo não conhecia ju-
mentos e ficou aterrorizado duran-
te as batalhas.

Na Grécia Antiga eles simboliza-
vam Príapo, o deus da libidinagem.
Toda adúltera flagrada era conde-
nada a um vexatório passeio de ju-
mento pela área onde cometera o
delito. Napoleão organizou a sua
famosa cavalaria egípcia com uma
brigada de cavaleiros montados em
jumentos. O conquistador alegava
que, em solo egípcio, só os jumentos
davam conta do recado.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O

 E D I T A L

Responsavel.: ALBA MARIA HOLANDA
CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 024110330/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  346,00
Cedente.....: INTERCASH FOMENTO
MERCANTIL LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019865
Responsavel.: ANA KALINA GOMES PE-
REIRA MARQUES.ME
CPF/CNPJ....: 885703804-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.258,05
Cedente.....: MARCOLINO CONSTRUCO-
ES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020186
Responsavel.: ANA KALINA GOMES PE-
REIRA MARQUES.ME
CPF/CNPJ....: 885703804-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.615,16
Cedente.....: MARCOLINO CONSTRUCO-
ES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020233
Responsavel.: AURELIANA BEZERRA TA-
VARES
CPF/CNPJ....: 011002804-05
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  263,37
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019025
Responsavel.: CATIANA SILVINO LINHA-
RES
CPF/CNPJ....: 064373094-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  300,00
Cedente.....: TAMBAI MOTOR E PECAS
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020087
Responsavel.: FRANCISCO GUTEM-
BERG CAMPELO
CPF/CNPJ....: 726588194-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  187,01
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E FER-
RO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018457
Responsavel.: GERALDO FRANKLIN LEI-
TE
CPF/CNPJ....: 161020884-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  589,00
Cedente.....: WF DISTRIBUIDORA DE BA-
TERIAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020141
Responsavel.: GERALDO FRANKLIN LEI-
TE
CPF/CNPJ....: 161020884-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  889,00
Cedente.....: WF DISTRIBUIDORA DE BA-
TERIAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020168
Responsavel.: GILSON VIEIRA LEAL
CPF/CNPJ....: 003597828/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.923,33
Cedente.....: WF DISTRIBUIDORA DE BA-
TERIAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020212
Responsavel.: J E S TRANSPORTES LOG
LTDA
CPF/CNPJ....: 002819489/0001-53
Titulo......: DUP PREST SERV   R$7.561,67
Cedente.....: INTERCARGAS ENCOM
CARGAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018707
Responsavel.: JOSE DANIEL DE OLIVEI-
RA CERQUEIRA
CPF/CNPJ....: 012375744-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  302,53
Cedente.....: S. V. DA SILVA FILHO VESTU-
ARIO - ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018498
Responsavel.: JOSE ENIVANDS ALVES DA
COSTA
CPF/CNPJ....: 716734404-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  170,70
Cedente.....: ATACAMED COMERCIO DE
PROD FARMACEUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020055
Responsavel.: MARCIA RAFAEL MONTEI-
RO
CPF/CNPJ....: 133204084-53
Titulo......: CHEQUE R$1.400,00
Cedente.....: MULTI CLEAN DISTRIBUIDO-
RA LTDA
Apresentante: MULTI CLEAN DISTRIBUI-
DORA LTDA
Protocolo...: 2009 - 020330
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 299314104-00
Titulo......: CHEQUE R$  600,00
Cedente.....: COPY LINE COMERCIO E
SERVICOS LTDA
Apresentante: COPY LINE COMERCIO E
SERVICOS LTDA
Protocolo...: 2009 - 018409
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  894,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019983
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  894,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019984
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  894,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC

Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019985
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  894,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019986
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  896,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019987
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  894,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019988Responsavel.:
MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  884,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019989
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  884,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019990
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  884,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019991
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  884,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019992
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  884,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019993
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  884,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019994
Responsavel.: MARLUCE ALVES
CPF/CNPJ....: 007065284/0001-43
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  884,00
Cedente.....: PNEUCAR COM DE PNEUS
PECAS E SERVIC
Apresentante: PNEUCAR COM DE
PNEUS PECAS E SERVIC
Protocolo...: 2009 - 019995
Responsavel.: MP COM DE PISCINAS
LTDA
CPF/CNPJ....: 002832296/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  224,84
Cedente.....: RODOVIARIA CINCO ES-
TRELAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017664
Responsavel.: MICHELLI MONTENEGRO
DA COSTA
CPF/CNPJ....: 027070134-63
Titulo......: CHEQUE R$  945,00
Cedente.....: ZILL BEZERRA
Apresentante: ZILL BEZERRA
Protocolo...: 2009 - 016727
Responsavel.: MIRIAN DA COSTA COR-
DEIRO
CPF/CNPJ....: 753313574-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  184,65
Cedente.....: J M ALIMENTOS LTDA
Apresentante: J M ALIMENTOS LTDA
Protocolo...: 2009 - 017809
Responsavel.: ODICEIA M ALVES DA
COSTA AP207 B
CPF/CNPJ....: 295093194-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  334,90
Cedente.....: CONDOMINIO RES PRINCI-
PE DE GRANADA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018729
Responsavel.: PAULO CESAR JUSTINO
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 078962244-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  253,25
Cedente.....: JULIO CELSO DE OLIVEIRA
E SOUZA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020073
Responsavel.: ROSIANE JUSTINO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 977516344-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  350,00
Cedente.....: CONDOMINIO DE EDIFICIO
DONA LUCA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016525
Responsavel.: SIDNEI MARCOS ALBU-
QUERQUE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 400845314-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  214,00
Cedente.....: ROCHA & MARTINEZ LTDA.
Apresentante: BANCO SANTANDER BA-
NESPA S/A  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 014959

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997,
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima
citadas a virem pagar, ou darem por escrito
as  razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de
Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nes-
ta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis,
a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os
referidos titulos PROTESTADOS, na For-
ma da LEI.

Joao Pessoa,  01/04/2009
--------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: CRIATIVA PLANEJAMEN-
TO M E C C LTDA
 CPF/CNPJ: 004940269/0001-09
 Titulo: CHEQUE R$ 1.450,20
 Cedente: GERDAU COMERCIAL DE
ACOS S/A
 Apresentante: GERDAU COMERCIAL
DE ACOS S/A
 Protocolo: 2009 - 019072
 Responsavel.: DANIEL LUIZ DE FRAN-
CA
 CPF/CNPJ: 141327294-00
 Titulo: DUP VEN MER IND R$ 1.458,00
 Cedente: PANAPROGRAM.COM COM
ELET ELETRONICO
 Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2009 - 018116
 Responsavel.: EDILSON CLEMENTE DA
SILVA
 CPF/CNPJ: 686160664-20
 Titulo: DUP VEN MER IND R$ 379,00
 Cedente: JOSE MENDES PIRES
 Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2009 - 019346
 Responsavel.: EURO CELL LTDA
 CPF/CNPJ: 009575517/0001-83
 Titulo: DUP VEN MER IND R$ 19.456,50
 Cedente: VIVO S.A.
 Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2009 - 018988
 Responsavel.: JULIA GRAZIELLA ME-
DEIROS B SILVEIRA

 CPF/CNPJ: 009293894/0001-20
 Titulo: DUP VEN MER IND R$ 916,00
 Cedente: OLINDA FRANCISCA DE SOU-
SA
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
AG PRACA 1817
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2009 - 020169
 Responsavel.: MARIA DE FATIMA BRAN-
DAO ME
 CPF/CNPJ: 006234669/0001-24
 Titulo: DUP VEN MER IND R$ 100,00
 Cedente: MERCADO GRAFICO LTDA
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
AG PRACA 1817
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2009 - 020034
 Responsavel.: MARIO CEZAR PEREIRA
LIMA
 CPF/CNPJ: 004065602-00
 Titulo: CHEQUE R$ 889,00
 Cedente: MASTER ELETRONICA DE
BRINQUEDOS LTD
 Apresentante: MASTER ELETRONICA
DE BRINQUEDOS LTD
 Protocolo: 2009 - 017370
 Responsavel.: MILLENIUM TRANSPOR-
TE COM. E REP.
 CPF/CNPJ: 003231422/0001-66
 Titulo: DUP VEN MER IND R$ 540,00
 Cedente: ABELARDO ANTONIO WAN-
DERLEY DA FONTE
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A
AG PRACA 1817
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2009 - 017464

 Em razao de que os supracitados deve-
dores nao foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas acima citadas a virem pagar, ou
darem por es crito 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, 01/04/2009
 Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTA-
LICE
 - Titular -

COOPA – COOPERATIVA DOS ARMADORES DE
PESCA E AQUICULTORES DO EST. DA PARAÍBA

CNPJ/MF – 05.782.553/0001-67
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da Cooperativa dos Armadores de Pesca e
Aquicultores do Estado da Paraíba – COOPA - convoca todos os seus 25
(VINTE E CINCO) cooperados à se reunirem para participar da Assem-
bléia Geral Conjunta Extraordinária e Ordinária, que se realizará em sua
sede social, situada na Rua Duque de Caxias, n º 97, sala 06, Centro,
Cabedelo-PB, no próximo dia 11 de abril de 2009, em 1ª.  convocação
às 9:30h, em 2ª. às 10:30h e em 3ª. às 11:30h, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a- Alteração do Estatuto Social; b- Aprovação do
Regimento Interno; c- Eliminação de Cooperados; d- Admissão de Coo-
perados ; e- A provação para financiamento das embarcações de Pesca
COOPA I e COOPA IV;  f – Atualização das Fichas de Matrícula. g-
Prestação de contas, h- Destinação das sobras e prejuízos do exercício;
i- Eleição e posse do Conselho Fiscal para o exercício 2009; j- Eleição e
posse do Conselho de Administração para triênio 2009/2011; k- Apresen-
tação do relatório do exercício anterior. Cabedelo-PB, 29 de março de
2009. Diretor-Presidente: Manoel Pereira de Lima

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
CNPJ 00.371.600/0001-66

Licença de Instalação Nº 120/2009

A Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação
No 120/2009 em João Pessoa, 20 de janeiro de 2009, prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Para
atividade de: Sub-ramal com 250 metros de extensão, diâmetro de 3 polegadas, Caixa de
Válvula e ERP destinados a Refrescos Guararapes Ltda (Coca-cola). Na Avenida Par-
que, s/nº - Distrito Industrial. Município: João Pessoa/PB. Processo: 2009-000133/TEC/
LI-0014.

 COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
CONVITE Nº. 003/08

Registro CGE Nº. 08-50364-0

A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Decisão DE. PRE N° 021/
2008, de 29/12/2008, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as
disposições da Lei Federal N° 8.666/93, o resultado do julgamento das propostas referente
ao convite n° 003/08. Objeto: Serviços de Projeto Executivo, Construção, Montagem, Con-
dicionamento e Teste de 01 (um) sub-ramal, em tubo de aço carbono API 5L Gr. B, DN de
3”, Sch. 40, revestido externamente em polietileno extrudado tripla camada, com comprimen-
to aproximado de 40m, para fornecimento de Gás Natural à Indústria de Refrescos Guara-
rapes (Coca-Cola), localizada na Av. Chesf, s/n - Distrito Industrial de João Pessoa/PB.
Empresa vencedora: Tecmaster Serviços Técnicos Ltda. Valor global: R$ 67.591,80 (ses-
senta e sete mi quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos). Critério de julgamento:
Menor Preço. João Pessoa, 31 de março de 2009.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 002/08
Registro CGE Nº. 08-50365-8

Objeto: Projeto Executivo, Construção, Montagem, Condicionamento e Pré-opera-
ção da Rede de Distribuição (RD), incluindo ramais externos (RE) e ramais internos (RI),
destinados ao fornecimento de gás natural aos consumidores residenciais e comerciais
integrantes da  2ª etapas (adensamento) do programa residencial e comercial da cidade de
João Pessoa/PB, nos bairros Aeroclube, Miramar, Manaíra, Tambaú, Cabo Branco e Ban-
cários. A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Perma-
nente de Licitação constituída pela Decisão DE. PRE. 021/08, designada pelo Diretor Pre-
sidente, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE do dia 30/12/2008, torna público para
conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da Lei Federal N° 8.666/93
e suas alterações posteriores, a INABILITAÇÃO da empresa TECMASTER SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA, pelo não atendimento a exigência estabelecida do subitem 9.6.2 do edital
e considerou HABILITADA a empresa TDS Travessia Direcional e Serviços de Enge-
nharia Ltda. João Pessoa, 31 de março de 2009.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATA DA 40ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA PARAIBANA
DE GÁS - PBGÁS, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2009.

1 – DATA, HORA E LOCAL: 24 de Março de 2009, às 09h00min, na sede social da
Companhia sito à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº. 4.756 – Cabo Branco - João
Pessoa/PB.

2 - CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram devidamente convocados de acordo com
os Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal A
União, nos dias 11,12 e 13 de Março de 2009.

3 – PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital da Companhia,
conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo:
Estado da Paraíba, representado por seu procurador Geral, Dr. Marcelo Weick Pogliese,
brasileiro, casado, inscrito na OAB/PB sob n. 11158, CPF 007531214-09; Mitsui Gás e
Energia do Brasil Ltda., representada por seu Procurador Dr. Vitor Calazans Baroni, bra-
sileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº. 103.183 OAB/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o nº. 079.650.557-83, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Praia de Botafogo, nº. 300, 12º andar, sala 1201,
Botafogo, Cep: 22.250-040 e Petrobras Gás S.A. – GASPETRO, representada por seu
Procurador Dr. Gustavo Mano Gonçalves, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na
OAB/RJ sob o nº 40.521, CPF: 532.452.377-15, domiciliado à Avenida República do Chile,
500 – 28º andar, Parte – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

4 - MESA: Presidente: Dr. Marcelo Weick Pogliese Secretário: Vitor Calazans
Baroni.

5 - ORDEM DO DIA: 5.1 - Eleição de Membros Efetivos e Suplentes do Conselho
de Administração indicados pelo acionista Estado da Paraíba; 5.2 - Eleição de Presidente
do Conselho de Administração; 5.3 - Apreciação e deliberação sobre os Contratos de
Compra e Venda a serem firmados pela PBGAS e PETROBRAS, objetivando o suprimento
de gás natural até 31/12/2012.

