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Aeroporto Castro Pinto vai receber transporte de cargas da Europa e EUA P.  4mais

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

Paraíba terá US$ 100 milhões para a
construção de novas rodovias P. 5

" Força Tarefa encontra irregularidades em
supermercados e prende gerentes P. 24

"

Segunda etapa da obra será retomada em quinze dias com investimentos que totalizarão R$ 30 milhões. Depois de
concluído, o sistema adutor vai garantir água de boa qualidade pelos próximos 30 anos em vários municípios P. 6

Banco Mundial decide liberar
verba para Adutora do Congo

" Avenida principal de Mangabeira terá
mão única no sentido Centro/Bairro
Inciativa já divide opinião dos moradores, e comerciantes temem
prejuízos nas vendas com a redução do fluxo de veículos. P. 7
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"Casar" nunca foi tão fá-
cil. Para quem tanto almeja
a chegada desse dia, não é
mais necessário reservar
igreja, avisar os convidados
nem caprichar na decoração
do altar. Ao som da marcha
nupcial, composta por Ri-
chard Wagner, internautas
apaixonados podem oficializar simbolicamente a
união no site Casamento virtual (www.
geocities.com/casamentovirtual). Basta preencher
um formulário, com nome e e-mail dos preten-
dentes, dos padrinhos e das testemunhas.

Há anos, poucos sabiam que o mundo virtual,
assim como no real, pessoas se conhecem em sa-
las de chat, icq, mirc, conversam tornam-se ami-
gas, apaixonam-se. Nem sempre é possível uma
aproximação real, mas isso não impede que senti-
mentos e desejos existam entre elas. Parece men-
tira, diria o meu avô Antônio. Mas, depois de re-
ceber os dados, o site emite uma certidão virtual
com o número do registro e o nome dos nuben-
tes. As uniões somente são divulgadas com a au-
torização dos envolvidos. Segundo fontes da pró-
pria Internet, são em média 13 casamentos por
mês. Os organizadores admitem que "várias pes-
soas casadas recorrem ao serviço" e que "há mui-
tos casamentos de amantes virtuais". Até fatos
curiosos acontecem, como se fossem do mundo
real: um casório que não durou dois meses, por-
que a noiva se arrependeu. Ela pediu que a anota-
ção de casamento virtual fosse retirada do ar antes
que o marido (real) descobrisse. Então, além de
casamento, já há até "separação". Internautas, li-
gados pelo mundo virtual, podem ficar tranqui-
los com uma possível separação. De acordo com
o meu colega e amigo, advogado paulista Renato
Opice Blum, especialista em Internet, "a certidão
não tem validade jurídica para casamento". Ela
alerta, porém, que, "no entanto, poderia servir
como início de prova em eventual união estável".

Dia desses, fui procurado por um aluno, casa-
do, que estava desconfiando de que sua jovem
esposa o estava traindo pela Internet. Do alto dos
meus cinquenta e poucos anos, bradei:

- Mas é uma tolice. Uma traição dessas não tem
sentido, não dói. A resposta foi seca:

- Porque não é com o senhor, professor.
Aí caí na real: então, a traição virtual também

dói, machuca. As pessoas, conectadas através de
um site, de uma home page, ou de uma sala de
bate-papo (chat), conversam, trocam intimida-
des, apresentam nomes e endereços falsos e,
mesmo assim, podem trair. Esse é o novo mun-
do que se descontina aos nossos olhos: o mundo
virtual ou cibernético. Pessoas reais, conectadas
a esse mundo "irreal", amam, odeiam, casam,
separam-se, cometem crimes, obtêm benefícios,
mas estão situadas num conjunto de "mentiras",
em que até o verdadeiro nome é sonegado. Dá,
então, para se acreditar que pessoas se utilizem
desse pedacinho de ilusão para acharem que es-
tão armando de verdade, casando e conviven-
do? Só o tempo dirá...

Casar na Internet?
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Prodetur na Paraíba
Paraíba retoma o rumo certo na
conquista de investimentos desti-
nados a dois programas governa-
mentais, o Cooperar e o Prodetur.

Ambos recebem a chancela de organismos
internacionais para o desenvolvimento de pro-
jetos que incentivam a economia do Estado.

O Cooperar tem o crivo financeiro do Ban-
co Mundial, realçado na política de redução dos
índices de pobreza. E o Prodetur se viabiliza
graças a financiamentos por meio do BID (Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento), com
alcance para uma política de consequência tu-
rística que vise, na ponta, emprego e renda.

Nos governos José Maranhão I e II, foi im-
plantado o Prodetur I, que viabilizou a realiza-
ção de obras de infraestrutura e deu impulso
ao turismo na Paraíba, principalmente nos li-
torais Sul e Norte de João Pessoa. A execução
da PB-008 (Rodovia Abelardo Jurema) é um
exemplo da boa aplicação dos recursos oriun-
dos do programa.

Até então as potencialidades turísticas do
Estado tinham ficado à margem do processo
que se expandiu pelo Nordeste, a partir da ex-
periência no Ceará nos governos Tasso Jereis-
sati e Ciro Gomes. Com o resultado das obras
do Prodetur I, a Paraíba mostrou novos rotei-
ros e pôde ser incluída na lembrança dos pa-
cotes turísticos regionais e no exterior.

A
E qual a expectativa agora?
O secretário Edivaldo Nóbrega deu o tom

numa reunião com técnicos do governo, na
quarta-feira (1), na sala de reuniões da Cinep. O
debate se concentrou nas condições que o Es-
tado pode oferecer para se habilitar aos recur-
sos na ordem de 38 milhões de dólares, vindos
dos cofres do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento). Há pré-requisitos a serem
cumpridos. Mas há também uma vontade que
resultará em iniciativas, da parte do governo.

O próprio representante do governo, Edi-
valdo Nóbrega, ao avaliar os temas discutidos
na reunião, ressaltou a definição da Unidade
de Coordenação Estadual Executora e a im-
plantação, na Paraíba, do calendário estabele-
cido pela coordenação nacional do Prodetur.
“A reunião cumpriu seus objetivos, uma vez
que encaminhou todas as providências neces-
sárias à implantação do Prodetur”, garantiu o
secretário.

Acertada essa verba de 38 milhões de dóla-
res, há o compromisso de governo para a exe-
cução de novas obras de infraestrutura. Esta é
a parte inicial, de base, para o planejamento do
turismo. Estradas pavimentadas, água, luz, sa-
neamento, enfim, equipamentos que guarne-
çam toda uma estrutura que dê suporte à polí-
tica governamental sobre turismo. É o foco
atual. De boa iniciativa.

As uniões
somente são
divulgadas com a
autorização dos
envolvidos...

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

Maioria dos brasileiros vê
fim da crise até 2010
A maioria dos brasileiros acredita que a
economia vai se recuperar da atual crise
mundial em 2010, segundo pesquisa
do Serviço Mundial da BBC divulgada na
última quarta-feira. A sondagem
realizada em 24 países mostra que 78%
dos entrevistados em nove capitais
brasileiras creem que a crise terminará
dentro de um ano - incluindo 44% que
acham que o prazo será de apenas seis
meses.

Renegociação de dívidas
das prefeituras com o INSS
A Receita Federal estima em até R$ 14
bilhões o total da dívida dos municípios
com a Previdência Social, que pode ser
parcelada em até 20 anos. Autorizada
por uma medida provisória, editada no
início de fevereiro, a renegociação foi
regulamentada mas ainda depende da
edição de uma portaria para entrar em
vigor. Os municípios terão até 31 de

maio para protocolar o pedido de
parcelamento da Receita.

Paixão de Cristo será
exibido em bairros de JP

O público poderá
assistir o
espetáculo Paixão
do Menino Deus
(Paixão de

Cristo), que será encenado entre os
dias 8 e 12 deste mês, na Praça Dom
Adauto, na Capital, além de 19 shows
que ocorrerão em várias comunidades
pessoenses,  inseridos no projeto
Roteiro das Paixões, que chega à
quinta edição. Os eventos são
realizados pela Prefeitura Municipal
e coordenado pela Fundação Cultural
de João Pessoa (Funjope).

Senado acaba com
a prisão especial
O plenário do Senado aprovou na
última quarta-feira, um projeto que

acaba com a prisão especial para
quem tem curso superior. O projeto
segue para votações na Câmara dos
Deputados antes de ir à sanção do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pelo projeto, o benefício de prisão
especial seria retirado tanto de quem
tem curso superior como de
algumas autoridades.

Julgamento sobre lei
de imprensa é adiado
O Superior Tribunal Federal
adiou para o próximo dia 15 a
decisão sobre a revogação ou não
da Lei de Imprensa. A sessão da
última quarta-feira foi encerrada
após a leitura do voto do relator
da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental, ministro
Carlos Ayres Britto. Ele se
prosicionou favorável à suspensão
da íntegra da lei. Seu voto foi
acompanhado pelo ministro
Eros Grau.
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Governo agiliza ações
para instalar Prodetur

Secretário de Turismo e do Desenvolvimento Econômico do Estado se reuniu com
técnicos para discutir providências que viabilizem a implantação do programa

Como vimos na coluna anterior, a Lei Imperial de 10 de
outubro de 1831, da iniciativa do Padre Antonio Feijó, Minis-
tro de Justiça da Regência Trina do Governo Imperial, que
criou o Corpo de Guardas Municipais Permanentes no Rio de
Janeiro, autorizava aos Presidentes de Conselhos de Provín-
cias, a criarem em suas respectivas Províncias, idênticas or-
ganizações. Naquela época, Francisco José Meira era Presi-
dente Interino da província da Paraíba, pois o seu titular José
Thomas havia deixado o governo desde 14 de agosto daquele
ano. Sem tempo nem recursos para dar cumprimento a Lei
Imperial, José Meira foi substituído, no dia 15 de janeiro de
1832, pelo Padre Galdino da Costa Vilar, que tinha sido nome-
ado pela Regência Imperial.

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

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

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

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

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

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

A criação da Polícia Militar da Paraíba

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

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br

secretário  de Turis-
mo e do Desenvolvi-
mento Econômico do

Estado, Edivaldo Nóbrega,
reuniu-se com técnicos do
Governo que integram os di-
versos órgãos participantes
do Prodetur Nacional, na
quarta-feira (1), na sala de
reuniões da Cinep.

Na ocasião, foram discuti-
das as providências que es-
tão sendo tomadas para via-
bilizar o Prodetur na Paraí-
ba, garantindo verbas de cer-
ca de US$ 38 milhões para o
Estado, oriundos do BID -
Banco Interamericano de De-
senvolvimento.

 “A reunião cumpriu seus ob-
jetivos, uma vez que encami-
nhou todas as providências
necessárias à implantação do
Prodetur Nacional, como a de-
finição da Unidade de Coorde-
nação Estadual Executora.

Com isso cumprimos as de-
terminações do governador
para que o calendário de im-
plantação definido pela coor-
denação nacional seja cumpri-
do à risca”, disse o secretário.

Na ocasião, o secretário
executivo de Turismo da Pa-
raíba, Romeu Lemos, lem-
brou as recentes visitas à Pa-
raíba do diretor do Prodetur
Nacional, Edimar Gomes da

O

NA CAPITAL
Academia de Medicina
ganha nova sede em breve
Teresa Duarte
REPÓRTER

A Academia Paraibana de
Medicina terá novas instala-
ções. Em breve, passará a fun-
cionar juntamente com o Con-
selho Regional de Medicina da
Paraíba – CRM/PB na sede
que fica localizada na Av. Dom
Pedro II, número 1335, no
Centro de João Pessoa.

Para melhor acomodação
da Academia, a área que foi
destinada para sua instalação
passará por um processo de
adequação. Segundo informa-
ções do médico Antônio Car-
neiro Arnaud, presidente da
APM, o arquiteto  Gilberto
Guedes , responsável pela ar-
quitetura do prédio sede da
CRM/PB, se  propôs a fazer o
projeto da área para posteri-
or instalação da entidade.

A decisão para instalação da
Academia Paraibana de Medi-
cina nas dependências do
CDRM/PB foi tomada no último
dia 30 de março, por unanimi-
dade dos membros do Conse-
lho da entidade. O resultado,
conforme observa o médico
Carneiro Arnaud, refletiu no
fortalecimento dos laços de ami-

zade e fraternidade entre as duas
instituições.

 “Isso vem estreitar cada vez
mais os nossos laços de frater-
nidade, valorizando assim,
cada vez mais, o estudo da me-
dicina, dando destaque aos im-
portantes serviços prestados
pelos médicos paraibanos”, co-
mentou Carneiro Arnaud,
acrescentando que a Academia
Paraibana de Medicina conta
com 40 Cadeiras, que têm como
patronos cidadãos renomados
da medicina paraibana. A en-
tidade foi fundada no dia 19
de dezembro de 1980.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

  MARCOS RUSSO

Carneiro Arnaud anunciou que a
entidade funcionará no CRM

Silva, de Ricardo Mendes, co-
ordenador de planos de Tu-
rismo, e de Marcos André Al-
meida, coordenador de Infra-
estrutura do Ministério do
Turismo.

“Estamos levando uma im-
pressão muito positiva nes-
sa nova fase de implantação
do Prodetur Nacional com
um novo Governo. Espera-
mos que, agora, com o nive-
lamento de informações, o
programa caminhe de forma
mais rápida na Paraíba, para
que o Estado não fique nova-
mente fora do Prodetur”, co-
mentou Edimar Gomes da
Silva.

UEPB realizará
1° Encontro
Nordestino de
Neurociência

Em sintonia com o desen-
volvimento da ciência mo-
derna, a Universidade Esta-
dual da Paraíba, através do
Departamento de Fisiotera-
pia, realizará, em Campina
Grande, no período de 31 de
maio a 2 de junho, o 1º En-
contro Nordestino de Neuro-
ciência.

O evento, que terá como
tema “A Ciência como agente
de transformação”, reunirá
profissionais, pesquisadores
e acadêmicos envolvidos nos
diversos campos da neuroci-
ência, que discutirão sobre as
aplicações deste estudo no
âmbito da saúde humana.

Na programação, constam
conferências, mesas redon-
das, minicursos e temas li-
vres, que abordarão temáti-
cas essenciais e atuais, e se-
rão apresentados por espe-
cialistas de renome internacio-
nal.

As inscrições para o evento já
estão abertas, inclusive para envio
de trabalhos em pôsteres, através
do site www.asaeventos.com.br. A
solenidade de abertura acontecerá
no auditório da FIEP, no dia 31 de
maio, a partir das 19h.
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Castro Pinto vai receber transporte
de cargas da Europa e Estados Unidos

té o final de outubro, o
A e r o p o r t o C a s t r o
Pinto deverá ser utili-

zado para o transporte de car-
gas oriundas da Europa e dos
Estados Unidos para distri-
buição no Brasil. O grupo pau-
lista CEC, do empresário pa-
raibano Carlos Ernesto de
Campos, planeja investir R$
80 milhões no empreendimen-
to de transporte aeroportuá-
rio. O anúncio foi feito pelo
próprio empresário ao gover-
nador José Maranhão, duran-
te audiência, no início da noi-
te de quarta-feira (1), no Palá-
cio da Redenção.

Segundo o empresário, que
é natural de João Pessoa e ra-
dicado em São Paulo há mui-
tos anos, a Paraíba tem con-
dições de desenvolver a pola-
rização da carga da Europa e
dos Estados Unidos para o
Brasil de forma tranquila,
proporcionando crescimento
rápido da movimentação, o
que aumentará a arrecadação
de ICMS para o Estado.

As negociações estarão em
andamento entre o Governo
da Paraíba e o Grupo CEC. O
empresário Carlos Ernesto
prevê que dentro de seis me-

Emater discute Plano de Trabalho para 2009
Técnicos da Empresa de As-

sistência Técnica e Extensão
Rural - Emater/Paraíba estão
apresentando os planos de tra-
balho do órgão nas Câmaras
Municipais e Prefeituras dos
223 municípios paraibanos
com o objetivo de levar ao co-
nhecimento da sociedade civil
a relação de metas estabeleci-
das pela empresa para o pre-
sente exercício, buscando par-
cerias para a sua concretização.

Esta semana eles participa-
ram de sessão especial na Câ-
mara Municipal de São Miguel
de Taipu, na região administra-
tiva de Itabaiana, onde apre-
sentaram o plano da empresa
para aquele município. Duran-
te o encontro, foram debatidas

as atuais metas da extensão
rural, além dos indicadores já
obtidos até a presente data, e
as ações de consolidação da im-
plantação da Política Nacional
de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Pnater) no âmbito
de São Miguel de Taipu.

O objetivo principal do pla-
no de trabalho visa basica-
mente promover e apoiar ini-
ciativas que, convertidas em
ações, sejam capazes de pro-
vocar mudanças estruturais
nas unidades produtivas dos
agricultores familiares, fomen-
tando a economia municipal,
respeitando as dimensões so-
ciais, culturais e ambientais
que possam inseri-los em di-
versos mercados, possibilitan-

do maior geração de renda e
melhor qualidade de vida. O
plano visa ainda promover
maior e melhor assistência téc-
nica gratuita aos agricultores

Grupo paulista quer investir 80 milhões no setor aeroportuário e possibilitar que a Paraíba passe a desenvolver a polarização da carga
da Europa e dos Estados Unidos distribuindo para todo o Brasil. Medida deverá aumentar a arrecadação de ICMS para o Estado

PREFEITURAS E CÂMARAS

ses o convênio deverá ser fir-
mado. A contrapartida esta-
dual seria propiciar as condi-
ções logísticas legais.

O presidente da Companhia

de Desenvolvimento da Paraí-
ba - Cinep -, João Laércio Fer-
nandes, intermediou a visita do
empresário ao governador e
avaliou que o Governo está

familiares, aproveitando as
potencialidades e oportunida-
des que possam ser desenvol-
vidas na zona rural.

Segundo Hermano Araújo,
os extensionistas ficarão en-
carregados da elaboração de
propostas de crédito para in-
vestimento, custeio e comer-
cialização nas diversas linhas
do Pronaf, visando divulgar,
orientar e buscar parcerias
com os municípios em cam-
panhas oficiais que beneficiem
as populações locais.

Caberá ainda aos extensio-
nistas difundir junto aos Con-
selhos Municipais de Desenvol-
vimento Rural Sustentável
(CMDRS) e às Associações de
Agricultores Familiares as Po-

líticas Públicas voltadas para
o setor, tais como o Programa
de Aquisição de Alimentos
(PAA), Programa Nacional de
Crédito Fundiário, Seguro da
Agricultura Familiar, Territó-
rios da Cidadania, Biodiesel,
além de outros programas do
governo.

