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Comércio paraibano tem crescimento de 10,2%, índice acima da média nacional  P.5mais

O Governo do Estado conseguiu, na última terça-feira, a aprovação
da Corporação Andina de Fomento, com sede na Venezuela, para
empréstimo internacional destinado a pavimentação e restauração
de mil quilômetros de rodovias no estado. Agora, a aprovação
do Senado é que vai garantir a liberação dos recursos. P.3

Paraíba terá
US$ 100 milhões
para novas rodovias

Estado ocupará 3º lugar na
produção de energia eólica
Implantação de mais 60 aerogeradores da Usina Vale dos Ventos,
em Mataraca, fará a Paraíba produzir 45 megawatts de energia,
suficiente para atender 40 mil residências, abaixo apenas do que
produz o Rio Grande do Sul e o Ceará. P.6

"


 W

AL
TE

R 
RA

FA
EL

JOSÉ MARANHÃO
ASSUME O GOVERNO P.28



2 OPINIÃOJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

EDITORIAL#

SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA
Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de Álvaro Machado

BR-101 - Km 3 - CEP 58.082-010 - Distrito Industrial - João Pessoa  - Paraíba
PABX: (0xx83) 3218-6500 - FAX: 3218-6510 - Redação: 3218-6511/3218-6512
www.para iba .pb .gov .b rwww.para iba .pb .gov .b rwww.para iba .pb .gov .b rwww.para iba .pb .gov .b rwww.para iba .pb .gov .b r

Superintendente
JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO

Diretor Administrativo
RONALDO GUERRA

Diretor Técnico
GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO

Diretor de Operações
FRED KENNEDY A. MENEZES

Editor Geral
CARLOS CÉSAR

Chefe de Reportagem
BASTOS FARIAS

Editor de Artes
CÍCERO FÉLIX

Supervisor Gráfico
PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO

Núcleo de Cadernos Especiais
JUCA PONTES

CONSELHO EDITORIAL

Bastos Farias, Carlos César, Cícero Félix, Geovaldo Carvalho,
Itamar Cândido, João Pinto (API), José Octávio de Arruda

Melo (IPHP), Joacil de Brito Pereira (APL), José Euflávio, Juca
Pontes, Marcos Alfredo, Marcos Tavares, Marlene Alves

(UEPB), Martinho Moreira Franco, Milton Nóbrega, Neroaldo
Pontes (SEC), Rômulo Polari (UFPB), Solon Benevides

(Secom) e Tompson Mariz  (UFCG).

A UNIÃO

ffUNinforme

Postos do INSS
m boa hora, o Ministério da Previ-
dência Social contempla a Paraíba
com mais nove agências do INSS, um
investimento superior a R$ 10 mi-

lhões de reais. No Brasil, deverão ser cria-
dos 720 novos núcleos iguais, o que, certa-
mente, melhorarão as condições de atendi-
mentos a milhões de aposentados e pensio-
nistas.

O programa de expansão da rede de aten-
dimento do INSS contemplará todos os
municípios com mais de 20 mil habitantes,
em todo o país.

Isso, sem dúvida nenhuma, proporcio-
nará maior conforto aos beneficiários, que
não necessitarão mais se deslocar de seus
municípios em direção a outros a fim de
serem atendidos. A meta de melhorar os
serviços da Previdência Social, pondo o
foco no cidadão, tem produzido resulta-
dos altamente satisfatórios, causando
uma boa impressão na opinião pública,
que se liberta assim de uma visão pessi-
mista em relação à eficiência do serviço
público em geral.

Na Paraíba serão contempladas cidades
como Queimadas, Bananeiras, Areia, Pedra
de Fogo, Alagoa Grande, Mari, Mamangua-
pe, Lagoa Seca e São Bento. Obviamente

que benficiários desses municípios, por fal-
ta de agências, sofriam para receber seus
benefícios, problema que será solucionado
com  a construção dos novos núcleos.

O Ministério da Previdência Social, em
pouco tempo da atual administração já de-
monstrou ser possível oferecer um serviço
público de qualidade aos cidadãos, remo-
vendo o ceticismo dos críticos da máquina
burocrática brasileira. Basta ver o que já foi
feito no âmbito da concessão de aposenta-
dorias - seja por idade, seja por tempo de
serviço -, pondo fim a uma verdadeira tor-
tura, que era o processo de concessão de
aposentadoria no Brasil.

Porém, tanto na Paraíba como no Brasil,
para que o programa de construção de no-
vas APS seja realizado no prazo previsto
haverá necessidade de uma resposta positi-
va dos prefeitos municipais, fazendo com
presteza a contrapartida requerida: a doa-
ção dos terrenos onde serão instaladas as
novas unidades.

    A promessa é de que as unidades pri-
marão pelo conforto dos clientes: terão ar-
condicionado e serão padronizadas,  tendo,
no mínimo mil metros quadrados de terre-
no. É o mínimo que podemos fazer pelos
beneficiários.

E Acaba de ser lançado pela Editora Forense, o livro
“O Novo Federalismo Brasileiro”, autoria de André
Regis, atual Coordenador do Mestrado em Direito
Econômico da UFPB e professor da mesma Univer-
sidade. A obra, em 1ª edição (2009, 124 páginas, R$
34,00) é baseada na tese de doutoramento de André
Regis na “New School”, de Nova Iorque e faz um
apanhado do desenvolvimento do federalismo brasi-
leiro desde a Independência, enfatizando o papel da
mais recente redemocratização no quadro atual do
país. São enfocados, principalmente, de forma didá-
tica, sem pedantismo, os impactos da Constituição
de 1988, do Plano Real e da Emenda da Reeleição nas
relações entre os poderes federal, estaduais e munici-
pais, atentando para a redução da influência dos go-
vernadores nas grandes decisões nacionais.

Este é um livro para se ler e guardar, constituindo-
se numa preciosa fonte de consulta. Tem prefácio de
Fernando Henrique Cardoso, cuja atuação política e
acadêmica dispensa maiores comentários. Segundo
o prefaciador. “Este livro mostra que essa nova fede-
ração não foi consequência de uma política concen-
tradora de poder, de vezo autoritário, mas o efeito
inesperado de atos que foram sendo aprovados para
tornar visível a estabilização da economia e repor o
estado em condições normais de funcionamento”.

O livro de Regis faz uma sinopse histórica do Fede-
ralismo Brasileiro para, em seguida, analisar “De Cri-
se em Crise”, o Plano Real e procurar enfocar uma
visão consensual do Federalismo Brasileiro Pós-1988.
A certa altura dos estudos, o autor questiona: “Fede-
ralismo Robusto?”,  para responder com uma análi-
se profícua do Federalismo Brasileiro sob a ótima dos
seguintes temas: Uma Questão de Receita; A Nova
Realidade para os Governadores; Por que Mudou o
Sistema Federativo Brasileiro? A Força da Base Alia-
da;  Reeleição: A Grande Cartada  O Equilíbrio de
Poder na Era FHC.

André dedica um capítulo à “Negociação ou Coer-
ção, Eis a Questão”, com os seguintes subtemas: os
primeiros passos; a privatização dos bancos esta-
duais; renegociação das dívidas estaduais e o papel
do Congresso. Fernando Henrique Cardoso classi-
fica o livro como “inovador, criteriosamente ela-
borado e baseado em dados e informações sólidas”.
Efetivamente, a obra de André Regis lança luz so-
bre um período de nossa história em que o apare-
lho estatal foi reformado para dar governabilidade
ao país e prepará-lo para as novas realidades eco-
nômicas e sociais.

O autor trata, ainda, de Cadin, BNDES, BC, LRF,
considerando-as “as Siglas do Sucesso” e faz, parale-
lamente, um estudo comparativo com o caso da Ar-
gentina. E não deixa de colocar para o leitor questio-
namentos pertinentes:

“Serão as Reformas Permanentes? Qual Será nosso
Amanhã?”.

O professor Marcus André Melo, do Programa de
Pós-Graduação em Ciência Política, da Universidade
Federal de Pernambuco, na orelha do livro arremata:
“a análise de fenômenos desta complexidade é leva-
da a cabo em um estilo direto, sem recursos à retóri-
ca fácil nem apelos a tecnicalidades desnecessárias.
Tudo isso torna a leitura deste livro uma experiência
prazerosa e, ao mesmo tempo, muito instigante”.

Federalismo brasileiro

Carros com placas 3 e 4
pagam IPVA até o dia 28

Os proprietários de
veículos com placas
com finais 1 e 2
estão em dia até 31
de março. Os carros

com placa final 3  ou  4, têm  até o dia
28 de fevereiro para pagar o IPVA  com
desconto de 10%, ou para a opção pelo
parcelamento do imposto em três vezes
com o pagamento da primeira parcela.
O usuário que optar pelo parcelamento
pagará a primeira parcela até 28 de
fevereiro, a segunda em  31 de março e
a última em 30 de abril. Também vence
no dia 28 de fevereiro a 2ª parcela para
quem dividiu em três vezes o IPVA dos
veículos com placas finais 1 e 2.

UFCG realiza reopções
Foram iniciadas terça-feira, 17, as
inscrições para reopção de curso na
Universidade Federal de Campina
Grande. A instituição oferece 183 vagas

remanescentes do Vestibular 2009, em
vários cursos e turnos, nos campi de
Campina Grande, Cajazeiras, Cuité,
Pombal e Patos para ingresso no
período letivo 2009.1.

Nível de endividamento
do paraibano cai 2,28%
O nível de endividamento do paraibano
caiu 2,28% no mês de fevereiro deste
ano, em relação ao mês anterior. Essa é
uma das conclusões do levantamento
realizado pelo Instituto Fecomércio de
Pesquisas Econômicas e Sociais da
Paraíba para diagnosticar o nível de
endividamento e inadimplência dos
consumidores da área metropolitana de
João Pessoa. Os paraibanos estão
evitando gastar, especialmente em
função da crise econômica mundial.

Soldados passarão por
curso de formação em CG
O comandante do Segundo Batalhão de
Polícia Militar, coronel Guimarães,

anunciou para hoje, nas dependências
do quartel, a partir das 8h, a apresenta-
ção dos alunos do CFSd – Curso de
Formação de Soldados. A aula inaugural
acontecerá no dia 2 de março, em local
a ser informado previamente. De
acordo com o comandante, 40 alunos
vão fazer o curso na cidade de
Monteiro, 30 em Boqueirão e 110 em
Campina Grande. Destes, 30 vão
trabalhar na cidade de Cuité.

Viaduto Damásio Franca
será interditado amanhã
O Viaduto Damásio Franca, localizado
no Centro de João Pessoa, será
interditado das 6h de amanhã às 6h de
sábado. A interdição ocorrerá para que
sejam montadas lajes no local, que vem
passando por reforma. A Superinten-
dência de Transportes e Trânsito
(STTrans) atuará em toda a região do
entorno, orientando sobre as vias
alternativas como forma de minimizar
os transtornos.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br
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‘Novos Caminhos’ terá US$ 100 mi
Corporação Andina de Fomento - CAF aprova empréstimo ao Governo do Estado para pavimentação de estradas. Só falta o aval do Senado

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo da Paraíba conse-
guiu na última terça-feira
(17), em Brasília, a aprovação

da Corporação Andina de Fomento
(CAF), para empréstimos internacio-
nais no valor de US$ 100 milhões,
destinados à pavimentação e restau-
ração de rodovias. De acordo com o
então secretário da Infraestrutura,
Francisco Quintans, a operação de
empréstimo entre o governo federal,
a CAF, e o Governo da Paraíba foi
finalizada. Resta apenas o envio da
ata para o Senado Federal, por parte
do governo federal, para aprovação
do empréstimo.