6 - DELIBERAÇÕES: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em
discussão e votação, tendo os acionistas presentes tomado as seguintes decisões, por
unanimidade: 6.1 Em conformidade com o Artigo 6º, Parágrafo 2º, inciso II do Estatuto Social
da Companhia, aprovar as seguintes indicações do acionista Governo do Estado para
membros do Conselho de Administração: a) Como membros Efetivos: O Sr Ariano Wander-
ley da Nóbrega Cabral de Vasconcelos, brasileiro, casado, natural da Cidade de João
Pessoa, portador da carteira de Identidade nº 773414, expedida pela SSP-PB, e inscrito no
CPF sob o nº 549.458.444-53, com endereço na Rua Osires de Belli, 248, Cabo Branco,
João Pessoa, PB; O Sr Antônio Fernandes Neto, brasileiro, casado, natural da cidade de
João Pessoa, portador da carteira de identidade nº 248207-2, expedida pela SSP-PB, e
inscrito no CPF sob nº 181.551.204-06, com endereço na Rua Catulo da Paixão Cearense,
627 apto 1002, Jardim Luna, João Pessoa, PB; O terceiro assento no  Conselho, por indi-
cação do Acionista Estado da Paraíba, será objeto de futura designação, respondendo pela
função o suplente Francisco Carlos Firmino de Souza; b) Como membros Suplentes, res-
pectivamente: José de Moraes Souto, brasileiro, casado, portado da carteira de identidade
nº 400713, expedida pela SSP-PB, e inscrito no CPF sob o nº 219.890.014-91, com endereço
na Rua José Cavalcante Chaves, 100 apto 804, Residencial Louis Ville, Expedicionários,
João Pessoa, PB; o Sr. José Job Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, portador da car-
teira de identidade 107.188 da SSP/PB, e inscrito no CPF sob no. 041.815.224-15, com
endereço a Rua Juvenal Mário da Silva, 377, apto. 302, Edf. Maria Luiza – Manaira, João
Pessoa/PB; o Sr. Francisco Carlos Firmino de Sousa, brasileiro, casado, natural da cidade
de São José de Caiana, portador da carteira de identidade nº 889349, expedida pela SSP-
PB, inscrito no CPF sob nº 395.895.874-53, com endereço na Rua Wandick Filgueiras, 445,
Tambauzinho, João Pessoa, PB; Todos os Conselheiros foram eleitos para complementa-
ção de mandato que se encerrará em 29/04/2010. 6.1.1 Os Conselheiros ora eleitos decla-
raram estar desimpedidos dos crimes de que trata o d° 1 do artigo 147, da Lei 6.404/76 e não
estar sujeito aos demais impedimentos legais ao exercício do cargo para o qual foram
eleitos, comprometendo-se a cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis; 6.2
O Acionista Estado da Paraíba registra que o cargo de Presidente do Conselho permane-
cerá vago até ulterior deliberação, respondendo pela Presidência o Vice Presidente. 6.3
Com base no Artigo 6º parágrafo 2º Inciso X do Estatuto Social da Companhia, e em
conformidade com as recomendações do Conselho de Administração constantes da 67ª e
68ª reuniões realizadas em 10/12/08 e 09/03/09, respectivamente, autorizar a Diretoria
Executiva da PBGÁS, assinar com a Supridora Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, os
Contratos de Compra e Venda de gás natural nas modalidades: Normas Gerais, Firme
Flexível e Firme Inflexível,  com vigência até 31/12/2012. Os documentos acima citados,
devidamente rubricados pelos Conselheiros, ficam arquivados na Companhia.

7 - FORMA DA LAVRATURA: A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos
ocorridos, de acordo com o parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76, tendo sido os
documentos numerados e autenticados pela mesa em cumprimento à determinação cons-
tante na alínea “a” do aludido dispositivo.

8 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que
após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. João Pessoa, 24 de Março de
2009.  ESTADO DA PARAÍBA, MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA, PETRO-
BRAS GAS SA – GASPETRO. Registrada na JUCEP sob o nº 25900169223, em 25/03/

PATRÍCIA SILVA (PANIFICADORA GG) – CNPJ N°  02.153.293/0001-72 torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração n° 133/2009 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2009 – Prazo: 730 dias, para a atividade
de: Fabricação e Comercialização de Pães, Biscoitos e Bolos, na Rua José Carmo Vale s/n,
Município: Nazarezinho – UF:PB. Processo: 2008-003559/TEC/LO-0858.

MG RECICLAGEM DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ/CPF N°  09.544.234/0001-74,
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu
a Licença de Alteração n° 535/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo:  520 dias,
para a atividade de: Comércio e transporte de Resíduos Classes I, IIA e IIB e Coleta e transporte
de produtos perigosos, na Rua Carlos Ribeiro Filho, s/n – Centro – Loteamento Bela Vista,
Município: Alhandra – UF;PB. Processo: 2009-001476/TEC/LA-0041.

Responsável : Monaliza Araújo da Silva
C P F : 0 6 8 . 0 2 3 . 0 8 4 - 0 1
Título/Valor: Duplicata- R$ 497,53
Protestante: SM Fomento Coml Ltda
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 66.103
Responsável: Sebastião José R. Nunes
CPF: 500.473.374-00                                                Título/
Valor:Duplicata-R$ 192,00/R$ 80,00
Protestante:Luzia de Aquino Ferreira
Apresentante: Caixa Econômica Federal
Protocolo: 66.118/66.119
Responsável:Lima e Monteiro Ltda
CNPJ: 24.293.300/0001-74
Título-Valor: Duplicata-R$ 1.432,80/684,00/
R$ 910,50
Protestante:Adriana Domingas da Silva
Apresentante: Banco Bradesco S/A

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

EDITAL

Protocolo: 66.159/66.158/66.339
Responsável: Lima e Monteiro Ltda
CNPJ: 24.293.300/0001-74
Título-Valor: Duplicata-R$ 892,25/180,00/
400,00
Protestante:Adriana Domingas da Silva
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo: 66..509/66.510/66.511

Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou
jurídicas citadas a virem pagar ou darem ra-
zões que tem, neste Cartório de Protesto, à
Rua  acima citada, no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de serem os referidos títulos pro-
testados, na forma da Lei.

Cajazeiras - PB, 31 de março de 2009.
Maria Dolores  Lira de Souza

Oficiala Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, às 14:00 horas do dia
16 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de um Trator Agrícola, conforme anexo I do Edital. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Bernardino Batista - PB, 01 de Abril de 2009
JARIMARQUES GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009O
Pregoeiro oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial Nº 00019/2009 que

objetiva: Aquisição de computadores e equipamentos de informática diversos do dia 02 de
Abril de 2009 para o dia 06 de Abril de 2009 no mesmo local. Telefone: (083) 32971035.

Mataraca - PB, 31 de Março de 2009
ALCIONE SOARES DA COSTA

Pregoeiro Oficial



ATA DA 39ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2008.

1 – DATA, HORA E LOCAL: 16 de Outubro de 2008, às 15h00min, na sede social da
Companhia sito à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº. 4.756 – Cabo Branco - João
Pessoa/PB. 2 - CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram devidamente convocados de acordo
com os Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal
A União, nos dias 04, 07 e 08 de Outubro de 2008, conforme art. 124 da Lei Federal nº. 6.404/
76 (“Lei das S.A.”). 3 – PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital da
Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas, sendo: Estado da Paraíba, representado por seu procurador, Dr. Gilvandro
Almeida Ferreira Guedes, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o nº. 4200/PB,
CPF: 343.182.754-34, residente a Av. Frutuoso Dantas, 90, Cabo Branco, João Pessoa/PB
– Estado da Paraíba, designado mediante Portaria nº. 357/PGA, da Procuradoria Geral
Adjunta, datada de 14 de outubro de 2008; Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., represen-
tada por seu Procurador Dr. Vitor Calazans Baroni, brasileiro, casado, advogado, portador
da carteira de identidade nº. 103.183 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 079.650.557-
83, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
escritório à Praia de Botafogo, nº. 300, 12º andar, sala 1201, Botafogo, Cep: 22.250-040 e
Petrobras Gás S.A. – GASPETRO, representada por seu Procurador Dr. Gustavo Mano
Gonçalves, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 40.521, CPF:
532.452.377-15, domiciliado à Avenida República do Chile, 500 – 28º andar, Parte – Centro
– Rio de Janeiro/RJ; 4 - MESA: Presidente: Dr. Gustavo Mano Gonçalves, Secretário:
Gilvandro Almeida Ferreira Guedes; 5 - ORDEM DO DIA: 5.1 Deliberar sobre a eleição
do membro Titular do Conselho de Administração indicado pelo acionista Governo do
Estado; 5.2 Eleição de Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração; 5.3
Assinatura de Convênio entre a PBGÁS e a Petrobras S/A para realização de pesquisa de
satisfação de Clientes, em conformidade com recomendação do CONAD na 64ª reunião
realizada em 13/08/2008; 6 - DELIBERAÇÕES: As matérias constantes da Ordem do Dia
foram postas em discussão e votação, tendo os acionistas presentes tomado as seguintes
decisões, por unanimidade: 6.1 Conforme Artigo 9º, parágrafo 2º do Estatuto Social da
Companhia aprovar a indicação do acionista Governo do Estado para membro Titular do
Conselho de Administração, do Sr. Francisco de Assis Quintans, brasileiro, casado, na-
tural da Cidade de Sumé – PB, portador da carteira de Identidade nº. 163.179, expedida pela
SSP/PB, e inscrito no CPF sob o nº. 109.425.484-34, com endereço na Av. Epitácio Pessoa,
5000, Cabo Branco, João Pessoa – PB, para exercer o mandato até 29/04/2010, em subs-
tituição do Sr. Francisco Evangelista de Freitas; 6.1.1 O Conselheiro ora nomeado decla-
rou estar desimpedido dos crimes de que trata o d° 1 do artigo 147, da Lei 6.404/76 e não
estar sujeito aos demais impedimentos legais ao exercício do cargo para o qual foi eleito,
comprometendo-se a cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis; 6.2 Con-
forme o Artigo 9º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, eleger para Presidente
do Conselho de Administração por indicação do acionista Governo do Estado, o Sr. Fran-
cisco de Assis Quintans, acima qualificado; 6.2.1 Conforme o Artigo 9º, parágrafo 2º do
Estatuto Social da Companhia, eleger para Vice Presidente do Conselho de Administração
por indicação do acionista GASPETRO, o Sr. José Octavio Mendonça, brasileiro, econo-
mista, casado, natural da Cidade do Rio de Janeiro, portador da carteira de Identidade nº
01.970.109-3, expedida pelo DETRAN, e inscrito no CPF sob o nº 237.761.457-49, com
endereço na Av. Chile, 500, nº 500, 28º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, para exercer o
mandato até 29/04/2010; 6.3 Com base no Artigo 6º parágrafo 2º Inciso X do Estatuto Social
da Companhia, autorizar a Diretoria Executiva da PBGÁS assinar o Convênio Específico
com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, para realização de pesquisa de satisfação de
Clientes, em conformidade com recomendação do CONAD na 64ª reunião realizada em 13/
08/2008. 7 - FORMA DA LAVRATURA: A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos
ocorridos, de acordo com o parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76, tendo sido os
documentos numerados e autenticados pela mesa em cumprimento à determinação cons-
tante na alínea “a” do aludido dispositivo. 8 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
presentes. João Pessoa, 16 de Outubro de 2008. ESTADO DA PARAÍBA, MTISUI GÁS E
ENERGIA DO BRASIL LTDA, PETROBRAS GÁS SA – GASPETRO. Registrada sob o
nº 20090094271, em 24/03/2009.

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS (PBGÁS)
CNPJ - 00.371.600/0001-66

Av. Epitácio Pessoa, 4756 – Cabo Branco – João Pessoa/PB.
ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PA-
RAIBANA DE GAS – PBGÁS, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2009.
1 - DATA, HORA E LOCAL: 09 de Março de 2009 às 14h30min na Sede da PBGAS, situada
à Av. Epitácio Pessoa, 4756 na cidade de João Pessoa/PB.
2 - PRESENÇAS: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA Membro Suplente; RI-
CARDO ANTÔNIO CAVALCANTI ARAÚJO, Membro Efetivo; RENATO CASTRO DO
LAGO, Membro Efetivo, MANOEL DE DEUS ALVES, Membro Efetivo e GUARAY MAR-
TINS DE MEDEIROS Membro Suplente. Participaram também da presente reunião, duran-
te a apreciação e deliberação do item 01 da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal
da Companhia, Rossana Guerra de Souza, Rogério Afonso Ribeiro e Márcio Musso de
Góes.
3 – ORDEM DO DIA:
3.1. Apreciação e deliberação sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Finan-
ceiras e Proposta de destinação do lucro (P.DIREX 030/09), relativos ao exercício de 2008;
3.2. Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho para o exercício de 2009;
3.3. Apreciação e Deliberação sobre os estudos de reavaliação da construção da Planta
GLP/AR (Art. 13 inciso XIII);
3.4. Deliberação sobre assinatura do contrato de suprimento com a Petrobras na modalida-
de Firme Flexível;
3.5. Deliberação sobre a Política de Benefícios (P.DIREX 029/09);
3.6. Deliberar sobre interposição de ação de indenização por danos morais contra Ana
Flávia Paraguay;
3.7. Deliberar sobre interposição de ação judicial sobre o Proc. ICMS/FAIN;
3.8. Deliberação sobre Proposta de ampliação do limite de transação financeira eletrônica
de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) para R$ 5 Milhões;
3.9. Outros assuntos.
4 - DELIBERAÇÕES: A ordem do dia foi posta em discussão e votação, tendo os Conse-
lheiros presentes, por unanimidade, deliberado o seguinte: 4.1- Com base no disposto no
Artigo 13 inciso V do Estatuto Social da Companhia, aprovar: a) O Relatório da Administra-
ção relativo ao exercício de 2008; b) As Demonstrações Financeiras da Companhia relativas
ao exercício de 2008; e c) Proposta DIREX 030/09 de Distribuição dos Lucros, no valor de
R$ 5.618.420,00 (cinco milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte reais), cor-
respondente a 100% do Lucro a distribuir a título de dividendos, que serão pagos em 04
(quatro) parcelas iguais, nos meses de abril, julho, setembro e dezembro de 2009. Ato
contínuo, aprovar, por unanimidade, a convocação da Assembléia Geral Ordinária para o dia
24/03/2009. Os documentos ora aprovados serão devidamente rubricados pelos Conselhei-
ros presentes e encaminhados para deliberação do Conselho Fiscal e dos Acionistas. 4.2.
Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias deste Conselho para o exercício de 2009. 4.3
– Com base na deliberação do item 4.3 da 67ª reunião deste Conselho, realizada em 10/12/
2008, tomar conhecimento do Relatório de reanalise da construção da planta GLP+AR
apresentada pela DIREX, e deliberar pela alteração da decisão exarada no item 4.2 da 65ª
reunião deste Conselho realizada em 29/09/2008, que passa a ter a seguinte redação:
Postergar para o ano de 2011 a deliberação sobre a construção da planta GLP+AR e
recomendar a DIREX o monitoramento de preço do GLP bem como a readequação da
capacidade da planta em função da demanda e dos volumes a serem negociados com a
supridora Petrobras em 2010. O Relatório acima citado, após rubricado pelos Conselhei-
ros, vai para o arquivo da Companhia; 4.4 – Em conformidade com o item 4.1 da 67ª reunião
deste Conselho, realizada em 10/12/2008, e com base na proposta da Diretoria Executiva da
Companhia DIREX 031/09, aprovar: a) com base no Artigo 13 inciso XII do Estatuto Social
da Companhia, o contrato de compra e venda de gás natural na modalidade Firme Flexível
a ser celebrado com a Petrobras; b) Com base no Artigo 6º inciso X do Estatuto Social da
Companhia, aprovar o encaminhamento para deliberação dos Acionistas em Assembléia
Geral Extraordinária, com recomendação de aprovação, os contratos de compra e venda de
gás natural nas modalidades: Normas Gerais, Firme Flexível e Firme Inflexível, a serem
celebrados entre a Companhia e a Petrobras. Os documentos acima citados, após rubrica-
dos pelos Conselheiros, seguem para deliberação dos acionistas. 4.5 – Com base no
disposto no Art. 13 Inciso XI do Estatuto Social da Companhia, aprovar a Política de Bene-
fícios da Empresa, objeto da proposta DIREX 029/09. Os documentos acima citados, após
rubricados pelo Conselho, seguem para arquivo da Companhia; 4.6 – Com base no disposto
no Artigo 13 Inciso XV do Estatuto Social da Companhia e ancorado na Proposta DIREX 032/
09, autorizar a Diretoria Executiva o ingresso em juízo de ação por danos morais, se cabível,
e outros, contra a Sra. Ana Flávia Paraguay; 4.7 - Com base no disposto no Artigo 13 Inciso
XV do Estatuto Social da Companhia e ancorado na Proposta DIREX 033/09, autorizar a
Diretoria Executiva o ajuizamento de ação de nulidade do auto de infração, Nº
93300008.09.00000388/2007-60 emitido pela Secretaria Estadual da Receita, decorrente do
Convênio ICMS/FAIN celebrado entre esta empresa e o Governo do Estado; 4.8 - Ratificar
decisão da Diretoria Executiva em Reunião  Nº 235/08 de 17/11/08, que ampliou o limite de
movimentação financeira eletrônica junto ao Banco do Brasil para o valor de  R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais); 4.9 – Outros assuntos: Tomar conhecimento  do 1º Termo de
aditamento do Convênio, assinado entre a Companhia e a Petrobras, objetivando a realiza-
ção de pesquisa de satisfação do cliente, que, com base no item 5.2 do referido Convênio,
o seu prazo de vigência fica alterado de 180 para 270 dias. Ato contínuo aprovar o encami-
nhamento do referido Termo de Aditamento para ratificação da Assembléia Geral dos Aci-
onistas.
FORMA DA LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após
lida e achada conforme vai assinada pelos Conselheiros presentes. João Pessoa 09 de março
de 2009. RICARDO ANTÔNIO CAVALCANTI ARAÚJO, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA
MESQUITA, GUARAY MARTINS DE MEDEIROS, RENATO CASTRO DO LAGO, MA-
NOEL DE DEUS ALVES. Registrada na JUCEP sob o nº 20090094263, em 24/03/2009.
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“Paraíba, terra amada”