Todo o trabalho, conforme
Hermano, deverá focar as ações
de assistência técnica e exten-
são rural aos princípios da
agroecologia, tudo em conso-
nância com as diretrizes do
Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA), que vêm re-
estruturando os serviços de
assistência técnica e extensão
rural em todo o país.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

A

muito otimista com as novas
perspectivas tanto para o Ae-
roporto Castro Pinto, quanto
para o Porto de Cabedelo e as
ZPEs. João Laércio destacou que

Carlos Ernesto de Campos está
trazendo à Paraíba o seu em-
preendedorismo e bons finan-
ciamentos, contribuindo com o
desenvolvimento do Estado.

Aeroporto Internacional fica localizado na cidade de Bayeux, distante oito quilômetros do Centro de João Pessoa e a 120 de Recife, em PE

  ORTILO ANTÔNIO

#
Todo o trabalho,
conforme Hermano,
deverá focar as ações
de assistência técnica
e extensão rural
aos princípios
da agroecologia
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Governo da Paraíba
vai assinar em breve
financiamento de

US$ 100 milhões com a Cor-
poração Andina de Fomento
(CAF) - Banco de Desenvol-
vimento - destinado às
obras de construção de es-
tradas para a interligação de
pequenas cidades da Paraí-
ba, conforme acerto firmado
ontem durante reunião entre
o governador do Estado e a
representante da entidade,
Moira Paz-Estenssoro.

 "Nós temos um projeto
discutido e aprovado para o
Estado da Paraíba, com o ob-
jetivo de reforçar a malha
rodoviária, beneficiando
municípios que precisam ser
integrados", explicou Moira
Paz-Estensssoro, para quem
os recursos estarão disponi-
bilizados em curto prazo,
logo que seja assinado o con-
trato. São 12 anos para pa-
gamento, mais quatro de ca-
rência.

A representante da Corpo-

Estado terá US$ 100 milhões
para construção de estradas

Governo assina convênio com o Banco de Desenvolvimento e serão priorizados os municípios mais distantes da Capital

ração Andina de Fomento
disse que a liberação dos re-
cursos será feita imediata-
mente após a assinatura do
financiamento, para que as

obras de melhoramento das
rodovias entre os municípi-
os beneficiados possam co-
meçar. Ela explicou que serão
beneficiados os municípios

que estão mais distantes da
Capital, muitas vezes sem
nenhuma estrutura de comu-
nicação, por meio das rodo-
vias asfaltadas.

Obras de rodovias serão iniciadas de imediato com a liberação dos recursos que será feita em curto prazo

O

Benefícios da
Nota Fiscal
Cidadã são
mantidos

O Governo do Estado mante-
ve os benefícios previstos na lei
8.741, que dispõe sobre a cria-
ção do Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal do Estado da
Paraíba, denominado "Nota
Fiscal Cidadã", mas vetou par-
cialmente o inciso III do Art. 5º
no trecho que estabelece a uti-
lização de créditos para dedu-
zir do valor do consumo de
energia elétrica ou de telefone,
na forma e nas condições esta-
belecidas pelo Poder Executivo.

A razão do veto, publicado na
edição de quarta-feira (1) do Di-
ário Oficial do Poder Executi-
vo, deve-se ao fato de que, "além
de implicar em onerosa e com-
plexa operacionalização por
parte da Secretaria de Receita,
a fruição da faculdade criada
escapa ao alcance e controle do
Estado, por envolver e depen-
der da anuência de empresas
da iniciativa privada, total-
mente estranhas à estrutura
organizacional estatal".

INCENTIVO AO CONSUMIDOR
A lei 8.741, que dispõe sobre a

criação do programa denomi-
nado Nota Fiscal Cidadã, man-
teve todos os demais benefíci-
os oriundos da criação do pro-
grama, que tem como objetivo
incentivar os adquirentes de
mercadorias, bens e serviços de
transporte interestadual e in-
termunicipal a exigirem do for-
necedor a entrega de documen-
to hábil.

Entre os benefícios do pro-
grama, destacam-se a realiza-
ção do sistema de sorteio de
prêmios para os consumidores
finais. De acordo com o pará-
grafo 2º, a cada R$ 100,00 em
compras registradas em Docu-
mentos Fiscais, o adquirente
fará jus a um cupom numera-
do para concorrer, gratuita-
mente, a um sorteio.

O Art. 3º estabelece que o
valor correspondente a até
20% do ICMS efetivamente re-
colhido por cada estabeleci-
mento será atribuído como
crédito aos adquirentes de
mercadorias, bens e serviços
de transporte interestadual e
intermunicipal na proporção
do valor de suas aquisições
em relação ao valor total das
operações e prestações reali-
zadas pelo estabelecimento
fornecedor no período.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

O Governo do Estado e o
Banco do Brasil, na Paraí-
ba, estão discutindo a for-
malização de parcerias,
sobretudo com relação à
ampliação dos financia-
mentos do Programa Na-
cional de Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), visando
atender ao maior número
de famílias  de agriculto-
res.

A base da parceria, con-
forme observou o superin-
tendente do Banco do Bra-
sil na Paraíba, Eloi Medei-
ros Junior, é o excelente re-
lacionamento que sempre
existiu entre a instituição
financeira e a atual admi-
nistração estadual, que
agora deverá ser estendi-
do a outros programas de
inclusão social em várias
regiões do Estado.

"Estamos oferecendo os
serviços do Banco do Bra-
sil naquilo que for possí-
vel para melhorar a vida
dos paraibanos. Neste
sentido, falamos com o
governador sobre parce-
ria no campo do agrone-
gócio, do Pronaf, e algu-
mas ações no campo da
melhoria da gestão", co-
mentou.

O superintendente do
BB explicou que o banco
oficial tem um grande
elenco de investimentos
na Paraíba, possui a mai-
or rede de agências no Es-
tado e vai continuar in-
vestindo no futuro, prin-
cipalmente em ações que
ajudem a concretizar o
processo de desenvolvi-
mento econômico susten-
tável do Estado.

Ordem de 303 anos realiza
Procissão do Encerro em JP

Movidos pela religiosidade,
fiéis saíram na noite de ontem
às ruas do Centro de João Pes-
soa e realizaram a Procissão do
Encerro. Esta é uma das mani-
festações mais importantes que
antecedem a Semana Santa.
Carregando um pedaço da cruz
de Cristo, os católicos fizeram
orações, cantaram louvores e
pediram por bênçãos divinas.
O evento foi organizado pela
Igreja Nossa Senhora do Car-
mo e fez parte das atividades
da Ordem Secular das Carme-
litas. A Ordem existe há 303
anos e tem mais de 300 associ-
ados. Foi trazida para a Paraí-
ba pelos portugueses. E desde
que chegou, realiza a procissão.

De acordo com Rita de Cás-
sia de Ramalho, priora da Or-
dem, a procissão marca o final
da quaresma e chegada da Se-

mana Santa. "É uma tradição
da Igreja que sempre respeita-
mos", observa. Ela explica que
o cortejo segue ao lado de um
pedaço da cruz de Cristo. A re-
líquia é chamada de "santo le-
nho", e é muito respeitada en-
tre os fiéis, mas não é objeto de
adoração. "Adoramos apenas a
Nosso Senhor Jesus Cristo e as
imagens. É a graça dele que
sempre está do nosso lado",
destaca.

A aposentada Dinalva Cordei-
ro, 69 anos, participa da procis-
são desde que era adolescente. Ela
conta que era trazida pela mãe
para assistir ao cortejo. Ontem,
a dona de casa estava entre os
fiéis que rezavam e pediam a
Deus por um mundo melhor.
"Peço que Deus abençoe esta Pa-
raíba e reconstrua as famílias. Só
assim teremos uma vida melhor.
Gosto muito dessa procissão.
Sinto uma paz, um bem estar
muito grande", afirma.

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

  DIVULGAÇÃO

Banco do Brasil quer
ampliar parcerias na PB
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Obra da Adutora do Congo será retomada
Banco Mundial decide financiar 2ª etapa do sistema que está orçado em R$ 30 milhões e garantirá água para sete municípios do Cariri

secretário Francisco
Sarmento, em entre-
vista coletiva concedi-

da, na manhã ontem, na Se-
cretaria de Estado da Comu-
nicação Institucional (Secom),
fez uma explanação panorâ-
mica das várias ações que o
governo vem desenvolvendo
nas Secretarias Estaduais de
Infra-estrutura e de Ciência e
Tecnologia e Meio Ambiente.
Sarmento apresentou os pri-
meiros resultados dos esfor-
ços empreendido pelo Gover-
no do Estado. Em destaque a
segunda etapa do Sistema
Adutor do Congo. O governo
conseguiu reverter a exclusão
do Sistema Adutor do Progra-
ma Pro-água do Banco Mun-
dial (BIRD).

"A Paraíba recebeu uma óti-
ma notícia, nessa quarta-fei-
ra (1). O Banco Mundial en-
viou a não objeção em finan-
ciar a segunda etapa do Siste-
ma Adutor do Congo, e com
isso fecharemos o Cariri Oci-
dental", ressaltou o secretário,
afirmando que todas as cida-
des que não estavam na pri-
meira etapa do projeto, como
Prata, Parari, Ouro velho,
Aparo, São José do Cariri,
Gurjão e Livramento, agora
vão receber água garantida e
independente.

"O horizonte do projeto é que
esses municípios passem pelo
menos cerca de 30 anos sem

O

receber o carro-pipa", explicou
o secretário, informando que a
obra totaliza cerca de 30 mi-
lhões e os contratos serão assi-
nados na próxima semana. Sar-
mento comunicou ainda que a
obra tem 130 km de extensão e
será efetivamente iniciada no
máximo em duas semanas. A
conclusão está prevista para o
meio do ano que vem.

O secretário fez uma expla-
nação de várias outras ações
que foram realizadas em 40

dias de governo. Entre elas,
convênios com a Secretaria
Nacional de Defesa Civil e com
a Secretaria Nacional de Infra-
estrutura; empréstimo junto
à Corporação Andina de Fo-
mento, para pavimentação e
recuperação da malha viária;
reunião dos governadores do
Nordeste, reabrindo as dis-
cussões sobre os ramais da
Transnordestina e outras pro-
postas; liberação do Projeto
Básico do Centro de Conven-

ções de João Pessoa - para lici-
tação da obra junto ao Tribu-
nal de Contas da União; nego-
ciações com vistas à elabora-
ção de um novo plano de tra-
balho para as Várzeas de Sou-
sa; obras do Programa de
Aceleração do Crescimento -
PAC, implantando uma nova
dinâmica de execução; recons-
trução das Barragens de Ca-
mará e Jandaia e soluções das
pendências anteriores do Sis-
tema Adutor de Acauã.

  SECOM

Francisco Sarmento disse que o Governo conseguiu reverter a exlusão do projeto na agenda do Banco Mundial

Produtores de
coco debatem
avanços em
João Pessoa

Com o objetivo de apresen-
tar conhecimentos científicos
atualizados para técnicos, pe-
quenos agricultores e grandes
produtores de coco da Paraíba,
o Sindicato Nacional dos Pro-
dutores de Coco do Brasil (Sind-
coco) está realizando, em par-
ceria com o Ministério de De-
senvolvimento Agrário (MDA),
o Seminário de Sensibilização
para Mobilização de Agricul-
tores, Técnicos e Parceiros. O
evento, que tem apoio do Go-
verno do Estado, teve início
nessa quarta-feira,1, e será en-
cerrado hoje (sexta-feira, 3).

Os dois primeiros dias do se-
minário foram realizados no
Hotel Ouro Branco, em João
Pessoa, com palestras técnicas
de profissionais da Secretaria
Estadual de Agricultura, da
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), da
Empresa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (Emater/PB)
e ministrantes vindos de outros
estados, a exemplo dos que in-
tegram o Instituto de Pesquisa
Agronômica de Pernambuco
(IPA).

De acordo com o presidente
do Sindcoco, Francisco Porto,
o Governo da Paraíba dispo-
nibilizou técnicos especializa-
dos para proferirem pales-
tras, além dos que estão par-
ticipando do evento para agi-
rem como multiplicadores,
acompanhando as empresas
de extensão rural da Secreta-
ria de Agricultura do Estado,
ressalta Francisco Porto.

Entre os mais de 70 partici-
pantes do Seminário estão se-
cretários municipais de agri-
cultura, técnicos, pesquisado-
res e grandes produtores de
coco, mas a grande maioria é
constituída por pequenos agri-
cultores do Litoral Sul do Es-
tado e muitos deles cultivam
em áreas de assentamento. A
programação para o último
dia inclui uma visita técnica ao
cultivo de coco da Agrícola
Vale do Mangereba, na praia
de Lucena.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Governo empossou  ontem
o secretário de Planejamento

O Governo do Estado quer
definir uma urgente agenda
positiva de ações para a re-
construção da Paraíba, numa
ação contando com a unida-
de de todas as forças e seg-
mentos sociais. "O Estado es-
tava parado e vamos colocar
para funcionar o mais rápi-
do possível", anunciou on-
tem o governador durante as
posses do secretário do Pla-
nejamento, Ademir Alves de
Melo, e do chefe de Gabinete
do Governador, Adriano Be-
zerra Cavalcanti, em soleni-
dade no Palácio da Redenção.

Ao assumir o Planejamen-
to, Ademir Alves falou sobre
a crise mundial que traz re-

flexos para a Paraíba, e disse
entender que está existindo
uma crise de esperança, e que
a hora é a de apresentar solu-
ções, sendo imprescindível a
participação social, com o
povo organizado dando sua
contribuição.

Ele disse que o tempo é cur-
to e por isso o governo não
quer perder nenhum momen-
to para implementar o pro-
jeto de reconstrução da Pa-
raíba. O novo chefe de Gabi-
nete do Governador, Adria-
no Bezerra Cavalcanti, to-
mou posse em  substituição
a Ruy Cezar Leitão, que esta-
va respondendo interina-
mente pela Pasta.

Projeto Condomínio Cidadão
passa a cobrir todo o Estado

O secretário da Segurança
e da Defesa Social, Gustavo
Gominho, assinou na manhã
de ontem, em seu gabinete,
um termo aditivo ao convê-
nio 003/2008, que permite a
ampliação do projeto Con-
domínio Cidadão.

Resultado de convênio fir-
mado entre a Secretaria e o
Secovi-PB (Sindicato dos
Condomínios e das Empresas
Administradoras de Condo-
mínios da Paraíba), o proje-
to conta hoje com quase 100
condomínios de João Pessoa
interligados via rádio frequ-
ência e em conexão direta
com a base do CIOP (Centro
Integrado de Operações Po-

liciais).
A área de atuação do Con-

domínio Cidadão, a partir de
agora, passa a ser todo o ter-
ritório do Estado da Paraí-
ba. Segundo informou o pre-
sidente do Secovi, Inaldo
Dantas, outros segmentos
organizados da sociedade a
exemplo de restaurantes,
hotéis, postos de gasolina,
etc., poderão participar do
projeto, desde que atendam
aos requisitos pré-estabele-
cidos.

O projeto Condomínio Ci-
dadão visa, de forma pre-
ventiva, combater a ação de
criminosos contra os patri-
mônios dos condomínios.
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O MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia, divulgou o
Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais (Ano
Base 2007) onde afirma que 320 empresas utilizaram em
2007 os incentivos fiscais da Lei 11.196/2005, a chamada
“Lei do Bem”. O número é 147% maior que o de 2006.
Naquele ano, 130 empresas declararam ter usado os in-
centivos da Lei. Ainda de acordo com o relatório, essas 320
empresas investiram em P&D (Pesquisa e Desenvolvimen-
to) e Inovação, R$ 4,8 bilhões ao longo de 2007. As empre-
sas que mais utilizaram os benefícios previstos na legisla-
ção, foram as dos setores de mecânica, transportes e ele-
troeletrônica.

Aumento de 147%

AINDA P&D
Os 147% de crescimento referidos no tópico acima,

podem parecer um crescimento muito bom e é, mas a
má notícia veio também do MCT. Apesar do cresci-
mento do orçamento do Ministério nos últimos anos -
passou de R$ 1 bilhão em 2000 e chegou a R$ 4 bilhões
em 2008 - para este ano o crescimento é mínimo. Em
2009 o orçamento previsto é de R$ 4,2 bilhões. Muito
pouco e além do mais a diminuição dos valores atin-
giu, parte das bolsas do CNPq - Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São recur-
sos – ou melhor, a falta deles - que impactam o desen-
volvimento e consolidação das pesquisas no Brasil.
Outro ponto que acarreta ainda mais preocupação é
que, com a crise, a arrecadação de impostos diminuiu
e assim os recursos destinados ao FNDCT - Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
também diminuiu. O FNDCT é a principal fonte de
recursos do MCT e talvez nem os R$ 4,2 bilhões pos-
sam ser cumpridos.

EMBRAER
A Embraer, fabricante brasileira de aviões, está inves-

tindo, apesar da crise, em P&D de materiais mais leves
para uso na fabricação dos seus aviões. Numa parceria
entre a empresa, o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas de São Paulo, ITA – Instituto de Tecnologia Aero-
náutica e de diversas universidades, está sendo instalado
no Parque Tecnológico de São José de Campos, Estado
de São Paulo, o “Laboratório de Pesquisas de Estruturas
Leves”. O novo laboratório deve estar operacional no ano
que vem e terá com principais linhas de pesquisa, os
matérias compósitos (plásticos) e materiais metálicos.

NA MIRA DOS CHINESES?
Matéria recente publicada no jornal americano, The

New York Times, diz que uma investigação feita por
especialistas em Segurança da Informação e da In-
ternet, ligados a Universidade de Toronto, Canadá,
denominada de Operação GhostNet (literalmente
“rede fantasma”), identificou uma rede de espiona-
gem de computadores com origem na China. Se-
gundo a reportagem, os “espiões virtuais”, mas que
de virtuais não têm nada, conseguiram copiar infor-
mações secretas dos computadores dos governos de
mais de 100 países.  Será?

Mudança em bairro
divide os moradores

A STTrans estuda a possibilidade de fazer alteração no trânsito da Av. Josefa Taveira,
em Mangabeira, na Capital, que poderá passar a mão única no sentido Centro/Bairro

Teresa Duarte
REPÓRTER

Superintendência de
Transportes e Trânsito
(STTrans) de João Pes-

soa está trabalhando no proje-
to de mudança no trânsito da
principal avenida do bairro de
Mangabeira, a Josefa Taveira,
que poderá passar a mão única
no sentido Centro/Bairro.