Quintans e o então superintenden-
te do Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), Inácio Bento Morais
Júnior, estiveram em Brasília por al-
guns dias participando de reunião
com a Coordenação Geral de Proje-
tos do Ministério do Planejamento.

Em abril de 2008, Cássio Cunha
Lima teve reunião no Ministério do
Planejamento onde tratou com o mi-
nistro do Planejamento, Paulo Ber-
nardo e equipe, dos trâmites para a
celebração do empréstimo que a Pa-
raíba celebrará com o Banco Mun-
dial, para execução de obras do Pro-
grama Novos Caminhos.

Anteriormente, o empréstimo ha-
via sido aprovado pela Assembleia
Legislativa da Paraíba. A assinatu-
ra de contrato de financiamento in-
ternacional é para iniciar a nova eta-
pa do Programa Novos Caminhos.
A meta agora é construir ou recupe-
rar 1.000 quilômetros de estradas
em todas as regiões da Paraíba.

A captação dos recursos é junto à
Corporação Andina de Fomento,
com sede na Venezuela. Com estes
recursos, serão 600 quilômetros de
rodovias pavimentadas e pelo me-
nos 400 quilômetros que passarão
por total recuperação - o que vai ga-
rantir uma melhoria da malha viá-
ria, beneficiando regiões que ainda
não foram contempladas com essas
obras e melhorando substancial-
mente as condições de transporte da
produção agropecuária, proporcio-
nando, assim, o aquecimento da eco-
nomia regional.

Armando Albert, da Corporação
Andina de Fomento, considerou de
alto nível o projeto técnico apresen-
tado pelo Governo do Estado, o que
estimula seu imediato atendimento.
"O empréstimo será útil para conec-
tar as cidades, o que significa apoio
às pequenas comunidades rurais. É
um esforço do Governo do Estado que

O

a Andina está muito contente em po-
der apoiar para esses municípios se
desenvolverem e sua produtividade
chegar aos mercados consumidores",
afirmou Albert. O equilíbrio finan-
ceiro do estado foi um dos fatores de
convencimento junto à CAF.

#
O anel viário que circula
o distrito do Cajá será
aberto para o trânsito
nesta quinta-feira,
segundo o DER

VARIANTE DO CAJÁ
A variante construída no Cajá

(Caldas Brandão), na BR-230, será
aberta hoje ao tráfego pelo Departa-
mento de Estradas e Rodagem (DER).
A alça atende aos motoristas que vi-
ajam no sentido João Pessoa/Campi-
na Grande e permite o trânsito por
fora da zona urbana do distrito.

A informação foi dada ontem pelo
engenheiro Oduvaldo de Andrade,
do DER. Ele disse, ainda, que no tre-
cho a ser aberto ainda faltam alguns
serviços de sinalização e que a inau-
guração da duplicação, que já está
totalmente duplicada entre João Pes-
soa e Campina Grande, será feita em
breve pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

A abertura da variante aos usuári-
os da rodovia pelo DER e Dnit vai eli-

minar as costumeiras filas no distri-
to do Cajá, especialmente agora du-
rante o período do carnaval, evitan-
do assim o perigo de acidentes e mais
preocupação para os milhares de mo-
toristas que trafegam diariamente
pela rodovia.

A Superintendência do DER disse
que "naquele trecho do Cajá, o tráfe-
go passará a ser duplicado nos dois
sentidos, Campina Grande-João Pes-
soa e vice-versa a partir desta quin-
ta-feira".

Foram investidos pelo governo
federal, através do Dnit com con-
trapartida do Governo do Estado,
R$ 65 milhões na conclusão dos 46
quilômetros restantes da rodovia
que abrange o trecho entre Café do
Vento à entrada para a cidade de
Ingá.

Na administração de Cássio Cunha Lima, o Governo do Estado investiu muito na recuperação e construção de rodovias



Thaelmam Dias de Queiroz
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO

É natural do município de Campina
Grande -PB. Ele é formado em
Odontologia pela extinta Fundação
Universidade Regional do Nordeste –
Furne, ingressou nos quadros da
Polícia Militar da Paraíba há 17 anos e
foi diretor Administrativo do Instituto
Hospitalar Edson Ramalho, onde está
há dois anos à frente da Diretoria
Geral.

CURRÍCULO

Como será feito o atendimento no
Instituto Hospitalar Edson Ramalho
no período do carnaval?

Nada será alterado no aten-
dimento aos pacientes da ur-
gência e emergência no perío-
do dos festejos carnavalescos.
O Instituto Hospitalar Edson
Ramalho, que é administrado
pela Polícia Militar da Paraíba,
tem atendimento garantido à
população carente através do
SUS – Sistema Único de Saúde
e, além do atendimento de ur-
gência, que também realiza ci-
rurgias de emergências. Ele é de
extrema importância não so-
mente para João Pessoa, bem
como para todo o estado da
Paraíba, sendo referência esta-

meira unidade militar a rece-
ber o título de “Hospital Ami-
go da Criança” e a realizar o
teste do pezinho.

Em que consiste o atendimento do
instituto hospitalar?

O Instituto Hospitalar Gene-
ral Edson Ramalho é uma Ins-
tituição Hospitalar de médio
porte, sendo constituído de
Pronto Atendimento, Hospital
Geral, Maternidade, Unidade
de Apoio Diagnóstico. Apesar
de não ser Hospital Escola, pro-
porcionamos estágios curricu-
lares para graduação e nível
médio de Enfermagem, bem
como extracurriculares a estu-
dantes e profissionais de Enfer-
magem, Medicina, Psicologia,
Serviço Social e Administração
Hospitalar.  Somos Hospital en-
quadrado no PDR (Plano Dire-
tor de Regionalização) no mu-
nicípio é referência para média
e alta complexidade da macro
região, abrangendo uma popu-
lação de 1.597.934 habitantes.

Além do hospital e a maternida-
de, quais os demais serviços clíni-
cos que são oferecidos pelo institu-
to?

Além dos serviços da parte
de cirurgias de urgências e da
parte clínica, nós contamos
também com um setor especí-
fico Serviço de Reabilitação
Auditiva. Nesse setor, além de
consultas, os pacientes podem,
se for preciso, receber, gratui-
tamente - através de um pro-
grama do Ministério da Saúde
- próteses para os ouvidos. Em
operação desde 2004, esse ser-
viço já forneceu, ao longo desse
período, próteses auditivas

mais de 2.832 pacientes, en-
quanto que mais de 4.073 fize-
ram consultas, mas não preci-
saram do aparelho.

Qual é a clientela do hospital?
A maior parte dos cerca de 10

mil pessoas que procuram o
Instituto Hospitalar General
Édson Ramalho, entre 40% a
50%, é oriunda do interior do
Estado, que busca - em sua
grande maioria - assistências
cirúrgica, clínica, bem como na
maternidade, através do Siste-
ma Único de Saúde (SUS)

Qual a média de atendimento da
Maternidade?

Na maternidade são realiza-
das entre 120 a 130 operações
cesarianas, além de até 170 par-
tos normais. Além disso as mães
podem obter, gratuitamente, a
certidão da criança ali nascida,
através de cartórios ali instala-
dos, operando em forma de re-
vezamento, bem como o exame
do pezinho nesses bebês.

dual na prestação de assistên-
cia de média complexidade.

Quais os serviços que o hospital
oferece à população?

Nos últimos anos o hospital
recebeu diversos investimen-
tos devido a política definida
pelo Governo do Estado que é
voltada para que se capacite
cada vez mais a humanização
e a qualidade no atendimento à
população. Atualmente o hos-
pital dispõe de ambulatórios de
eletrocardiograma, eletrocefa-
lografia e de raio-X; além da
maternidade que realiza cerca
de 300 partos ao mês, entre
normais e cesarianas, e que
rendeu ao hospital a ser a pri-

Saúde investe no ‘Edson Ramalho’
A unidade hospitalar recebe vários melhoramentos, que vão da humanização e aquisição de tomógrafo até a implantação de Centro de Imagem

Nada será alterado
no atendimento
aos pacientes
da urgência e
emergência
durante o período
dos festejos
carnavalescos”

“
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Teresa Duarte
REPÓRTER

s serviços oferecidos pelo Instituto Hospitalar Edson Ra-
malho não sofrerão alteração durante o período de festejos
carnavalescos. A instituição é administrada pela Polícia

Militar da Paraíba e garante atendimento à população  carente
através  do Sistema Único d e Saúde – SUS, da maternidade, sendo
a primeira unidade militar a receber o título de “Hospital Amigo
da Criança” e a realizar o teste do pezinho. O Edson Ramalho aten-
de  uma clientela entre 40% a 50%, oriunda do interior do estado,
para diversos tipos de serviços em várias especialidades, a exem-
plo da oftalmologia, endoscopia, ultrassonografia, radiologia, oto-
rinolarinologia, serviço de prótese auditiva, eletrocefalograma e
eletrocardiograma, além do atendimento que é realizado na ma-
ternidade que faz parte do complexo do hospitalar. Segundo o dire-
tor geral da instituição, Thaelmam Queiroz, até o final deste ano o
hospital estará recebendo uma série de melhoramentos, que vão
da humanização do atendimento até os investimentos físicos pro-
priamente ditos. Na entrevista a seguir, ele fala sobre esses investi-
mentos, destacando  a implantação do primeiro Centro de Imagens
do Hospital, cujo investimento gira em torno de quase R$ 2 mi-
lhões. Como parte desse conjunto de medidas, o Governo do Estado
também estará inaugurando uma UTI neonatal.

O
Quais as metas administrativas a se-

rem implantadas no instituto neste ano?
O Hospital Geral Edson Ra-

malho está recebendo uma sé-
rie de melhoramentos, que vão
da humanização do atendimen-
to até os investimentos físicos
propriamente ditos. No iniciou
desse mês, a Secretaria Estadu-
al da Saúde fez a aquisição de
um tomógrafo e outros equipa-
mentos visando a implantação
até o final do primeiro trimes-
tre do ano do primeiro Centro
de Imagens do Hospital, cujo
investimento gira em torno de
quase R$ 2 milhões. Como par-
te desse conjunto de medidas
para o hospital, o Governo do
Estado estará inaugurando
também uma UTI neonatal.

Quando foi criado hospital?
O Instituto Hospitalar Gene-

ral Edson Ramalho foi criado
pela Lei Nº 4.729 de 16 de se-
tembro de 1965. Construído e
Inaugurado em 1966 pela Po-
licia Militar, com a finalidade
de prestar assistência médica
hospitalar aos militares e seus
familiares. De acordo com o
Decreto Nº 11.915 de 22 de abril
de 1987, passou a fazer parte
da Fundação de Saúde do Es-
tado da Paraíba, passando a
atender não somente aos mili-
tares e seus familiares como
também a toda a população
através do Sistema Único de
Saúde. Em 1991 de acordo com
o Decreto Nº 14.073 de 2 de se-
tembro, do Governo do Esta-
do da Paraíba, sua estrutura
administrativa foi transferida
da Secretaria da  Saúde para a
Polícia Militar.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

  MARCOS RUSSO
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Comércio varejista paraibano
encerra ano com saldo positivo

Crescimento ficou em 10,2% em relação ao ano de 2007, acima da média nacional que se situou em 9,1%

Cleane Costa
REPÓRTER

a contramão da crise fi-
nanceira que o Brasil
atravessa desde setem-

bro, o comércio varejista da Pa-
raíba encerrou o ano de 2008
com um saldo positivo, apresen-
tando um crescimento de 10,2%
em relação ao ano de 2007, aci-
ma da média nacional, que foi de
9,1%. A receita nominal de ven-
das registrou uma variação ain-
da maior e ficou em 17,6% em
2008, também acima da média
nacional, que foi de 15,1%. No
ranking nacional, o estado ficou
na terceira colocação e o primei-
ro cuja receita mais cresceu no
setor na região Nordeste.