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CNPJ: 02.963.523/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL

Responsável: DEIVISON BARROS DE SOUZA
CPF/CGC: 073.422.014-64
Título: Nota Promissória; Valor R$ 7.152,80
Protestante: BANCO FINASA S/A.
Apresentante: NOTARIAL CAPTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
Protocolo.: 2009   -   0000215

Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, intimo a pessoa física acima
citada a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a rua
Travessa do Fórum s/n,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo de 03(três) dias, sob  pena de
ser o referido Título Protestado na forma da LEI.

Caaporã-PB, 24 de Março de 2009.
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

ESTADO DA PARAÍBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO –

TOMADA DE PREÇOS Nº 2009.01.10.1
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cava-

los-PB. torna público o Resultado da Fase de Habilitação e do Julgamento da Tomada de
Preços nº 2009.01.10.1, que em por objeto a Construção de 112 (cento e doze) Cister-
nas de Placas com capacidade para armazenar 16.000 litros d’água.

Empresas Habilitadas: INPREL INDÚSTRIA DE PRÉMOLDADOS E CONS-
TRUÇÃO CIVIL LTDA, MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, BEZERRA &
FILHOS LTDA e PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Empresas Inabilitadas: D Y CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
FMS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e TERRACON TERRAPLENAGEM E CONSTRU-
ÇÕES LTDA.

Empresa Vencedora: INPREL INDÚSTRIA DE PRÉMOLDADOS E CONSTRU-
ÇÃO CIVIL LTDA

Valor da Proposta Vencedora: R$ 307.080,70
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - PB, 20 de março de 2009.

AUDERI TEODORO DE SOUSA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO –
TOMADA DE PREÇOS Nº 2009.01.10.1
Objeto: Construção de 112 (cento e doze) Cisternas de Placas com capacida-

de para armazenar 16.000 litros d’água.
Origem: Processo Licitatório
Modalidade: Tomada de Preços
Nº do Processo: 2009.01.10.1
Contratante: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Contratada: Inprel Indústria de Pré Moldados e Construção Civil Ltda
Valor do Contrato: R$ 307.080,70 (trezentos e sete mil, oitenta reais e setenta centavos)
Forma de Pagamento: Parcelado conforme medições
Prazo de Execução: 120 dias
Data da Assinatura do Contrato: 17 de março de 2009.
Assina pela Contratante: Sebastião Pereira Primo – Prefeito
Assina pela Contratada: Wladimy Oliveira de Almeida – Sócio-Gerente.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - PB, 20 de março de 2009.
AUDERI TEODORO DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO –
TOMADA DE PREÇOS Nº 2009.02.19.1
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cava-

los - PB, torna público o Resultado da Fase de Habilitação e do Julgamento da Tomada de
Preços nº 2009.02.19.1, que em por objeto a Construção de 24 (vinte e quatro) unidades
habitacionais para o controle de doença de Chagas – Padrão FUNASA.

Empresas Habilitadas: PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, IN-
PREL INDÚSTRIA DE PRÉMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e META EM-
PREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.

Empresas Inabilitadas: MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empresa Vencedora: META EMPREENDIMENTOS  E SERVS. DE LOC. DE MÃO

DE OBRA LTDA
Valor da Proposta da Vencedora: R$ 390.501,05

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - PB, 20 de março de 2009.
AUDERI TEODORO DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO –
TOMADA DE PREÇOS Nº 2009.02.19.1
Objeto: Construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais para o controle de

doença de Chagas – Padrão FUNASA.
Origem: Processo Licitatório
Modalidade: Tomada de Preços
Nº do Processo: 2009.02.19.1
Contratante: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Contratada: Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda
Valor do Contrato: R$ 390.501,50 (trezentos e noventa mil, quinhentos e um reais e

cinqüenta centavos)
Forma de Pagamento: Parcelado conforme medições
Prazo de Execução: 120 dias
Data da Assinatura do Contrato: 17 de março de 2009.
Assina pela Contratante: Sebastião Pereira Primo – Prefeito.
Assina pela Contratada: Francisca Rodrigues Viana da Silva – Sócia-Gerente.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 20 de março de 2009.
AUDERI TEODORO DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação,

sediada na Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 16:30 horas do dia 15 de
Abril de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição parcelada de condicionadores de ar. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 24 de Março de 2009

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PUBLICADO NO DOE DE: 24.03.09
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2009

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, especializada na área de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos deste Município. LICITANTE
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: Construtora Mar-
quise S.A - Valor: R$ 18.826.857,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a
Comissão Permanente de Licitação, Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no
horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 31 de Março de 2009
JOSÉ LUIZ SOBRINHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 16 de
Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de tintas para demarcação viária. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informa-
ções: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 31 de Março de 2009
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2009
A CPL da Prefeitura de Desterro – PB, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos

interessados a Tomada de Preços nº. 003/2009, do tipo Menor Preço por Itinerário, objetivando
Contratação de transportadores autônomos, pessoas físicas, para efetuarem o transporte
escolar. Data de Abertura: 17/04/2009 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura
de Desterro, situada à Rua Cônego Florentino, nº. 01, centro – Desterro - PB. Maiores informa-
ções através do telefone (83) 3473 - 1171, no horário das 08:00 às 12:00.

Desterro - PB, 30 de março de 2009.
João Batista B. Queiroz

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO - PB
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2009
A CPL da Prefeitura de Desterro – PB, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos

interessados a Tomada de Preços nº. 004/2009, do tipo Menor Preço por item, objetivando a
Locação de Veículos. Data de Abertura: 22/04/2009 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede
da Prefeitura de Desterro, situada à Rua Cônego Florentino, nº. 01, centro – Desterro - PB.
Maiores informações através do telefone (83) 3473 - 1171, no horário das 08:00 às 12:00.

Desterro - PB, 30 de março de 2009.
João Batista B. Queiroz

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2009
A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Perma-

nente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará
realizar no dia 16 de abril de 2009, às 09 h (nove horas), Tomada de Preços objetivando à
LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA, EQUIPADO COM ESCARIFICADOR, PARA SER UTI-
LIZADO NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS,
BEM COMO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS E PEQUENAS BARRAGENS NA
ZONA RUAL DO MUNICÍPIO.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), à Rua
Esplanada Bom Jesus, s/n, Município de Boa Vista – PB, na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, no horário de 08 às 11 horas.

Boa Vista - PB, 31 de março de 2009.
KÉZIA SILMARA COSTA FARIAS BARBOSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Aviso de Rescisão contratual.

CONTRATO Nº 098/2007.
O Município de São Francisco comunica a empresa CBM – Construções Ltda, CNPJ nº

06.148.344/0001-29, que pretende rescindir o contrato nº 098, de 27 de junho de 2007, nos termos
do Art. 78, III e V, da Lei 8.666/93, para tanto, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para,
querendo, apresentar justificativa legais do não cumprimento do referido contrato, em obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto na alínea “e” do art. 109,
da Lei nº 8.666/93, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades legais.

São Francisco, 31 de março de 2009.
José Rofrants Lopes Casimiro

Prefeito de São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2009
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, torna
público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº. 010/2009, realizado no dia 30/03/2009 às 15h00min horas, que tem por objeto Contra-
tação de empresa prestadora de serviços móvel pessoal (SMP), para prestação de serviços de
telefonia móvel local com cobertura de rede no município de Monteiro – PB foi declarada
DESERTA, em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.
Licitação Deserta.

Monteiro-PB, 31 de março de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2009
A Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro Oficial abaixo transcrito, TOR-

NA PÚBLICO e COMUNICA aos interessados a REPUBLICAÇÃO do Pregão Presencial nº.
010/2009, que tem por objeto a Contratação de empresa prestadora de serviços móvel pessoal
(SMP), para prestação de serviços de telefonia móvel local com cobertura de rede no município
de Monteiro – PB, Data da realização: 15 de abril de 2009 às 10:00 horas (horário local). Cópia
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da
Prefeitura de Monteiro, situada à Avenida Olimpio Gomes, 22, 1º andar, centro, no horário de
expediente. Outras informações através do tel.: (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 31 de março de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PARAIBAN CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A.
EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

CNPJ-MF Nº 09.361.361/0001-38
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EXTRATO – Art. 130, § 3º, da Lei nº 6.404/76
HORA, DATA E LOCAL: 10:00 (dez) horas do dia 27 de março de 2009, na Avenida

Epitácio Pessoa, 1457 – 3º Andar – Bairro dos Estados – João Pessoa – PB.
CONVOCAÇÃO: Edital publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no jornal

local “A União”, em suas respectivas edições dos dias 19, 20 e 21 de março de 2009.
“QUORUM”: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante,

presentes os Senhores Ariano Wanderley da Nóbrega Cabral de Vasconcelos, Procurador
Geral Adjunto do Estado da Paraíba - Representante do Acionista Estado da Paraíba e Valdir
Serrano de Andrade - Acionista. Compareceram, ainda, Francisco Orengo Filho - Liquidante da
Sociedade e José Virgolino de Alencar – Representante do Conselho Fiscal.

MESA DIRETORA: Presidente: Francisco Orengo Filho e Secretário: Valdir Serrano de
Andrade.

DELIBERAÇÕES: Aprovação da prestação de contas dos atos e operações praticados
no exercício de 2008 e do balanço do estado da liquidação da Sociedade, consubstanciados
na apresentação dos seguintes documentos:

a) relatório do exercício de 2008, no qual se fez constar, além de breve histórico da
Sociedade, os atos e operações praticados no exercício; e

b) balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício de 2008, acom-
panhados de Parecer do Auditor Independente e de Parecer do Conselho Fiscal, em que se
demonstra, contabilmente, o estado da liquidação da sociedade.

Extraído do original lavrado às folhas 25 verso a 27, do “Livro de Atas de Assembléias
Gerais” da PARAIBAN CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA.

João Pessoa, 27 de março de 2009
VALDIR SERRANO DE ANDRADE

Secretário
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“Paraíba, terra amada”

O brasileiro Rubens
Barrichello comemora os
holofotes em volta dele e da
Brawn GP neste início de
temporada e mostra que não quer
parar por aí. Apesar de manter a
cautela sobre título, o piloto avisa

"Barrichello diz
que equipe vai
seguir vencen-
do

Torcida quer
um futebol
de verdade

No “dia da mentira” a expectativa é que a seleção
volte a se exibir como pentacampeã e não encontre
dificuldades para vencer o lanterna Peru no Beira Rio

Geraldo Varela
EDITOR DE ESPORTE

o tradicional “dia da
mentira”, a torcida bra-
sileira espera que a equi-

pe de Dunga pratique um fute-
bol de verdade,  hoje à noite, a
partir das 22h10, no estádio Bei-
ra Rio, em Porto Alegre-RS, bem
diferente daquele mostrado no
último domingo diante do Equa-
dor, no empate de 1 a 1, onde a
seleção optou pela retranca e le-
vou um grande sufoco dos equa-
torianos que só não venceram a
partida graças as milagrosas
defesas do goleiro  Júlio César.

O jogo desta noite pelas eli-
minatórias sul-americanas da
Copa de 2010 é de fundamen-
tal importância para o Brasil
que busca sair da incomôda
quarta colocação. Se não ven-
cer o lanterna Peru - veja a clas-
sificação  ao lado - corre ainda
o risco de perder a posição caso
o Uruguai vença.

O confronto desta noite é o de
número 84 na história  entre as
duas seleções. Até agora foram
26 vitórias, 9 empates e 3 der-
rotas da Seleção Brasileira.

Brasil marcou 80 vezes e so-
freu 27 gols. O primeiro jogo foi
realizado em Buenos Aires, no
Sul-Americano de 1936, no dia
27 de dezembro, com vitória

brasileira por 3 a 2. Para se ter
ideia da fragilidade do adversá-
rio, em 11 jogos só apenas uma
vitória contra seis derrotas e
quatro empates. Esse retrospec-
to negativo dos peruanos não
chega a animar o técnico Dunga
que prevê dificuldades.

Na última partida, válida
pelas Eliminatórias e disputa-
da em Lima houve empate de 1
a 1, num jogo bem difícil.

Para ele, não existe mais jogo
fácil e o Peru vai buscar fazer a
sua melhor apresentação. So-
bre a escalação de Kaká ou Ro-
naldinho Gaúcho, o técnico não

O goleiro Júlio César, titular
absoluto na era Dunga, mostra
cada vez mais que caminha para
ser o goleiro do Brasil na Copa
do Mundo de 2010, na África do
Sul. Com defesas espetaculares,
vem conquistando a confiança
de torcida e comissão técnica.

Em Porto Alegre, local da
partida de hoje com o Peru, Jú-
lio César é um dos mais procu-
rados pelos torcedores ao lado
de Kaká, Ronaldinho e Robi-
nho. Todos querem saber um
pouco mais sobre o arqueiro.

A imprensa o exalta e o isen-
tou de culpa em exibições irre-
gulares da seleção no ano passa-
do. Resta saber se algum outro
goleiro terá a oportunidade de
desbancar Júlio César até junho
de 2010, quando começa o Mun-
dial. No que depender de Dunga
e da torcida, a vaga já é dele.

No domingo (29), foi o melhor
da seleção no empate por 1 a 1
com o Equador, em Quito. Não
fosse ele e o Brasil poderia ter
levado uma goleada histórica na
altitude de Quito. Após o jogo,
perguntado sobre o bom mo-
mento, manteve a humildade.

"É gratificante ouvir todas

essas vozes que dizem que sou
o melhor do mundo. Não me
preocupo e não corro atrás dis-
so", disse o goleiro, que teve in-
terrompida uma série de cinco
partidas sem sofrer gols pelas
Eliminatórias.