O projeto será discutido com
Associações de Moradores do
núcleo habitacional antes de
ser colocado em prática, segun-
do informou o diretor de Trân-
sito, Omar Ramalho. Segundo
ele, o escoamento do fluxo de
carros no sentido Bairro/Cen-
tro deverá ocorrer pelas aveni-
das Alfredo Ferreira e Luiz
Coutinho (Mangabeira por
dentro”).

Além de se tornar mão úni-
ca para garantir a fluidez do
trânsito, na Josefa Taveira ha-
verá a priorização do trans-
porte público e também serão
estabelecidas áreas de estacio-
namento. No projeto está pre-
visto promover uma melhoria
das calçadas, tornando-as pa-
dronizadas e garantindo as-
sim a acessibilidade e melho-
ria do passeio.

Mesmo diante do argumento
da STTRans de que a mudança
do trânsito da Josefa Taveira
vai facilitar o fluxo de veículos,
evitando o congestionamento e
facilitando o acesso das pessoas
a diversas localidades do bair-

A

ro, a iniciativa divide opiniões
de moradores e comerciantes
da região. Enquanto uns são fa-
voráveis, porque acreditam
que a mudança trará benefíci-
os para o comércio, outros dis-
cordam e informam que essa
alteração prejudicará não so-
mente o comércio, mas também
a população no geral.

O vendedor de peixes Rinal-
do Rodrigues da Silva acha que
a mudança no trânsito vai pre-
judicar as vendas. Já o proprie-
tário de mercadinho, Manoel
Soares, acredita que as altera-
ções contribuirão para o au-
mento das vendas no comércio
local. Ele alega que o grande flu-
xo de veículos que trafega na
Josefa Taveira, além de provo-
car congestionamento, tam-
bém não deixa opção de estacio-
namento para os clientes. “Ge-

Manoel
Soares,
COMERCIANTE

O QUE ELES PENSAM#

Caso a Josefa
Taveira venha a ser
mão única, o nosso
produto sofrerá
queda nas vendas ”

“
Rinaldo
Rodrigues,
VENDEDOR

A mudança no
trânsito da avenida
de Mangabeira vai
prejudicar as
vendas”

“
ralmente , o cliente que vem a
um mercadinho não compra
apenas um produto. Por conta
disso, fica difícil para ele fazer
a sua feira e transportar esses
produtos quando o seu veículo
estiver estacionado distante
daqui”, comentou.

Rinaldo Rodrigues, por sua
vez, alega que o comércio é cen-
tral na principal avenida de
Mangabeira, sendo de fácil aces-
so para a população que utiliza
os transportes coletivos. “Caso
a Josefa Taveira venha a ser
mão única, o nosso produto
sofrerá uma queda nas vendas
porque os pedestres não tran-
sitarão mais entre os dois la-
dos da avenida, já que os pon-
tos de ônibus serão deslocados
para outras ruas do bairro”,
reclamou.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Projeto que prevê mudanças na Av. Josefa Taveira será discutido com a Associações de Moradores de Mangabeira
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 Caturité e Potira foram personagens centrais de uma guerra recheada de mistério e segredo deflagrada pelos bandeirantes no século XVII

O

Hilton Gouvêa
REPÓRTER

Tônio
ILUSTRAÇÃO

chapadão da Borborema, no
Cariri da Paraíba, a uma dis-
tância média de 200 Km de

João Pessoa, guarda o drama e o se-
gredo da história de Caturité e Poti-
ra. Quem eram esses personagens?
Alguns historiadores descrevem Ca-
turité como o valoroso cacique dos
bodopitás, a valente tribo de nação
Cariri. Potira, era a filha deste chefe
aborígine, formosa em sua beleza de
mulher das selvas, gozando o esplen-

dor de sua juventude, em seus calcu-
láveis 15 ou 17 anos.

 Conta-se que, nos idos do século
XVII, a Casa da Torre (BA) estava no
auge de seu plano expansionista. Os
D‘Ávilla Lins, fidalgos titulares da
grande organização de nobres lati-
fundiários, deram ordens para que
os Oliveira Ledo, por eles considera-
da a fina nata dos desbravadores ser-
tanejos, para que realizassem  a con-
quista pacífica ou impiedosa das ter-
ras situadas nos sertões paraibanos.

Caturité incitou seus irmãos à re-
volta e pegou em armas. Nesta em-
presa de resistir ao invasor, Caturi-
té obteve apoio de parte dos guer-

reiros sucurus. E foi à luta. Em se-
guida, deu o alarme para as tribos
vizinhas. A luta foi renhida: esgara-
vatanas, arcos, flechas e tacapes
contra canhonetas, sabres, espadas
e arcabuzes. Os Oliveira Ledo gal-
garam a vertente da serra e exter-
minaram, literalmente, toda semen-
te de revolta indígena encontrada no
caminho.

Ferido e muito fraco para resistir
mais tempo, Caturité conseguiu fu-
gir. Potira, sua bela filha, caiu prisio-
neira e acabou encarcerada no arraial
do Boqueirão. Caturité foi convales-
cer longe, embaixo das árvores da
selva virgem, local até então intoca-

do pelo homem branco. Ao se sentir
curado, planejou a invasão do arraial,
para libertar a índia.

À noite, utilizando o seu silencio-
so passo de onça, o cacique pai de
Potira desceu a encosta do Monte
Caturité sem ser percebido, e inva-
diu os domínios do inimigo. Foi
aprisionado. Tristonho, Caturité
rejeitou o plano de fuga organiza-
do pelos sucurus e preferiu morrer
ao lado de Potira. Anos depois, a
tradição indígena e seus remanes-
centes ainda contavam a história
da aparição dos espectros de pai e
filha, assombrando os viajantes
brancos do Bodopitá.

bodopitás
O drama dos
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Martius, um sábio alemão
Um sábio alemão, Martius, andou pelo Brasil – inclusive na Paraíba – nos tempos
da colonização. Ele afirmou, em seus escritos, que os cariris eram bravos e
errantes, vivendo da coleta e da pesca. A natureza bravia de seus habitats não lhes
permitia permanecer muito tempo no mesmo lugar. A aridez do terreno de suas
aldeias os forçava a um eterno nomadismo. Fabricavam redes de algodão grandes
e seguras – o bastante para três pessoas. Os homens, quanto mais buracos na
cara, mas eram respeitados.

SAIBA MAIS #

O escritor e historiadorO escritor e historiadorO escritor e historiadorO escritor e historiadorO escritor e historiador
 paraibano Irineu Jofilly descobriu
os contornos dessa lenda-história
por acaso. No final do século XIX
ele viajava pelo Cariri e, ao pedir
pousada numa fazenda, conheceu
o mameluco “C”. Jofilly disse que o
mameluco preferiu ser identificado
assim. E o filho de índio com bran-
co contou essa história, que teria
ouvido de seu bisavô e este de seu
outro bisavô e por aí vai...

 Procurei resquícios deste episó-
dio no livro de Horácio de Almeida,
que considero um dos maiores his-
toriadores da Paraíba. Nada encon-
trei. Apenas uma advertência do
ilustre paraibano, que dizia: “Não
é estilo deste humilde escritor des-
crever, de forma apologética, a vida
dos heróis desta terra. Deixo isto
para ser tratado em livros especiais”.
Recorrer a quem? A Irineu Jofilly,  é
claro. E eis a resposta.

LEI DO TRABUCO
Na época em que este episódio

aconteceu (ou teria acontecido), a lei
do trabuco imperava na Paraíba.
No Brejo e Litoral, tabajaras e poti-
guaras foram subjugados pelas ar-
mas. Nos sertões, cariris e tarairi-
ús – esta última a famosa nação dos
índios altos e brancos – estavam em
guerra contra os portugueses, em
franca desvantagem. Os portugue-
ses perseguiam esses índios, porque
tinha a certeza da aliança deles com
os holandeses.

Helias Herckmans, terceiro gover-
nador holandês da Paraíba, escre-
veu sobre os cariris e tarairiús.
“Eram índios altos, brancos e robus-
tos. As mulheres, de beleza ímpar,
obedeciam cegamente aos maridos”.
Homens e mulheres devoravam os
parentes mortos. Acreditavam que
um ente querido estaria bem guar-
dado dentro dos corpos daqueles que
saboreassem suas carnes.

Se o morto fosse o chefão da tribo,
só os parentes próximos poderiam
comer seus restos mortais. Esse cos-
tume, segundo Jacob Rabi, não era
praticado em todas as tribos. As
moças que chegavam ao período de
contrair matrimônio e não casavam,
eram defloradas pelo principal da
aldeia.

MATANÇA
A infelicidade dessas nações in-

dígenas começou quando potigua-
ras revoltados raptaram seis mo-
ças e seis rapazes e fugiram para os
sertões, onde foram se abrigar jun-
to aos irmãos cariris e tarairiús.

Uma força punitiva portuguesa
foi mandada no encalço dos reféns.
A matança iniciou pelos cariris, de-
pois atingindo os tarairiús. Os che-
fes dessas nações se apresentaram
e perguntaram, aos portugueses,
qual o motivo de tamanha guerra.

 Os lusos exigiram os reféns bran-
cos de volta e os potiguaras respon-

sáveis pelo sequestro. Um dos caci-
ques potiguaras, entregues pelos ta-
rairiús e Cariris, foi arcabuzado na
hora. Os demais, conduzidos pre-

sos para a sede da Capitania, tive-
ram o mesmo destino.

Os cariris e tarairiús que consegui-
ram se aldear, foram, mais tarde, as-

similados num rápido processo de
miscigenação. Os que permaneceram
rebeldes acabaram arcabuzados, en-
forcados e atirados aos cães e urubus.

Outros morreram vítimas, até,
de armadilhas vis e biológicas: ca-
dáveres de soldados portugueses
vitimados pela varíola foram
abandonados propositalmente
perto das aldeias.

Ao praticarem o que eles chama-
vam de “racha cabeça”, milhares
de potiguaras morreram da doen-
ça. Já no final do século XVII, os
tarairiús e cariris estavam assimi-
lados ou aniquilados.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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     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.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  264,75
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019776
Responsavel.: CICERA MARIA BRITO
ALVES
CPF/CNPJ....: 085552614-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   27,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017751
Responsavel.: ELIANE LUCAS EVANGE-
LISTA
CPF/CNPJ....: 046046554-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   86,50
Cedente.....: CLAUDIA VIEIRA DOS SAN-
TOS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018251
Responsavel.: FERNANDO IMPERIANO
DA COSTA
CPF/CNPJ....: 095710354-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  800,00
Cedente.....: GRANPECAS - COM E DIS-
TR DE PECAS RE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019136
Responsavel.: GERLANDO DE ARAUJO
LEITE FILHO
CPF/CNPJ....: 061012464-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  325,72
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020337
Responsavel.: JOAO SOARES DA SILVA
NETO
CPF/CNPJ....: 079991094-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  169,42
Cedente.....: O MESTRE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019760
Responsavel.: JOAO ROBERTO VIANA
DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 002404079/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  428,34
Cedente.....: PLASCONY - INDUSTRIA
DE PLASTICOS L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019428
Responsavel.: MARIA ROSA DE VAS-
CONCELOS PAIVA

CPF/CNPJ....: 002422174-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  340,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCI-
AL ATHICOS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018382
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LU-
CENA
CPF/CNPJ....: 010319948/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  302,00
Cedente.....: WF DISTRIBUIDORA DE
BATERIAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020088
Responsavel.: RIBAMAR BEZERRA DE
MENDONCA
CPF/CNPJ....: 237168004-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  380,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019931
Responsavel.: RENATO DE SOUSA BAR-
ROS ME
CPF/CNPJ....: 008594346/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.048,95
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 009354
Responsavel.: SIGMA ENGENHARIA
LTDA
CPF/CNPJ....: 005459223/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  195,98
Cedente.: ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018663
Responsavel.: SIGMA ENGENHARIA
LTDA
CPF/CNPJ....: 005459223/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  154,90
Cedente: ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017688
Responsavel.: ZENILSON CADE DE ARA-
UJO
CPF/CNPJ....: 078542004-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.363,52
Cedente.....: OTICA BRILHANTE - JOA-
QUIM S FILHO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017792

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

    Joao Pessoa,  03/04/2009
-----------------------------------
    Bela. MARIA ANGELA SOUTO CAN-
TALICE
 - Titular -

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.: BONSUCESSO PROD.
ODONT. LTDA
CPF/CNPJ....: 002482141/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  624,10
Cedente.....: BANCO NOSSA CAIXA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019918
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE LI-
VROS NORDESTE
CPF/CNPJ....: 009037914/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   75,00
Cedente.....: DENTAL GOLD ASSIST
ODONT E MEDICA L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020584
Responsavel.: CAVALCANTI GONCALVES
& CIA LTD
CPF/CNPJ....: 010561165/0007-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  900,00
Cedente.....: Z & M INDUSTRIA DE CON-
FECCOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020644
Responsavel.: FORTALEZA COMERCIO E
REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 070119854/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  527,63
Cedente.....: ORIENT RELOGIOS DA AMA-
ZONIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020779
Responsavel.: GRACIELI GRISI L DE MEN-
DONCA
CPF/CNPJ....: 498726484-68
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$2.500,00
Cedente.....: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Apresentante: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Protocolo...: 2009 - 020711
Responsavel.: GRACIELI GRISI L DE MEN-
DONCA
CPF/CNPJ....: 498726484-68
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$2.500,00
Cedente.....: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Apresentante: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Protocolo...: 2009 - 020712
Responsavel.: GRACIELI GRISI L DE MEN-
DONCA
CPF/CNPJ....: 498726484-68
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$2.500,00
Cedente.....: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Apresentante: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Protocolo...: 2009 - 020713
Responsavel.: GRACIELI GRISI L DE MEN-
DONCA
CPF/CNPJ....: 498726484-68

Titulo......: NT PROMISSORIA   R$2.500,00
Cedente.....: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Apresentante: THIAGO PAES FONSECA
DANTAS
Protocolo...: 2009 - 020714
Responsavel.: ICP AUTOMACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 008779802/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  124,47
Cedente.....: KIELING TRANSPORTES
MULTIMODAIS LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020950
Responsavel.: JURACI ALVES COSTA
CPF/CNPJ....: 047882007-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  219,60
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020765
Responsavel.: LUIZ DANTAS DE MACE-
DO
CPF/CNPJ....: 003427166/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$
14.002,80
Cedente.....: USINA MONTE ALEGRE SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020890
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS DE
AMORIM
CPF/CNPJ....: 063309404-87
Titulo......: CHEQUE R$  658,92
Cedente.....: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Protocolo...: 2009 - 020708
Responsavel.: MERCIA LUCIA DE BRITO
SILVA
CPF/CNPJ....: 527193754-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  157,60
Cedente.....: LONDON FACTORING SOC
DE FOM MERC LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019902
Responsavel.: SERVIANA FORMIGA LEI-
TE CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 005314525/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  324,44
Cedente.....: INCOMEL-INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020770

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,  03/04/2009
-----------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

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
Bancários. A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão
Permanente de Licitação constituída pela Decisão DE. PRE. 021/08, designada pelo Dire-
tor Presidente, 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 Servi-
ços de Engenharia Ltda. João Pessoa, 31 de março de 2009.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 020/2009
OBJETO: Aquisição/fornecimento parcelado de material médico hospitalar e odon-

tológico diversos, destinados as atividades da Secretaria de Saúde e seus departamentos,
conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual
é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 17/04/2009 ás 09:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Av.

Epitácio Pessoa, nº 91 – 1º andar – Centro – Patos - PB, sede da Prefeitura Municipal, em
todos os dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h, mediante apresentação de comprovante
de pagamento no valor de R$ 15,00 (quinze Reais). Informações pelo telefone 0(xx) 83-
3421-2108 - ramal 230.

Patos – Pb, 02 de Abril de 2009
WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Meio Ambiente - SETCMA
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REGISTRO NA CGE Nº 10981 – CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL ICB 0024/2008
Com base na documentação inserida no Processo SECTMA nº. 0536/2008, que trata

dos procedimentos administrativos para aquisição de Tubos e Conexões para o sistema
Adutor do Congo (2ª Etapa) e,

Considerando as informações do Relatório Final, apresentado pela Comissão
Especial de Licitação, observa-se que o Processo SECTMA nº. 0536/2008, está confor-
me, com as exigências das Instruções do BANCO MUNDIAL-BIRD, em consonância com
o § 5º do Art. 42, da Lei nº. 8.666/93, que trata das normas reguladoras das licitações e
contratos administrativos com recursos de Organismos Internacionais;

Considerando ainda, que ao procedimento foi dada a publicidade necessária,
e que várias firmas atenderam ao chamado, apresentando propostas para serem
selecionadas, conforme consta no relatório, apresentado, em que as empresas:
CMR4 Engenharia Comércio Ltda. apresentou a proposta mais vantajosa e de menor
preço para o Lote 1, no valor de R$ 62.190,15 (sessenta e dois mil, cento e noventa
reais e quinze centavos); Tigre S/A Tubos e Conexões apresentou a proposta mais
vantajosa e de menor preço para o Lote 2 no valor de R$ 1.809.062,25 (um milhão
oitocentos e nove  mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e para o Lote
6 o valor de R$ 358.772,47 (trezentos e cinqüenta e oito mil setecentos e setenta e
dois reais e quarenta e sete centavos); e a EDRA – Saneamento Básico, Industria e
Comércio Ltda. que apresentou as propostas mais vantajosas para os Lotes 3, no
valor de R$ 2.091.684,60 (dois milhões e noventa e um mil e seiscentos e oitenta e
quatro reais e sessenta centavos), para o Lote 4 o valor de R$ 2.054.863,72 (dois
milhões e cinqüenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e três mil e setenta e dois
centavos) e para o Lote 5 o valor de R$ 508.629,92 (quinhentos e oito mil, seiscentos
e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

HOMOLOGO o resultado final do certame, com obediência das formalidades legais,
em favor das Empresas acima mencionadas, por terem cumprido com as condições esta-
belecidas para o certame, na modalidade Concorrência Pública, e terem apresentado pro-
postas de preços que atendem aos interesses dessa Secretaria, com valor global de R$
6.885.203,11 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e três reais e
onze centavos), pelo que também ADJUDICO na forma da lei, para que assinem os
contratos com observância das formalidades legais.

Publique-se o resultado dando-se ciência aos interessados, na forma da Lei.
 João Pessoa, 31 de março de 2009.