Os dados constam da Pesqui-
sa Mensal do Comércio  - PMC,
divulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística -
IBGE, segundo os quais a Paraí-
ba em 2008 ficou na sexta posi-
ção no ranking nacional do vo-
lume de vendas e o segundo na
região Nordeste, ficando acima
de estados como Bahia e Per-
nambuco.

Conforme os dados do IBGE,
até o fim do ano passado, o ín-
dice de vendas no comércio va-
rejista da Paraíba ficou em
236,4 pontos, enquanto o Bra-
sil alcançou 195,3. A Paraíba
também obteve um bom de-
sempenho quando a pesquisa
do IBGE considerou os dados
do comércio varejista amplia-
do - que inclui os segmentos de
Veículos e Material de Cons-
trução: o crescimento acumu-
lado  foi de 8,5% em 2008. As
quedas nas vendas das conces-
sionárias podem ser um dos
motivos que frearam o cresci-
mento do setor.

A crise financeira mundial fi-
cou refletida nos dados apresen-
tados no último trimestre de
2008, entretanto os números
continuaram com variação po-
sitiva, apesar da leve queda mês
a mês. Em outubro, o crescimen-
to da receita nominal de vendas
foi de 13,6%; em novembro, a
evolução foi 13,4%. Na compa-
ração entre dezembro e novem-
bro, a variação foi de apenas
6,6%.

Vale lembrar que no mês de

N

agosto, o volume de vendas do
comércio varejista na Paraíba
registrou um crescimento de
18,2% no mês de agosto em re-
lação ao mesmo período de
2007, taxa considerada uma das
mais significativas do país, su-
perando inclusive a do Brasil,
que foi de 9,8%, e a de São Paulo
(13,9%); ficando abaixo apenas
de Rondônia (23,3%) e Roraima
(20,9%).

Em relação ao varejo amplia-
do, a pesquisa também apontou
a Paraíba entre os estados que
obtiveram melhor desempenho
no volume de vendas naquele
mês: 13,3%. Acima dele ficaram
Espírito Santo (22,9%); Roraima
(18,5%); Mato Grosso (16,1%); e
Rondônia (14,0%). E ainda na
comparação mês/mês anterior -
resultados com ajuste sazonal
para o volume de vendas - a Pa-
raíba apareceu entre os 19 esta-
dos que registraram variação
positiva, com 3,8%, estando in-
clusive entre os quatro primei-
ros, perdendo posição apenas
para Rondônia (5,3%) e Roraima
(4,0%) e ficando acima do Para-
ná (2,5%).

Conjuntura nacional
A Pesquisa Mensal de Comércio
produz indicadores que permitem
acompanhar o comportamento
conjuntural do comércio varejista no
país, investigando a receita bruta de
revenda nas empresas formalmente
constituídas, com 20 ou mais
pessoas ocupadas, e cuja atividade
principal é o comércio varejista. A
pesquisa foi iniciada em janeiro de
1995, apenas na região metropolita-
na do Rio de Janeiro, produzindo
indicadores de faturamento real e
nominal, pessoal ocupado e salários e
outras remunerações. A partir de
1997, a pesquisa foi expandida para
as regiões metropolitanas de Recife e
Salvador. A versão da pesquisa com
abrangência nacional teve início no
ano 2000, produzindo indicadores de
volume e nominal, desagregados em
cinco grupos de atividades, para o
Brasil e os estados do Ceará,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Goiás e Distrito
Federal. Para as demais unidades da
federação, são divulgados indicadores
para o comércio varejista, sem
desagregação.

SAIBA MAIS#

Tabela 1 - Índice e variação de volume de vendas no comércio varejista, por
Unidade da Federação

! COMPORTAMENTO

Unidade da Federação
Variação

Mês: Dez/2008

Índice de
volume (1) Mensal (2) Acumulada (3)

out/08 nov/08 dez/08 no ano 12 Meses

Brasil 195,3 9,8 5,1 3,9 9,1 9,1
Rondônia 245,2 18,8 15,7 11,8 13,5 13,5
Acre 271,7 15,7 8,9 4,3 6,8 6,8
Amazonas 235,3 0,2 -6,8 -2,4 -1,5 -1,5
Roraima 175,4 16,8 9,3 9,0 7,9 7,9
Pará 208,6 -0,3 -4,2 -7,2 1,7 1,7
Amapá 213,5 10,8 7,4 4,2 6,5 6,5
Tocantins 248,0 10,3 -0,2 3,6 5,1 5,1
Maranhão 282,7 12,3 2,7 -2,3 9,2 9,2
Piauí 203,4 7,4 12,2 4,2 8,2 8,2
Ceará 229,5 5,0 6,5 6,4 8,0 8,0
Rio G. do Norte 245,5 11,2 3,1 3,5 11,0 11,0
Paraíba 236,4 6,7 5,9 -0,3 10,2 10,2
Pernambuco 206,1 7,4 3,1 -0,6 6,7 6,7
Alagoas 270,7 7,9 3,6 -1,3 5,8 5,8
Sergipe 225,2 12,0 5,7 2,9 4,1 4,1
Bahia 203,3 11,0 7,7 3,9 7,8 7,8
Minas Gerais 185,3 7,6 2,3 2,1 7,6 7,6
Espírito Santo 216,8 6,9 4,5 -0,3 8,4 8,4
Rio de Janeiro 189,9 8,7 3,2 4,7 7,6 7,6
São Paulo 201,5 14,1 7,9 6,4 12,5 12,5
Paraná 171,4 7,9 5,0 4,3 7,0 7,0
Santa Catarina 196,0 6,4 1,9 4,9 6,2 6,2
Rio Grande do Sul 158,3 3,2 3,5 0,0 6,6 6,6
Mato Grosso do Sul 199,2 13,9 4,3 2,7 10,4 10,4
Mato Grosso 175,9 11,4 6,1 2,2 10,6 10,6
Goiás 190,0 7,3 1,3 3,7 8,8 8,8
Distrito Federal 185,8 4,1 0,6 -2,1 3,9 3,9

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de  Serviços e Comércio.

(1) Base: 2003 = 100
(2) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(3) Base no ano: Igual período do ano anterior = 100
      Base 12 meses: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100

Receita do comércio da Paraíba foi a que mais cresceu no setor na região Nordeste, segundo Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE
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Josélio Carneiro
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partir do próximo mês
de abril, a força dos
ventos vai impulsionar

ainda mais o desenvolvimento
e a economia no Litoral Norte
do estado, com a Paraíba pas-
sando a ocupar o terceiro lugar
no ranking da produção de
energia eólica no país.

Hoje, o primeiro lugar está
com o Rio Grande do Sul (150
MW). O Ceará ocupa a segun-
da posição no ranking, com
96,63 MW. Em nível de Paraí-
ba, está em fase final de ins-
talação no município de Ma-
taraca, a Usina Eólica Vale
dos Ventos.

Os 60 aerogeradores deste
segundo empreendimento do
grupo australiano Pacific
Hydro no Litoral Norte vão
gerar 45 megawatts de potên-
cia instalada. Em 17 de abril
de 2008, a empresa inaugurou
o primeiro projeto, com 13 ae-
rogeradores (Usina Millen-
nium), que produzem 10.2 me-
gawatts de energia. No total,
as 73 torres vão produzir 55.2
MW, um potencial capaz de
atender a demanda de 40 mil
residências.

A energia gerada a partir da
velocidade dos ventos, em Ma-
taraca, é adquirida pelo gover-
no federal, através da Eletro-
brás, com o Programa de Incen-
tivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (Proinfa 1). A
Eletrobrás vai comprar energia
por um período de 20 anos, de
acordo com contrato firmado.

A instalação dos 73 aeroge-
radores E-48 Enercon é um em-
preendimento da empresa Pa-
cific Hydro, com sede na Aus-
trália e que se instalou no Bra-
sil em 2006, exatamente em
Mataraca, ampliando seus ne-
gócios no mundo. Cada gera-
dor produz 0,8 MW.

O empreendimento em 2007
incluiu a construção das turbi-
nas, estradas, a subestação de
alta voltagem e a distribuição
interna de média de voltagem.
A energia eólica, limpa e ecolo-
gicamente correta, é proveni-
ente do deslocamento de mas-
sas de ar gerado pelas diferen-
ças de temperatura na superfí-
cie do planeta.

O então governador Cássio
Cunha Lima sempre destacou
a importância do apoio do Go-
verno do Estado a investimen-
tos na área de energia renová-
vel. Os investimentos na expan-
são da oferta de gás natural é
outro exemplo de infraestrutu-
ra que tem contribuído com o
desenvolvimento da Paraíba.

Na instalação dos dois par-
ques eólicos foram geradas

PB alcança o terceiro lugar
no ranking de energia eólica

A partir do mês de abril, a Usina Vale dos Ventos, situada em Mataraca, estará produzindo 45 megawatts

A

mais de mil empregos diretos e
indiretos. Nos dois empreendi-
mentos os investimentos da
Pacific Hydro superaram R$
374 milhões. A inauguração da
primeira etapa teve a presença
do presidente mundial da Pa-
cific, Robert Grant. Desde no-
vembro de 2007 são produzi-
dos 10.2 MW. A energia com-
plementa a demanda na região
de Mataraca.

Pacific Hydro tem atuação
nas Filipinas e no Chile

A Pacific Hydro tem atua-
ção também nas Filipinas,
Ilhas Fiji, Chile, além do Bra-
sil. Na inauguração no ano
passado o presidente Robert
Grant agradeceu ao governa-
dor Cássio Cunha Lima pe-
los incentivos fiscais que vi-
abilizaram os investimentos
em parceria com o governo fe-
deral, e a Prefeitura Munici-
pal de Mataraca.

A energia produzida é ad-
quirida pela Eletrobrás, que
redistribui com municípios
através de convênios com a
Energisa. As torres têm vida
útil de 50 anos e com 25 anos
de uso serão submetidas a
uma reavaliação e manuten-

ção geral.
As torres de concreto, ins-

taladas a 200 metros de dis-
tância uma da outra, têm 80
metros de altura e hélice de
fibra e metal com 48 metros
de diâmetro e base com 20x30
metros. O empreendimento
leva a sério o plano de gestão
de segurança, saúde e meio
ambiente para evitar aciden-
tes com os operários e a de-
gradação ambiental durante
as obras.

A Pacific Hydro, com sede
na Austrália, é especializada
em produzir energia renová-
vel obtida da água e do ven-
to. Os empresários australi-
anos firmaram parceria com

o Governo da Paraíba, no
sentido de viabilizar o em-
preendimento que, além de
produzir energia eólica, que
é limpa, não agride o meio
ambiente, está gerando em-
pregos.  O apoio do estado
inclui incentivos fiscais e
ações da Sudema, do DER e do
Interpa.

As torres também são atra-
tivos turísticos pela mudan-
ça no visual da região e por
estarem implantadas à beira-
mar, na praia de Barra do Ca-
maratuba, em Mataraca-PB e
praia Sagi, município de Baía
Formosa (RN). APacific
Hydro Internacional chegou
ao mercado brasileiro com a
aquisição em 100% da SES -
Soluções de Energias Susten-
táveis Ltda, com sede em Na-
tal, no vizinho estado do Rio
Grande do Norte.