Na Inter de Milão, o sucesso é
o mesmo. Conquistou os três
últimos campeonatos italianos
e está perto do tetra. É a base de
uma defesa sólida, uma das
melhores da Europa. Ganhou
até música especial dos torce-
dores em homenagem a seus
"milagres".
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Brasil x Peru

vê maiores problemas em op-
tar por um ou outro ou mesmo
os dois na partida.

Kaká não participou do jogo
em Quito por estar se recupe-
rando de uma contusão. Já Ro-
naldinho não fez uma boa par-
tida e recebeu inúmeras críti-
cas da imprensa.

Na entrevista coletiva que
deu na última segunda-feira
Dunga fez questão de frisar que
o fato de Ronaldinho ser de Por-
to Alegre não tem a nada a ver
com a definiação da equipe,
dando a entender que o gaúcho
pode ser sacado da equipe.

N

Kaká participou de treinamento e nada sentiu. Sua escalação contra o Peru depende apenas do técnico Dunga

Júlio César é o jogador mais
assediado pelos gaúchos

Como na seleção, Júlio César
brilha também na Inter de Milão
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    TIME PG J V E D GP GC SG#
1º Paraguai 23 11 7 2 2 18 8 10

2º Argentina 19 11 5 4 2 17 7 10

3º Chile 19 11 6 1 4 17 14 3

4º Brasil 18 11 4 6 1 16 5 11

5º Uruguai 16 11 4 4 3 21 10 11

6º Colômbia 14 11 3 5 3 6 8 -2

7º Equador 13 11 3 4 4 13 18 -5

8º Venezuela 10 11 3 1 7 12 22 -10

9º Bolívia 9 11 2 3 6 13 24 -11

10º Peru 7 11 1 4 6 6 23 -17

#JOGOS DE HOJE
16h30 Bolívia x  Argentina Hernando Siles La Paz

18h20 Equador x  Paraguai Olímpico Atahualpa Quito

20h10 Chile x  Uruguai Nacional (CHI) Santiago

22h10 Brasil x  Peru Beira-Rio Porto Alegre



EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Andressa Oliveira
é destaque em SP

Paraibana vence festival disputado na capital paulista com a marca de 49,95m e
comprova a sua boa fase. Ela busca índice para disputar o Mundial da Alemanha

que sua escuderia tem potencial
para vencer várias corridas este ano.
"O carro é ótimo e tem chances de
ganhar o título. A única coisa é que
temos um time bem menor - bem-
preparado, mas com apenas alguns
poucos testes nas costas. Portanto,
é muito cedo dizer que temos tudo
na mão", disse Barrichello, em
entrevista à revista Autosport. Ele
acha que a Brawn vai vencer muitas
corridas este ano.

O lateral direito Nino Paraíba
vai desfalcar o Sousa no jogo do
próximo domingo contra o
Internacional, no Almeidão. Ele
levou o terceiro cartão amarelo
na vitória de 2 a 1 sobre o
Botafogo, sábado passado.

"Nino desfalca o
Sousa no jogo
contra o Inter

R$ 24.907,00
Foi a renda do jogo
Treze 2 x 1
Internacional, sábado
passado, no PV, a
maior da rodada. O
público chegou a
3.566 pagantes

“
Douglas Gomes,
DIRETOR TÉCNICO DA FPF

O Campeonato está
equilibrado e
despertando o
interesse do torcedor”

Alegando deficiência técnica, a
diretoria do Botafogo resolveu
dispensar o atacante Fredson que,
inclusive, já estava treinando em
separado do grupo desde a semana
passada. O jogador trata apenas da
rescisão de contrato e deve disputar
a Segunda Divisão pelo Paraíba.

"Bota dispensa o
atacante Fredson

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Os santos da seleção

Auto Esporte
A diretoria do Auto Es-

porte Clube apela aos tor-
cedores da Grande João Pes-
soa para participarem do
grande Festival de Prêmios
que acontece no próximo
domingo, (5), na sede social
do clube, no bairro de Man-
gabeira. No evento, vários
prêmios serão sorteados,
entre eles, um computador.
O Auto Esporte Clube vai
disputar este ano a Segun-
da Divisão do Campeonato
Paraibano visando uma
das três vagas na elite do
Estadual de 2010.

Destruição
Quem comparecer a Mara-

vilha do Contorno, Centro de
Treinamento do Botafogo,
terá motivos de sobra para
criticar toda a diretoria da
equipe botafoguense. Nunca
se viu um patrimônio tão
abandonado como antes. O
mato tomou conta dos cam-
pos de futebol onde o time
treinou por vários anos.
Muros destruídos, animais
transitando normalmente
pelo local, além de vândalos
serem vistos com frequência.
As equipes de base (infantil,
juvenil e juniores) treinam
em campo de barro próximo
ao Almeidão. Que vergonha.

No passado tivemos São Marcos, São Tafarel, São Ro-
gério, São Leão...Atualmente temos São Júlio. Mais uma
vez o Brasil inteiro estará de olhos atentos, hoje à noite,
para o desempenho da nossa Seleção Brasileira principal
de futebol. Se os “homens” de Dunga jogarem como jo-
garam no último domingo contra o Equador, mais uma
vez o grande nome da partida será o goleiro Júlio César,
que foi o melhor atleta em campo. Tudo bem que a sele-
ção enfrenta hoje a fraca e lanterna seleção do Peru, po-
rém, pelo futebol que o time tem apresentado, qualquer
resultado negativo não será surpresa alguma. Desde que
assumiu a equipe, Dunga não tem correspondido ao car-
go, perdoe-me os fanáticos torcedores, mas, pegou a se-
leção em primeiro lugar do ranking e hoje a mesma en-
contra-se em quinto. Nos salve São Júlio Cesar!.

CSP x Femar
Poucos sabem, mas no embate entre Josivaldo (CSP) e Ferrei-

ra (Femar, ex-CSP), deu o novo presidente do Centro Sportivo
Paraibano. Severino Ferreira, fundador do CSP teve a maior
frustração da sua vida. Seu time, o recém-fundado e filiado à
Federação Paraibana de Futebol foi humilhado pelo CSP no
Campeonato Paraibano de Futebol Juvenil. O Femar foi golea-
do por 8x0, em partida realizada no estádio Juracizão, em Man-
dacaru. Coisas do nosso futebol...

Em Campina
A secretária executiva Raquel Souto Maior (Juventude, Es-

porte e Lazer) confirmou na segunda-feira (30), que estará pre-
sente na sessão especial na Câmara Municipal de Campina
Grande, que discutirá sobre a nova capacidade de espectado-
res no estádio Governador Ernani Sátiro (Amigão) depois da
implantação dos assentos. A sessão será na próxima terça-fei-
ra, (7) e tem a propositura da vereadora Daniela Ribeiro.

Lançamento de disco

Andressa Oliveira
conquistou, num espaço
de oito dias, duas
medalhas de ouro no
lançamento de disco

Marcos Lima
REPÓRTER

paraibana Andressa Oliveira de
Morais, 19 anos, mostrou no últi-
mo fim de semana, porque é a me-

lhor do país no lançamento de disco. Das
10 melhores atletas do país, ela subiu no
lugar mais alto do pódio durante o 1º Fes-
tival de Atletismo promovido pela Fede-
ração Paulista de Atletismo, que ocorreu
no estádio Ícaro de Castro, em Ibirapuera,
São Paulo. Sua marca foi 49,95m, ou seja,
4m62cm a mais do que a segunda coloca-
da Renata Rezende de Figueiredo (45,33).

Este foi o segundo pódio de Andressa
Oliveira em uma semana. No domingo
(22), ela lançou o disco a uma distância
de 49,44m, ganhando a medalha de ou-
tro também em evento promovido pela
Federação Paulista de Atletismo, sob a
supervisão da Confederação Brasileira de
Atletismo.

Atleta da equipe Rede Atletismo, An-
dressa Morais continua em busca de ín-
dices para o Campeonato Mundial de
Atletismo, que ocorrerá em Berlim, bem
como os Campeonatos de Menores e Pan-
Americano, ambos na Itália no segundo
semestre deste ano.

Número 1 no Brasil na categoria Juve-
nil, Andressa está há dois anos na equipe,
sendo uma das principais atletas do clu-
be. O torneio realizado pela Federação
Paulista de Atletismo teve validade como
a Etapa do Campeonato de Lançamentos
e Arremessos de peso do estado de São
Paulo. Atualmente, a melhor marca de
Andressa no lançamento de disco é de
50,32m, índice este que lhe levou no ano
passado ao Campeonato Mundial de Atle-
tismo. Andressa Oliveira é terceira e sexta
colocada no Campeonato Brasileiro Cai-
xa de Atletismo Sub-23, quando compe-
tiu com atletas de 23 anos de idade.

A

  ORTILO ANTÔNIO

DIVULGAÇÃO
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“Paraíba, terra amada”

Paraíba brilha na Copa de Karatê
Estado se consagra na competição nordestina disputada em Campina Grande e atletas conquistam 32 medalhas de ouro com o primeiro lugar geral

O Serviço Social da Indústria
(Sesi), seccional Paraíba, conti-
nua com as inscrições abertas
para o XIX Jogos Industriários
do Estado, cuja abertura está
programada para o dia 9 de
maio. As inscrições acontecem
até o próximo dia 17 em todos
os Centros de Atividades do
Sesi. As disputas ocorrerão em
15 modalidades esportivas. Os
campeões representarão o Es-
tado nos Jogos Regionais pro-
gramados para o mês de no-
vembro, na cidade de Maceió,
em Alagoas.

De acordo com Josevaldo Lo-
pes, coordenador de Esportes

Marcos Lima
REPÓRTER

Paraíba se sagrou cam-
peã geral da 1ª Copa
Nordeste de Karatê,

que ocorreu no fim de semana
nas dependências do Sesi Clu-
be do Trabalhador, na cidade
de Campina Grande. Cerca de
350 atletas, representando os
estados da Paraíba, Pernambu-
co, Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Alagoas, Maranhão, Piauí,
Sergipe e Bahia participaram
da competição.

O Estado esteve representado
por 100 caratecas vinculados as
entidades convidadas e interes-
sadas (federações ou associações
DO-JO) dos estilos Shotokan,
Shorin-Ryu, Goju-Ryu, Shito-
Ryu e Uechi-Ryu, além da par-
ticipação dos pessoenses Kle-
verson Nascimento Ribeiro, Fe-
lipe Chagas Soares, Sávio Xavi-
er da Silva e Mateus Chagas,
juntamente com o seu treinador,
professor Marcondes Laurenti-
no Santos, todos campeões do
mundo de Artes Marciais, faça-
nha ocorrida no ano passado na
Argentina.

No total, a Paraíba conquis-
tou 32 primeiros lugares (tro-
féus de ouro). Em segundo lu-
gar ficou a Federação Pernam-
bucana de Karatê, com 21 títu-
los de campeões (ouro). Somente
os campeões mundiais de Artes
Marciais (Kleverson Nascimen-
to Ribeiro, Felipe Chagas Soa-
res, Sávio Xavier da Silva e Ma-
teus Chagas) ganharam cinco
troféus de ouro, dois de prata e
um de bronze.

A 1ª Copa Nordeste de Karatê
abriu as atividades deste esporte
na Paraíba este ano. O presidente
da Federação de Karatê da Paraí-
ba, Luiz Acácio da Silva disse que
todos os praticantes tiveram a
oportunidade de disputar e ga-
nhar por merecimento, troféus de
acordo com sua colocação.

Marcondes Laurentino, técni-
co dos caratecas campeões do
mundo informou ontem que a
competição foi de alto nível e os
atletas todos demonstraram,
dentro do tatame, potencial de
vencedores. O evento foi consi-
derado o mais importante do
Nordeste e um dos maiores do
Brasil. A Copa Nordeste de Ka-
ratê teve a participação de gran-
des nomes deste esporte em
âmbito nacional, alguns deles
com referências internacionais.

do Sesi, os Jogos Industriários
2009 serão realizados em João
Pessoa, Campina Grande,
Bayeux, Rio Tinto, Guarabira,
Patos e Sousa. Estima-se que
cerca de 1.200 trabalhadores na
indústria e mais de 35 empre-
sas participem da competição.
“Para participar dos Jogos do
Sesi as empresas devem ser
contribuintes do sistema in-
dústria na Paraíba”, disse Jo-
sevaldo.

Na competição deste ano, a
Coordenação de Esportes do
Sesi voltou as modalidades de
damas, dominó, futvôlei, futsal-
máster, sinuca, celotex (jogo de

botão), além da inclusão do fut-
sal feminino. “Resolvemos co-
locar estas modalidades a pe-
dido de muitas empresas”, jus-
tificou Josivaldo Lopes, acres-
centando que “a essas modali-
dades esportivas somam-se
futebol de campo, futsal, vôlei
de quadra, vôlei de areia, nata-
ção, atletismo, tênis de mesa,
tênis de quadra e xadrez”, afir-
mou.

Além das inscrições estarem
sendo feitas em todos os Cen-
tros de Atividades do Sesi, ou-
tras informações poderão ser
obtidas através dos telefones
2108.8680 ou 8815.5563.

Sesi inscreve empresas até o dia 17
Jogos Industriários

Aldeone diz que
Reginaldo Souza
não deixa time
após o acidente

O presidente do Sousa, Aldeo-
ne Abrantes informou ontem
que o treinador Reginaldo Sousa
continua cada vez integrado a
equipe e que, nesta quinta-feira
(2), volta a comandar os treina-
mentos do clube, para, na sexta-
feira, viajar à Capital onde fica-
rá concentrado no sentido de en-
frentar o Internacional pela
quinta rodada do segundo tur-
no do Campeonato Paraibano de
Futebol Profissional da Primei-
ra Divisão.

Reginaldo Sousa  atropelou e
matou uma pessoa na PB-361
na noite de domingo (29), na es-
trada que liga a cidade de Itapo-
ranga a Conceição. O acidente
aconteceu por volta das 18h30.
A vítima, o cabeleireiro Sebas-
tião Leite chegou a ser socorri-
da, mas não resistiu aos feri-
mentos e morreu. “Colocamos
a Assessoria Jurídica do time à
disposição do nosso treinador.
Ele vai se apresentar na polícia
e não vemos razões para prisão.
Foi uma fatalidade. Assim que
atropelou o motoqueiro, ele
prestou socorro”,  disse Aldeo-
ne.

O técnico Reginaldo Souza
seguia em um Fiat Uno de cor
vinho (a placa não foi informa-
da) saindo da cidade de Itapo-
ranga, no sentido Boa Vista,
quando se chocou contra a
moto conduzida pelo cabelei-
reiro Sebastião Leite de Melo,
36 anos, que seguia no sentido
contrário, com destino a cida-
de de Conceição.

De acordo com Aldeone
Abrantes,  os rumores de que o
treinador Reginaldo Sousa se-
ria dispensado do comando téc-
nico da equipe são apenas boa-
tos. “De forma alguma. Ele tem
contrato com o Sousa e dará
continuidade ao trabalho que
vem dando certo. Sábado, com
certeza, estará comandando o
time contra o Internacional, no
estádio Almeidão, em João Pes-
soa”, comentou o presidente do
“dinossauro”.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Atletas paraibanos exibem orgulhosos os troféus conquistados no fim de semana pela Copa Nordeste de Karatê
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CBF vai gerir disputa da Série B

A
Presidente da Futebol Brasil e Associados contesta acordo firmado e vai brigar na justiça para administrar a competição que tem 20 clubes

CBF é a nova respon-
sável pela administra-
ção da Série B do Cam-

peonato Brasileiro que começa
no dia oito de maio. A entidade
anunciou na noite de segunda-
feira (30) que rompeu o contra-
to que mantinha com a Futebol
Brasil Associados (FBA), que
vinha gerindo a competição
desde 2002. Os motivos para o
fim da parceria ainda não fo-
ram divulgados oficialmente.