Francisco Jácome Sarmento
Secretario

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO

Assembléia Geral Extraordinária

Edital

     O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, no uso de suas prer-
rogativas e de acordo com o Estatuto e Regimento do IHGP, convoca seus associados
efetivos que estejam em dia com a Tesouraria, para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária a se realizar na sede do Instituto no próximo dia 17 (dezessete) de abril do
ano 2009, às oito horas, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos
associados no gozo dos seus direitos. Fica de logo convocada uma segunda assembléia,
a realizar-se na mesma data, às nove horas, com a presença de qualquer número de sócios
efetivos que estiverem em dia com a Tesouraria, para procederem à eleição da candidata
registrada para preencher a cadeira número 9 (nove) do quadro de sócios efetivos, vaga
com o falecimento do historiador Luiz Augusto da Franca Crispim.

     Está concorrendo à referida vaga a professora e historiadora Maria José Teixeira
Lopes Gomes, como candidata única.

     A votação terminará às doze (12) horas do mesmo dia, realizando-se logo em
seguida a apuração e proclamação do candidato eleito.

João Pessoa, 02 de abril de 2009.
Luiz Hugo Guimarães

Presidente

LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS
Filiada à Federação Paraibana de Futebol

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA
Edital de Convocação

O Presidente da Liga Cabedelense de Desportos, no uso de suas atribuições
estatutárias e de acordo com a Legislação Desportiva em vigor, vem convocar os filiados
da Entidade para a Assembléia Geral Ordinária Eletiva, a ser realizada na Rua Duque
de Caxias, 97 – Sala 05 – Centro – Cabedelo – PB, no próximo dia 08 de maio de 2009,
às 8 horas em primeira convocação e às 8:30 horas em segunda convocação, conforme
art. 14º do referido Estatuto, para eleger a diretoria da Liga para o quatriênio 2009/2013.

Cabedelo, 31 de março de 2009.

ROSINALDO ELIAS DE ARAÚJO SILVA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2009
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 e comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na moda-
lidade Pregão Presencial nº. 012/2009, a realizada no dia 17/04/2009 às 16h00min horas
(horário local), que tem por objeto a contratação dos serviços de consultoria para a elaboração
do plano de habitação de interese social do Município de Monteiro-PB.

Monteiro-PB, 02 de Abril de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

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: 17 de abril de 2009 às 13:30 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, 02 de abril de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2009
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, Torna público que fará realizar através do

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro
- Cabedelo - PB, às 8:30 horas do dia 15 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Refeições (tipo

coffebreak, lanches, almoço, etc) destinadas à Secretaria de Saúde para as Unidades
de Saúde.

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e Decreto

Municipal nº. 07. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Das 14:00 as 17:30 horas
dos dias

Úteis, no endereço supracitado.
Jurinez Albuquerque Praxedes

Pregoeira

REINALDO CREAZZOOLA SILVEIRA – CNPJ/CPF Nº 009.917.694-73, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 501/2009 em João Pessoa, 25 de março de 2009 – Prazo: 365 dias. Para a
atividade de: Pet Shop, Clínica Veterinária e Hotel para cães, Na Rua: Djlama Vilar de
Gusmão S/N Ponta de Campina Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2009-001106/
TEC/LI-0091.

WYDA ALUMINIO DO NORDESTE LTDA. – CNPN/CPF Nº 10.262.026/0001-61, torna público
que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 447/2009 em João Pessoa, 18 de março de 2009 – Prazo: 180 dias. Para a
atividade de: Instalação de indústria de transformação de folha de alumínio simples em em-
balagem moldada de alumínio, na Rua: Golfo da China Nº 391 Intermares. Município: CABE-
DELO – UF: PB. Processo: 2008-005302/TEC/LI-0365.

CLINICA ONCOLÓGICA DRA. DALVA GUEDES ARNAUD S/S LTDA. – CNPJ/MF Nº 00.508.745/
0001-66, torna público que a SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licença para Instalação Nº 486/2009 EM João Pessoa, 24 de março de 2009 –
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Clínica Oncológica Dra. Dalva Guedes Arnaud S/S LTDA,
na Rua: Clemente Rosas, Nº 354 – Torre Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2009-
000421/TEC/LI-0026.

O CONSÓRCIO CR ALMEIDA / VIA / EMSA – CNPJ Nº 08.396.100/0002-71, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da
Licença de Operação – LO nº 1722/2007 referente a utilização de Lavra de Granito para
Produção de Brita para apoio às obras de adequação da Br-101/PB Lote 03, Km 0 – Km
40,4 localizada na Fazenda Nossa Senhora da Penha, Zona Rural no município de Ma-
manguape – PB.

NATHALIA FERREIRA TEÓFILO - CNPJ/CPF N°  075.407.664-41 torna público que a SUDEMA
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 554/
2009 em João Pessoa, 2 de abril de 2009 - Prazo: 730 dias, para a atividade de: Habitação
multifamiliar com 05 (cinco) unidades habitacionais e fossa séptica com sumidouro, na Rua
Francisco Sarmento Meira, s/n JD América, Município: João Pessoa - UF:PB. Processo: 2009-
001537/TEC/LO-03340.B

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES – CNPJ/CPF Nº 08.737.694/0001-56 Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 526/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Perfuração e Instalação de 05 Poços tubulares, para Captação e Adução de Água
para Abastecimento das Comunidades Rurais. Na(o) – SÍTIOS CACIMBA DOCE, CARUERÉ,
CURRAL VELHO, MÃE JOANA 01 E MÃE JOANA 02 Municipio: FAGUNDES – UF: PB. Proces-
so: 2009-001597/TEC/LI-0122.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES – CNPJ/CPF Nº 08.737.694/0001-56 Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 528/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Perfuração e Instalação de 01 Poço tubular, para Captação e Adução de Água
para Abastecimento. Na(o) – SÍTIO MELANCIA Municipio: FAGUNDES – UF: PB. Processo:
2009-001602/TEC/LI-0125

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES – CNPJ/CPF Nº 08.737.694/0001-56 Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 529/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Perfuração e Instalação de 04 Poços tubulares, para Captação
e Adução de Água para Abastecimento das Comunidades Rurais. Na(o) – SÍTIOS JACARÉ
01, JACARÉ 02, JACARÉ 03 E DAMAS Municipio: FAGUNDES – UF: PB. Processo: 2009-
001599/TEC/LI-0123.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES – CNPJ/CPF Nº 08.737.694/0001-56 Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 531/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Perfuração e Instalação de 05 Poços tubulares, para Captação e Adução de Água
para Abastecimento das Comunidades Rurais. Na(o) – SÍTIOS BONSUCESSO, BONSUCES-
SOI 02, BONSUCESSO 03, CAIBERA E VARIADO Municipio: FAGUNDES – UF: PB. Processo:
2009-001601/TEC/LI-0124.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES – CNPJ/CPF Nº 08.737.694/0001-56 Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 527/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Perfuração e Instalação de 05 Poços tubulares, para Captação e Adução de Água
para Abastecimento das Comunidades Rurais. Na(o) – SÍTIOS ANTÃO, CANOAS, LOGRA-
DOURO, SUZANA E TRAPICHE Municipio: FAGUNDES – UF: PB. Processo: 2009-001603/
TEC/LI-0126.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES – CNPJ/CPF Nº 08.737.694/0001-56 Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 530/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Perfuração e Instalação de 04 Poços tubulares, para Captação e Adução de Água
para Abastecimento das Comunidades Rurais. Na(o) – SÍTIOS BARRA DE JOÃO LEITE,
FAGUNDES, SERRA DE FAGUNDES E HOSPITAL MUNICIPAL Municipio: FAGUNDES – UF:
PB. Processo: 2009-002839/TEC/LI-0184.
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Março foi o segundo melhor mês da história da indústria automotiva brasileira, com vendas de 271,4 mil veículos, incluindo caminhões e ônibus

arço foi o segundo
melhor mês da his-
tória da indústria

automotiva brasileira, com
vendas de 271,4 mil veículos,
incluindo caminhões e ônibus.
Em relação ao mesmo mês de
2008, foi registrado cresci-
mento de 16,9%.

Na comparação com feverei-
ro deste ano, a alta foi de
36,1%. O melhor mês até ago-
ra é julho do ano passado, com
288,1 mil carros vendidos.

Empresários do setor admi-
tem que parte do desempenho
se deve a antecipação de com-
pras de consumidores que não
confiavam na renovação do
acordo de redução do Impos-
to sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) para veículos, que
venceria em 31 de março e foi
estendido até 30 de junho,
conforme anúncio do governo
federal feito na última segun-
da-feira (dia 30). A medida
permite preços entre 5% e 7%
mais baixos para modelos
com motor 1.0 até 2.0.

De janeiro a março, as ven-
das somaram 668,3 mil veícu-
los, um aumento de 3,14% ante
os mesmos meses do ano pas-

MONTADORAS EM ALTA

De janeiro a março, as vendas somaram 668,3 mil veículos, um aumento de 3,14% ante os mesmos meses de 2008

sado e o melhor resultado já
obtido para esse período. Os
dados, na visão de executivos,
comprovam as previsões de
que o Brasil sofreria menos
com a crise internacional. Nos
Estados Unidos, as vendas de
carros despencaram 40% na
comparação com março de
2008.

A ajuda recebida do gover-
no, que além do benefício tri-
butário incluiu a liberação de
crédito para financiamento,
também foi fundamental para
o desempenho.

#
Em relação ao mesmo
mês de 2008, foi
registrado crescimento
de 16,9%. Na
comparação com
fevereiro deste ano, a
alta foi de 36,1%

Brasil deve encerrar ano com US$ 160 bilhões em exportações
O Brasil deve encerrar o ano

com total de US$ 160 bilhões
em exportações, o que repre-
sentaria uma redução de 20%
em relação a 2008, quando o
país exportou US$ 197,9 bi-
lhões. As previsões foram di-
vulgadas na última quarta-
feira pelo secretário de Comér-
cio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Welber
Barral.

Apesar de ser a previsão,
Barral afirma que o volume de
US$ 160 bilhões não é a meta
do governo. Se a queda for
confirmada, será a primeira
redução desde 1999, quando
as exportações diminuíram
6,1%.

Para o secretário, o recuo
nas exportações é justificado
pela crise internacional. Ele, no

entanto, disse que as perspec-
tivas para o Brasil são mais
otimistas que em relação a ou-
tros países. “As vendas exter-
nas brasileiras recuarão me-
nos que em outros países por-
que temos menos problemas
de crédito”, afirmou.

De acordo com o ministério,
a retração nas vendas exter-

nas brasileiras entre janeiro e
março só é maior que a da Ín-
dia, cujas exportações caíram
18,9% no mesmo período. Ou-
tros países emergentes regis-
traram quedas ainda mais in-
tensas. O recuo, ressaltou
Barral, chegou a 43% na Rús-
sia, 31,5% no México, 30,4% na
Argentina e 21,1% na China.

Diferentemente do ano pas-
sado, o governo desistiu de fi-
xar uma meta para as expor-
tações. “Os US$ 160 bilhões são
apenas uma previsão. Meta é
algo a mais. De fato, esperamos
um esforço do governo e do se-
tor privado para que as ven-
das externas superem a esti-
mativa, mas isso vai depender
não só do governo brasileiro,
mas da crise que existe lá
fora”, explicou o secretário.

A estimativa do ministério
é superior às projeções do
Banco Central, que aponta ex-
portações de US$ 158 bilhões
neste ano e importações de
US$ 141 bilhões. Essas proje-
ções resultariam num superá-
vit comercial de US$ 17 bi-
lhões em 2009. O Ministério
do Desenvolvimento não di-
vulgou previsões de compras

do exterior.
Apesar da redução nas ex-

portações, o superávit da ba-
lança comercial fechou o pri-
meiro trimestre de 2009 em
alta. Segundo números divul-
gados mais cedo pelo minis-
tério, o superávit da balança
comercial atingiu US$ 3,01 bi-
lhões de janeiro a março, alta
de 9,1% na comparação com
os três primeiros meses do
ano passado. Somente em
março, o saldo positivo foi de
US$ 1,77 bilhão.

De acordo com o ministério,
o crescimento no superávit
ocorreu porque as importa-
ções caíram mais que as ex-
portações. De janeiro a mar-
ço, as exportações caíram
19,4%, enquanto as importa-
ções caíram 21,6%.

BALANÇA COMERCIAL
A estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é superior
às projeções do Banco Central

!

197
bilhões de dólares foi quanto o país
exportou em 2008

" 17
bilhões de dólares é a estimativa do
superávit comercial em 2009

"

Se a queda nas exportações for confirmada, será a primeira redução desde 1999, quando
as exportações diminuíram 6,1%

i

  MARCOS RUSSO
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O meio-campista Hernanes já
está acostumado a ouvir seu
nome ser cogitado para reforçar a
equipe do Barcelona, que teria
oferecido 15 milhões de euros
pelo são-paulino no ano
passado. Agora, a imprensa

"Hernanes fala
sobre interesse
do Barcelona

Paraíba tem 19 atletas na seleção
Seleção Brasileira masculina e feminina começa a
treinar em João Pessoa, na arena do Unipê, visando
a participação no Mundial de Taiwan no mês julho
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Marcos Lima
REPÓRTER

Confederação Brasilei-
ra de Handebol iniciou
ontem, em João Pessoa,
a primeira etapa de

treinamentos com os atletas
masculino e feminino que de-
verão integrar a seleção brasi-
leira, no mês de julho próximo,
durante o Campeonato Mundial
de Handebol de Areia, a ser re-
alizada em Taiwan, ilha no les-
te do continente asiático e ad-
ministrada pela República da
China. Os treinos prosseguem
até o domingo (5), nas arenas
do Centro Universitário de
João Pessoa, o Unipê.

Esta primeira etapa de treina-
mento é seletiva para a segunda
etapa, que ocorrerá no dia 16 de
junho, em São Paulo. No Unipê,
em João Pessoa, estão treinando
apenas os atletas que integram a
seleção formada por jogadores
do Norte e Nordeste do país. Dos
32 atletas (16 homens e 16 mu-
lheres) em avaliação, 19 deles são
paraibanos natos.

“A Paraíba hoje é um verda-
deiro celeiro desses atletas.
Aqui estão os melhores atletas
de handebol de areia do Bra-
sil”, afirmou Rossana Coeli
Marques, técnica titular da se-
leção brasileira feminina prin-
cipal de Handebol de Areia e
também paraibana. “Não ter
paraibanos em nossa seleção
principal, não tem graça para
o Brasil”, disse Antônio Guer-
ra, treinador da seleção brasi-
leira masculina, que reside no
Rio de Janeiro.

Os treinadores não descar-
tam que todos os paraibanos
em avaliação possam estar pre-
sentes na segunda etapa de trei-
namentos, em São Paulo, no
mês de junho próximo. “Mui-

HANDEBOL DE AREIA

tos deles dotados de extenso co-
nhecimento técnico e tático, já
vestiram outras vezes a cami-
sa da seleção brasileira em
competições nacionais e inter-
nacionais e acreditamos muito
nesta possibilidade”, comen-
tou Rossana Coeli.

Para Rossana Coeli e Antô-
nio Guerra, a Paraíba tem con-
tribuído bastante para o cres-
cimento do Brasil nesta moda-
lidade esportiva. “O Handebol
de Areia é um esporte que só
vem trazendo bons frutos para
o nome do Brasil e da Paraíba.
Nosso país é bicampeão mun-
dial, feitos conquistados na Ale-
manha, em 2005 e no Brasil, em
2006”, alegou Guerra, fazendo
referências a alguns paraiba-
nos, dentre eles Jarison, Bruno
Carlos e José Edvaldo.

Integram, ainda, a seleção bra-
sileira Norte/Nordeste de Hande-
bol de Areia os também paraiba-
nos Jadson Júnior, Lucas, Franc,
José Carlos e Caio. No feminino,
um dos principais nomes da se-
leção brasileira é a paraibana Cin-
tia Piquet, mais antiga a vestir a
camisa da seleção principal femi-
nina. Além delas, também são da
Paraíba as atletas Railla Brandão,
Milena Alencar, Gilka, Rosana,
Caroline, Natali, Camila, Emanue-
la, Renata e Ana.

A

FOTOS: BRANCO LUCENA

Cintia é uma das atletas mais renomadas
Considerada a mais antiga das

demais atletas que treinam na
arena do Unipê, em João Pessoa,
a paraibana Cintia Piquet, de 23
anos, reconhece o bom momen-
to vivido no esporte e almeja
muito mais. “Quero fazer muito
mais. Quero aproveitar todas as
oportunidades que estão surgin-
do. Tenho que aproveitar esta
boa fase da minha vida. O Han-
debol de Areia é praticamente
tudo para mim”, afirmou.

Cinco anos na seleção brasi-
leira principal feminina de
Handebol de Areia, Cintia Pi-
quet é bicampeã mundial e já
esteve presente em dois cam-
peonatos ibero-americano e
um campeonato pan-america-
no. Formada em Ciências Con-
tábeis e cursando Direito, a pa-
raibana de João Pessoa destaca
a Paraíba como uma escola
desta modalidade esportiva.
“Por aqui, sempre nossos atle-
tas encaram este esporte com
muito profissionalismo, razão
pela qual temos hoje as melho-
res atletas do país”, justificou.

Mesma opinião tem o tam-
bém paraibano Jarison Perei-
ra, considerado pelo técnico
Antônio Guerra como um dos
mais experientes do grupo. “A
Paraíba tem um Handebol de
Areia de alto nível. Cada ano o
potencial aumenta. Somos hoje
uma referência para outros
centros do Brasil”, afirma.

Aos 26 anos de idade e cur-
sando Administração, Jarison
não pensa tão cedo largar o
Handebol de Areia. “Durmo e
acordo este esporte. Enquanto
tiver disposição e meu organis-

mo suportar, estarei em ativi-
dade”, alega. A exemplo de Cin-
tia, Jarison também esteve pre-
sente em várias competições
internacionais.

Millena Alencar, aos 19 anos
de idade, é uma das mais novas
no grupo que treina visando
assegurar seu espaço na seleção
brasileira principal feminina de
Handebol de Areia. Também pa-
raibana, a atleta está há dois
anos na seleção e já ganhou bas-
tante experiência. “Estou adqui-
rindo muito mais”, brinca a atle-
ta, que é filha de Isaque Alencar,
presidente da Federação Parai-
bana de Handebol.