#
Desde novembro
do ano de 2007 são
produzidos 10,2 MWs,
tendo sido investidos
R$ 374 milhões

A grande maioria dos aerogeradores já foi instalada na orla marítima de Mataraca, com a produção de 0,8 MW por cada equipamento
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a primeira reunião do
Conselho Gestor do
Fundo de Combate e

Erradicação da Pobreza (Fun-
cep), o colegiado decidiu asse-
gurar recursos para a manu-
tenção de hospitais que com-
plementam a rede pública de
atendimento médico hospita-
lar, com assistência aos usuá-
rios do SUS e também para ins-
tituições filantrópicas voltadas
para crianças carentes, idosos
e portadores de necessidades
especiais.

Na área de saúde,  foram as-
segurados recursos da ordem
de R$ 6,1 milhões, dos quais  R$
892,2 mil vão para aquisição de
medicamentos quimioterápi-
cos e para complementação da
aquisição do acelerador linear
da FAP-Fundação Assistencial
da Paraíba, assim como foram
garantidos R$ 840,4 mil para a
conclusão das obras do Insti-
tuto de Olhos, que está sendo
feito pelo Lyons Club no bairro
de Mangabeira, em João Pessoa,
cujos equipamentos, no valor
estimado de R$ 2 milhões, se-
rão doados pela entidade inter-
nacional.

No montante aprovado, se-
rão destinados recursos para
as prefeituras de Alhandra,
Amparo, São José da Lagoa
Tapada e Pedro Régis compra-
rem os equipamentos neces-
sários ao funcionamento de

O Centro Hospitalar João
XXIII, em Campina Grande,  es-
tabeleceu, desde janeiro  de
2009, um cronograma anual de
capacitação e treinamento para
os funcionários de unidades
hospitalares.  No primeiro mo-
mento, só participaram os fun-
cionários ligados à área de en-
fermagem, porém a capacitação
atingirá funcionários da recep-
ção, telefonia e higienização.

De acordo com a coordenado-
ra da capacitação, a enfermei-
ra Andréa Magna, a iniciativa
visa implantar novas técnicas
de aprimoramento para o aten-
dimento, sobretudo emergen-
cial, atendendo a um padrão de
qualidade, higienização e sus-
tentabilidade.

A primeira capacitação, no
último mês de janeiro, aconte-
ceu para os funcionários do se-
tor de enfermagem do Centro
Hospitalar João XXIII, que co-
nheceram mais acerca da assis-
tência de enfermagem para pa-
cientes em ortopedia. Segundo
Andréa Magna, a demanda de
pacientes cirúrgicos nesse seg-
mento é crescente, daí a impor-
tância do tratamento adequa-
do para o trauma, no aprimo-
ramento do tratamento espe-
cializado.

Já no mês de março, a temáti-
ca será a primeira assistência
para um paciente com parada
cardiorrespiratória, buscando
a qualificação e a reformulação
das técnicas no atendimento
emergencial. Também no mês
de março será focado o atendi-
mento hospitalar, oportunida-
de em que abrangerá o maior
número de funcionários.

Uma das maiores programa-
ções do cronograma será no mês
de maio, quando a unidade hos-
pitalar promoverá a Semana In-
tensiva no Controle da Infecção
Hospitalar, já que no dia 15 de
março se comemora o dia de
combate a Infecção Hospitalar.

O hospital tem investido na
qualidade da higienização e na
erradicação da infecção hospi-
talar, através de novos méto-
dos que garantem a qualidade
do material utilizado pelos pa-
cientes do hospital, diminuin-
do os riscos de infecção hospi-
talar, bem como certificando a
qualidade no processo de este-
rilização (por meio de métodos
químicos e biológicos).

Funcep libera R$ 6,1 milhões
para rede hospitalar na PB

Serão destinados também recursos para a compra de equipamentos de postos de saúde em vários municípios

N

posto de saúde, de clinica e de
maternidade, nestes municí-
pios. Já as prefeituras de Cui-
tegi e Itatuba contarão com
verba para a construção de
postos de saúde.

Do total aprovado, R$ 3,6
milhões vão ser aplicados na
manutenção do atendimento
para usuários do Sistema Úni-
co de Saúde, em hospitais e
maternidades de pequeno por-
te em São João do Rio do Peixe,
Umbuzeiro, Barra de Santa
Rosa, Juru, Pedra Lavrada, São
José do Sabugi e Itabaiana. Em

João Pessoa, foram assegura-
dos recursos para o Hospital
Padre Zé.

Para a área de ação social, o
Funcep repassará recursos da
ordem de R$ 997 para garan-

Os recursos vão contribuir para  os hospitais a melhorarem o atendimento

Doutorado em Medicina Veterinária oferece 5 vagas
O Programa de Pós-Gradu-

ação em Medicina Veterinária
em Ruminantes e Equídeos da
Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) ini-
cia, de 26 deste mês  a 6 de
março, inscrições para o cur-
so de Doutorado em Medicina
Veterinária. A área de concen-
tração é Saúde, Produção e
Nutrição Animal.

Ministrado no Centro de
Saúde e Tecnologia Rural
(CSTR), campus Patos, o cur-
so oferece 5 vagas, exclusivas
para médicos veterinários.

Profissionais
de saúde são
capacitados
em Campina

nibilidade, receber bolsas
de estudos, “desde que satis-
façam aos critérios de conces-
são do órgão financiador e da
Comissão de Bolsas do PPG-
MV”.

As inscrições serão realiza-

das na Secretaria da Pós-Gra-
duação, no Hospital Veteriná-
rio do CSTR, em Patos, nos
dias úteis, das 7h às 11h e das
14h às 17h. Também serão re-
cebidas inscrições enviadas
através dos correios e posta-
das até o dia 6 de março.

O processo seletivo ocorre-
rá de 16 a 18 de março, com a
divulgação do resultado sain-
do no dia 24 de março. O iní-
cio das aulas está previsto
para o dia 30. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo
fone (83) 3423.9523

USUÁRIOS DO SUS
Do total aprovado, R$ 3,6 milhões vão
ser aplicados na manutenção do
atendimento para usuários do Sistema
Único de Saúde.

!

O Funcep repassará recursos da
ordem de R$ 997 para garantir o
funcionamento de asilos, de
orfanatos e casas abrigo, para
construção de creche e para
instituições que atendem a
portadores de necessidades especiais

i

R$ 892,2 mil
é o total de recursos destinados para
a Fundação Assistencial da Paraíba

"

R$ 840,4 mil
é o volume de recursos destinados ao
Instituto de Olhos

"

#
As inscrições serão realizadas no período de 26 deste
mês a 6 de março e as vagas serão destinadas para o
campus da UFCG, em Patos, Sertão paraibano

tir o funcionamento de asilos,
de orfanatos e casas abrigo,
para construção de creche e
para instituições que atendem
a portadores de necessidades
especiais.

  ORTILO ANTÔNIO

De acordo com a coordena-
dora do programa, Rosane
Trindade de Medeiros, os can-
didatos selecionados como
alunos regulares em tempo
integral e dedicação exclusi-
va poderão, caso haja dispo
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Sou da época do cangaceirismo
e não do banditismo, mas a ver-
dade era que o sertanejo admita
o cangaceirismo, mas não o ban-
ditismo. Julgou quem foi o Jesuí-
no Brilhante, primeiro cangacei-
ro de toda a história do Nordes-
te. Era filho da fazendeira abas-
tada, que não aceitava nenhum
tipo de desonestidade.

O cangaceirismo surgiu numa
época em que não existia justiça e,
quando era assassinado um chefe de uma família, um dos
filhos tinha que matar o autor do crime.

Jesuíno Brilhante respeitava o alheio, as mulheres casadas
e as donzelas. A mesma coisa aconteceu com Lampião e, de-
pois, com Antônio Silvino. Tão convencido estava de não ter
cometido crime que quando saiu da cadeia, em Recife, fez
uma carta ao então ministro José Américo, pedindo uma re-
compensa pelos “relevantes” serviços prestados ao Nordes-
te, tomando dinheiro dos ricos e dando aos pobres.

Mas vamos deixar os cangaceiros do Rio Grande do Norte
e de Pernambuco e vamos falar dos dois grandes cangaceiros
da Paraíba. Primeiro, foi Chico Pereira, pai do padre Pereira,
escritor, professor, jornalista, e com o qual tive a honra de
conviver constantemente. O avô, ao ser assassinado, disse
“Vingança, Não!”. Foi um grande motivo para o Padre Perei-
ra escrever o livro que tem essa frase como título. Mas a opi-
nião pública, nesses casos, exigia que um dos filhos matasse o
assassino. Nesse tempo, infeliz do filho que não vingasse a
morte do pai. Seria tido como covarde  frouxo e nem sequer
conseguia uma moça para casar. O jovem Chico Pereira, que
veio a ser pai do padre,  foi à delegacia de Polícia e registrou a
queixa.

Como nenhuma providência foi tomada pelo delegado, Chi-
co Pereira voltou a delegacia e pediu providências. O delegado
se aborreceu e disse: “Chico, a gente solta uma vaca e nem
sempre é possível encontra-la quando mais um criminoso”. O
jovem Chico Pereira pediu, então, uma ordem por escrito para
pegar o assassino e o delegado a deu dentro de poucos dias,
Chico Pereira prendeu o criminoso e o entregou ao delegado.
Voltou para casa, reuniu toda a família e mostrou que a ques-
tão estava encerrada. Porém, no dia seguinte a notícia de que o
delegado tinha soltado o assassino. Ai, Chico Pereira fez a vin-
gança e ficou sendo cangaceiro, porque era o único meio que
havia de se livrar da polícia.

O outro cangaceiro da Paraíba, esse eu conhecei de per-
to, foi Ozório Olimpio. Quando seu pai foi assassinado
Ozório era uma criança e o pai apontou para rede onde
estava o garoto e disse “Aquele gatinho que  está ali vin-
gará a minha morte”. Ozório foi crescendo e ouvindo o
que seu pai havia dito. Quando completou 18 anos a vin-
gança foi feita, preso e submetido a júri na cidade de Pom-
bal foi absolvido. As famílias importantes da cidade co-
locaram Ozório na Polícia Militar.

Quando eu cheguei a João Pessoa, me hospedei no hotel
Avenida, na Rua Barão do Triunfo, de frente ao prédio da
Marinha, e fiz excelente amizade com Ozório, que era capitão
da PM. Anos depois,  entrevistei-o em Catolé do Rocha. Ele
era o prefeito do município e já detinha o posto de coronel. Foi
uma das melhores criaturas que vi. O Dr. Assis Chateaubri-
and tinha razão porque quando queria elogiar uma pessoa
chamava-a de cangaceiro.

Tem duas coisas que nunca consegui juntar:  o valente
como desordeiro e o cangaceiro com o bandido. Agora,
pergunto: por que hoje tem delegacia em toda parte e jus-
tiça em todo canto e o número de crimes não só aumenta
como, o que é pior, criam-se novas modalidades de crimes.
No passado existiam também muitos crimes, mas não ti-
nha policiamento em todo lugar e a justiça era sempre
distante e tudo dependia dos mandões da polícia, chama-
dos de coronéis.

Cangaceirismo
e não banditismo

Tem duas coisas
que nunca

consegui juntar:  o
valente como
desordeiro e o

cangaceiro como
bandido

...

...

Barroso Pontes
redacao@auniao.com.br

Barroso Pontes É JORNALISTA E ESCRITOR

m novo sistema de aten-
dimento aos agriculto-
res familiares, conheci-

do como Pronaf Sistêmico, foi o
principal motivo da reunião
que aconteceu na segunda-fei-
ra (16), na sede da Empresa Es-
tadual de Assistência Técnica e
Extensão Rural, na estrada de
Cabedelo, com coordenadores,
assessores estaduais e o dire-
tor técnico da Emater-PB, Fran-
cisco Elias Ramos. A data pre-
vista para início do programa
na Paraíba é lº de julho.