O presidente da FBA, José
Neves Filho, mostrou surpre-
sa com o ocorrido. Além de ne-
gar ter sido informado oficial-
mente, o dirigente mostrou in-
dignação com o fato.

"Eu não sei a razão e não vi
nenhum motivo para a ruptu-
ra, pois a FBA vinha em uma
crescente. Estou aguardando
algum comunicado para tomar
uma providência, pois temos
contrato com a CBF até 2010",
afirmou Neves Filho, que ain-
da usou os outros acordos co-
merciais que possui como ar-
gumento contra o fim da par-
ceria com a entidade que co-
manda o futebol brasileiro.

"Temos contratos com a
Nova Schin, com a Penalty, e
muitos outros para as placas
de publicidade estática. Ai que
está o grande nó. Estou espe-
rando algum comunicado para
entender o porquê desta deci-
são unilateral".

Segundo comunicado emiti-
do pela CBF, por meio do seu
site oficial, a ruptura com a FBA
aconteceu após uma reunião
entre dirigentes dos 20 clubes
participantes da Série B deste
ano, além do presidente da en-
tidade, Ricardo Teixeira, do di-
retor técnico Virgílio Elísio e
ainda do diretor da Globo Es-
portes, Marcelo Campos Pinto.

Ainda de acordo com a mes-
ma nota, a reunião serviu para
que a CBF fosse instituída como
a única gestora da Série B, além
de os clubes e a Globo assina-
rem a cessão dos direitos de
transmissão do torneio.

"Tenho muito o que falar so-
bre isso, mas muito mesmo. Vai
dar repercussão. Mas só posso
falar quando for comunicado.
Ninguém me disse nada e, por
enquanto, sou o gestor comer-
cial da Série B", completou o
presidente da FBA.

Depois da declaração do téc-
nico José Mourinho que David
Beckham só pensava em di-
nheiro, o astro inglês aparece
liderando o ranking dos joga-
dores mais bem pagos do mun-
do. Com R$ 99,4 milhões com
salário e uso de sua imagem
por ano, o atleta encabeça a lis-
ta dos milionários no futebol,
desbancando outras estrelas
como Kaká, principal jogador
do Milan e companheiro de
time, tendo o dobro do fatura-

mento anual com relação ao
brasuca, segundo a revista
francesa "France Football".

Líder do ranking pela quarta
vez desde 1999, Beckham supe-
rou Lionel Messi que recebe  R$
87,7 milhões e Ronaldinho Ga-
úcho com R$ 60,1 milhões. O in-
glês já liderava esta classifica-
ção no ano passado, com 95 mi-
lhões de reais). Ronaldinho era

Decisão polêmica

David Beckham é o jogador mais bem pago do mundo
o segundo colocado em 2008,
mas foi desbancado por Messi
este ano. Já Cristiano Ronaldo,
do Manchester United recebe
por ano R$ 56,1 milhões contra
R$ 52,1 milhões de Thierry Hen-
ry do Barcelona. O outro brasi-
leiro que aparece na lista dos 10
mais bem pagos é Kaká, do Mi-
lan, que ganha R$ 46,3 milhões
e ocupa a sexta posição. Entre
os técnicos com cerca de 38 mi-
lhões de reais, o brasileiro Luiz

Campinense e Guarani são os novos integrantes do Campeonato Brasileiro da Série B que agora será toda administrada pela CBF e começa em maio

Pelo 2º ano consecutivo o inglês
David Beckham é mais bem pago

C.Ronaldo, do Manchester
aparece em quarto lugar

O argentino Lionel Messi figura
também na lista dos bem pagos

DIVULGAÇÃO

1º  David Beckham (Milan):

R$ 99,4 milhões

2º  Lionel Messi (Barcelona):

R$ 87,7 milhões

3º  Ronaldinho (Milan):

R$ 60,1 milhões

4º  Cristiano Ronaldo (Manchester United):

R$ 56, 1 milhões

5º  Thierry Henry (Barcelona):

R$ 52, 1 milhões

6º  Kaká (Milan)

R$ 46, 3 milhões

7º  Zlatan Ibrahimovic (Inter Milão):

R$ 43 milhões

8º  Wayne Rooney (Manchester United):

R$ 41, 4 milhões

9º  Frank Lampard (Chelsea):

R$ 39,8 milhões

10º  John Terry (Chelsea):

R$ 36 milhões

OS 10 MAIS BEM PAGOS

RANKING #

Felipe Scolari figura no primei-
ro lugar do ranking dos treina-
dores, graças à polpuda indeni-
zação recebida por seu afasta-
mento do Chelsea.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

FOTOS: REPRODUÇÃO



Bruno e Marrone mostram
novo disco na internet

‘De Volta aos Bares’, novo álbum da dupla Bruno e Mar-
rone, estará disponível aos internautas na internet, na ma-
nhã de amanhã. O novo disco da dupla, que vem ganhando
espaço no cenário sertanejo nacional e se tornando referên-
cia no gênero, é uma homenagem ao seu início de carreira.
Assim como diversos outros músicos, antes da fama, Bru-
no e Marrone se iniciaram nos palcos tocando em bares. Na
lista dos artistas mais ouvidos do Terra Sonora, a dupla
Bruno e Marrone aparece atualmente na oitava posição.

A penicilina
cura os
homens, mas é
o vinho que os
torna felizes

Alex Fleming,
 CIENTISTA
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Joanna abrirá temporada
do Projeto Seis e Meia
Show terá participação do cantor e compositor

paraibano Amandi Cortez, em João Pessoa. 19

" Mostra reúne imagens de
Santiago de Compostela
Exposição registra as aventuras de peregrinos. 18

x

JOÃO PESSOA, QUARTA-FEIRA,
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MinC quer
      o fim da
LEI ROUANET

“

Lilla Ferreira
REPÓRTER

Lei Rouanet (nº 8.313/91), principal
fonte de recursos para a cultura do
país, está na mira do Ministério da

Cultura (MinC). A intenção é alterar o atual
modelo, e criar um novo mecanismo de in-
centivo que possa corrigir as eventuais dis-
torções. A intenção é dinamizar e democra-
tizar o acesso, através da criação do Pro-
grama de Fomento e Incentivo à Cultura
(Profic).

De acordo com informações do MinC, nes-
ses 18 anos da Lei Rouanet, através do meca-
nismo da renúncia, só 10% dos recursos em-
pregados nos projetos culturais foram da ini-
ciativa privada. O que significa dizer que a
lei criada para captar recursos da iniciativa
privada está praticamente trabalhando com
dinheiro público

O ministro da Cultura Juca Ferreira acre-
dita que a maneira de renúncia não está aju-

dando a formar um mecenato empresarial
forte, como era esperado na época da elabo-
ração da lei. Segundo ele, o motivo é o fato da
lei permitir 100% de renúncia fiscal - casos
em que a empresa não precisa colocar ne-
nhum real para apoiar um projeto cultural.

O ministério defende o fortalecimento do
Fundo Nacional de Cultura, mecanismo
previsto na Lei Rouanet - em que o Estado
aplica diretamente o dinheiro público, sem
usar o mecanismo da renúncia.O novo pro-
jeto de lei de incentivo à cultura, apresen-
tado pelo Ministério da Cultura há uma se-
mana, prevê a extinção da Lei Rouanet em
cinco anos. De acordo com o artigo 19 do
texto do projeto de lei divulgado pelo go-
verno, é esse o prazo de validade do meca-
nismo da renúncia fiscal (que permite a em-
presas e pessoas físicas o abatimento no Im-
posto de Renda dos valores investidos na
cultura). Esse dispositivo está colocando em
polvorosa os setores jurídicos dos ministé-
rios da Cultura e da Casa Civil.

Ministro Juca
Ferreira diz que

formato atual
não fortalece o

mecenato
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A posição do MinC vai de encontro à opi-
nião do produtor cultural paraibano Durval
Leal Filho, quando declara que “é uma lei
maravilhosa, muito interessante, mas aqui
na Paraíba é praticamente inacessível”. De-
monstrando a incapacidade do atual modelo
de captação de recursos de atingir os mais
diversos projetos espalhados pelo país.

Na opinião de Durval, que obteve financia-
mento para a produção do curta-metragem
Eu Sou o Servo, em 1999, essa alteração pro-
posta pelo ministério “vai modificar a estru-
tura do pensamento, pois ela está muito con-
centrada no eixo Rio-São Paulo, onde estão
os grandes patrocinadores. A descentraliza-
ção dos recursos vai ser bem mais interes-
sante. Essa mudança vai gerar igualdade en-
tre os estados, trazer mais recursos e mais
editais que serão divididos igualmente e em
função da qualidade dos projetos”.

Em relação à produção local ele acrescen-
tou que “o filão da Paraíba na Lei Rouanet
são as pessoas físicas, qualquer cidadão pode
doar até 6% do seu imposto. O maior contri-
buinte da Lei Rouanet seria a pessoa física.
Mas  somos uma população que pouco con-
tribui, que raramente patrocina”.

Ele lembra também que a cultura local ain-
da depende basicamente do dinheiro públi-
co, e que a Paraíba hoje tem uma visibilidade
cultural graças às suas leis de incentivo cul-
tural.

Outro paraibano que vê com bons olhos a
mudança prevista pelo MinC é Buda Lira,
produtor cultural e especialista em Políticas
Culturais. Ele acredita que as “alterações são
positivas”.

“Há seis anos, venho acompanhando o tra-
balho desse ministério e acredito que agora
haverá uma inversão da lógica, para que seja
de fato um programa de alcance nacional. A
gente acreditava que não tinha alternativa,
mas o esforço de diálogo com a sociedade re-
sultou nessa proposta de mudança. A pro-
posta do governo é muito boa, uma possibi-
lidade de ter de fato  acessibilidade aos bens
culturais”, disse o produtor.

Ele acredita que com esse novo mecanismo
ocorra uma ampliação do acesso da popula-
ção aos bens culturais, e fortalecimento dos
equipamentos já existentes. Buda Lira lem-
bra que o grupo Piolim teve recentemente,
em 2008, aprovado uma ação do grupo de
teatro, através de edital. Mas ele lembra que
dessa forma, os parâmetros são outros. “O
caminho normal, clássico, de captação é uma
outra realidade bem mais difícil no atual
modelo da lei”, explicou Buda.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Produtores da
Paraíba aprovam
modificação
no incentivo

Em 2009, a Lei Rouanet terá R$ 1,3 bilhão
de renúncia fiscal. O governo tenta rever-
ter a situação e mudar o artigo, para tran-
quilizar produtores, mas está impedido
pela legislação existente. A Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) prevê que, a cada
cinco anos, a destinação dos recursos para
a renúncia fiscal seja reavaliada. A Lei Rou-
anet (mecanismo de incentivo criado em
1991 no governo Collor) é anterior a essa
determinação, portanto não está sujeita à
restrição. Uma nova Lei de Incentivo deve-
rá ter reavaliações periódicas.

Segundo o Ministério da Cultura, há ou-
tras leis baseadas na renúncia fiscal obri-
gadas a se submeter à Lei de Diretrizes Or-
çamentárias. Nem por isso, informou o mi-
nistério, a lei tem ficado sem a renovação
do mecanismo. Mas a situação está inquie-
tando produtores. “É fundamental que te-
nhamos certeza que a Lei Rouanet será pre-

A renúncia fiscal
será de R$ 1,3 bi
para projetos de
cultura, este ano

servada”, disse João Leiva, consultor de ma-
rketing cultural. “A nossa visão é a da pri-
mazia do fundo sobre a renúncia”, disse
Alfredo Manevy, secretário executivo do
MinC. “Que o fundo seja o grande mecanis-
mo (de fomento), como é o Fundeb para a
Educação. A centralidade da renúncia é a
grande razão da reforma da Lei Rouanet.”

O produtor Durval Leal Filho acha que a
descentralização beneficiará a Paraíba

Alfredo
Manevy quer

primazia do
fundo sobre a

renúncia

Como participar da consulta de mudança
Se você tem sugestões de alteração à proposta de lei
que cria o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura
(Profic), em substituição à Lei Rouanet, envie suas
sugestões para o endereço eletrônico
profic@planalto.gov.br ou, por correio, para a
presidência da República, Palácio do Planalto, 4o

andar, sala 3, Brasília-DF, CEP.

SAIBA MAIS #
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Você separa
o seu lixo?

Aí sempre fico chateada na hora
de colocar o lixo fora, porque não
há coleta seletiva onde moro...

Estudos
da psiqué

10 ANOS
DO EPSI

Quando cuido do apartamento em que
moro, tento dar conta de tudo sem em-
pregada ou faxineira. É legal porque me
mantenho ativa e me livro da relação
patroa/empregada, sempre cheia de con-
flitos e interesses contrariados de lado a
lado. Outra vantagem de fazer tudo so-
zinho é que desarrumo menos depois,

Clotilde
Tavares
clonews@digi.com.br

JORNALISTA, ESCRITORA E ESCREVE
ÀS QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

sabendo que sou eu mesma que vou con-
sertar a bagunça.

Aí sempre fico chateada na hora de
colocar o lixo fora, porque não há coleta
seletiva de lixo onde moro. Moro no bair-
ro dos Expedicionários, um bairro bem
classe média, o edifício em que moro é
alinhado, com um condomínio bem or-
ganizado e um síndico operante e inte-
ressado. Apesar disso, o lixo vai para
dentro dos tambores todo misturado:
vidro, papel, alumínio, plástico…

Questionei o síndico sobre isso e ele
me disse que tentou fazer uma vez a se-
paração do lixo, porque soube que havia
um órgão da prefeitura que mandava
apanhar o material para reciclagem. Ele
fez uma campanha no prédio, sensibili-
zou os moradores mas ninguém veio
buscar o lixo, apesar dos inúmeros tele-

fonemas que ele deu lá para o tal setor.
Foram se acumulando na garagem do
prédio os recipientes com papel, vidro,
plástico, exalando mau cheiro, atraindo
insetos, até que a situação, insuportá-
vel, foi resolvida pelo síndico com a con-
tratação de um caminhão, pago pelo con-
domínio, para se livrar do lixo. E tudo
voltou a ser como antes. E é de fazer dó
ver o caminhão do lixo levar, três vezes
por semana, 12 a 15 tonéis enormes de
lixo, tudo misturado.

Você pode até dizer que eu poderia se-
parar o meu lixo e ir entregar em algum

lugar, no estacionamento do Pão de Açú-
car, por exemplo, onde há grandes reci-
pientes para receber o lixo separado. Mas
não dá certo. Saio pouquíssimo de casa e
não tem cabimento eu toda arrumada
para sair, ter que descer no elevador car-
regando os sacos de lixo. E enquanto isso
o lixo fica acumulado dentro do aparta-
mento juntando baratas? E tudo isso
para suprir uma deficiência do poder
público que é quem deveria instituir e
manter a coleta seletiva?