Todos os paraibanos estão an-
siosos pela vaga na seleção visan-
do o campeonato mundial. Os
treinadores Rossana Coeli (femi-
nino) e Antônio Guerra (mascu-
lino) observam o desempenho
técnico e tático dos atletas; o cole-
tivo, resultados dos exames, den-
tre outros. Em junho, a Confede-
ração Brasileira de Handebol di-
vulgará os nomes dos escolhidos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Os treinamentos da seleção brasileira feminina começaram ontem pela manhã na arena montada no Unipê

Cintia Piquet integra a Seleção
Brasileira de Handebol de Areia

! PARAIBANOS
Masculino
Jarison, Bruno Carlos e José
Edvaldo, Jadson Júnior, Lucas,
Franc, José Carlos e Caio.
Feminino
Railla Brandão, Milena Alencar,
Gilka, Rosana, Caroline, Natali,
Camila, Emanuela, Renata, Ana
e Cintia Piquet



Simões muda tática
para chegar à vitória

Treinador do Botafogo deve utilizar o esquema 4-4-2 no jogo de amanhã contra a
Queimadense que praticamente define a sorte do alvinegro no returno do Paraibano

européia noticia novamente o
interesse dos espanhóis pelo
camisa 10. Porém, Hernanes
ainda não acredita que esteja
sendo novamente observado pelo
Barcelona e afirmou que não
recebeu contato oficial. "E vem
essa conversa de novo... A fumaça
está difícil de ir embora e faz
tempo que sentimos o cheiro dela.
Mas o fogo ainda não pegou”,
disse o meia do São Paulo.

A humilhante derrota da
Argentina contra a Bolívia, na última
quarta-feira, por 6 a 1, não
repercutiu só na América do Sul. A
Fifa destacou o resultado na altitude
de La Paz, citando a "agonia" dos
comandados de Maradona.

"Fifa destaca a
agonia dos

   argentinos

O

A filantropia no uniforme do
Flamengo chegou ao fim. Depois de
mais de dois meses estampando
gratuitamente a marca da Petrobras,
o clube decidiu que no clássico
deste domingo, contra o
Fluminense, entrará em campo com
a camisa “limpa”.

"Fla vai jogar sem
   patrocinador

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Los hermanos,

Internacional
A situação está mesmo

feia no Internacional de
João Pessoa. Os jogadores
deram o ultimato à direto-
ria do time para que pague
até amanhã os quase qua-
tro meses de salários atra-
sados, caso contrário não
entrarão em campo no pró-
ximo domingo contra o
Sousa pela quinta rodada
do segundo turno do Parai-
bano 2009. E olhe que a fai-
xa salarial é entre R$ 800 a
R$ 2 mil. Como é pequeno
nosso futebol. Quando ire-
mos crescer?

13 de Maio
Quem gosta de corrida de

rua na Paraíba terá motiva-
ção de sobra para ganhar as
ruas no próximo domingo. É
que, no conjunto 13 de Maio,
zona Norte de João Pessoa,
moradores estarão promo-
vendo  uma prova de pedes-
trianismo que já integra o ca-
lendário anual de atividades
esportivas naquele núcleo
habitacional. Grandes nomes
do atletismo paraibano e de
cidades vizinhas a nosso Es-
tado deverão estar presentes
à corrida. A prova será reali-
zada às 16h e as inscrições
podem ser feitas até momen-
tos antes da corrida.

Parece mentira, pois o episódio ocorreu na quarta-feira,
dia 1º de abril, mas foi verdade. A seleção argentina, nossa
arquirival sofreu a maior humilhação em solo boliviano.
Foi goleada pela seleção da Bolívia por 6x1 e olhe com Messi
e companhia limitada. A notícia foi repercutida mundial-
mente e há brasileiro que ainda está comemorando. Me-
lhor ainda foi ver nossa seleção derrotar a fraca seleção do
Peru por 3x0 que, diga-se de passagem, com um gol irre-
gular de Luís Fabiano. Mas tudo bem! Ironicamente ou
não, os dois acontecimentos foram no Dia da Mentira (1º
de abril) e não foi mentira alguma. Ah, ia me esquecendo:
não vamos comemorar muito não esta humilhação sofri-
da pela Argentina. A seleção de Dunga, que também não é
lá essas coisas, ainda vai enfrentar a Bolívia em La Paz. Es-
pero que não sejamos surpreendidos.

Juvenil
O Campeonato Paraibano de Futebol Infantil, temporada 2009

prossegue neste sábado, (4), com oito partidas. A competição é
realizada pela Federação Paraibana de Futebol, através do seu
Departamento de Futebol Amador. Entre os jogos da rodada,
destaques para o confronto entre Vasco/JP x Kashima, no Wil-
são, em Mangabeira; Paulista x Cruzeiro, na Ilha do Bispo;  Tre-
ze/CG x Independente (este jogo poderá ser em Campina Gran-
de) e Vasco/Itabaiana x CSP, no Juracizão, em Mandacaru.

Judô
A Federação Paraibana de Judô informou ontem que o colégio

Hipócrates do Bairro dos Estados não será mais palco do 1º
Festival Pedagógico de Judô 2009, neste sábado. O novo local
será as dependências do colégio Hipócrates do Jardim Luna,
também em João Pessoa. Cerca de 100 crianças na faixa etária
compreendida entre cinco e 10 anos são aguardadas para o
evento, que é uma forma de incentivar estes novos talentos à
prática do judô, esporte em expansão no mundo inteiro.

O presidente  do Vasco, Roberto
Dinamite, recebeu a resposta da
Eletrobras, novo patrocinador, e a
partir do próximo dia 8 vai
receber  R$ 7 milhões. Parte desse
dinheiro deve ser investido na
contratação do atacante Aloísio.

"Aloísio deve
reforçar Vasco
no Brasileiro
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Geraldo Varela
EDITOR DE ESPORTE

Botafogo faz amanhã,
talvez, um dos jogos
mais importantes do

ano diante da Queimadense
quando praticamente define a
sua sorte no segundo turno do
Campeonato Paraibano. O jogo
vai acontecer no estádio Ami-
gão a partir das 16h e um novo
tropeço pode significar a ante-
cipação de recesso dos jogado-
res. O alvinegro da Capital
soma apenas quatro pontos
ganhos e ocupa a quinta posi-
ção, a três pontos do último co-
locado,  no caso o Campinense.

Desde o início da semana que
o treinador Maurício Simões
não tem dado trégua ao elenco
e trabalhado nos dois expedi-
entes. Ele vem testando uma
formação diferente para o jogo
de amanhã e pelos treinamen-
tos no campo do Posto Oceania
deve utilizar o esquema 4-4-2
com Leozinho atuando na la-
teral direita no lugar de Fer-
nandinho que está suspenso.

Antes, o Botafogo vinha úti-
lizando o esquema 5-3-2, mas
os resultados não têm apareci-
do, daí Simões testar uma nova
formação e que deu certo.

Para o treinador o importan-
te é que os atletas assimilem o
esquema e sejam aplicados ta-
ticamente diante de um adver-
sário que vem crescendo nos
últimos jogos.

“Chegou a hora da decisão e
temos que encarar o adversá-
rio como se fosse uma final de
campeonato, afinal não pode-
mos mais tropeçar. O impoor-
tante é o grupo saber que tem

potencial para ganhar a parti-
da, daí confiar plenamente no-
sucesso da equipe e na classifi-
cação às semifinais”, explicou
Maurício.

Além de Fernandinho, o Bo-
tafogo não terá o volante Fer-
nando Pilar e o meia Juninho
Belo, todos punidos com o ter-
ceiro cartão amarelo. Depois de
enfrentar a Queimadense, o
Botafogo terá, ainda, Treze e
Campinense como adversários.

A Queimadense só perdeu na
segunda rodada para o Cam-

BOTAFOGO

pinense por 3 a 1e conquistou
vitórias sobre o Esporte, Nacio-
nal e Internacional. A propósi-
to, o técnico Valério não terá a
sua disposição o zagueiro Éder,
expulso, e o volante Tiago, que
levou o terceiro cartão amare-
lo.

“Perdi duas peças importan-
tes, mas tenho certeza que os
substitutos jogarão com mui-
ta determinação em busca de
mais um resultado positivo”,
disse Valério.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O Botafogo vem treinando forte para o jogo decisivo em Campina Grande

  ORTILO ANTÔNIO
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“Paraíba, terra amada”

Luxemburgo vê crise fabricada
Treinador discorda das análises sobre queda de produção da equipe nas últimas rodadas do Paulistão enaltecendo o valor dos adversários

 O treinador do Flamengo,
Cuca, definiu a equipe que en-
trará em campo no próximo
domingo, para enfrentar o Flu-
minense, no Maracanã. Com
muitos desfalques, principal-
mente por suspensão, o co-
mandante rubro-negro optou
por uma equipe praticamente
reserva.

O time titular formado no trei-
namento coletivo de ontem e
que deve jogar no próximo do-
mingo será Diego, Everton Sil-
va, Welinton, Ronaldo Angelim
e Egídio; Toró, Jônatas, Kleber-
son e Fierro; Erick Flores e Josiel.

técnico Wanderley Lu-
xemburgo discorda das
análises de que o Palmei-

ras apresentou uma queda de
rendimento nas últimas rodadas
do Campeonato Paulista. Para o
treinador, trata-se de uma teo-
ria que busca uma "crise fabri-
cada" no Parque Antártica.

Com a vaga garantida nas
semifinais, o Verdão buscou
nas últimas duas apresenta-
ções o primeiro lugar do Pau-
listão. Contudo, fracassou em
sua missão ao perder o clássico
contra o São Paulo e empatar
diante do Oeste, em Itápolis.

"Aqui, a crise é fabricada. O
Palmeiras não caiu de produ-
ção, apenas enfrentamos alguns
adversários complicados, que
estavam lutando contra o rebai-
xamento e disputaram partidas
de vida ou morte", afirmou o
treinador, após o treino de on-
tem na Academia de Futebol.

Depois de um início avassala-
dor, quando chegou a vencer o
Santos com facilidade, Luxem-
burgo ressalta que foi obrigado
a fazer alterações no Palmeiras
na metade final da fase de classi-
ficação do Paulistão, principal-
mente pela contusão do zaguei-
ro Edmilson. O treinador passou
a usar o esquema 4-4-2 com mais
frequência, sem deixar de lado,
porém, o 3-5-2 que fez sucesso
no início da temporada.

As mudanças, segundo Lu-
xemburgo, têm uma justifica-
tiva: criar alternativas para a
"decisão" contra o Sport, pela
Libertadores da América. Afi-
nal, Edmilson está parado des-
de o início do mês passado e ain-
da recupera a melhor forma fí-
sica. Recentemente, o Verdão
perdeu mais uma peça impor-
tante, já que o atacante Willians
sentiu dores no púbis.

Confiante no potencial do
time, Luxemburgo evita pen-
sar em pressão da torcida caso
a equipe encontre dificuldades
no domingo contra o Botafogo,
no Palestra Itália. "A torcida do
Palmeiras sempre foi exigente,
mas não posso ficar especulan-
do em uma situação que não
existe. Não vejo insatisfação de
nenhuma parte", disse.

Junto com os últimos tropeços,
o ex-treinador da Seleção Brasi-
leira administra o jejum de gols
de Keirrison, que acumula três
rodadas sem balançar as redes.

PALMEIRAS

A maioria do elenco do Co-
rinthians não partilha da
exaustão que Ronaldo admitiu
sentir após o jogo contra o Itua-
no. Diferentemente do atacan-
te, que será poupado da parti-
da com o Mirassol, domingo, os
demais atletas pedem ao técni-
co Mano Menezes para entrar
em campo.

"Quero jogar sempre", sorriu
o lateral esquerdo André San-
tos, um dos mais próximos a
Ronaldo no elenco. "Já perdi
muitas partidas em 2009 por
suspensões. Agora, pretendo
enfrentar quem for e em qual-
quer lugar. Pode ser Mirassol,
tanto faz", acrescentou.

Mesmo com um incômodo
muscular desde o início da tem-
porada, o atacante Jorge Henri-
que é mais um que recusa o des-
canso no fim de semana. "A mi-
nha vontade é ir para o jogo. Já
tive algumas folgas por causa
de contusão. O objetivo é aju-
dar os meus companheiros den-
tro de campo", discursou.

Embora o Corinthians já es-
teja classificado às semifinais
do Campeonato Paulista, o jogo
contra o Mirassol vale a segun-
da colocação na tabela. A vice-
liderança na primeira fase dará
à equipe a vantagem de jogar
por dois resultados iguais no
primeiro mata-mata.

Sem Ronaldo e possivelmen-
te outros jogadores poupados,
o Corinthians também não con-
tará com o lateral direito Ales-
sandro e os meio-campistas
Túlio e Morais no domingo. Os
três forçaram suspensão para
garantir presença na primeira
semifinal do Estadual.

Ja o lateral direito Alessandro
se disse "muito feliz" pelo me-
nos quatro vezes na manhã de
ontem. Um dia após ter o seu
contrato com o Corinthians re-
novado até 31 de dezembro de
2011, o jogador já começou a fa-
zer planos para a próxima tem-
porada.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A derrota para o São Paulo e o empate diante do Oeste foram resultados ruins na reta final do Campeonato

O objetivo do treinador não
é poupar os titulares, mas sim
escalar um time em condições
de ganhar o clássico com o ma-
terial que tem em mãos. Fábio
Luciano, Willians e Toró estão
pendurados e o treinador não
quer perdê-los para uma pro-
vável semifinal. Bruno, Léo
Moura, Juan, Aírton e Ibson es-
tão suspensos, Zé Roberto e
Everton, machucados.

Quem deve fazer a estreia
pelo clube é o atacante Emer-
son, recém-chegado do futebol
árabe. O jogador ficará como
opção no banco de reservas.

Flamengo terá desfalques
no clássico diante do Flu

André Santos
discorda de
Ronaldo e quer
jogar domingo

O

Fábio Luciano não enfrenta o
Fluminense por estar “pendurado”

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO



15JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Objetivo agora é a liderança

A
Vitória sobre o Peru por 3 a 0 dá mais confiança aos jogadores, sendo o objetivo superar o líder Paraguai na próxima rodada das Eliminatórias

vitória por 3 a 0 dian-
te do frágil Peru está
longe de significar que

todos os problemas da Seleção
Brasileira estão resolvidos. Mas
pelo menos alivia a responsa-
bilidade de o Brasil enfrentar,
na sequência, Uruguai, Para-
guai, Argentina e Chile, as ou-
tras quatro seleções que brigam
diretamente pelas vagas na
Copa do Mundo de 2010.

Com os resultados da última
rodada, o Brasil melhorou a
sua situação nas Eliminatórias
e agora encara a série de deci-
sões com folga maior para tro-
peços. "Depois do domingo (29)
estávamos em quarto e agora
estamos em segundo, três pon-
tos atrás do Paraguai. É uma
sequência difícil que vamos en-
frentar e é bom estarmos bem",
disse o meio-campista Kaká.

A confiança do jogador é tão
grande que ele já fala natural-
mente em terminar as Elimina-
tórias na primeira colocação.
"Faltam alguns jogos, são jogos
difíceis. Temos Argentina, Uru-
guai lá, Bolívia na altitude. Mas
acho que dá para terminar em
primeiro", analisou.

Nas últimas duas Eliminatórias,
quando a tabela era idêntica a atu-
al, o Brasil terminou a sequência
contra estes times com um de-
sempenho regular. Para a Copa
do Mundo de 2002, foram duas
vitórias e duas derrotas. Para a
seguinte, duas vitórias, um em-
pate e uma derrota.

O zagueiro Lúcio acha que este
é o momento de o futebol brasi-
leiro aparecer. "São em jogos as-
sim que o Brasil cresce", disse.
Além destes quatro confrontos
diretos, o Brasil ainda enfrenta-
rá a Bolívia na altitude de La Paz
e a Venezuela em casa.

Marcado o primeiro gol, na
cobrança de pênalti, Luís Fabia-
no atravessou o campo para
abraçar Ronaldinho Gaúcho
no banco de reservas do Brasil.
Era o gesto de agradecimento a
quem tanto lhe deu força nos
dias de convivência na granja
Comary, em Teresópolis, e no
Hotel Deville, em Porto Alegre.

- O Ronaldo me incentivou
muito, principalmente antes
deste jogo, garantindo que eu
ia marcar no Peru. Foi o que
aconteceu e fui abraçá-lo.

Luís Fabiano e Ronaldinho

SELEÇÃO BRASILEIRA

#

#PRÓXIMOS JOGOS
Domingo

CLASSIFICAÇÃO
    TIME PG J V E D GP GC SG
1º Paraguai 24 12 7 3 2 19 9 10

2º Brasil 21 12 5 6 1 19 5 14

3º Chile 20 12 6 2 4 17 14 3

4º Argentina 19 12 5 4 3 18 13 5

5º Uruguai 17 12 4 5 3 21 10 11

6º Colômbia 14 12 3 5 4 6 10 -4

7º Equador 14 12 3 5 4 14 19 -5

8º Venezuela 13 12 4 1 7 14 22 -8

9º Bolívia 12 12 3 3 6 19 25 -6

10º Peru 7 12 1 4 7 6 26 -20

7/6/09   Paraguai  x  Chile

7/6/09   Peru x  Equador

7/6/09   Bolívia  x  Venezuela

7/6/09  Uruguai  x  Brasil

7/6/09  Argentina  x  Colômbia

#

foram companheiros de quar-
to na granja Comary, no hotel
em Guaiaquil e  no apartamen-
to 627 do Hotel Deville.  A apre-
sentação não foi das mais con-
vincentes, mas o Brasil venceu
o Peru por 3 a 0, e aparece nova-
mente na vice-liderança das eli-
minatórias sul-americanas. No
primeiro tempo e no início do
segundo, a torcida chegou a vaiar
alguns atletas e frequentemente
pedia a entrada de Alexandre
Pato.

Depois que Felipe Melo mar-

cou o terceiro gol do Brasil, Dun-
ga mandou chamar Pato, e o
Beira-Rio foi ao delírio. Minu-
tos depois, foi a vez de Ronaldi-
nho entrar na partida, mais um
motivo para os gaúchos vibra-
rem e aprovarem a postura do
comandante da seleção.

Questionado se as alterações
ocorreram por causa do apelo
popular, Dunga respondeu: "tra-
balhamos para a Seleção Brasi-
leira. Independente do que pes-
soas falam, temos que pensar no
time”, disse Dunga.

Ferrari quer se recuperar no
Grande Prêmio da Malásia

 A Ferrari teve um
péssimo início de
ano na Fórmula 1,
com seus dois car-
ros abandonando
a disputa do GP da
Austrália, no últi-
mo domingo, mas
sua má-fase deve
acabar em breve,
na visão do brasi-
leiro Felipe Massa.
Atual vice-campeão mundial,
o piloto da escuderia italiana
defende um "recomeço" na tem-
porada 2009.

"Temos que nos recuperar na
temporada, começando a mar-
car pontos. Precisamos reco-
meçar a nossa campanha com
um bom resultado na Malásia",
disse Massa. "O começo deste
ano é semelhante ao que eu tive
em 2008 (quando ele também
não pontuou na Austrália), en-
tão precisamos ter a mesma
mentalidade de antes".