Durante a apresentação, Elias,
que antes participou de uma
reunião em Brasília com repre-
sentantes do Ministério do De-
senvolvimento Agrário e diri-
gentes das entidades de exten-
são rural pública e privada do
país, fez uma longa explanação
explicando sobre todo o proces-
so do Pronaf Sistêmico. Ele dis-
se que se trata de uma nova
modalidade de atendimento
orientado e supervisionado das
unidades familiares.

Conforme o diretor técnico
da Emater, o Pronaf Sistêmico
será executado com assistên-
cia técnica e extensão rural in-
tensiva e integral, que traba-
lhará no enfoque  sistêmico, ou
seja, com uma abordagem glo-
bal dos sistemas, com concen-
tração nas interações de seus
elementos, permitindo enten-
der, descrever e modificar gru-
pos de variáveis simultanea-
mente, com flexibilidade e
adaptabilidade.

Na reunião que Elias partici-
pou em Brasília, ficou decidido
que a Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural Nacional (Ater)
definirá um plano de desenvol-
vimento voltado para o histó-
rico das atividades desenvol-
vidas pela unidade familiar nos
últimos três anos, aos fatores
de produção, aos recursos na-
turais e mão-de-obra, às ativi-
dades geradoras de renda, às
questões ambientais e ao cré-
dito orientado e supervisiona-
do que é destinado ao financia-
mento de todas as atividades
desenvolvidas pela família.

Também ficou acertado que
o território a ser trabalhado
pelo técnico de ATER, agora de-

Pronaf cria novo sistema
para atender agricultores

O modelo de atendimento será executado com assistência técnica e extensão
rural intensiva, com uma abordagem global de sistemas

O Pronaf Sistêmico vai facilitar

a elaboração, acompanhamento

e execução de PROJETOS DE

CRÉDITO RURAL orientado e

supervisionado para o

CUSTEIO, INVESTIMENTO e

comercialização das atividades

agropecuárias e não

agropecuárias geradoras de

rendas, viabilizando a

INCLUSÃO DE VERBAS para

atendimento de pequenas

empresas conceituadas como

manutenção do beneficiário de

sua família

SAIBA MAIS #

U

nominado de técnico da famí-
lia, será uma microbacia hidro-
gráfica em que estejam locali-
zadas cerca de 100 unidades
familiares de produção. Já o
plano de atendimento orienta-
do supervisionado e que se des-
tina aos agricultores familiares

se inicia com a implementação
de um aplicativo único para
todas as instituições de ATER,
seja ela pública ou privada, e
para todo o sistema financeiro
nacional que permitirá que se
alcance todos os objetivos do
chamado Pronaf Sistêmico.

Segundo Elias, o Pronaf Sis-
têmico vai facilitar a elabora-
ção, acompanhamento e execu-
ção de projetos de crédito rural
orientado e supervisionado
para o custeio, investimento e
comercialização das atividades
agropecuárias e não agropecuá-
rias geradoras de rendas, viabi-
lizando a inclusão de verbas
para atendimento de pequenas
empresas conceituadas como
manutenção do beneficiário de
sua família. Deverá planejar
também as unidades familia-
res de produção com foco sistê-
mico, de forma participativa,
com ênfase na organização so-
cial e na utilização das infor-
mações técnicas para a produ-
ção sustentada, tanto nas ques-
tões econômicas  quanto ambi-
entais.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A Emater terá papel importante na orientação aos agricultores familiares

  BRANCO LUCENA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00007/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 13 de
Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição de Materiais Cirúrgicos Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no
horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3362-2288. Site: www.areia.pb.gov.br - E-mail: pma.licita@bol.com.br – Site da FAMUP:
www.famup.com.br

Areia - PB, 18 de Fevereiro de 2009.
AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00006/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Março
de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Locação de
Veículos, destinados ao Transporte dos Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Muni-
cípio de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Site:
www.areia.pb.gov.br - E-mail: pma.licita@bol.com.br – Site da FAMUP: www.famup.com.br

Areia - PB, 18 de Fevereiro de 2009.
AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2009
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Curral de Cima – PB, torna

público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de Março de 2009,
às 14:00 (Quatorze) horas, Licitação na Modalidade Tomada de Preço, tipo “ MENOR
PREÇO “, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, objetivando ao Forneci-
mento de Peças e Serviços para veículos, destinados aos veículos pertencentes a Prefeitura
Municipal. Os interessados poderão adquirir cópias do Edital referente à Tomada de Preço
nº 003/2009, na sede da Prefeitura, situada à Rua Josefa Eugênia, s D  n – Centro –
CURRAL DE CIMA-PB, no horário de 13:00 às 17:00 horas.

Curral de Cima-PB, 18 de Fevereiro de 2009.
Luciana Fernandes Linhares

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2009
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 14:30 horas do
dia 05 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados à Secretaria de Educa-
ção para as Creches Municipais. 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 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cabedelo - PB, 16 de Fevereiro de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

EMPRESA – EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A
CNPJ N. º 06.133.029/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os senhores acionistas da EMPRESA – EMPREENDIMENTOS

AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A, a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que
se realizará no dia 24 de abril de 2009, às 10 horas, na sede social, na Avenida Epitácio
Pessoa, 3440 – 1º Andar sala 102 – Miramar, João Pessoa/PB, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008; b) eleição de membros da Diretoria e fixação das respectivas remune-
rações; c) outros assuntos de interesse social. AVISO: Comunicamos que se encontram a
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere à Lei
6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei nº. 10.303/2001, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2008.

João Pessoa/PB, 18 de fevereiro de 2009.
OLAVO BILAC CRUZ NETO

Diretor Superintendente

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Comissão Permanente de Inquérito-CPI/SEEC

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01
 Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, parágrafo único, da Lei Complementar nº 58/2003
(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocado o ser-
vidor FRANCISCO JOSANGÊLO RIBEIRO matrícula n. 85.476-0, para no prazo de DEZ (10)
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada no Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar -
Jaguaribe, nesta Capital, de Segunda feira à Quinta feira das 12:00 às 18:00 h, e ás Sexta feira
das 07:00 ás 13:00 h, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho.

João Pessoa, 2009.
BENEDITO DONATO FREIRE

Presidente da CPI/SEEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2009
HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo de Licitação Tomada de Preços

Nº 006/2009, tendo como objeto à aquisição de peças e acessórios, destinados à reposição
nas viaturas pertencentes a este município de Marizópolis, e nos locados,  considerando
que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº
8.666/93,  HOMOLOGO  o procedimento licitatório acima, em conseqüência, fica convoca-
do a empresa: VICENTE AUTO PEÇAS LTDA., com a proposta comercial no valor total de
R$   124.960,91 (Cento e vinte e quatro mil novecentos e sessenta reais e noventa
e um centavos), por ser a vencedora da  Tomada de Preços Nº 006/2009,  para assinar
termo de contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, nos termos do art. 64, caput,
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. Publique-se.

Marizópolis,  Estado da Paraíba, em 18 de Fevereiro de 2009.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
(Prefeito Constitucional)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
A CPL informa que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 003/09, onde se lê

“16 de janeiro”, leia-se “16 de fevereiro” - publicado em 17.02.09.
WESLEY SÁVIO GONÇALVES DAMASCENO

Presidente da CPL

Microempresas têm até dia 20
para aderir ao Simples Nacional

Paraíba oferece os benefícios às empresas optantes ao reduzir as alíquotas do ICMS

icro e pequenas empresas
paraibanas têm até esta
sexta-feira, 20, para ade-

rir ao Simples Nacional e efetuar o
parcelamento especial de débitos
com o pagamento da primeira par-
cela. O prazo estabelecido pelo Co-
mitê Gestor do Simples Nacional
também marcou para a data a re-
gularização de pendências verifi-
cadas no ato do pedido de adesão.
A resolução do Comitê foi motiva-
da pela alta demanda de pedidos e
para que os órgãos da Receita Fe-
deral e dos fiscos municipais e es-
taduais pudessem atender ao vo-
lume de adesões.

Outro motivo para a dilatação
dos prazos foi oferecer mais tempo
às empresas e aos profissionais
contabilistas avaliarem as altera-
ções que aconteceram ao longo de
2008 na Lei Geral. Com a Lei Com-
plementar 128, aprovada em de-
zembro do ano passado, diversas
categorias conquistaram o direito
de se enquadrar no Simples Nacio-
nal. Antes, por exemplo, cursos pré-
vestibulares, escritórios de conta-

M bilidade e laboratórios não atendiam
os requisitos deste sistema de tri-
butação.

Aqui na Paraíba, as empresas
optantes contarão com um benefí-
cio concedido através de uma me-
dida provisória assinada no início
de fevereiro pelo Governo do Esta-
do. A medida reduz as alíquotas do
ICMS praticadas pelo regime das
MPE que faturam até R$ 1,2 milhão
em 12 meses. A base de cálculo, que
depende da faixa da receita anual
das empresas, terá uma redução de
14,16% até 60% das cobradas atu-
almente.

A redução foi concedida para
minimizar os efeitos da crise eco-
nômica nas micro e pequenas em-
presas do estado. De acordo com a
gestora de políticas públicas do
Sebrae, Bera Wilson, apesar de não
haver isenção da taxa, como ocor-
reu com o ParaíbaSim, programa
de tratamento tributário simplifi-
cado para as Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte no Estado
da Paraíba, essa redução deverá
aumentar o número de empresas

optantes pelo Simples Nacional
nessa reta final. “A redução é posi-
tiva e veio em bom momento”, co-
menta Bera.

COMO ADERIR
Os interessados em aderir ao Sim-

ples Nacional devem repassar as in-
formações à Receita Federal do Bra-
sil. O primeiro passo é entrar no site
www.receita.fazenda.gov.br e pro-
curar o banner do Simples Nacional
no canto lateral direito da página.

 No momento do cadastramen-
to, o empreendedor saberá se tem
dívidas ou não. Os pagamentos da
Receita podem ser parceladas no
próprio site, clicando no menu Par-
celamento Simples Nacional 2009,
que se encontra no centro da pági-
na inicial do portal.

O Simples Nacional é um regime
tributário diferenciado e simplifica-
do previsto na Lei Complementar nº
123, de 2006. O regime entrou em
vigor no dia 1 de julho de 2007 e uni-
fica a arrecadação de oito impostos e
contribuições federais, estaduais e
municipais.

Terminal terá 30 ônibus extras no carnaval
O Terminal Rodoviário "Severi-

no Camelo" de João Pessoa coloca-
rá um total de 30 ônibus extras para
atender à demanda de passageiros,
durante o carnaval. Entre embar-
ques e desembarques, deverão pas-
sar pelo local - que é um órgão vin-
culado ao Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado - nesse
período, 65 mil usuários. O movi-
mento começará a crescer nesta
sexta-feira (20), mas a previsão é
de que o dia de maior pico será no
sábado (21), com 14.500 passagei-
ros, dos quais oito mil embarcan-
do e 6.500 desembarcando. Cam-
pina Grande e Patos estão entre as
cidades mais procuradas como
destino, pelos foliões.

O esquema especial para o perío-
do de carnaval foi divulgado, on-
tem, pelo administrador do Termi-
nal Rodoviário, Antônio Fleming.
Para atender a essa demanda, 10
ônibus extras vão estar sendo co-
locados à disposição dos passagei-
ros, pelas empresas.

No sábado, mais 20 ônibus ex-
tras vão estar sendo colocados para
atender ao movimento de passa-
geiros, cuja previsão é de que seja

de oito mil embarques e 6.500 de-
sembarques. Para o domingo (22),
estão sendo esperados quatro mil
embarques e três mil desembar-
ques.