Quando morei no bairro de Capim
Macio, em Natal, havia uma coleta seleti-
va que funcionava muito bem. Não sei se
continua. Mas aqui na Capital paraiba-
na, pelo menos na minha vizinhança, a
coisa ainda é muito, muito precária no
que se refere a esse tipo de prática. Fica o
recado a quem interessar possa.

Espaço Psicanalítico – EPSI está completando 10
anos de atuação. Para tanto, na próxima semana
– nos dias 3 e 4 de abril – realizará uma progra-

mação comemorativa, incluindo conferências, cursos e
lançamento de livros. Toda a programação será desen-
volvida no próprio EPSI, localizado na Rua Nevinha Ca-
valcanti, 36, no bairro de Miramar.

Segundo a presidente do EPSI, Ivone Vita, nesses dez
anos de existência, o órgão contribuiu para o desenvolvi-
mento da psicologia e para a construção do saber psicana-
lítico na Paraíba. “Um trabalho cotidiano de aperfeiçoa-
mento profissional em que a psicanálise faz interface com
as áreas da saúde, da educação e do campo jurídico, re-
sultando numa sólida oferta de serviços”, comentou.

Durante esse período, além do trabalho de atendimento
terapêutico individual ou em grupo, o EPSI promoveu di-
versos cursos em nível de pós-graduação, bem como semi-
nários, formando especialistas na sua área de atuação.

Programação comemorativa

Sexta-feira (3), às 9 horas - com a apresentação da Psicanálise e
Corpo, com Maria Helena e grupo do Laboratório de Psicopatologia
Fundamental. Às 14 horas, será realizado o mini-curso sobre A Clínica
Psicanalítica da Anorexia e da Bulimia, proferido por Maria Helena
Fernandes.
No mesmo dia, às 19 horas - Ivone Vita e Neuma Barros falarão sobre
o tema EPSI – 10 Anos Depois; às 20 horas, apresentação musical; às
20h30, depoimentos de Edilene Queiroz, Maria Helena Fernandes e
Zeferino Rocha sobre; 21 horas, conferência ministrada por Maria
Helena Fernandes sobre Formas Corporais do Sofrimento; e às 22
horas, lançamento do livro Narrativas do Corpo, uma coletânea do
Laboratório de Psicopatologia Fundamental do EPSI organizada por
Neuma Barros, Ronaldo Monte e Iraquitan Caminha.

Sábado, dia 4, a partir das 9 horas - será proferida uma conferência
seguida de debates sobre o tema Marcas Corporais como um novo
pathos, por Edilene Queiroz; às 10h15, mais uma conferência seguida de
debate sobre A Dialética da Ilusão e da Desilusão da Teoria Psicanalítica,
por Zeferino Rocha; e encerrando a programação, às 11h30, lançamen-
to do livro Freud – Novas Aproximações, de autoria de Zeferino Rocha,
com apresentação de Ronaldo Monte.

Mais informações: 3225-6070 ou 3225-6677.

SAIBA MAIS#

Caminho de
Santiago é
tema de
exposição

O

 DIVULGAÇÃO

Programação de aniversário do Espaço
Psicanalítico reforça construção do saber
e contará com conferências, cursos e
lançamentos de livros, no bairro de
Miramar, em João Pessoa, a partir da
próxima sexta-feira

Acaba de chegar de Viena, após
percorrer diversos países europeus,
a mostra “Um Caminho, seis olha-
res – O Caminho de Santiago na Ga-
lícia”. A exposição está ocorrendo no
Shopping Tijuca, Rio de Janeiro, até
28 deste mês. Após esse período a
mostra irá para o Memorial da
América Latina em São Paulo e na
sequência para Salvador, com data
e local a ser definido.

Estão sendo expostas aproximada-
mente 300 imagens produzidas por
conceituados fotógrafos galegos, que
retratam a rota de peregrinação pela
Península Ibérica nas quatro esta-
ções do ano.

Segundo Francisco Guarisa, dire-
tor de Comunicação e Imagem da
TAP, “A companhia se sente presti-
giada em apoiar uma exposição tão
significativa, que oferece ao visitan-
te a oportunidade de conhecer a be-
leza e a expressão cultural do Cami-
nho de Santiago de Compostela”.

São milhares de pessoas que vão a
Santiago de Compostela e trilham o
caminho das três maneiras reconhe-
cidas como formas autênticas de pe-
regrinação: a pé, de bicicleta ou a ca-
valo. E obtêm um experiência ímpar,
vivenciam a fascinação e a paz do
momento, conhecem as igrejas locais,
refúgios, esculturas, crucifixos, colu-
nas, estátuas, dentre outras belezas
artísticas ao longo desse caminho.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Três formas
de peregrinar

10 ANOS
DO EPSI
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Dez anos que
a Zorra é total

Atualmente, fico tocado pela
situação em que bons artistas
estão submetidos...

Música romântica

A

Primeiro show da temporada 2009 do tradicional projeto
também terá o cantor e compositor paraibano Amandi
Cortez, no MAG Shopping, em João Pessoa

Em 25 de março de 1999, a TV Globo
levou ao ar o programa de humor Zorra
Total. Tomando como base a guerra de
audiência, acredito que ele foi criado para
barrar o sucesso do programa “Ô Coita-
do” da concorrente SBT, estrelado por
Gorete Milagres interpretando a empre-
gada Filomena. Mesmo iniciando com um
elenco estelar, a Globo perdeu várias ve-
zes para o SBT que contava apenas com
Filomena acompanhada por Moacir Fran-
co e bons motivos de interação textual.

trajetória discográfica de Joan-
na é invejável. Uma das maio-
res cantoras românticas do país

iniciou suas vendagens com 120 mil có-
pias, ainda pela gravadora RCA, em
1979. Em 30 anos de carreira, arregimen-
tou milhares de fãs e deverá lotar o show
de abertura do projeto Seis e Meia, em
João Pessoa. Joanna é a estrela que vai
abrir a temporada 2009, dia 15 de abril.
O cantor e compositor paraibano Aman-
di Cortez abrirá o espetáculo. Amandi
ganhou fama após participação no pro-
grama televisivo Ídolos. Ele ficou entre
os finalistas. Os ingressos vão custar R$
20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia entrada.
Informações pelo telefone 8803-2323.

Joanna já conseguiu emplacar vários
sucessos no cancioneiro nacional. As
canções ‘Recado’ (Renato Teixeira), segui-
da pelo sucesso de ‘Espelho’, ‘Brilhante’,
‘Momentos’, ‘Quarto de hotel’ e ‘Uma
canção de amor’ (as duas últimas de au-
toria de Gonzaguinha, de quem gravou
muitas canções especialmente para uma
intérprete), ‘Nos bailes da vid’a e de

Com os atores Chico Anysio, Cláudia
Gimenez, Pedro Cardoso, Milton Gon-
çalves, Orlando Drummond, Paulo Sil-
vino, Nair Bello, Denise Fraga, Pedro Bis-
marck, entre outros, a globo conseguiu
desbancar, em audiência, a sua oposito-
ra. Mas, a meu ver, a produção do pro-
grama não conseguiu suprir de textos
esta seleção de grandes atores.

Quando um bom ator é contemplado
com um texto ruim, mas nesse texto há
espaço para a criatividade de interpre-
tação, percebemos com clareza um equi-
líbrio de cena proporcionado pelo im-
proviso. Mas quando o texto, além de ser
fraco, não mune o enredo com lacunas
intuitivas, e se repete numa mesma di-
reção, estraga qualquer personagem in-
dependente da capacidade do ator.

Um dos quadros que serve como exem-
plo de fácil localização dessa fratura en-
tre texto e o ator, já que se tratava de
dois personagens mais populares do
Zorra, lembra a atriz Maria C. Gueiros

(Márcia) e o ator  Nelson Freitas (Leozi-
nho). O texto que foi utilizado por esta
dupla de ótimos atores era uma tortura.
Eram previsíveis todas as deixas - en-
troncamentos de realidades opostas no
decorrer da narrativa - de vital impor-
tância para a dramaturgia satírica, co-
média. O Leozinho me parecia, desne-
cessariamente, assessorar os devaneios
da Márcia. O texto não lhe oferecia uma
lacuna de existência significante. Se isso
era proposital, seria melhor um monó-
logo travado entre Márcia e a sua pró-
pria consciência.

Welder Rodrigues, ator estreante na
TV, mas já consagrado no teatro nacio-

nal, parecia-me punido com o texto do
seu, já saudoso personagem, Jajá. Mes-
mo esbanjando energia, ele não conse-
guiu pressa a agradar. A produção de
TV anda alongando o tempo da intro-
dução de alguns quadros e investindo
em cenários principalmente o momento
que antecede a entrada do personagem
Severino, no quadro vivido por Paulo
Silvino. Talvez este fôlego extra, mante-
nha um dos quadros mais antigos do ZT
que já conta com 10 anos de existência.

Atualmente, quando vejo esse progra-
ma de televisão, fico tocado pela situa-
ção em que bons artistas estão submeti-
dos. Sinto invertida a perspectiva do
entretenimento. Talvez em solidarieda-
de aos momentos conflitantes dos ato-
res que, lançados a não-dizer dizendo,
deixa clara a possibilidade de sentimen-
to de impotência criadora, promovida
pelos personagens que, mesmo fecunda-
dos em luzes de requintadas regulagens,
já aparecem abortados no texto.

JOANNA ABRE
SEIS E MEIA

maior apelo popular como ‘Amanhã tal-
vez’ e ‘Amor bandido’ (ambas da dupla
Michael Sullivan e Paulo Massadas), caí-
ram no gosto popular.

Na década de 1990, deixou o repertó-
rio comercial temporariamente de lado
e se dedicou a ambiciosos projetos espe-
ciais, lançando os discos Joanna canta
Lupicínio (1994), um tributo ao compo-
sitor Lupicínio Rodrigues que vendeu
cerca de 400 mil cópias e Joanna em sam-
ba-canção (1997), que trouxe diversas
canções consagradas do gênero. Ambos
foram produzidos por Roberto Menes-
cal e este último originou um elogiado
espetáculo que obteve excelente aceita-
ção de público e crítica especializada.
Prosseguiu com a primeira produção de
um CD totalmente em uma língua es-
trangeira, Intimidad (1998), no qual in-
terpretou canções consagradas do bole-
ro latino-americano e hispânico. Produ-
zido por Armando Manzanero e grava-
do totalmente fora do Brasil, este aca-
bou por atingir a marca de 250 mil cópi-
as vendidas.

Mais shows do Seis e Meia
Jessier Quirino ....................... 22-04

Alex Cohen ............................ 9-04

Dudu Nobre ........................... 06-05

Rita Ribeiro .......................... 13-05

Wando ................................. 20-05

SERVIÇO#

Celebrando 30
anos de carreira
Joanna cantará
velhos sucessos
na Capital

Flávio
Petrônio
flaviopetronio@bol.com.br

POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

Após o sucesso
de “Ídolos”,
Amandi Cortez
fará show no
Seis e Meia
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 Os novos produtos da edição es-
pecial Natura Diversa SPFW, ex-
clusivamente desenvolvida para
o evento que movimentou o
mundo da moda em janeiro,
chega ao portfólio da marca e
traz as cores que estarão nas ruas
na estação mais fria do ano, ins-
piradas nos bureaux de tendên-
cias mundiais.

 Segue até o próximo dia 5 a Esta-
ção Cabo Branco – Ciência, Cul-
tura e Artes,  a exposição “Graffi-
ti Mundo Graffiti”,  numa home-
nagem aos artistas contempo-
râneos que cada vez mais têm
mostrado seus trabalhos nas
ruas do Estado.

 A mostra faz parte da programa-
ção em comemoração ao Dia
Nacional do Graffiti e reúne tra-
balhos de vários nomes de
maior expressão deste segmen-
to, como Shiko Leite, Gigabrow
e Múmia. A Estação Cabo Branco
funciona de terça a sexta das 9
horas 17 horas e sábados e do-
mingos de 10h às 18h. A entrada
é gratuita.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

 A apresentadora da Band, Da-
niella Cicarelli, foi apontada
por um influente apresenta-
dor da Globo como um forte
nome para levantar a audi-
ência das novelas. Será que ela
vai voltar a ser global?

 Carlos Eduardo Baptista tirou
uns dias de folga e vai viajar
sem a esposa, a atriz Juliana
Paes. Envolvida com as gra-
vações de “Caminho das Ín-
dias”, a atriz permanecerá no
Rio, enquanto o marido irá
surfar na Califórnia (EUA).

 Hoje a apresentadora Ana Ma-
ria Braga completa 60 anos. E
o estilo de comemoração será
bem low profile: a apresenta-
dora optou por jantar em casa,
na Barra, na companhia do
marido e dos filhos. Já no sá-
bado (4), ela receberá em seu
apartamento de São Paulo, no
Morumbi, 400 convidados
para um baile-festa, tudo para
comemorar os dois anos de
casamento com Marcelo Fri-
soni. Promete.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam deidade hoje:  Engenheiro agrícola Erasmo Lucena,  Cláu-
dia Dias Donguy, Élvio Ribeiro de Mendonça, Fernando Antônio
Beltrão, João Oscar Henriques, José Célio Figueiredo, Luciana Torres
Brito, Maria do Carmo Ramondot, Maria do Socorro de Oliveira
Feliciano, Ozares Barros Mangueira, Rachel Feitosa Cruz Rocha,
Thaís Holanda Martins Santos, Vânia Lúcia Teixeira da Cruz, Wil-
son Cartaxo Soares  e a empresária Vânia Piquet.

2 Soprando a velinha
Super animada a comemoração que a estudante de Direito do

Unipê, Celise Moreira, realizou ontem à noite em sua resi-
dência  em comemoração ao seu aniversário. Filha de Der-
val Moreira de Araújo – nosso gerente administrativo do
jornal A União - e de Célia Maria, a bela aniversariante
recebeu o carinho de seus familiares e amigos. Segue tam-
bém os nossos parabéns.

2 De volta
Um dos mais consolidados eventos culturais da cidade de João

Pessoa, o Projeto Seis e Meia, será retomado no próximo dia 15
e já tem os seis primeiros shows da edição de 2009 agendados.
Na estreia deste dia 15 a atração nacional será a cantora Joanna
e a abertura do evento será feita pelo cantor e compositor pa-
raibano Amandi Cortez.

2 Atrações
Os próximos astros nacionais serão Jessier Quirino (22-4), Alex

Cohen (29-4), Dudu Nobre (6-5), Rita Ribeiro (13-5) e Wando
(20-5). Os shows acontecem a partir das 18h30 na Praça de
Eventos do MAG Shopping, em Manaíra. Quem quiser se pro-
gramar é só ligar: (83) 8803-2323.

2 Artesãos
Agendado para hoje, no auditório do Cendac, um encontro com os

artesãos integrantes do Programa de Artesanato Paraibano.
Coordenado pela gestora do Artesanato Paraibano, Marielza
Rodriguez Targino de Araújo, o encontro será para traçar as
ações para 2009 dos artesãos que participam do Projeto de Fios
e Fibras, desenvolvido pelo Sebrae e pelo Governo do Estado da
Paraíba.