Além desta preocupação,
Massa também estuda como

alcançar o rendimento dos lí-
deres da temporada 2009 - o
inglês Jenson Button e o brasi-
leiro Rubens Barrichello. "Não
será fácil alcançar a Brawn GP,
mas espero que possamos fa-
zer um bom trabalho e talvez
ser capaz de mudar algumas
coisas para fechar o hiato entre
a Brawn e as outras equipes",
disse Massa. Sobre sua partici-
pação no GP da Austrália, Mas-
sa afirmou que não fosse a sua
direção hidráulica ter quebra-
do, ele teria terminado a prova
na zona de pontuação.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Kaká não teve uma grande atuação, mas contribuiu para a vitória brasileira sobre o Peru que colocou o Brasil na segunda posição das Eliminatórias

A equipe Ferarri decepcionou no GP da Austrália
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Filme de Tarantino é
favorito à Palma de Ouro

‘Inglourious Basterds’, protagonizado por Brad Pitt e
passado na Segunda Guerra Mundial, está cotado para a
Palma de Ouro. O novo filme de Quentin Tarantino entrou
no páreo para levar a Palma de Ouro em Cannes, informou,
ontem, o site da revista Variety. A programação oficial só
sairá no próximo 23. O épico se passa numa frança ocupa-
da, durante a Segunda Guerra Mundial, e tem Brad Pitt,
Samuel L. Jackson e Mike Myers no elenco. No centro da
história, um grupo de soldados norte-americanos, de ori-
gem judia, cuja missão é uma só: tocar o terror no Terceiro
Reich, abatendo e até escalpelando nazistas.

Quando os
ricos fazem
guerra, são
os pobres
que morrem

Jean-Paul Sartre,
FILÓSOFO E ESCRITOR
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Cristovam Tadeu mostra
o show Riso Ponto Com
Apresentação faz parte das comemorações dos 27 anos

de carreira do humorista paraibano. 18

" Ópera sobre Orfeu entra
em cartaz no Santa Roza
Espetáculo pode ser visto de hoje a domingo. 23

x
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Amantes do rock independente
têm um encontro marcado, hoje
à noite, no Centro Histórico de
João Pessoa

J

Independente
á que existe bem mais que o repente/ na riqueza sonora regional./ Já que do
progressivo ao heavy metal/ a produção nordestina é decente,/ é preciso pensar
no diferente/ e trazer pra aqui na Capital/ um mói de bandas pra matar a pau/ e

dar aos fãs o rock merecido./ Baixo, batera e solo distorcido/ no Festival Nordeste
Independepente!

Hoje à noite, a partir das 20 horas, a força repentofrênica será transmutada em muito
rock na terceira edição de um festival que reunirá bandas paraibanas e também do Rio
Grande do Norte e São Paulo. O palco será a Intoca, no Centro Histórico de João Pessoa. Os
grupos locais Sem Horas, Cerva Grátis e Afetamina estarão lá. O Distro (RN) dará as caras.
E o grupo Vênus Volt, de Campinas (SP) é a atração principal.

O festival Nordeste Independente está sendo realizado pelo pessoal do Aumenta
Que é Rock e pelo Coletivo Mundo. A programação também prevê exposições com três
novíssimos artistas plásticos paraibanos: Igor Tadeu, Verdee e Bruno Morales, além
de sorteios de piercings e tatuagens. Vá!

Jãmarrí Nogueira
EDITOR

Festival
NORDESTENORDESTE
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E a terceira edição do Festival Nordeste
Independente não vai rolar apenas em João
Pessoa. A noite desta sexta-feira também vai
ter rock aos tubos em Fortaleza (CE), Natal
(RN), Salvador (BA), Camaçari (BA) e Ara-
caju (SE). A proposta é gerar intercâmbio
sonoro e desenvolver a cena independente
na região.

E olha que toda essa estrutura originou-se
de em um grupo virtual de discussões, na
internet. Músicos, produtores e jornalistas
propuseram e executaram a mambembice
roqueira através de um festival múltiplo e
plural. Deu certo. Deu no Festival Nordeste
Independente.

SALVE, TRINITY!!!
A banda Vênus Volt já é bem conhecida dos

fãs paraibanos do bom e velho rock. Para a
apresentação desta sexta-feira à noite, o gru-
po que vem de Campinas (SP) tratará de mos-
trar composições inéditas.

Calma, pessoal! O grupo liderado pela lindi-
nha Trinity tocará as canções das ‘antigas’.

Shows serão
simultâneos em
seis cidades do NE

O projeto musical Glória Vasconcelos, re-
alizado sistematicamente na Grande João
Pessoa pelo Serviço Social do Comércio da
Paraíba, volta nesta sexta-feira (3) à área
de lazer do Sesc Centro contando com apre-
sentações de grupos de dança e música.

Nesta etapa, o destaque da programação
fica por conta do grupo Forró Caçuá, repre-
sentante do autêntico forró pé-de-serra do
Nordeste. Já a Cia de Dança Bollerus abre a
noitada, que começa às 18h, integrando o
projeto Dança na Área, sendo seguida pelo
grupo Acromania com seu repertório diver-

Projeto Glória Vasconcelos tem forró e companhia de dança hoje
sificado. A entrada é gratuita.

O Forró Caçuá completou no ano passado
cinco anos de existência, e durante este tem-
po tem viajado o Brasil com canções que
mesclam o ritmo com o xote, baião e outros
ritmos variantes, onde muitas vezes home-
nageia grandes nomes da cultura regional,
como Luiz Gonzaga, Pinto do Acordeon, Três
do Nordeste, Trio Nordestino, entre outros.
“O mais importante é que a preferência fica
por conta do autêntico pé-de-serra. Sem que-
rer entrar no mérito de cada gênero”, ressal-
ta Damião Moreno, um dos integrantes do

grupo. Também em 2008, o grupo gravou
seu primeiro DVD na área de lazer do Sesc
Centro João Pessoa, com 33 músicas com-
postas em sua maioria pelos irmãos que in-
tegram o grupo – Batista, Zé e Damião - e
tem como referência o já consagrado Pinto
do Acordeon, com seu baião e rojão, padri-
nho e irmão mais velho do clã. O nome Ca-
çuá é de origem tupi; trata-se de um cesto de
vime ou cipó que serve para carregar man-
timentos e é transportado por animais de
carga no interior do Nordeste brasileiro.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

A vocalista Trinity lidera a
banda paulista Vênus Volt;

os paraibanos do Sem
Horas e do Cerva Grátis

também estarão no show
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O que restou
do passado

A sua copa imensa, de sombra fria,
representava a lona. Tudo era
possível para um mundo mágico...

Cristovam mostra

O

Show do humorista
paraibano marca os 27 anos
de carreira e será realizado
hoje, no Teatro Santa
Catarina, em Cabedelo, a
partir das 20 horas

RISO PONTO COM

Estive no interior, foi rápido, coisa de
manhã, mas houve tempo para ver mi-
nha rua e a casa onde cresci. Do passado
restou muito pouco.

 A rua estava calçada e a calçada ago-
ra tinha mosaico que no meu tempo não
tinha. Da casa trocaram a fachada, as
janelas de madeira, a porta de venezia-
na. Da que ficava à direita da nossa não
restara quase nada. Tiraram o beco e

humorista Cristovam Tadeu
está completando 27 anos de
carreira artística e para cele-

brar nada melhor do que algo que ele
sabe fazer: Show de humor. Tadeu, co-
meçou a carreira artística em 1980,
participando de peças de teatro e já
apresentando a sua veia cômica, de lá
pra cá foram mais de 100 comerciais
de TV, 15 shows, 25 peças, uma dúzia
de programas de TV e centenas de
apresentações por todo o país.

O show RisoPontoCom começou a
ser escrito e produzido há três anos,
sua espinha dorsal é a internet, até
porque o nome já diz tudo. Neste novo
show, o 15º da carreira do humorista,
o uso do data show está mais presen-
te, mas não faltará todas as facetas en-
graçadas do comediante paraibano,
como a imitação de uma conversa en-
tre Caetano Veloso e Gilberto Gil, no
quadro chamado Diálogos ImPerti-
nentes. Tadeu também satiriza o pseu-
do-isolamento político-existencial de
uma famosa cidade da Paraíba: Cam-
pina Grande, faz piada da sua pró-
pria vida desde menino, sem contar
com tentativa do presidente Lula em
ensinar a língua dos americanos ou
também os diferentes sotaques dos
assaltantes pelo Brasil. De fato, uma

subiram a cumeeira. A varanda, onde
havia pássaros e jardineiras coloridas,
foi transformada num terraço e fechada
com grade.

Resistiu uma mangueira que sombre-
ava o jardim ao sol da tarde. Era o circo
dos meninos da rua. Também resistiu o
galho grosso, baixo, longo de onde des-
ciam dois balanços, que chamávamos de
trapézio.

A sua copa imensa, de sombra fria, re-
presentava a lona. Até esse limite tudo
era possível para um mundo mágico,
perfeito, sem compromisso com a outra
realidade.

Na casa do lado esquerdo, agora um
depósito de água e gás, morava um fei-
rante que possuía um caminhão velho e
comerciava frutas, transportadas em
caixões de madeira. Seu temperamento
bonachão permitia que a carroceria nos
servisse de palco e picadeiro e as caixas

vazias de jaulas para acomodar as mai-
ores atrações do circo. Eram animais
exóticos e ferozes que, na verdade, não
passavam de vira-latas sem donos, ca-
çados no bairro.

No seu tronco imenso ainda estava
gravado um coração, dentro dele duas
letras, uma delas a minha. O tempo não
conseguiu desmanchá-las. A filha da
professora de religião - juro que não ha-
via beleza mais completa – veio a ser a
minha primeira namorada.  Pele macia
e dourada, olhos verdes, corpo frágil,
rostinho redondo.

Um dia disse a outro menino mais expe-
riente: “O que devo fazer se eu quiser na-

morar a filha da professora de religião? Ele
respondeu: “Basta me pagar”. “Pagar, por
quê?”  “Porque ela já me pertence.” Dei-lhe
o equivalente a cinco dias de lanche e um
saco de bolas de gude para me dizer que
podia. Fiquei feliz quando me emprestou
seu canivete para escrever no tronco da
árvore nossas iniciais.

O namoro ficou apenas no meu desejo
e num sorriso que imaginei ser para mim
na missa matinal de um domingo. Um
ano mais tarde a família foi morar na
Capital. Sua expressão angelical ficou
gravada na minha memória como o co-
ração no tronco.

Não faz muito tempo a encontrei
numa solenidade de formatura. Estava
bem diferente: gorda, envelhecida, sem
nenhum encanto. A única coisa que en-
contrei sem mudança foram os olhos
verdes. Mas o brilho era outro. Acho que
foi melhor assim.

verdadeira “ri-trospectiva”. Em pou-
co mais de uma hora de show Cristo-
vam Tadeu mostra sua versatilidade
também fazendo piadas com advoga-

dos e prostitutas não necessáriamen-
te nesta ordem. A música sempre es-
teve presente nos shows de Tadeu, e
em RisoPontoCom não será diferente.
Teremos de um Blues-Rock chamado
BR-Brasil a uma balada totalmente
cantada com um inglês típico do Cea-
rá, muitas vinhetas musicais e um
quadro especial com o escritor Aria-
no Suassuna. RisoPontoCom não é
apenas um show de piadas, é a de-
monstração de que se pode fazer um
humor diferente, sem apelação e ou-
tros recursos.

RisoPontoCom
Show com o humorista: Cristovam Tadeu
Onde: Teatro Santa Catarina - Cabedelo
Quando: Sexta (3) e sábado (4) Abril
Hora: 20 horas
Preço: Ingressos Promocionais
R$ 5,00 (antecipado)

AGENDA#

Cristovam Tadeu,
um dos grandes

nomes do
humorismo da

Paraíba

Um artista
que domina
a arte de
fazer rir

DIVULGAÇÃO

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

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

Ainda há na Paraíba quem duvi-
de da capacidade lúdico-interpre-
tativa de Cristovam Tadeu. Há até
quem duvide de suas qualificações
humorísticas. Isso é resultado cla-
ro e inconteste de dois grandes pe-
cados cometido pelo artista: ter
nascido no Estado e ter desenvol-
vido sua carreira na Grande João
Pessoa.

Cristovam é o que se costumam
chamar de ‘prata da casa’. E à pra-
ta da casa não é comum dar o me-
recido valor. O humorista (!) é uma
antena frente às acontecências re-
gionais e aos fatos relevantes da po-
lítica, economia e cotidiano locais.

Seu verbo faz-se riso quando o
bote cômico mimetiza os ruídos fac-
tuais comuns à estrutura social. O
humor de Cristovam está nas imi-
tações precisas de personalidades
paraibanas. Ninguém tem imita-
ção mais exata do ex-arcebispo
Marcelo Carvalheira. Ninguém!

Cristovam é sutil. É um piadista
delicado, que se distancia do lin-
guajar chulo e evita o palavreado
desbocado como elemento de mar-
cação ritmica de suas anedotas. as
lorotas de Cristovam tem um quê
de anglicano. Inteligente. Feroz e
irônico.

Por esses e muitos outros moti-
vos, assistir ao espetáculo de Cris-
tovam Tadeu é um exercício de en-
trega à gargalhofrenia. Recomendo.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Jãmarrí Nogueira
EDITOR
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Mudança

A vida continua a mesma e os
vizinhos apenas tomam consciência:
mais um rosto a se acostumar...

Ricardo Anísio

Jornalista e crítico lança
mais um livro de
poemas, hoje à noite,
no Cabo Branco, em
João Pessoa; a capa
tem ilustração de
Mercedes Cavalcanti

SIMULACRO POÉTICO

epois do  livro “Can-
ção do Caos” (Forma
Editorial), o jornalista

e poeta paraibano Ricardo Aní-
sio volta a investir no gênero e
anuncia o lançamento de “Si-
mulacro”, obra que sai pela
Editora Ideia e que foi toda ilus-
trada pela artista plástica e es-
critora Mercedes Cavalcanti, a
Pepita, autora do livro “A Vo-
lúpia dos Anjos” que teve re-
percussão nacional. O lança-
mento vai acontecer nesta  sex-
ta-feira, dia 3, às 20h, no Terra-
ço Brasil – Cozinha e Arte, na
praia do Cabo Branco.

“Venho mantendo parceria
com artistas plásticos paraiba-
nos em meus livros de poemas”,
diz Anísio. “Quando lancei
‘Canção do Abismo’ a capa foi
uma pintura de Sérgio Lucena,
em ‘Canção do Fogo’ as ilustra-
ções e a capa foram de Clóvis
Júnior e em ‘Canção do Caos’ eu
e Flávio Tavares fomos parcei-
ros”, lembra.

Ricardo Anísio, além de poe-
ta, é crítico e pesquisador musi-
cal, tendo lançado “MPB de A a

Hoje sou migrante. Uma espécie di-
ferente, que já não depende da prole,
de quando, mal sustendo os pés, ia gui-
ado pelo braço da família. Minha mi-
gração assume outros ares, é uma por-
ta sem paredes, totalmente isolada,
aberta para uma nova paisagem. É o
que sinto ao me mudar, ao buscar nova
casa, nova rua, novo bairro. Não mais
a mesma rua, os mesmos rostos, os
mesmos passos. Os caminhos são ou-

André Ricardo
Aguiar
andrericardoaguiar@uol.com.br

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE ÀS
SEXTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

tros. O ponto de ônibus é outro. Com-
prar pão ou fazer outra feira, abrir um
portão ainda estranho, sentir as pare-
des que me acolhem, ver com os olhos
de novas janelas.

Dentro deste contexto, a mudança
nem soa tão radical. Ter um outro
endereço na mesma cidade é como
tomar outra posição, outro ângulo.
Uma perspectiva rente ao familiar.
Difícil e desafiador é mudar tão ra-
dicalmente que até a língua, o clima,
o fuso seriam outros. Não é o caso. É
mais como desbravar amigavelmen-
te uma fronteira. A vida continua a
mesma e os vizinhos apenas tomam
consciência: mais um rosto a se acos-
tumar.

O mesmo digo para mim. Peguei o
instinto de Marco Polo. Tento desco-
brir o novo nas pequenas maravilhas.
O cotidiano é meu Oriente.

FÉRIAS DO RELÓGIO
 As férias do relógio estão em toda a

parte, divididas em porções minúscu-
las tão universais que o pulso humano
sequer sente. Uma taquicardia sem
sons, essas folgas do relógio estão ab-
sorvidas por goles e sorvos de tempo e
completam seus aniversários pungen-
tes com distrações de inércia que mais
parecem temporadas pulverizadas.
Um relógio tira férias quando bem en-
tende porque o patrão que o monitora
constata apenas um tempo morto, re-
gistrado, e não sua pulsação constan-
te, de onde é possível, nas selvas do mi-

núsculo, esconder ócios de maquiná-
rio breve. Um relógio volta descansa-
do dessas férias porque por si só não
tem noção de tempo; seu coração é
transferido para o desespero de quem
o possui.

TRIBUNAL DAS PEQUENAS AJUDAS
Chega de medidas. Planejamos, cen-

tímetro a mais ou a menos, quando
uma felicidade ou tristeza ganha rele-
vo. Tentamos colocar tudo no mundo
das corporações (eu ia dizer compara-
ções). Se o saldo não for positivo, se-
gundo a felicidade ou a ambição da
moda, então, pronto, o script é pôr a
angústia num vaso para que se con-
temple: são flores que segundo o ângu-
lo, podem cheirar levemente ou pare-
cer tolas demais para compor uma de-
licadeza. Delicado e humano se solida-
rizam. Mas apenas quando se perdem.

#
Ricardo Anísio está preparando, ainda uma biografia
de Geraldo Vandré e pretende produzir um CD com
faixas de vários discos que produziu, com Xangai,
Cátia de França e Quinteto da Paraíba, por exemplo

Z”, um dicionário comentado
que teve esgotada sua primeira
edição e que deve ganhar em
breve uma nova tiragem revis-
ta e ampliada pela Editora Li-
nha D’Água, de Heitor Cabral.
“Além disso já tenho pronto um
livro sobre a música do mundo,
não apenas sobre artistas bra-
sileiros”, comenta.

Anísio diz que “me cobravam
muito um livro mais abrangen-
te, e como estou trabalhando
para finalizar a biografia de
Geraldo Vandré para daqui há
uns dois anos, resolvi publicar
uma obra com textos sobre Chi-
co Buarque, Beatles, Bob Dylan,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Al-
ceu Valença e muitos outros”.
Mas o jornalista-poeta lembra
que a obra terá como abertura
um grande perfil comentado de
Vandré, que considera “o maior
mito da música brasileira”.