Na segunda-feira (23), Antônio
Fleming informou que a previsão é
de que se registre um movimento
de 5.500 usuários, dos quais três mil
embarcando e 2.500 desembarcan-
do. No dia seguinte, terça, serão

quatro mil embarques e sete mil de-
sembarques, o que já demonstrará
o início do retorno dos foliões que
resolverem brincar o carnaval em
outras cidades. Na Quarta-Feira de
Cinzas, dia 25, a previsão da Ad-
ministração é de que 7.500 passa-
geiros desembarquem no Terminal
Rodoviário e seis mil embarquem
para regressarem para suas casas.

EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Sessenta mil usuários deverão passar pelo terminal durante festejos carnavalescos
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esquisadores do Curso de En-
genharia Agrícola da UFCG,
através do Lacra - Laborató-

rio de Ambiência e Construções Ru-
rais - estão desenvolvendo pesqui-
sas no sentido de reaproveitar o re-
síduo industrial da indústria calça-
dista  na confecção de tijolos de solo-
cimento-borracha. De acordo com as
informações, as borrachas residuais
das grandes empresas calçadistas da
Paraíba serão aproveitadas, inclusi-
ve, para a confecção de placas, visan-
do utilizá-las em serviços de veda-
ção acústica e térmica, principal-
mente no revestimento de paredes,
pisos e forros.

O pesquisador José Wallace Bar-
bosa do Nascimento, em trabalho de-
senvolvido para o Canal Ciência, dis-
se que a venda mensal de milhões de
blocos de granito por indústrias da
Paraíba, Pernambuco e Ceará, se
constitui, na realidade, em importan-
te atividade econômica, mas que dela
resulta uma fonte de impacto ambi-
ental, devido ao pó que se desprende
durante o processo de serragem e po-
limento.

Apesar da falta de estatísticas ofi-
ciais, calcula-se que, apenas em Cam-
pina Grande, uma única empresa
calçadista produz 35 toneladas/mês
de pó de borracha. Outras estimati-
vas indicam que este produto forne-
ce cerca de 500/600 toneladas/mês de
resíduo industrial. Reconhecida
como quarto pólo calçadista do País,
Campina Grande, hoje, produz 140
milhões de pares de sandálias/ano.
"As aparas, restos de borracha e o pó
que resultam do lixamento provo-
cam forte dano ambiental, já que são
produzidos em grande quantidade",
opina outro pesquisador da UFCG,
Gelmires de Araújo Neves.

Para os pesquisadores Antônio
Farias Leal e Marcos Vinícius Lia Fook
estes dois resíduos - o pó e as aparas
de borracha -, atualmente produzi-
dos em grande quantidade no Nor-
deste do Brasil, podem deixar de po-
luir o meio-ambiente e serem trans-
formados em matérias-primas da
construção civil, a custos compatíveis
para a população de baixa renda.

 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

UFCG desenvolve artefatos
à base de pó de borracha e
de granito que facilitará a
compra de casa popular.
Resíduo é proveniente das
indústrias calçadistas construção

de baixa
renda

P

Pesquisador exibe placas
de revestimentos cerâmicos
feitas a partir de restos de
borracha e pó de granito

Alternativa para
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As placas confeccionadas por Al-
berto formam uma mistura de borra-
cha com cimento. Com elas estão sen-
do realizadas experiências de diferen-
tes traços e misturas, visando obter
uma resistência ideal para o produto
que será fabricado a partir dessa mis-
tura. As placas feitas por Nerandi po-
dem ser utilizadas no sentido de pro-
porcionar maior conforto térmico e
acústico às construções rurais. Estas
placas também se destinam ao reves-
timento de pisos de pocilgas, estreba-
rias e outras instalações.

"Sabe-se que os porcos danificam
muito as patas em contato com o ci-
mento e que isto contribui para o
animal cair de preço", observa José
Wallace, responsável pelas pesquisas
que visam o aproveitamento do pó
de borracha na fabricação de placas
de revestimentos de pisos. Ele adian-
tou que além do conforto acústico,
este tipo de piso pode servir para
aquecer os filhotes suínos, de manei-
ra confortável e sadia. "Queremos
criar uma destinação para um lixo
industrial bastante incômodo, embo-
ra este mesmo lixo seja ainda utili-
zado em fornos industriais diversos,
que lançam grande dosagem de en-
xofre na atmosfera, provocando as
chamadas chuvas ácidas", alerta o
pesquisador.

Wallace disse que o material con-
feccionado com o pó de borracha gas-
ta pouca energia para ser confeccio-
nado, em relação aos convencionais
tijolos e telhas de cerâmica. A primei-
ra experiência com este revolucioná-
rio material será feita em parceria
com industriais do ramo da alimen-
tação. Estes, querem ver, principal-
mente, como funcionam os revesti-
mentos acústicos em pocilgas e gal-
pões de cria de galinhas.

As pesquisas foram feitas a par-
tir da análise granulométrica do pó
de granito, a fim de se constatar a sua
compatibilidade de incorporação à
cerâmica. A avaliação da composi-
ção química também trouxe resulta-
dos positivos. A presença de ferro no
pó, que sendo superior a 5%, provo-
ca uma coloração mais avermelha-
da nos blocos cerâmicos. Na avalia-
ção dos pesquisadores, este fator é
um atrativo para o mercado.

A análise química, do ponto de
vista ambiental, demonstrou que a
constituição do pó é compatível com
as normas brasileiras, não tóxico e
inerte. A pesquisa, neste momento,
passa da fase laboratorial de pro-
dução dos primeiros blocos com
adição de pó de granito para testes
de produção junto a empresas locais.
Na sua primeira fase a pesquisa en-
volveu empresas locais como par-
ceiras no desenvolvimento de estu-
dos. Estão sendo avaliados a elabo-
ração de cartilhas e folhetos para a
difusão da tecnologia entre as cerâ-
micas locais.

PPPPPelo menos esta é a metaelo menos esta é a metaelo menos esta é a metaelo menos esta é a metaelo menos esta é a meta
que os pesquisadores do Centro de Ci-
ências e Tecnologia da UFCG preten-
dem alcançar. Eles foram contempla-
dos pelo Programa de Tecnologia de
Habitação (Habitare) e estão estudan-
do a incorporação do pó de granito e
de restos da borracha na confecção de
sandálias, para produção de material
cerâmico, como blocos e telhas.

O mestrando Nerandi Luís Came-
rini e o graduando José Alberto Fer-
reira Cardoso são auxiliares na exe-
cução deste projeto. Nerandi é encar-
regado de confeccionar placas de re-
síduos do composto EVA -Etileno Ve-
nil Acetato. E Alberto desenvolve as
placas destinadas às experiências com
vedação acústica, confeccionadas com
os compostos químicos EVA e SBR.

A equipe de pesquisadores já le-
vou o fruto de suas experiências ao
conhecimento de diversas prefeitu-
ras. Com uma delas negociou a cons-
trução de um protótipo, já que o apro-
veitamento do pó da borracha tem
como meta a produção de tijolos para
as populações nordestinas de baixo
poder aquisitivo. O resíduo da bor-
racha foi testado para a produção de
blocos, nas proporções de 10%, 20%,
40% e 50% e nas formas granular e
em pó. O cimento usado atingiu as
proporções de 6%, 8% e 10%, visan-
do tornar o produto mais acessível.

Os resultados preliminares das
pesquisas realizadas com o pó da
borracha, demonstraram que esta
forma de resíduo é mais adequada
para a moldagem de tijolos do que a
forma granular. No que se refere ao
aproveitamento das ataras e sua tri-

turação, o Centro Tecnológico da
UFCG construiu uma peneira indus-
trial que, além de apresentar bons
resultados, caracteriza-se como tec-
nologia simples, de fácil acesso.

Isto se reveste de especial impor-
tância, considerando-se as repercus-
sões sociais do Programa Habitare,
prioritariamente voltado para solu-
cionar problemas que afetam as po-
pulações de baixa renda. Os testes com
pó de granito evidenciaram que há
possibilidade de incorporação de até
50% deste resíduo na massa de blo-
cos cerâmicos. Com base em estudos
e normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas, todas as massas
que foram estudadas com a incorpo-
ração de resíduos graníticos podem
ser utilizadas na fabricação de blocos
maciços (ou furados) e de telhas.

EDITORAÇÃO: ROBERTO MATOS

Wallace, Cardoso e
Camerini conduzem os
trabalhos de pesquisa no
Laboratório de Ambiência
e Construções Rurais da
UFCG, em Campina
Grande
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Alunos da 8ª série
têm deficiência
em matemática

Levantamento divulgado pelo movimento Todos pela Educação
envolveu escolas de 26 capitais brasileiras e constata que menos de
dois em cada 10 possuem conhecimentos adequados na disciplina

Paula Laboissière
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

enos de dois em cada 10 alu-
nos da 8ª série possuem co-
nhecimentos adequados em

matemática, aponta levantamento
divulgado ontem pelo movimento
Todos pela Educação. Apesar de re-
conhecer que os percentuais de
aprendizado no país ainda são bai-
xos, o movimento registrou melho-
ra na disciplina em todas as 26 capi-
tais brasileiras para a 4ª série.

Os dados foram calculados a par-
tir do resultado da Prova Brasil de
2007. A avaliação é feita pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) a cada dois anos em todas as
escolas da rede pública da zona ur-
bana do país com mais de 20 alunos
em cada série.

Na 8ª série, o levantamento indica
que 15 capitais registraram resulta-
dos abaixo do esperado e que em 11
delas houve redução do percentual
de alunos com aprendizado conside-
rado adequado em matemática.

O levantamento alerta ainda que,
no Brasil, menos de três em cada 10
alunos da 4ª série aprenderam o que
é esperado para a sua série na mes-
ma disciplina.

Os dados de aprendizado fazem
parte do acompanhamento da Meta
três do Todos Pela Educação, por
meio do qual o movimento defende
que, até 2022, 70% ou mais dos alu-
nos tenham conhecimento adequa-
do às suas séries.

LÍNGUA PORTUGUESA
Das 26 capitais brasileiras, apenas

cinco alcançaram, em 2007, as me-
tas em língua portuguesa propostas
pelo movimento Todos pela Educa-
ção para a 4ª série. Já para os alunos
de 8ª série, o cenário se inverte - to-
das as capitais, exceto Belém-PA, al-
cançaram o resultado esperado na
disciplina.

Os dados, de acordo com o movi-
mento, foram calculados a partir do
resultado da Prova Brasil de 2007. A
avaliação é feita pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) a cada dois
anos em todas as escolas da rede pú-
blica da zona urbana do país, com
mais de 20 alunos em cada série.

Das 21 capitais que não alcança-
ram as metas em língua portuguesa
para a 4ª série, 14 apresentaram que-
da no percentual de alunos com
aprendizado considerado adequado.
Outras sete capitais registraram o
que o Todos pela Educação classifica
como "aumento insuficiente para al-
cançar as metas".

Um dos destaques negativos, se-
gundo o movimento, é a cidade do
Rio de Janeiro. A capital fluminense,
em 2005, registrava 33,05% dos alu-
nos da 4ª série com aprendizado
adequado mas, em 2007, os núme-
ros caíram para 29,07%.

Já a avaliação de alunos da 8ª série

indica que todas as capitais brasi-
leiras registraram aumento no per-
centual de aprendizado adequado
em língua portuguesa. Mas, os resul-
tados, de acordo com o Educação

para Todos, ainda mostram que a
maioria dos alunos passa pela esco-
la, porém não aprende o mínimo es-
perado.

O levantamento alerta que, no
Brasil, menos de três em cada 10 alu-
nos da 4ª série aprenderam o que é
esperado para sua série em língua
portuguesa. Apesar de um resulta-
do aparentemente positivo, a avalia-
ção atesta que, na 8ª série, apenas
três em cada 10 estudantes possuem
os conhecimentos adequados em sua
série na mesma disciplina.