A empresária Vânia Piquet, da Paraí Informática, com a filha Luciana Piquet.
Vânia é a aniversariante de hoje

2 Festa fashion
O glamour fashion acontece

hoje à noite, a partir das 20
horas, na Av. Edson Rama-
lho com a inauguração – e
retorno – da Piggy a João
Pessoa. Famosa na década
de 90 com a venda das me-
lhores marcas de roupas, a
loja reabre pelas mãos de
Tatiana Motta , filha de Luli
e Tito Mota. Tito aliás, man-
tém com a esposa Shirley
mais duas lojas Piggy , uma
em Campina Grande e ou-
tra no Recife. Estaremos lá.

2 Aquisição
E tem mais novidades na área fashion, a antenada empresária de

moda Raquel Neves bateu martelo e fechou com a Aramis Prin-
cess. Em breve, a coleção outono-inverno da badalada marca
estará nas araras da Gloss, localizada na Av. Edson Ramalho.
Criada em 2007 a linha feminina da Aramis atende as mullheres
modernas, independentes e intensas.

Quarteto – Camila e Laise  Ponce com Raquel Neves –proprietária da
Gloss - e Beth Ponce

A jornalista Ruth Avelino agita
em breve com mais uma festa
de Assustado

Show -  O cantor
Amandi Cortez fará
abertura do Projeto
Seis e Meia

Tim-tim -
Celise Moreira

brindou a nova
idade ontem

com amigos e
familiares

2Cinema anos 70
A jornalista Ruth Avelino anuncia para o

próximo dia 17 a realização de mais uma
festa de Assustado. O tema dessa vez será

“Cinema nos Anos 70”, com vídeocli-
pes de clássicos do cinema, além de

cenas de filmes que marcaram a
época. Os grandes sucessos da
dance music dos anos 70 e do
rock nacional e internacional da
década de 80 também não se-
rão esquecidos. Informações:
(83) 9979-2989 ou 8701-1015



 O deputado Marcondes Ga-
delha foi palestrante na reu-
nião-jantar do Rotary Clube-
Sul, na última segunda.

 Sempre glamourosa e cati-
vante encontro a empresá-
ria Raquel Araújo Santos.

 Em mãos, a programação de
atividades da ACF para o ano
de 2009. Maria do Carmo Fi-
gueiredo foi reeleita para
mais uma gestão.

 Entre os aniversariantes des-
ta quarta-feira, o jornalista
Luiz Barbosa Aguiar, para
quem registramos abraço
de parabéns.

 Quem esteve passando fim
de semana pela terrinha foi
o casal Assis (Marizete) Dan-
tas, ora radicado na Capital.

 Na próxima, um mundo de
notícias das pessoas “vips”
que fazem o melhor do so-
ciety serrano. Bye.

Hot NewsHot NewsHot NewsHot NewsHot News
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“MÃES - Já estamos na organização da
“Tarde das Mães” - que promovemos
anualmente, com homenagens às mamães
“vips” de nossa sociedade. Será no dia
12 de maio, numa terça-feira, em meio a
happy-hour dos mais concorridos.

O colunista com queridas amigas: Socorro Urtiga, Zélia Magela, Luzineide Farias,
Solange Saraiva e Glorinha Miranda

Adacy Belo,
Lourdes
Carvalho Lucas
e Ida Ximenes
foram
parabenizar o
colunista nos
seus 37 anos
de jornalismo

Formando um trio
chic na Tarde da
Elegância: Nevinha
Barbosa, Vanda
Pequeno e Darci
Valença

Casal engenheiro Geraldino (Nilma) Duda com Lindalva e Marly Gonçalves.
Lindalva em tempo de nova idade

2 São Tomé
 O casal Marly (Lindalva) Gonçalves possui uma aprazível e

aconchegante chácara nas cercanias do povoado São Tomé
– município de Alagoa Nova – e foi lá que os familiares e
amigos mais próximos de Lindalva estiveram reunidos no
último domingo, para um “brunch”. Mas, a finalidade
maior, era abraçar e parabenizar a querida anfitriã, em vir-
tude do seu aniversário natalício. Todo o serviço de buffet
esteve sob o comando da equipe do empresário Marco Pau-
lino, a Paulino’s Recepções – que merece os maiores louvo-
res pela excelência de atendimento.

 O colunista anotou: Assis (Marizete) Dantas, Francisco de Assis
(Marlene) Melo – com a filha juíza Dra. Francilene Melo, Chya-
ra Melo, Geraldino (Nilma) Duda, Antonio Francisco (Clenise)
Alves Júnior, Maria das Neves Farias – com Lindalva e Helder,
Kleber Pereira de Farias – o filho Lian, Rosemburg (Leide) Moura
– a filha Talita, Rutember (Socorro) Moura – com os filhos Ra-
faela e Radime, Lavoisier e Camila Farias Gonçalves, Oscar
Soares de Araújo – com o neto Isaú, Francisco Guimarães, Stê-
nio (Priscila) Oliveira – com o neném João Victor.

2 Vips & Tops
 Uma missa solene e em Ação

de Graças foi celebrada na
Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, para assinalar o ani-
versário natalício do bispo
diocesano dom Jaime Viei-
ra, na última segunda-feira.

 A celebração envolveu quase a
totalidade de todos os padres
da Diocese de Campina Gran-
de, alguns vindos de Natal e
seminaristas do Seminário
Diocesano do Alto Branco.

 O decorador Rui Sales, em
plena fase de recuperação da
saúde, já começa a aparecer
nos ambientes badalados
da cidade.

 A empresária Solange Braga –
leia-se Bellange, a loja de teci-
dos finos da cidade – está de-
colando rumo a pauliceia. De
lá, certamente, trará tudo de
novidade para a presente es-
tação outono-inverno/2009.

 “No país de Moranguinho” é
o tema da festa de dois ani-
nhos de Nina – que está sen-
do carinhosamente organi-
zada pela vovó Suzete Fer-
nandes Oliveira. Na tardi-
nha de 21 deste mês.

2 Equoterapia
Recebemos o atencioso convite

da Apae– assinado pela pre-
sidente Dra. Santana Florin-
do de Macedo – para a soleni-
dade de inauguração do Ser-
viço de Equoterapia, que pas-
sa a ser utilizado naquela ins-
tituição. O evento ocorreu on-
tem, na própria sede do bair-
ro do Catolé, e contou com o
prestígio do presidente naci-
onal das Apaes, Dr. Eduardo
Barbosa.

2 Carnaval
... fora de época! – Numa alusão, talvez, ao carnaval que vive

anualmente o Recife Antigo – no vizinho estado de Pernambu-
co – grupo de foliões, artistas, professores, empresários de nos-
sa cidade está no propósito de realizar uma grande comemora-
ção carnavalesca, no dia 18 de abril próximo. A concentração
da festa será exatamente as ruas Maciel Pinheiro, Beco do 31 e
Marquês do Herval e dela participarão diversos blocos, a exem-
plo do Bloco da Saudade, Cafuçu da Floresta, Melindrosos de
Neco Belo, Tem Maracajá no Maracatu, Ipiranga, Moído do
Miúra, Juvenal, Jacaré do Açude Velho, entre outros mais.

2 A Índia
 Tema da palestra proferida pelo empresário-hoteleiro Vijay Nain,

A Índia – o seu país pátrio, na última reunião-almoço do rotary
Clube Campina Grande, o “Campinão”. Ele dissertou tudo com
muita propriedade e respondeu indagações da plateia sobre a
Índia, país tão em voga atualmente – por conta da novela global
que vem sendo exibida. Aliás, Vijay Nain foi vestido bem a
caráter, com roupas típicas indianas.

 O almoço-reunião do Campinão foi comandado pelo presidente
Alexandre Aureliano Farias, ladeado na mesa principal pelo
secretário Hiran Ribeiro Santos, pelo companheiro Hamilton
Medeiros (presidente do RC-Oeste) e pelo próprio palestrante.
A oração rotária foi feita pelo companheiro Manoel Morais e as
sociais da semana foram lidas pelo médico Antônio Loureiro.

 Circularam pelo La Costa-Alto Branco: além dos já citados, Zou-
raide Silveira, Yara Lyra, Evandro e Robson Lira, Antônio Ha-
milton Fechine, Olacy e Emerson Cavalcanti, Henrique César,
Francisco Andrade, Edmilson Pereira, Hugo Brito Júnior – com
a intercambista alemã Jill Yasa, Maria Aldano, Gorete Gomes,
Euza Mariano e Fátima Brito.

2 Bodas
Em nosso poder, convites para dois importantes nupciais: no pró-

ximo dia 4, no Convento Ipuarana, trocam “sim” diante do al-
tar de Deus os jovens Gabriela Brasileiro Campos e Tércio Sou-
sa Mota; já no dia 25 deste mês, na cidade paulista de Santa
Bárbara d’Oeste (próxima a Campinas), o enlace matrimonial
de Afonso Arinos Farias Gonçalves e Célia Regina Tonelli. Agra-
decemos pelas atenções.

2 Neilton
O empresário Neilton Neves dos Santos – leia-se Redepharma –

está retornando de Santa Catarina, onde participou da impor-
tante e anual Feira Farma, realizada na linda Floripa. A propó-
sito, Neilton traz na bagagem muitas novidades para o ramo
farmacêutico, além de experiências que muito irão contribuir
no desenvolvimento de sua aclamada rede empresarial.

Acontecendo
elegantemente na
tarde da ACF – na

Empadinha – as
amigas Ana Lígia

Araújo e Verônica
Sodré Duarte

2 Sintab
Na sexta-feira passada, na sede social do BNB-Clube, aconteceu a

solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema-Sin-
tab, com o comparecimento e prestígio de associados e convi-
dados. Agradecemos pelo convite enviado.
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Áries (21/03 a 20/04)  - Sol e
mercúrio tão próximos dão a você a
possibilidade de diálogos
proveitosos especialmente no setor
profissional. Relacionamentos são
postos em cheque e tudo o que não
foi resolvido no passado
certamente não passará em branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -

Amores do passado tendem a
voltar para que uma boa limpeza
seja feita. Muita coisa será
esclarecida dentro e fora de você.
Essa volta pode fazer parte apenas
de sua memória, mas certamente o
processo será curador.

Câncer (21/06 a 20/07)  -

Amores do passado tendem a
voltar para que uma boa limpeza
seja feita. Muita coisa será
esclarecida dentro e fora de você.
Essa volta pode fazer parte apenas
de sua memória, mas certamente o
processo será curador.

Libra (21/09 a 20/10) -
Relacionamentos passam por uma
tremenda prova de fogo. Não restará
pedra sobre pedra de qualquer relação
que não fizer mais sentido em sua
vida. Instabilidade passageira em sua
vida profissional não deve trazer
preocupações.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Você passa por uma fase perigosa,
pois algumas energias estão
pressionando e exigindo uma
decisão com relação à sua vida
familiar e doméstica. Pode ser que
seu casamento esteja passando por
alguma crise e que este seja um
momento definitivo.

Virgem (21/08 a 20/09) - Procure
cuidar de sua energia e saúde, pois
certamente sua energia estará mais
enfraquecida nas próximas semanas.
Hoje pode ser um dia de instabilidade
profissional. No entanto, tudo o que
acontecer será passageiro. Faça o que
deve ser feito sem queixas.

Sagitário (21/11 a 20/12) - O
retorno de antigos amores traz a você a
possibilidade de escolha. Certamente
você trará tudo de volta para entender
algo que não ficou plenamente
resolvido. Este é o momento certo para
colocar os pingos nos is e se libertar de
uma vez por todas de pessoas.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Urano,
Marte e Venus pressionam você a uma
decisão definitiva especialmente no que
diz respeito a seus relacionamentos.
Desta vez não será possível escapar ou
fingir que nada aconteceu em sua vida
nos últimos meses. Você vai precisar de
discernimento para discriminar o que
deve ficar ou partir.

Touro (21/04 a 20/05)  -  A lua no
setor financeiro de seu mapa
provoca insegurança e certa
instabilidade. Procure organizar sua
vida material. Fase boa para deixar
claro aos amigos o que faz você
feliz. Possibilidade de encontro
marcante com alguém mais velho.

Leão (21/07 a 20/08) - Júpiter e
Netuno trazem a você possibilidade
de momentos incríveis de amor e
romantismo. Procure aproveitar a boa
fase emocional para construir algo
novo dentro de você.
Financeiramente a fase continua
difícil.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Mudanças no ambiente doméstico
podem trazer alguma instabilidade
passageira, mas você vai tirar isso de
letra. Não se deixe manipular por
ninguém e não caia em chantagens
emocionais. Fase de possíveis
rompimentos.

Aquário (21/01 a 19/02)  - A fase
de cura permanece e a mensagem
que o Universo dá a você neste
momento é que você deve aprender
a se entregar. A entrega é necessária
até para que você aprenda que você
é muito mais do que apenas um
cérebro. A hora é para sair da
racionalidade.

2 CINEMA
PAGANDO BEM, QUE MAL
TEM?Cens. 16 anos. Comé-
dia. Direção: Kevin Smith.
Box 1- 14H10 (menos ter e
qui) /16h25/18h45/21h05.

SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens.
Comédia. Direção: Daniel
Filho. Tambiá 2 - 14h20/
16h20/18h20/20h20.

ALMA PERDIDA. Cens. 14
anos. Terror. Direção: David
S. Goyer. Box 8 - 19h20/
21h25.

PERDIDO PRA CACHORRO.
Cens. Livre. Comédia. Dire-
ção: Raja Gosnel. Box 7 -
14h20 (menos ter/qui)/
16h30/18h40/20h50. Tam-
biá 1 - 14h/16h. Campina 4
- 14h/16h.

OPERAÇÃO VALQUÍRIA -
Cens. 14. Suspense. Dire-
ção: Bryan Singer. Tambiá 3
(Leg) - 13h50/16h10/
18h30/20h50. Campina 3 -
18h40/21h.

A PANTERA COR DE ROSA
2. Cens.10 anos. Comédia.
Direção: Shawn Levy. Box 4
- 14h50 (menos ter e quit)/
19h15. Tambiá 1 - 16h/20h.

UM HOTEL BOM PRA CA-
CHORRO.
Cens.Livre.Comédia. Dire-
ção: Thor Freudenthal. Cam-
pina 3 - 14h20/16h20.

WATCHMEN - O FILME.
Cens.18 anos. Ação. Dire-
ção: Zack Snyder. Box 3 -
14h15 (só sex/seg/qua)/
17h30 (exceto sa/dom)/
20h45.

O MENINO DA PORTEIRA.
Cens. Livre. Drama. Direção:
Jeremias Moreira Filho. Box
8 - 15h00 e 17h10. Tambiá
5 - 14h10/16h10/18h10/
20h10. Campina 2 - 14h30/
16h30/18h30/20h30.

O LEITOR. Cens. 16 anos. Dra-
ma. Direção: Stephen Daldry.
Campina 4 - 18h30/20h50.

SEX DRIVE - RUMO AO
SEXO. Cens. 14 anos. Co-
média. Direção: Sean An-
ders. Box 2 - 13h20 (menos
ter e qui)/16h/18h30/21h10.

DIAS DOS NAMORADOS MA-
CABRO. Cens. 14 anos. Ter-
ror. Direção: Patrick Lussier.
Box 4 - 17h/21h20.

JOGO ENTRE LADRÕES.

Cens. 14 anos. Ação. Dire-
ção: Mimi Leder. Box 4 -
14h30 (menos ter e qui)/
16h35/18h55/21h15.

TÔ DE FÉRIAS. Cens. Livre.
Animação. Direção: Reinhard
Klooss / Holger Tappe. Box 7
- 13h40 (menos ter e quit).