“Simulacro”, livro de poemas
de Ricardo, “é uma obra densa
como todas as outras que escre-
vi”. Ele entende que “poesia não
é prosa, claro, por isso acho que
a força dos versos precisa ser
muito impactante para poder
despertar o interesse de quem
os lê”. Ricardo Anísio teve sua
obra reconhecida somente de-
pois do lançamento de “Canção
do Fogo”, prefaciado pelo escri-
tor W J Solha e em seguida com
“Canção do Caos” – que fechou
a trilogia iniciada com “Canção
do Abismo” – “finalmente os crí-

ticos me avalizaram”, brinca.
Ainda como parte das come-

morações de 30 anos de jorna-
lismo Ricardo Anísio pretende
produzir um CD com faixas de
vários discos que produziu e
outros para os quais fez textos
de apresentação. “Produzi dis-
cos de Xangai, Cátia de França
e Quinteto da Paraíba entre ou-
tros e já assinei mais de 30 tex-
tos de encarte de discos, daí
meu desejo de ampliar as co-
memorações desse ciclo com
faixas destas obras reunidos
em um CD”.

Quanto a biografia de Geral-
do Vandré o jornalista diz que
tem sido complicado concluí-la
pelo fato do autor de “Dispara-
da” (parceria com Theo de Bar-
ros) residir em São Paulo e vir
muito pouco a Paraíba. “Desde
que sua família vendeu a casa
onde ele nasceu, na Av. Almi-
rante Barroso, ele não veio mais
a João Pessoa”, diz Anísio. “Já
fazem pelo menos 4 anos que ele
não vem mais aqui, e eu encon-
tro dificuldade para ficar me
deslocando até ele”.

“Por enquanto vou lançar o
livro de poemas e em seguida o
que traz ensaios e artigos sobre
música, que já tem um capítulo
todo sobre ele (Vandré) e já re-
para uma lacuna que há com
esse ilustre e controvertido
compositor que tanto orgulha a
Paraíba”, arremata Anísio.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

D

DIVULGAÇÃO

Ricardo Anísio lançará ‘Simulacro’ no Terraço Brasil, a partir das 20 horas
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 Atenção fãs dos lanches da
McDonald’s,  uma nova opção de
cobertura para o Sundae, Top
Sundae e McColosso foi criada: a
calda de cereja, fruta típica dos
países de clima temperado. A
calda, com pedaços da fruta, subs-
titui em todos os restaurantes e
quiosques da rede o sabor goia-
ba, estrela do cardápio de verão.
Delícia mesmo.

 Os irmãos empresários Cinthia e
Felipe Fernandes comandam
hoje, sexta-feira, durante todo o
dia, coquetel de lançamento
com a novíssima coleção outo-
no-inverno da loja Marta Maria,
localizada na Edson Ramalho.

 A loja Evidence, da empresária de
moda Rosângela Sátyro, contou
com um grande movimento
esta semana. Durante quarta e
quinta-feira houve a apresenta-
ção da nova coleção outono-in-
verno 2009, e é claro, as mulhe-
res antenadas com a moda fo-
ram conferir.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

 Ney Matogrosso está indig-
nado com a TV Globo por
não ter sido consultado so-
bre o seu envolvimento
com Cazuza que será mos-
trado numa das edições do
“Por Toda a Minha” focan-
do a vida do falecido cantor.
O romance que começou em
1979 durou quatro meses,
porém as drogas e o ciúme
colocaram uma ponto final
nessa relação que ainda cau-
sa grandes polêmicas.

 Leandra Leal, afastada das no-
velas desde o fim de Ciranda
de Pedra, dedica-se a retor-
nar aos palcos e ao cinema,
encarnando duas persona-
gens de Nelson Rodrigues.

 Titanic, o filme de maior bi-
lheteria da história do cine-
ma, protagonizado por Leo-
nardo DiCaprio e Kate Wins-
let, voltará às telonas em
versão 3D. Segundo o dire-
tor James Cameron, com a
versão tridimensional o pú-
blico terá a impressão de es-
tar dentro do navio.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

2 Noite fashion
 Quem passar pela orla da

Av. João Maurício, em Ma-
naíra, vai se deparar com
a nova loja Maria Moça/
Seu Moço. Inaugurada
terça-feira (31), ela já está
chamando a atenção pelo
projeto de arquitetura ino-
vador, moderno e de bom
gosto, criado pela arquite-
ta Geórgia Suassuna, que
optou por grandes vitri-
nes e uma fachada mar-
cante que utiliza o aço cor-
ten, que exposto à atmos-
fera, fez surgir um efeito
fantástico de oxidação.

 A concretização desse so-
nho partiu da determina-
ção de Simone Soares, que
acreditou no seu potencial
empresarial na área fashi-
on, principalmente pelo
variado leque de grifes fa-
mosas que possui, agra-
dando tanto os homens –
que agora possuem espa-
ço exclusivo - como as
mulheres. O coquetel de
abertura teve assinatura
da Casa Roccia e foi mui-
to prestigiado, contando
com muitas presenças
vips. Acesse o RCVips e
confira.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Alexsandro de Sousa Claudino,

Américo Falcone de Almeida, Analydia Ribeiro, Athur
Duarte de Sá, Benjamin Germano Paredes Gomes, Fa-
bíola Brito Gomes, Hector Rossi, Juliana Mendonça
Pessoa, Luciana Pessoa de Aquino, Manoel Gonçalves
Valença, Moisés Simões dos Santos, Nelson de Lira
Filho, Plínio Leite Fontes Filho, Roberto Araújo, Seve-
rina Carneiro de Moraes, Sindulfo de Assunção Santi-
ago e Zoraide Almeida de Arruda e a profissional de
marketing Liene Frade.

2 Doação
Atenção futuros e atuais doadores! O Hospital Napoleão Laurea-

no necessita de mil doadores para repor o estoque de sangue do
Hemocentro da Paraíba, usado nos seus pacientes carentes, por-
tadores de câncer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer na
Paraíba e a sua presidente, Moema Guedes Arnaud, concla-
mam a sociedade paraibana a fazer mais essa contribuição de
caráter humanitário e de solidariedade humana.

2 Ato de amor
O processo de doação de sangue leva aproximadamente meia hora e

a doação em si dura apenas de 6 a 10 minutos. Com isso você
estará  fazendo um gesto de cidadania e de amor ao próximo e à
vida. Os doadores devem se dirigir ao Hemocentro, localizado
na Av. Dom Pedro II, 1119 e informar, no momento da doação,
que o sangue é para o Hospital Napoleão Laureano. Ajude.

2 Iluminação
O projeto de ampliação do MAG Shopping, feito pela arquiteta

Sandra Moura, terá um nome de peso no quesito iluminação:
Peter Gasper, o maior lighting designer da arquitetura brasi-
leira e que tem em seu currículo a concepção de iluminação do
Rock in Rio, Claro Hall, Marquês de Sapucaí, Teatro Municipal,
Palácio do Planalto, entre outros. Peter é alemão, radicado no
Brasil há 50 anos, e, atualmente, está envolvido no desenvolvi-
mento de projetos dos novos estúdios da TV Record.

Timtim! –
Simone
Soares

brinda com a
arquiteta
Geórgia

Suassuna o
sucesso da

Maria Moça/
Seu Moço

As irmãs Nataly, Simone, Edna e Isabel Soares

Suene Gomes, Melissa Catão, Laise Ponce, Márcio Catão e
Cilyane Mariz, quinteto bonito no evento

A empresária
Valéria

Albuquerque
e sua

sobrinha
Camila

também
estavam lá

Na Cozinha -
Rogério
Almeida com
Zélia Lins,
secretária de
Turismo do
Ceará

2 Na Cozinha
O conhecido jornalista Rogério Almeida sentiu um enorme or-

gulho recentemente em São Paulo. Ele foi o primeiro parai-
bano a ser recebido no restaurante Na Cozinha, do chef da
Paraíba, Carlos Ribeiro. Localizado na zona nobre dos Jar-
dins, o espaço gastronômico apresenta o melhor da cozinha
inusitada com muitos produtos e ingredientes “Made in
Paraíba”.

2 Regional
O restaurante possui seu próprio vinho intitulado “Na Cozinha”,

um Malbec 2004 de procedência Argentina e da vinícola Cuyo.
Rogério  foi homenageado com um jantar especialmente pre-
parado sob a supervisão do chef Carlos Ribeiro e entre os pra-
tos servidos, destaque para o nhoque de ragu com galinha ca-
poeira e quiabo. Quem estiver indo a SP, a dica está dada. Re-
servas: 11-9103-4253.

2 No Brasil
Quem realmente for fã de An-

dréa Bocelli não pode perder
essa oportunidade. Em abril
o artista fará um único show
no Rio de Janeiro baseado em
seu último trabalho, ”Incan-
to”, com a inclusão de algu-
mas árias clássicas. A apre-
sentação será realizada no
próximo dia 18, na Arena
HSBC, no Rio de Janeiro e ele
será acompanhado de coro e
orquestra sob a regência do
maestro Eugene Kohn. Im-
perdível.



 Quem está desfrutando pas-
seio pelo estado de Tocan-
tins é a Sra. Elza Amaral.

 Familiares e amigos da sau-
dosa Maria Helena Farias Ró-
seo Oliveira estiveram na
Capela do “João Moura”, na
última quarta, para a missa
de 1º aniversário de seu fa-
lecimento.

 Dona Nanu Guerra está fazen-
do uma completa reforma
em sua residência.

 Alex – e seus teclados – faz o
breakfast do Hotel Village, há
cada domingo. Sempre um
grande sucesso.

 Veralúcia e Marco Paulino de-
colam rumo a São Paulo, por
onde passam alguns dias
em ritmo de passeio.

 Salete e Luiz Alberto Leite re-
cebem companheiros do
Lions-Centro, na noite de
amanhã, na bela chácara
“Danielle”,  para uma noite de
muita confraternização.

  Concorridíssimos os almo-
ços dominicais do Campina
Grill, com o maítre Welling-
ton Lima comandando o
serviço de atendimento
nota 10.

 Em sociedade de tudo se
sabe. Bye!

Hot NewsHot NewsHot NewsHot NewsHot News
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2 Vips & Tops
 Alvo de inúmeras felicitações de parabéns, hoje, a advogada Ce-

leide Queiroz de Farias – em virtude da nova idade que comple-
ta. O abraço carinhoso do colunista.

 A noite musical do Campina Grill, nesta sexta-feira, fica por con-
ta da dupla de sucesso Alex Magno & Dorinha Macedo. Muita
gente marcando encontro por lá.

 Pádua e Dalva Oliveira estão de passagens confirmadas e dão
um giro pelo interior paulista. Já alugaram automóvel e irão até
Águas de São Pedro, um local lindo e bucólico, depois de Piraci-
caba.

 O cantor Tony Dumond está a todo vapor, tendo em vista o lan-
çamento do seu próximo DVD musical. Aliás, Tony está com a
agenda concorridíssima, com compromissos por diversas ci-
dades da região.

 Zouraide Silveira anunciando um mundo de novidades para as
elegantes da cidade, o que existe de mais em voga para a estação
outono-inverno 2009, com destaque nas araras da Mistura Fina
– shopping Boulevard.

2 Gabriela & Tércio
 O Convento Ipuarana foi o templo escolhido pelos noivos Ga-

briela Brasileiro Campos e Tércio de Sousa Mota, para a bênção
nupcial que irá uni-los perante as leis de Deus. Amanhã, por-
tanto, às 20 horas, a sociedade serrana irá presenciar um dos
acontecimentos sociais mais concorridos da temporada.

 Em seguida a cerimônia, os pais dos noivos – José (Kekéu) Cam-
pos Filho e Marcos Antônio (Graça) Mota – recebem familiares,
padrinhos e convidados para uma recepção em alto estilo, nos
salões de festa do Palácio das Nações. Confirmamos.

2 Anos Dourados
 No final do ano o grupo “Anos Dourados” irá festejar os 10 anos

de fundação! – Em meio a concorrido almoço, último domingo,
integrantes do grupo estiveram reunidas na Chez Vous, para
trato de detalhes da festiva comemoração de dezembro. Ficou
definido que um requintado jantar irá assinalar a data.

 Anotamos: Salete Carolino, Eliane Ramalho, Socorro Nonato, Adaci
Belo, Célia e Suzy Tejo, Luizete Pinheiro, Marisa Braga, Odete
Amorim, Eneida Agra Maracajá, Maud Brasil e Socorro Loureiro.

2 Côca & Kareca
Os queridos amigos Kareca e Côca Nobre Nascimento recebem em

sua bela vivenda do Catolé, na noite desta sexta, para uma co-
memoração vipérrima! – Os nats do anfitrião (que ocorre hoje)
e o de Côca – que rasgou folhinha do calendário no dia 30 de
março, última segunda. Conto em colunas próximas, nos míni-
mos detalhes – tititis por tititis.

2 In family
 Eliane Mayer Ramalho é uma

amiga muito querida e que
tem efusiva participação na
vida social da cidade, com
atuação em grupos filantrópi-
cos e de puro caráter recreati-
vo, como é o caso do grupo
“Anos Dourados”. No dia do
seu “nat”, apesar do ligeiro
resfriado que a acometia, os fa-
miliares – o colunista ficou
honrado em comparecer – es-
tiveram em sua residência,
para os abraços, beijinhos e
cumprimentos de parabéns.
Tudo muito chic e requintadís-
simo!

 Fomos encontrar: Gustavo e
Luciana Crispim Ramalho –
com os filhos Thaíse, Ma-
theus e Raphael; Elmano e
Jaqueline Ramalho Caval-
canti – com os filhos Júnior e
Carol (ela já no oitavo mês
de gestação); Almir e Raíssa
Catão – com as filhas Rafae-
la e Raquel; Ana Lúcia Aze-
vedo Ramalho – com a linda
filha Armeli; Hermano e Li-
rian Mayer; Lucie Mayer
Motta, Telma Lira, Raíssa e o
marido, entre outros mais.

2 Penitencial
Foi um grande sucesso a Caminhada Penitencial realizada pela

Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na manhã do último
domingo. Um sem número de fiéis participou do evento, que
teve saída da própria catedral e deslocou-se até os Cuités, onde
foi celebrada missa campal. O bispo dom Jaime Vieira Rocha e o
vigário padre Márcio Henriques estiveram à frente da grande
caminhada cristã.

2 Parabéns
Um mundo de vips rasgando folhinha do calendário nestes dias! –

Nosso abraço de parabéns, hoje, para o empresário Manoel Va-
lença; também para o colunista-amigo Romeu de Loureiro, de
Maceió-AL. Já amanhã é dia de parabenizar a empresária Diná-
ria Pinto. No domingo, a festa é para Ângela Vaz Mangueira e
para Genalda Villarim. Na terça-feira (7) quem apaga velinhas é
Celeida Veloso. Nosso carinho para todos.

2 Coladinhas
Concurso de “miss” é um assunto defasadíssimo! – Conve-

nhamos. *** Prazer de encontrar no panorâmico do Gar-
den os amigos Walter e Lucinha Pimenta, do melhor
society de Teresina-PI. *** Não está no tempo do “hallo-
ween” não, porém... vez ou outra, nos deparamos com
uma bruxa solta por aí! *** Divinamente chic encontrei
Jaqueline Azevedo Sabino, esposa do médico cardiologis-
ta Evandro Farias Sabino.

Eliane Mayer
Ramalho, no
dia do seu
niver, ladeada
pelos irmãos e
Lucie Mayer
Motta

A aniversariante toda “coruja”, em meio às suas netas: Carol, e Thaíse

O colunista
com Dorinha
Macedo, Milla
Melo e Alex
Magno
Macedo

Duas
estimadas
amigas:
Molina
Ribeiro e
Lucie Mayer
Motta

Um grupo
vipérrimo:

Eliane
Ramalho,

Neide Xavier, o
colunista,

Divani Amorim,
Mana Trigueiro

e Jacy Cruz
Lira
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Áries (21/03 a 20/04)  - Coração
menos apertado e comunicação
mais fácil pode ser o fator
importante para o recomeço de
negociações importantes. No
entanto, alguns relacionamentos
ainda passam por mudanças e
possíveis separações.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  A lua
em seu setor financeiro pode gerar
alguma instabilidade em suas
finanças. Apenas não se deixe levar
pelas inseguranças, pois isso é
passageiro, mas trate de não se deixar
levar por impulsos compulsivos a
gastos desnecessários.

Câncer (21/06 a 20/07)  -  A
tendência é de deixar de lado as
emoções em detrimento de
acontecimentos relacionados à
profissão. Fase positiva nessa área com
possibilidade de novos acordos e
projetos interessantes. A lua em seu
signo promete bons momentos.

Libra (21/09 a 20/10) - As finanças,
especialmente as que estão
relacionadas a parcerias e associações
em geral podem passar por
mudanças. Procure não gastar nada
além de suas possibilidades atuais.
Não conte com o ovo antes de a
galinha botar.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Esta pode ser um fase em que você
sente que está caminhando na
escuridão. Quando não sabemos para
onde devemos caminhar. Se
conseguir descansar nessa parada,
tanto melhor. Acredite que toda fase
de dificuldade serve especialmente
para nos abrir a novas possibilidades.

Virgem (21/08 a 20/09) -

Necessidade de jogar tudo para o alto
versus consciência das
responsabilidades provoca profundo
desequilíbrio e acaba com seu bem
estar. Controle seus impulsos e reflita
antes de tomar qualquer atitude
drástica.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Auto
estima em alta faz com que você tome
decisões definitivas no que diz respeito
a seus romances e vida amorosa em
geral. Várias possibilidades fazem você
parar para decidir e escolher a melhor
pessoa para estar ao seu lado.
Momento ótimo para reaver.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Procure
ser o mais racional possível para não
perder o controle sobre suas emoções.
As provocações acontecerão e você
deve saber se controlar. Finanças ainda
passam por fase bastante delicada,
bem como a fonte de seus
rendimentos. Não faça nenhum tipo de
investimento de risco.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Astral
livre de dificuldades pede apenas
que você se dedique com mais
eficácia a projetos futuros. Júpiter
facilita e abre caminhos, mas
também pode levar a certo desleixo e
acomodação. Colabore com Zeus e
reveja seus planos de trabalho.

Leão (21/07 a 20/08) - Hoje seu dia
não estará dos melhores. Para isso você
deve se fechar um pouco mais e refletir.
Os relacionamentos passam por um
boa fase boa e você pode contar com a
pessoa amada ou com amigos mais
próximos para trocar idéias a respeito
de você e de seus planos.