Os dados de aprendizado fazem
parte do acompanhamento da Meta
três do Todos Pela Educação, na qual
o movimento defende que, até 2022,
70% ou mais dos alunos tenham co-
nhecimento adequado às séries que
cursam.

M

Educação discute
ampliação do
ensino obrigatório
com a Câmara

A Comissão Especial de Des-
vinculação das Receitas da
União (PEC 277/08), da Câma-
ra dos Deputados, realizou
ontem, audiência pública com
o ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, no plenário,
que deverá reiterar a propos-
ta para ampliar o ensino obri-
gatório no país.

Hoje, a obrigatoriedade é
apenas para o Ensino Funda-
mental, que compreende cri-
anças e jovens na faixa etária
de seis a 14 anos.

Com a proposta do ministro,
o tempo de estudo será amplia-
do para 14 anos, incluindo a
pré-escola e o Ensino Médio.
Dessa forma, a criança preci-
sa ser matriculada na escola a
partir dos quatro anos e per-
manecer até os 17.

Para bancar  a  proposta ,
uma das possibilidades é a
vinculação à PEC que acaba
com a incidência da Desvin-
culação de Receita da União
(DRU) sobre os recursos des-
tinados à educação, o que ren-
deria R$ 7 bilhões a mais nos
cofres do Ministério da Edu-
cação.

EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Fernando Haddad quer ampliar o tempo de estudo para 14 anos. Hoje, a obrigatoriedade é apenas para o Ensino Fundamental

#
Das 26 capitais brasileiras,
apenas cinco alcançaram, em
2007, as metas em língua
portuguesa para a 4ª série e 14
apresentaram queda no
percentual de alunos com
aprendizado  satisfatório
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Iolando Lourenço
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem
urgência para a vota-

ção de dois projetos de lei, o que
cria o Cadastro Positivo de
Consumidores, e o que discipli-
na a certificação de entidades
filantrópicas, e o que trata da
legalização dos imigrantes. No
acordo para votação dos méri-
tos, os líderes acertaram para
março a apreciação dos dois
projetos.

Ontem, 18, a Câmara deveria
votar o projeto que trata da ins-
titucionalização dos airbags em
todos os carros novos a serem
comercializados no Brasil; o
que disciplina e pune a prática
do trote realizada por vetera-
nos em calouros (estudantes
que passam no vestibular) e o
que amplia o prazo para que
estrangeiros ilegais requeiram
registro provisório no Ministé-
rio da Justiça.

O relator do Projeto do Cadas-
tro Positivo, Maurício Rands
(PT-PE), disse que está negoci-
ando com os partidos para que
o projeto seja votado na primei-
ra quinzena de março. Segun-
do ele, a criação do cadastro é
da maior importância, porque
poderá ser um instrumento efi-
caz no combate à crise econô-
mica.

"Os estudos mostram que,
nos países que implantaram o
Cadastro Positivo, há uma
grande repercussão para dimi-
nuir o spread bancário (dife-
rença entre a taxa de captação
e os juros cobrados pelos ban-
cos nos empréstimos concedi-
dos) e a taxa de juros e para ati-
var a economia", afirmou o de-
putado.

Rands informou que acatou,
em seu parecer, emenda pela
qual o consumidor terá de au-
torizar a inclusão do seu nome
no Cadastro Positivo. Ele tam-
bém incluiu no texto a pena de
reclusão para quem vazar infor-
mações sobre pessoas incluídas
no cadastro. "Essa proposta está
sendo elaborada com muito cui-
dado. Como relator, estou dis-
cutindo amplamente e procuran-
do incorporar todas as preocu-
pações. E uma grande preocu-
pação, que é minha também, é o
direito à privacidade."

A

Aprovado Cadastro Positivo de Consumidor
Instrumento, cuja urgência de votação foi aprovada pelos deputados, deverá reduzir os juros bancários e ajudar a ativar a economia brasileira

Ministros mostram cautela sobre a economia
O ministro da Fazenda,

Guido Mantega, e o presiden-
te do Banco Central, Henrique
Meirelles, fizeram um discur-
so de otimismo moderado, ao
traçar ontem um panorama
da economia brasileira, na
primeira reunião do Conse-
lho Político neste ano. Parti-
cipam do conselho os presi-
dentes de partidos e líderes
da base aliada.

Segundo o líder do PSB no
Senado, Renato Casagrande
(ES), o tom do discurso de am-
bos foi semelhante, "de oti-
mismo moderado". "Apesar
de os dois usarem a palavra
modesta, eles estão conven-
cidos de que o Brasil está rea-
gindo bem a esse momento de
crise, porque todos os indica-
dores macroeconômicos
apontam para uma recupe-
ração", disse Casagrande.

Na reunião, que contou com
a participação do presidente

Luiz Inácio Lula da Silva ao
final, também se discutiu a
necessidade de manter unida
a base aliada ao governo. A
primeira reunião do Conse-
lho Político deste ano tam-
bém foi permeada pelo dis-
curso de unir a base aliada.
"O presidente Lula pediu a
base aliada que evite diver-
gências e se concentre na
união", afirmou o vice-líder
do PMDB na Câmara dos De-
putados, Rodrigo da Rocha
Loures (PR).

O líder do governo na Câ-
mara, Henrique Fontana (PT-

RS), reforçou o discurso de
união: "O presidente nos con-
vocou e nos convidou, mais
uma vez, para manter a uni-
dade da base."

No intuito de fortalecer essa
união, o ministro de Relações
Institucionais, José Múcio
Monteiro, disse que pretende
reunir mensalmente o Conse-
lho Político. Ele pretende su-
gerir ao presidente Lula que
estreite os laços com as ban-
cadas de cada partido aliado.
Para isso, o presidente se reu-
niria em separado com cada
uma dessas bancadas.

Entre os projetos prioritá-
rios para o governo discuti-
dos pela base aliada na reu-
nião, foi citada também a
reforma tributária. "A idéia
é que nos próximos 30, 60
dias possamos votar a refor-
ma tributária, e a liderança
do governo vai trabalhar
para isso", disse Henrique
Fontana

O senador Renato Casa-
grande lembrou que, no fim
da reunião, o presidente Lula
disse aos parlamentares que
neste ano enviará o menor
número possível de medidas
provisórias ao Congresso Na-
cional.

Outro assunto discutido
pelo Conselho Político foi o
pacote habitacional que, se-
gundo os líderes partidári-
os, deverá ser lançado em
cerca de 15 dias. De acordo
com José Múcio, o presiden-
te quer ouvir sugestões de
governadores e prefeitos, se-
gundo informação do minis-
tro José Múcio.

#
Na primeira reunião do Conselho Político, Guido Mantega
(Fazenda) e Meirelles (Banco C entral) consideram que o
Brasil está reagindo bem a esse momento de crise

Guido Mantega e Henrique Meirelles fazem discurso moderado sobre panorama da economia e dizem que indicadores apontam para uma recuperação
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O Real Madrid está otimista em
ter o melhor jogador do mundo
eleito pela Fifa em seu plantel no
meio do ano. Depois de conse-
guir um empréstimo de  75
milhões de euros para tirar
Cristiano Ronaldo do Manchester

"Real Madrid
   insiste em ter
   C. Ronaldo

MAURÍCIO
ASSUME O
BOTAFOGO

treinador Maurício Si-
mões foi apresentado,
ontem pela manhã, na

Maravilha do Contorno e à tar-
de já trabalhou no Centro de
Treinamento Oceania, no Bessa.
No primeiro contato com  a im-
prensa, o novo comandante do
alvinegro disse que o desafio é
grande dada a importância do
clube no cenário nacional e que
vai fazer de tudo para ganhar o
Campeonato Paraibano.

-É um clube grande e que pos-
sui uma torcida exigente. Há
anos não é campeão estadual e
acho que chegou o momento de
brigarmos por ele e vamos con-
centrar todos os esforços no se-
gundo turno-, disse Simões.

Maurício conhece, pelo me-
nos, 10 jogadores do atual elen-
co e acredita que isso vai facili-
tar bastante o seu trabalho.
Sobre reforços, ele foi mais co-
medido.

- Ainda não conheço todo o
elenco e temos tempo para ve-
rificar a necessidade de contra-
tações até porque a equipe está
fora das disputas finais do pri-
meiro turno e o segundo só
deve começar na primeira quin-
zena de março -, explicou.

Simões chegou em substitui-
ção a Celso Teixeira, demitido
na terça-feira após uma reu-
nião de diretoria.

 Neste ano, o "Rei do Nordes-
te" como é mais conhecido
Maurício Simões comandou o
Sergipe no estadual, e estava
cotado para assumir o coman-
do do CSA-AL, mas preferiu fi-
car na Paraíba, onde já dirigiu
Campinense e Treze.

Celso Teixeira deixou o clube
chateado por entender que po-
dia fazer muito mais no segun-
do turno, além de estranhar o
fato de ser demitido e logo
anunciado o seu substituto.

- Apenas não gostei da atitu-
de de quem fez isso desta for-
ma, já que pouco tempo depois
que definimos minha saída, o
nome de Maurício Simões foi
anunciado. Ele é meu amigo,
mas é estranho Simões no Bo-
tafogo depois de tudo que já
aconteceu", analisou Teixeira
que fez uma campanha irregu-
lar no primeiro turno com duas
vitórias, três empates e duas
derrotas.

O técnico retornou para
Campinas, em São Paulo, onde
vai descansar e rever com al-
gumas propostas que já havia
recebido enquanto esteve na
Paraíba. Segundo ele, times
como o Ceará, o América-RN,
Coruripe e CSA de Alagoas,
Central de Caruaru e até o Ori-
ent Petrolero da Bolívia teriam
o procurado.

Na sua apresentação na Maravilha do Contorno, o
técnico fala em ser campeão paraibano ainda este
ano e diz conhecer 10 jogadores do atual elenco

Aldeone diz que o Sousa
clama por ajuda financeira

O técnico Maurício Simões já trabalhou no Campinense, Treze e Nacional de Patos. Agora assumiu o Botafogo

 O presidente do Sousa Espor-
te Clube, Aldeone Abrantes em
entrevista à imprensa lamen-
tou a grave crise financeira por-
que passa o clube o Dinossauro
num momento tão importante
da competição.

“Nossa situação é difícil e eu
preciso de uma definição de
quem deu a palavra dizendo

que ia patrocinar o Sousa, por-
que só o Gol de Placa não ga-
rante os custos de um Campeo-
nato como esse.”

As despesas são muitas e ne-
cessitamos fortalecer o grupo
para termos chances reais de ga-
nhar o primeiro turno. Existem
algumas pessoas que promete-
ram ajuda e ainda não o fizeram.

"Nós temos a ajuda do De-
putado Lindolfo Pires, do Dr.
Marizinho Abrantes, do Prof.
Chiquinho Cicupira e do Dr.
Jurandir Gonçalves, e nada
mais.

Eu preciso de uma definição"
explicou o presidente, acrescen-
tando que se não houver uma
definição dos patrocinadores
vai chamar o torcedor e comu-
nicar que a solução é mandar
embora quem foi contratado e
colocar o Sousinha em campo
no segundo turno.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

  MARCOS RUSSO

O



RENDA E PÚBLICO
Apesar do futebol
ainda não convincente,
o Treze segue fazendo
história no Paraibano
com maioria nas
arquibancadas

United, o atual presidente
merengue, Vicente Boluda, se
mostrou confiante com a
possibilidade de sucesso da
negociação. "Estou convencido de
que poderemos ver o Cristiano
Ronaldo aqui no Santiago
Bernabéu na próxima temporada",
declarou o dirigente ao jornal
espanhol Marca. Ele assumiu
depois da renúncia de Ramon
Calderón no começo do ano.