2  PRÉ-ESTREIA
MONSTROS VS ALIENÍGE-
NAS Cens. Livre. Animação.
Box 3 - 16h15/18h25.

2 ESTREIAS
QUEM QUER SER UM MILIO-
NÁRIO? Cens. 16 anos. Co-
média Dramática. Direção:
Danny Boyle. Box 5 - 13h30/
16h10/18h50/21h30.

ELE NÃO ESTÁ TÃO A FIM DE
VOCÊ. Cens. 14 anos. Comé-
dia Dramática. Direção: Ken
Kwapis. Box 6. 13h00
(exzceto ter/qui), 15h50,
18h35, 21h20.

2 MÚSICA
APENAS ÀS SEXTAS-FEIRAS -
A banda Néctar do Groove se
apresenta às sextas-feiras no
restaurante Sagarana, a partir
das 20h30, na praia do Cabo
Branco, em João Pessoa. O
couvert artístico custa R$ 4.

Kate Winslet é a protagonista do filme “O leitor”, ainda em cartaz nos cinemas paraibanos
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REDENÇÃO DA ARTE
Longo caminho para

Depois de avaliação das obras
de arte do Palácio do Governo,
técnicos do Iphaep afirmam
que o trabalho de recuperação
será extenso; prédio também
passará por serviços de
manutenção e conservação

m trabalho extenso, que vai se
concentrar em serviços de
manutenção e conservação.

Esta é a avaliação dos técnicos do Iphaep,
após a vistoria realizada na manhã da
última segunda-feira, no Palácio da Re-
denção. “Felizmente, não há necessi-
dade de que haja uma restauração do
imóvel, mas alguns serviços devem ser
realizados em caráter emergencial,
para que o bem não sofra danos maio-
res e que possam comprometer sua es-
trutura física”, revela o diretor do pa-
trimônio estadual, Damião Ramos Ca-
valcanti.

A visita atendeu à solicitação do se-
cretário de Estado do Governo, José Ri-
cardo Porto, e durou mais de quatro ho-
ras. Concentrados em esmiuçar os mí-
nimos detalhes, os técnicos visitaram
todas as salas do Palácio da Redenção,
levantando os problemas e apresentan-
do as soluções: tanto às pertinentes ao
imóvel, como também aos bens móveis,
que estão integrados ao seu acervo.

Segundo Raglan Gondim, chefe da
coordenadoria de Arquitetura e Ecolo-
gia do Iphaep, constatou-se que há
umidade em excesso - interna e exter-
namente, nos andares de baixo e de
cima: é comum o descolamento do re-
boco e dos elementos decorativos apli-
cados e integrados; existe um total co-
lapso das instalações elétricas e de ló-
gica fixados nos elementos aplicados e
integrados; os mármores aparecem
com muita sujeira e são comuns as pre-
senças de fungos em bens móveis,
como as telas e o mobiliário.

Os técnicos também perceberam que
algumas intervenções realizadas no
acervo – especialmente o móvel - mos-
tram o desconhecimento às técnicas de
restauração. É o caso do silhar (painel
de azulejos) “Caravela do Descobri-
mento”, obra de arte do século XVIII,
que teve a inserção de azulejos bran-
cos em meio à pintura original.

Já o engenheiro Sérgio Machado desta-
cou a falta de manutenção dos cristais e
pingentes, comuns nos lustres que embele-
zam a sede do Poder Executivo da Paraíba.
“Há muito tempo não é feita a limpeza e a
substituição das peças”, atestou.

Além de registrar todos os detalhes
que precisam constar no projeto de re-
cuperação do imóvel, a equipe técnica

ofereceu orientações que podem ser
acrescentadas à manutenção diária.
“Quando chegamos ao Palácio, ficamos
impressionados com o descaso que vi-
mos. Além dos problemas estruturais
do prédio, as obras de arte e os móveis
históricos estavam deteriorados. Essa
vistoria do Iphaep, com especialistas no
assunto, foi fundamental para que pos-
samos tomar as devidas providências”,
explicaram a gerente executiva de ad-
ministração do Palácio da Redenção,
Gilda Almeida, e a assessora técnica
executiva, Josélia de Albuquerque.

Dando prosseguimento ao trabalho,
nas próximas semanas os técnicos do
Iphaep vão elaborar um projeto que
será levado à apreciação do seu órgão
deliberativo. “Tão logo seja aprovado
pelo Compec, ele será encaminhado à
Suplan, que executará os serviços de
manutenção e conservação deste bem,
que é tão importante para a Paraíba”,
disse o diretor do Iphaep.

#
O painel de azulejos ‘Caravela do Descobrimento’, obra
de arte do século XVIII, teve a inserção de azulejos
brancos em meio à pintura original

 A construção do Palácio da Redenção
está diretamente ligada aos primeiros
tempos da então Província da Parahyba.
Os portugueses desembarcaram em ter-
ras tabajaras em 1585, liderados pelo ou-
vidor Martin Leitão. Um ano depois, em
1586, passaram a construir na área um
colégio, um convento e uma igreja. Estas
edificações foram aparecendo ao longo dos
séculos e chegaram até os dias atuais; ora
os homens construindo, ora destruindo
bens de valor histórico e arquitetônico
importantes para a História da Paraíba.

O imóvel onde atualmente está localiza-
do o Palácio da Redenção foi edificado entre
os anos de 1734/1746, para servir de sede do
Colégio dos Padres da Companhia de Jesus,
que eram comandados pelo jesuíta Gabriel
Malagrida. Mas, em 1917, o imóvel foi refor-
mado, mudando-se inclusive sua fachada.

Hoje, sede do Poder Executivo da Pa-
raíba, o Palácio da Redenção apresenta
um estilo eclético, com forte influência
do neo-clássico. O imóvel foi tombado
pelo Governo do Estado em 1980 e, des-
de então, o Iphaep atua como seu guar-
dião, preservando sua integridade e não
permitindo que ele seja destruído pela
ação do tempo ou do homem.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Edificação teve
tombamento
em 1980

U

Há problemas até no piso do Palácio

Presidente do Iphaep, Damião Ramos Cavalcanti
observa painel de azulejos do Palácio da Redenção

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Reitores apoiam busca do desenvolvimento
Marlene Alves, da UEPB, e Thompson Mariz, da UFCG, confirmam presença no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social criado pelo Governo

A Arquidiocese da Paraíba divulgou,
ontem, a programação que serve de pre-
paração dos fiéis para a Semana Santa e
que foi aberta ontem à noite, com uma
Via Sacra no Parque Solon de Lucena,
no Centro de João Pessoa. A programa-
ção se prolongará até o dia 5 de abril,
Domingo de Ramos, quando terá início
a celebração de uma missa com a Bên-
ção dos Ramos, na Catedral Basílica, às
6 horas. Também está previsto uma pro-
cissão, que sairá às 9 horas do Mosteiro
de São Bento, encerrando com outra mis-
sa na Catedral. Outra celebração acon-
terá às 18 horas.

De acordo com a programação, no dia 2
de abril (quinta-feira), será realizada a Pro-
cissão do Encerro, a partir das 19 horas,
com saída da igreja de Nossa Senhora do

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão

Presencial nº 00005/2009, que objetiva: Aquisição de Material de Consumo Odontológico; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: C. VELOSO - R$ 7.233,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 36.736,70; DENTAL MEDICA COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 27.653,57; PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 12.273,50; SAUDE DENTAL
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 18.157,10.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de 2009 -
Recursos Próprio do Município de Guarabira/SUS - Administração Indireta - 04:01:00: Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de
Saúde - 10.301.0027.2040/10.301.0027.2042 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.02 - Medicamentos e Administração Indireta - Secretaria Muni-
cipal de Saúde - 4.02:00 - Secretaria Municipal de Saúde - 10.301.0027.2040 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.02 - Medicamentos. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/2009. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00026/
2009 - 23.03.09 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 8.630,00; CT Nº 00027/2009 - 23.03.09 - CIRUFARMA
COMERCIAL LTDA - R$ 12.124,00; CT Nº 00028/2009 - 23.03.09 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 34.006,00; CT Nº
00029/2009 - 23.03.09 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 17.973,00; CT Nº 00030/2009 - 23.03.09 -
DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 8.000,00; CT Nº 00031/2009 - 23.03.09 - DROGAFONTE LTDA
- R$ 107.893,00; CT Nº 00032/2009 - 23.03.09 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 51.050,00; CT Nº 00033/2009 -
23.03.09 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP - R$ 108.100,00; CT Nº 00034/2009 - 23.03.09 - JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA -
R$ 42.685,00; CT Nº 00035/2009 - 23.03.09 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA - R$ 5.000,00; CT Nº 00036/2009 - 23.03.09 - PRONTOMÉ-
DICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 1.050,00; CT Nº 00037/2009 - 23.03.09 - SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - R$
19.130,00 e CT Nº 00038/2009 - 23.03.09 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 1.560,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material Permanente Odontológico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2009. DOTAÇÃO:

Orçamento de 2009 - Recursos SUS - Administração Indireta - 04:01:00: Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde -
10.302.0027.2042 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico, Hosp. Odont. e Laboratorial e Administração Indireta - Secretaria Municipal
de Saúde - 4.02:00 - Secretaria Municipal de Saúde - 10.302.0027.2043 - Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico,
Hosp. Odont. e Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/2009. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00039/2009 - 24.03.09 - DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 714,10; CT Nº
00040/2009 - 24.03.09 - PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 1.699,60; CT Nº 00041/2009 - 24.03.09 - SAUDE
DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 18.157,10 e CT Nº 00042/2009 - 25.03.2009 – C. VELOSO - R$ 5.226,40.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo Odontológico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2009. DOTAÇÃO:

Orçamento de 2009 - Recursos SUS - Administração Indireta - 04:01:00: Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde -
10.302.0027.2042 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico, Hosp. Odont. e Laboratorial e Administração Indireta - Secretaria
Municipal de Saúde - 4.02:00 - Secretaria Municipal de Saúde - 10.302.0027.2043 - Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.03
- Mat. Médico, Hosp. Odont. e Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/2009. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00043/2009 - 25.03.09 - C. VELOSO - R$ 7.233,00; CT Nº 00044/2009 - 25.03.09 -
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 36.736,70; CT Nº 00045/2009 - 25.03.09 - DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA - R$ 27.653,57; CT Nº 00046/2009 - 25.03.09 - PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 12.273,50 e CT Nº
00047/2009 - 25.03.09 - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 18.157,10.

Cleane Costa
REPÓRTER

Carmo, localizada na Praça Dom Adauto,
s/n, no Centro da Capital, e término na igreja
da Misericórdia, na rua Duque de Caxias,
(Centro da Capital). A Assessoria de Im-
prensa da Arquidiocese explicou que essa
procissão silenciosa conduz a imagem de
Jesus Cristo carregando a cruz coberta por
um pano roxo (simbolizando o luto) e que
por isso é denominada ‘encerro’ (fechada).

No dia 3 de abril (sexta-feira) será rea-
lizada a Procissão do Encontro, às 16 ho-
ras, sendo que uma procissão sai da igre-
ja da Misericórdia com a imagem de Nos-
so Senhor carregando a cruz – ‘Senhor
dos Passos’ e outra sai da igreja do Car-
mo carregando a imagem de Nossa Se-
nhora das Dores. As duas procissões
passarão individualmente pelas ruas do
Centro de João Pessoa e se unem na Pra-
ça João Pessoa, no Centro, em frente ao
Tribunal de Justiça, de onde segue até a
igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Divulgada a programação da
Semana Santa em João Pessoa

Governo da Paraíba está dis-
cutindo com dirigentes de ins-
tituições a formatação e a im-

plantação do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social do Estado da
Paraíba (CDES/PB), projeto lançado no
último dia 20 de março e que será ana-
lisado e votado pela Assembleia Legis-
lativa do Estado. Convidados para in-
tegrar o Conselho, a reitora da Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB),
Marlene Alves, e o reitor da Universi-
dade Federal de Campina Grande
(UFCG), Thompson Mariz, tiveram
reunião ontem com o chefe do Poder
Executivo Estadual, no final da manhã
no Palácio da Redenção.

A reitora Marlene Alves afirmou que
a Universidade vai participar do Con-
selho, até porque é uma instituição do
estado da Paraíba e tem todas as res-
ponsabilidades e as competências de
contribuir efetivamente, devolvendo
ao Estado o investimento que ela faz.

Os dois reitores elogiaram a iniciati-
va do governador em criar o CDES/PB.
“A Paraíba precisa compreender que
tem potencial; que precisa investir não
só no ponto de vista da economia, mas
também numa perspectiva de desen-
volvimento humano que passa pela
questão da Educação”, disse Marlene
Alves complementando que nenhuma
civilização avançou sem que fosse atra-
vés de projetos educacionais, e no mun-
do de hoje, o mundo do trabalho refor-
mulado, o conhecimento é prioritário.

Na opinião do reitor da UFCG,
Thompson Mariz, a proposta do Con-
selho de Desenvolvimento Econômico

Fiéis participaram da Via Sacra ontem à noite no Parque Solon de Lucena, na Capital

  ORTILO ANTÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão

Presencial nº 00002/2009, que objetiva: Aquisição de Medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 1.560,00; CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 8.630,00;
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 12.124,00; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 34.006,00; CRISTALIA PRO-
DUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 17.973,00; DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
- R$ 8.000,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 107.893,00; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 51.050,00; F. WILTON
CAVALCANTE MONTEIRO EPP - R$ 108.100,00; JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - R$ 42.685,00; PRODIET FARMACEUTICA LTDA
- R$ 5.000,00; PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 1.050,00; SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - R$
19.130,00.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão

Presencial nº 00004/2009, que objetiva: Aquisição de Material Permanente Odontológico; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: C. VELOSO - R$ 5.226,40; DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 714,10; PRONTO-
MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 1.699,60; SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$
9.690.30.

Guarabira - PB, 24 de Março de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

e Social é uma medida importante por-
que contribui para que a sociedade ci-
vil organizada possa participar efeti-
vamente de ações do Governo.

O reitor Thompson Mariz afirmou
que a UFCG, instalada nas regiões da
Borborema, do Cariri, do Sertão e Cu-
rimataú, vai contribuir muito com o
CDES/PB, através de sua competência
em Ciência e Tecnologia e em Educa-
ção. A instituição vai colaborar com a
formação de professores leigos e em
outras ações do Governo. A universi-
dade está projetando a implantação de
18 Centros Vocacionais Tecnológicos na
Paraíba. Existe ainda projeto no senti-
do de instalar cerca de 50 Telecentros
no Estado. “Em todos os ramos do co-
nhecimento a UFCG estará à disposi-
ção do Governo”, assegurou Thomp-
son. A implantação de Colégios Técni-
cos em São João do Rio do Peixe, Teixei-
ra e Santa Luzia são outros projetos
da UFCG que encontram-se em fase de
estudo, com possibilidade de implan-
tação ainda este ano.

O secretário da Educação e Cultura,
professor Sales Gaudêncio, que parti-
cipou das duas audiências, informou
que estes são os primeiros passos para
a implantação do Conselho. Em breve,
o governador terá encontro com o rei-
tor da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), Rômulo Polari. A finalida-
de do Conselho, que será presidido pelo
governador do Estado, é, principal-
mente, viabilizar o desenvolvimento
sustentável e econômico do Estado e
ampliar, de forma inédita, a interlocu-
ção entre o Governo e a sociedade.

O