Escorpião (21/10 a 20/11) - O
trabalho passa por algumas situações
de risco e você deve tomar cuidado
com as possibilidades de perda da
estabilidade. Não provoque
discussões desnecessárias, nem
situações desagradáveis. Cuide
também de sua saúde nesta fase.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Você
está tentando entender as pessoas à
sua volta, especialmente sua relação
com irmãos ou primos. Pode ser que
esteja encontrando alguma
dificuldade no convívio com essas
pessoas. O ambiente ao seu redor
faz com que você se sinta
aprisionado.

2 CINEMA
GRAN TORINO Cens. 14
anos. Box 1- 13h45 (exceto
terça-feira), 16h20/ 18h55 e
21h30.

QUEM QUER SER UM MILIO-
NÁRIO? Cens. 16 anos. Co-
média Dramática. Direção:
Danny Boyle. Box 2 - 13h10
(exceto terça-feira)/15h50/
18h30/21h10.

PERDIDO PRA CACHORRO.
Cens. Livre. Comédia. Dire-
ção: Raja Gosnel. Box 3 -
14h40 (menos ter/qui)/
16h50 (exceto quinta-feira)/
19h05 (exceto quinta-feira).

PAGANDO BEM, QUE MAL

TEM?Cens. 16 anos. Comé-
dia. Direção: Kevin Smith.
Box 3- 21h15 (exceto quin-
ta-feira).

ELE NÃO ESTÁ TÃO A FIM DE
VOCÊ. Cens. 14 anos. Comé-
dia Dramática. Direção: Ken
Kwapis. Box 4. 13h00 (exce-
to terça-feira), 15h45,
18h35, 21h20.

VELOZES E FURIOSAS 4.
Cens. 14 anos. Ação. Box 5.
14h10 (exceto terça-feira),
16h35, 19h00, 21h25.

MONSTROS VS ALIENÍGE-
NAS Cens. Livre. Animação.
Box 6 e 7 - 13h30 (exceto
terça-feira), 14h30 (exceto

Grupo conquista as plateias mais exigentes que apreciam a boa música internacional

terça-feira), 15h40, 16h40,
17h50, 18h50, 20h00 e
21h00.

JOGO ENTRE LADRÕES.
Cens. 14 anos. Ação. Direção:
Mimi Leder. Box 8 - 14h00/
16h25/18h40 (exceto quinta-
feira em todos os horários
acima).

2 ARTES PLÁSTICAS
NOVOS QUADROS - O artista
plástico alemão Dieter Ru-
ckhaberle está com nova ex-
posição. Intitulada ‘Novos
Quadros’,
a mostra pode ser visitada
na Galeria de Arte Solo, no
Zarinha Centro de Cultura,
na Avenida Nego, 140,
Tambaú, em João Pessoa.

Com um ótimo reper-
tório e muita presença de
palco, a banda Travolta,
que faz a cena musical
em João Pessoa há mui-
tos anos, será a atração
principal do Dancing Bar
Zodíaco, na noite de hoje.
O grupo vai executar o
melhor do pop rock in-
ternacional dos anos 80
de bandas e artistas que
estiveram nas paradas
de sucesso em todo o
mundo. O evento, que
certamente agradará a
pessoas de todas as ida-
des, começa às 22h.

Com uma trajetória
vitoriosa que inclui apre-
sentações em vários pal-
cos do Nordeste, a ban-
da Travolta costuma
conquistar as plateias
mais exigentes que apre-
ciam a música internaci-
onal na linha do pop rock
de boa qualidade.

O grupo é formada por
Duda (voz e guitarra),
Markel (guitarra solo e
vocal), Pedrinho (contra-
baixo) e Júnior Punk (ba-
teria).

O evento começa com
a exibição de vídeos cli-

pes nacionais e interna-
cionais e com a perfor-
mance da DJ residente
Julliana Aguiar, que vai
apresentar o melhor da
música eletrônica e dan-
ce, antes e depois da
banda convidada. Os in-
gressos têm o preço úni-
co de R$ 15,00. Os inte-
ressados em reservar
mesas podem ligar para
o telefone 3247-4711. O
Dancing Bar Zodíaco
está localizado na rua
Isidro Gomes, número
63, no Baixo Tambaú, em
João Pessoa.

DESTAQUE

Banda Travolta faz show hoje no Dancing
Bar Zodíaco e canta sucessos do pop rock

Agenda
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ÓPERA DE ORFEU

Espetáculo dividido em três
atos é baseado na mitologia e
reúne 50 profissionais. Já foi
apresentação no Brejo
paraibano, sendo marcado
pela ousadia cênica e pela
grandiosidade

No elenco temos no papel do
protagonista Orfeu o jovem con-
tratenor Kleiton D’Araújo, vence-
dor de diversos concursos de can-
to no Brasil, que retorna a apre-
sentar-se em sua terra natal, após
diversas apresentações em festi-
vais, concursos, concertos nos es-
tados de Pernambuco, Alagoas,
Maranhão, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Rio Grande do
Norte e Ceará. Esta ópera é carac-
terizada pela utilização da voz
rara de contratenor (voz mais agu-
da masculina cantada no registro
de soprano ou contralto), chegan-
do a um timbre próximo da voz
feminina. Esta voz simboliza a pu-
reza, a honestidade, a bravura e a
honradez, qualidades admiradas
pelo povo grego.

No papel de Eurídice, a jovem so-
prano-lírico Izadora França, violinis-
ta formada pela UFPB. Izadora sem-
pre desenvolveu paralelamente a
atividade de cantora desde criança,
filha da soprano Fátima França e do
maestro Pedro Santos (in memori-
am), vem se destacando na partici-
pação de atividades musicais no Es-
tado. Já no papel da personagem
Amore, contamos com dois sopra-
nos-líricos-ligeiros, Bárbara Carnei-
ro, aluna do curso de Educação Físi-
ca da UFPB, mas que desenvolve o
repertório erudito a 4 anos em di-
versos corais, e a Mérlia Faustino,
que atua no coral En-canto de Cam-
pina Grande como solista em diver-
sas obras.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Jovem elenco
é um dos
pontos fortes
do espetáculo

Cia Operação, vêm através desta
solicitar aos órgãos de imprensa,
agências de notícias, jornais im-

prensos e televisivos, como também em
programa de variedades, a divulgação de
seu espetáculo através destes meios e por
mala-direta em email da Ópera Orfeu e
Eurídice, de C.W. von Gluck em 3 atos, de
hoje a domingo, dias 3, 4 e 5, às 20h, no
Teatro Santa Roza, na Capital paraibana.

O espetáculo marca a retomada da pro-
dução operísitica no Estado da Paraíba,
parada a mais de 20 anos. Projeto este
com apoio da lei de incentivo a cultura
do Ministério da Cultura. O grupo é for-
mado pela Orquestra de Câmara Ábdon
Milanez - ocam, e coro lírico operação,
com 50 integrantes, a ópera conta a his-
tória do mito Orfeu, que vai ao mundo
dos mortos resgatar sua amada Euriídi-
ce, com o pacto de não poder olhá-la du-
rante a volta para o mundo dos vivos.

A ópera tem duração de 1h20, dividida
em 3 atos, tendo como solistas, o cantor lírico
e produtor desta ópera o contratenor Kleiton
D’Araújo no papel de Orfeu, vencedor de
diversos concursos de canto nacionais e
internacionais, da soprano-lírico Izadora
França no papel de Eurídice, e das sopranos-
lírico-ligeiro Bárbara Carneiro e Mérlia
Faustino no papel de Amore.

Os ingressos estão a venda na perfuma-
ria L’aqua Di Fiori do MAG Shopping e
Shopping: Tambiá, como também na Li-
vraria Prefácio do Tambiá Shopping, ao
preço de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia,
com reservas pelo telefone 83 8847.4721 e
venda no teatro  das 14h às 17h.

A ópera conta a história mitológica de
Orfeu, semi-deus, filho da deusa Caliope,
que tem o poder das artes, controlando a
natureza através da música. Ele é o fiel
amado da ninfa Euridice, que no dia do
casamento é morta por uma picada de
cobra ao fugir do invejoso Euristeu que
tenta estuprá-la. Após a picada da cobra,
Orfeu encontra Eurídice, falecendo.

Não contente com a morte de sua amada,
ele desafia os deuses, quando aparece em res-
posta ao seu clamor a deusa Amore, envia-
da pelo deus Plutão, que diz a Orfeu que ele
poderá entrar no mundo dos mortos para
resgatá-la, mas com o pacto que não poderá
olhar para Euridice, até sair do mundo dos
mortos. Orfeu entra no mundo dos mortos
e enfrenta a terra de Hades, onde lá encon-
tra-se as fúrias e os spectros (seres malig-
nos), com sua música e seu amor como arma
ele atravessa esta terra chegando ao Elísio,
onde Eurídice dança incessantemente para
agradar aos deuses da terra do Elísio. Orfeu
implora aos deuses que libertem sua ama-
da, sendo atendido. Ele a segura pela mão e
segue pela caverna da escuridão, saída do
mundo dos mortos. Lá Eurídice, ainda ator-
doada, não acredita que aquele homem é seu
marido, desconfiando por ele não olhar para
ela. Ela então o desafia a olhá-la, ou então ela
prefere voltar ao mundo dos mortos.

No Santa Roza

A

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A ópera conta a
história mitológica
de Orfeu, semi-
deus, filho da
deusa Caliope,
que tem o poder
das artes,
controlando a
natureza através
da música
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

CARTA CONVITE 001/2009
Contrato n.º..................: 001/2009.
CARTA CONVITE 006/2009
Processo n.º................: 001/2009.
Contratante.................: Prefeitura  Municipal de SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PRE-

FEITA MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM-CNPJ 01.672.384/0001-66
Contratado..................: GLAUCO COUTINHO MARQUES-ADVOGADO-OAB/

PB 9329
Objeto.........................: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Asses-

soria Jurídica.
Valor...........................: R$ 14.500,00(Quatorze Mil e Quinhentos Reais).
Prazo..........................: 10(dez) meses
Rubrica Orçamentária: 0202-Secretaria de Administração e Finanças

0412210032003-Manutenção das Atividades Administrativas339036-Outros Serviços de
Terceiros-Pessoa Física

Data de Assinatura.....: 05 de março de 2009.
SIGNATÁRIOS: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM e GLAUCO

COUTINHO MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES – CNPJ/CPF Nº 08.737.694/0001-56 Torna público que
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 532/2009 em João Pessoa, 31 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de:
Implantação do Sistema de Abastecimento D´água Completo nas Comunidades Rurais SÍTIOS
Variado, cacimba Doce e Cacimba Doce de Baixo, Corujas, Jacaré I e II. Na(o) SITIOS JACARÉ
I E II E OUTROS Municipio: FAGUNDES – UF: PB. Processo: 2009-001597/TEC/LI-0122.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS
REAVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 001/2009
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ JOSÉ DOS RAMOS, Estado da Para-

íba, por sua Presidente da CPL, torna público para o conhecimento dos interessados,
que realizará através da CPL às 15:00 horas do dia 28.04.2009, Licitação na Mo-
dalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço por item, constante do Anexo
I, face o não comparecimento de interessados no certame designado anterior-
mente para o dia 12.03.2009, para Comprar Combustíveis e Lubrificantes, desti-
nados a abastecer os veículos de propriedade e/ou locados desta Edilidade, conforme
descrito no Edital.

Maiores informações e cópia do Edital e seus anexos, poderão ser obtidos na sede
da Edilidade, Praça Noé Rodrigues, s/n, centro, São José dos Ramos, no horário das
08:00‘às 11:30 hs e das 14:30 às 17:30hs.

São José dos Ramos, 02 de abril de 2009.
ALEXSANDRA NÚBIA ALVES MORAIS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2009
A Prefeitura Municipal de Sumé através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2009, cujo objeto é a Aquisição de 01 (um) veículo auto-
motor, tipo caminhonete, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Data de abertura: 16/
04/2009 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril,
S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2292.

Sumé, 02 de abril de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

Força Tarefa faz inspeção e
prende gerentes de lojas

Operação conjunta em supermercados interditou diversos setores, apreendeu alimentos e
medicamentos, constatando ainda extintores de incêndio com o prazo de validade vencido

uatro gerentes presos em flagran-
te, diversos setores interditados,
apreensões de alimentos e medi-

camentos que estavam armazenados em
locais com temperatura inadequada, além
de extintores de incêndios fora do prazo de
validade. Esse foi o saldo de uma operação
conjunta em "defesa do consumidor" feita
ontem em dois dos principais supermer-
cados da cidade, Hiper Bompreço e Carre-
four, ambos no bairro do Bessa, em João
Pessoa. A força tarefa foi formada pela Cu-
radoria do Consumidor, Procons Estadual
e Municipal, Vigilância Sanitária, Polícia
Civil, Delegacia da Ordem Econômica e
Corpo de Bombeiros.

Os diretores dos supermercados fisca-
lizados serão chamados para assinar um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
comprometendo-se a não praticar mais
as irregularidades detectadas durante a
fiscalização. "Afinal, o Fórum de Defesa do
Consumidor vai estar reunido permanen-
temente em defesa do consumidor, tanto
no aspecto segurança, quanto no aspecto
patrimonial", afirmou Glauberto Bezerra,
curador dos Direitos do Consumidor.

Os funcionários presos foram os geren-
tes de setores de alimentos Lúcia Passos e
Marcelo Lima (Hiper Bompreço) e Ivo Pai-
va e Hadson Marques da Silva (Carrefour).
Todos eles foram detidos em flagrante por
irregularidades como a falta de data de
validade em alguns produtos vencidos,
bem como medicamentos expostos ao al-
cance de crianças.

Os gerentes presos durante a Operação
foram encaminhados à Delegacia de Or-
dem Econômica, na Central de Polícia, no
Centro da Capital, onde foram autuados
em flagrante pelo delegado Manoel Idali-
no e acusados por crimes contra a ordem
econômica e ao consumidor. Após serem
ouvidos, eles foram liberados sob paga-
mento de fiança. Os alimentos com prazo
de validade vencida apreendidos foram
levados para a Agevisa, onde serão inci-
nerados.

Q
José Alves
REPÓRTER

NEGLIGÊNCIA
De acordo com Glauberto Bezerra, as

prisões foram motivadas por negligên-
cia e má fé, por eles terem colocado à ven-
da mercadorias com validade vencida
para os clientes. "Estamos há 18 anos vi-
vendo com o Código de Defesa do Consu-
midor e, mesmo assim, alguns estabele-
cimentos continuam desrespeitando o
Código, e por este motivo a lei penal pas-
sa a ser aplicada", disse.

Segundo ele, os supermercados fiscaliza-
dos têm um prazo de 10 dias para regulari-
zar a situação. Os medicamentos terão que
ser colocados distante do alcance de crian-
ças; os locais de armazenamentos de ali-

mentos, frutas e verduras que foram fla-
grados com baldes de lixo ao lado dos pro-
dutos terão que passar por reforma; os ca-
marões, peixes e carne terão que ter os pra-
zos de validade bem expostos. Os super-
mercados também terão que renovar com
o Corpo de Bombeiros o certificado de vali-
dade dos extintores de incêndio.

O diretor geral da Agevisa, José Alves,
disse que a meta da operação foi fazer
uma proteção ao consumidor. "Qualquer
irregularidade encontrada em um pro-
duto pode ser denunciada à Ouvidoria
da Agevisa através do telefone 3218-
5933", ressaltou.

A Anvisa também vai notificar os dois
supermercados para que eles tomem as
medidas cabíveis de acordo com a legisla-
ção sanitária. Caso eles não cumpram com
a legislação, serão punidos com as san-
ções previstas nas leis estadual e munici-
pal. O diretor do Procon, Ronaldo Albu-
querque, lembrou que na semana passa-
da o órgão apreendeu no supermercado
Extra 100 kg de carne que estava sendo
reembalada e recolocada à venda. Na
oportunidade, toda a mercadoria foi
aprendida. A rede poderá pagar uma multa
de até R$ 54 milhões, de acordo com o Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC).

#
Os gerentes presos foram
autuados em flagrante pelo
delegado Manoel Idalino
e acusados por crimes contra
a ordem econômica e
ao consumidor

Os alimentos apreendidos nas prateleiras foram levados para incineração na sede da Agevisa

Epsi realiza
atividades para
comemorar dez
anos de criação

O Espaço Psicanalítico (EPSI) está com-
pletando dez anos de existência. E para co-
memorar o aniversário, vai realizar uma
série de atividades referentes ao estudo da
saúde emocional. Palestras, lançamento de
livros, cursos e conferências farão parte da
programação. Os trabalhos ocorrerão hoje
e amanhã na sede do EPSI, instalada na Rua
Nevinha Cavalcanti, n° 36, Miramar/JP.

Os trabalhos serão abertos oficialmente
às 9 horas de hoje. Na ocasião, a conferên-
cia ‘Psicanálise e Corpo’ será apresentada
ao público pela professora Maria Helena,
integrante do Laboratório de Psicopatolo-
gia Fundamental do EPSI. À tarde, às 14
horas, será realizado um minicurso sobre
o tema ‘A Clínica Psicanalítica da Anorexia
e da Bulimia’, que abordará os perigos da
bulimia e anorexia. Os dois transtornos
causam doenças físicas, mas são provoca-
dos por problemas psicológicos. As aulas
também serão comandadas pela professo-
ra Maria Helena Fernandes.

A programação se estende pela noite. Às
19 horas, as doutoras Ivone Vita e Neuma
Barros proferem uma palestra para contar
a história do Espaço Psicanalítico (EPSI – 10
anos depois). Logo em seguida ocorrerá
uma apresentação musical. Depois, às
20h30, a doutora Edilene Queiro e doutor
Zeferino Rocha falarão sobre o EPSI, sendo
seguidos de uma conferência realizada às
21 horas sobre ‘Formas Corporais’, profe-
rida pela doutora Maria Helena. A obra
‘Narrativas do Corpo’ – coletânia do Labo-
ratório de Piscopatologia do EPSI é o tema
do livro que será lançado às 20 horas e que
reúne trabalhos de quatro autores.

A programação será retomada amanhã,
às 9 horas, quando haverá uma conferên-
cia sobre o tema: ‘As marcas corporais como
um novo Pathos’. O trabalho será minis-
trado pela doutora Edilene Queiroz. Em
seguida será iniciada outra conferência,
desta vez sobre ‘A dialética da Ilusão e da
Desilusão da Teoria Psicanalítica. O tema
será exposto pelo doutor Zeferino Rocha.

As comemorações serão encerradas
com o lançamento do livro ‘Freud – No-
vas Aproximações’, de autoria do dou-
tor Zeferino Rocha.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

  MARCOS RUSSO