As más atuações de Obina vão
mesmo levá-lo ao banco de
reservas. Para o jogo contra o
resende, no próximo sábado, o
técnico Cuca, do Flamengo, deve
escalar o atacante Josiel que fez o
gol do empate contra o Botafogo.

"Josiel ganha a
vaga de Obina
no Flamengo

R$ 800 mil
É quanto o
Flamengo deve de
luvas ao atacante
Marcelinho Paraíba
que espera uma
definição dos
dirigentes

M

O curador do Cidadão,
promotor Valberto Lira, determi-
nou a implantação da Lei Seca
também nos jogos do Campeo-
nato Paraibano de 2009
realizados no estádio Almeidão.
A proibição de vendas e
consumos de bebidas alcóolicas

"Lei Seca agora
no Paraibano

Em 2006, quando estava no Tre-
ze, o técnico Maurício Simões,
numa decisão contra o Botafogo,
chegou a dizer que João Pessoa não
passava do quintal do Recife. Mais
tarde procurou se desculpar da
bobagem que tinha dito e agora
passa a dirigir o clube da Capital
e certamente com ideais e pensa-
mentos bem diferentes em relação
a nossa cidade.

Acho Maurício Simões um grande profissional e em con-
dições de acertar esse time do Botafogo. Tem seus defeitos,
mas quem não tem os seus. Hoje está um pouco mais light
depois de seguidas punições aplicadas pelos tribunais de
justiça e nem de longe parece com o tresloucado Celso Tei-
xeira, demitido na última terça-feira, que não conseguiu
transmitir tranquilidade ao bom elenco.

A experiência profissional de Maurício Simões que já
ganhou títulos no Campinense e no Treze é fundamental
para esse momento complicado porque passa o Botafo-
go. Ele conhece como ninguém os caminhos do futebol
paraibano. Colecionou desafetos, é bem verdade, mas
tem muito jogo de cintura para superar as dificuldades
da profissão.

Mais uma vez a Capital está fora das semifinais e já se
passaram seis anos sem conquista de título e no cenário
nacional ninguém mais ver o nome do clube nas disputas
quer seja da Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Os
anos vão se passando e o Botafogo segue atolado em pro-
blemas dos mais diversos, embora, justiça seja feita, a atual
direção tenha procurado o melhor contratando bons joga-
dores e solucionando outras questões.

O torcedor segue colecionando frustrações e anda com
os nervos na flor da pele diante de tantos resultados pífios,
assistindo sempre a festa do interior como se tornou nos
últimos anos o Campeonato Paraibano. De 2004 até hoje os
campeões foram de Campina Grande e Patos com dois tí-
tulos do Campinense, dois do Treze e um do Nacional.

ELIMINADO
Por sete votos a um o Vasco foi novamente derrotado no

Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Estadual de
Futebol do Rio de Janeiro pela escalação irregular do atleta
Jéferson, confirmando assim a classificação do Resende e
os confrontos definidos: Flamengo x Resende, no próximo
sábado, às 16h, no Maracanã; e o segundo entre Fluminen-
se e Botafogo, Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 21h50.
O Vasco ainda pensa em recorrer ao STJD.

Simões na Capital

Maurício é um
profissional de

muita
competência e
pode levar o

Botafogo ao título

...

...

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Geraldo Varela É EDITOR DE ESPORTES

antendo a tradição e
demonstrando mais
uma vez a suprema-

cia da torcida trezeana, o Treze
é o campeão de público até o
momento no Campeonato Pa-
raibano deste ano. O Galo está
novamente liderando o públi-
co e a arrecadação nos quatro
jogos como mandante.

O  alvinegro reuniu um públi-
co de 14.616 pagantes e obteve
R$ 99.591,00 de arrecadação. Os
números foram contabilizados
após o encerramento da fase clas-
sificatória do primeiro turno.
Mesmo possuindo um grande
número de sócios que pagam
apenas 2 reais, por partida o Tre-
ze permanece como campeão de
renda e público, assim como no
Estadual do ano passado.

Em 2008, nos 12 jogos como
mandante, o Treze foi o líder em
arrecadação. A renda do Galo
somou R$ 669.045,00, uma mé-

TREZE LIDERA
Torcida trezeana tem mostrado a sua força nos jogos realizados no Amigão como aconteceu no ano passado

dia de 55.753,75. O alvinegro
levou aos estádios, nos 12 jo-
gos em que deteve o mando,
89.781 torcedores, média de
7.481 por partida. Além disso,
dos 10 maiores públicos do Pa-
raibano 2008, o Galo esteve em
todos eles, sendo 7 como man-
dante e 3 como visitante.

DANIEL
O volante Daniel que desfal-

cou o Treze na última partida
diante da Queimadense em que
o clube assegurou vaga para as
semifinais do primeiro turno do
Campeonato Paraibano, já está
liberado para os treinamentos.
A informação foi repassada na
tarde de terça-feira, pelo médi-
co  Dr. Nelbi Fernandes.

! NÚMEROS DE 2009

1º Treze 14.616
2º Campinense 11.255
3º Botafogo  9.298
4º Nacional 9.252
5º Esporte 3.744
6º Sousa 2197
7º Internacional 1387
8º Queimadense 1354

Pagantes
1º Treze R$ 99.591,00
2º Campinense R$ 78.628,00
3º Botafogo R$ 69.800,00
4º Nacional R$ 35.516,00
5º Esporte R$ 30.695,00
6º Internacional R$ 11.905
7º Sousa R$ 11.252,00
8º Queimadense R$ 9.889,00

Arrecadação

Daniel havia sofrido um leve
estiramento no ligamento do jo-
elho direito na semana passada
e graças ao bom trabalho desen-
volvido pelos profissionais do
Departamento Médico, o volan-
te teve rápida recuperação. Sen-
do assim, o atleta está a disposi-
ção do técnico Marcelo Vilar
para os próximos jogos do Galo,
nas semifinais do Estadual.

Já o atacante Thiago foi sub-
metido na terça-feira (17), a
uma intervenção cirúrgica
para corrigir uma lesão no li-
gamento colateral medial do
joelho esquerdo. A artroscopia
foi realizada com sucesso pelo
médico Bismarck Fernandes no
Hospital João XXIII.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

já vinha sendo cumprida nos
jogos do campeonato Brasileiro,
já que é uma norma da Confede-
ração Brasileira de Futebol
conforme acordo com os
Ministérios Públicos de todo o
Brasil e já vale em competições
da CBF desde o ano passado.
Ontem, no confronto Nacional x
Fluminense, pela Copa do Brasil,
a fiscalização foi intensa para o
cumprimento da normatização.
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‘FALTOU MALANDRAGEM’
Derrota de 3 a 2 para a LDU, em Quito, pela Taça Libertadores da América, põe fim a invencibilidade do Palmeiras na atual temporada

pós a derrota por 3 a 2 para a
LDU na última terça-feira, em
Quito, o técnico Vanderlei Lu-

xemburgo disse que espera um Palmei-
ras mais "malandro" na sequência da
competição. Para ele, a maior vivência
do time adversário foi uma das razões
pelo fim da invencibilidade na tempo-
rada.

"Falei aos jogadores que estivemos
bem, essa equipe da LDU conquistou a
Libertadores, é malandra, inteligente.
Saímos atrás, coloquei uma molecada
que nunca havia jogado uma partida
internacional. Enfrentamos o adversá-
rio em igualdade de condição", analisou
Luxemburgo. "Vamos adquirir malan-
dragem naturalmente", emendou.

Na visão de Luxemburgo, a LDU foi
mais objetiva para marcar três gols e
conquistar a vitória na primeira roda-
da do Grupo 1. Segundo o treinador, o
Palmeiras criou o maior número de opor-
tunidades, o que lhe agradou.

"Fiquei satisfeito com o nosso rendi-
mento, o time buscou a todo o instante.
A LDU marcou nas três vezes em que foi
ao nosso gol. Tivemos mais chegada",
observou.

Luxemburgo também se mostrou con-
tente com o respeito da LDU em relação
ao Palmeiras. "O treinador deles colo-
cou o time para trás e mandei minha
equipe para frente. O Marquinhos en-
trou bem, o Lenny buscou, coloquei um
meia (Evandro) na lateral ", destacou.

Já no vestiário do estádio Casa Blan-
ca, em Quito, Luxemburgo iniciou o tra-
balho para evitar qualquer tipo de aba-
timento no grupo pela primeira derrota

em 2009. A ordem é seguir forte tanto na
Libertadores da América como no Cam-
peonato Paulista.

"Temos muito o que crescer nesta tem-
porada. Não será uma derrota que vai
apagar o trabalho feito até aqui", finali-
zou o comandante alviverde, que faz
mistério sobre a escalação da próxima
partida: o clássico contra a Portuguesa,
no sábado.

O Palmeiras segue com a confiança em
alta, mesmo depois da derrota e aposta
na reabilitação para buscar a classifica-
ção em uma das chaves mais complica-
das da edição 2009 da competição sul-
americana.

Na próxima rodada da Libertadores,
o Palmeiras terá o apoio de sua torcida
diante do tradicional Colo Colo, do Chi-
le. O jogo está marcado para o dia 3 de
março.

"A LDU mostrou ser um time mais
malandro em Libertadores. Nós somos
mais jovens. Mas o grupo do Palmeiras
está de parabéns, fomos guerreiros. Em
casa, faremos a diferença", prometeu o
zagueiro Maurício Ramos, em entrevis-
ta à Rádio Globo.

No Palmeiras, a ordem é exaltar as
dificuldades criadas para a LDU, atual
campeã da Libertadores da América. O
time considera que foi superior ao ad-
versário equatoriano na noite de terça-
feira.

"Viemos para fazer um grande jogo e
fizemos. Foram detalhes que definiram
a partida. Eles tiveram três oportunida-
des e mataram. Jogamos mais, nosso
adversário só teve mais posse de bola",
analisou Maurício Ramos.

LUXEMBURGO:

A

Abatido, Luxemburgo deixa o campo após a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para a LDU

Vasco não desiste e
vai recorrer ao STJD
para rever decisão e
disputar semifinais

Platini defende contenção de gastos
nos clubes para evitar a falência

 O Vasco vai recorrer ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJD) para tentar recu-
perar, em última instância, os seis pon-
tos perdidos no Tribunal de Justiça Des-
portiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), em
dois julgamentos. Com a decisão, o clu-
be de São Januário pode paralisar o Es-
tadual.

"Não vamos ficar no prejuízo. Ga-
nhamos os pontos no campo. O fute-
bol do Rio está manchado e vamos bri-
gar até o último momento", disse Ro-

berto Dinamite, presidente do clube
cruzmaltino.

Cercado por um batalhão de jorna-
listas e seguranças, o presidente era a
imagem da derrota depois de ouvir o
veredicto final dos auditores, na últi-
ma terça-feira, tirando as chances de o
time disputar as semifinais da Taça
Guanabara.

Já o clima em São Januário esquentou
na manhã de terça-feira, com um pro-
testo e uma ameaça de greve por parte
dos funcionários do Vasco da Gama.

Cerca de cem funcionários do clube
cruzmaltino fizeram uma manifestação
na porta do clube para cobrar o paga-
mento de salários atrasados, que che-
gam, em alguns casos, a quatro meses.

O presidente do Vasco, Robero Dina-
mite, já afirmou que a situação está sen-
do normalizada.

 O presidente da Uefa, Michel Platini, par-
ticipou ontem de um debate no Parlamen-
to Europeu e disse que o futebol no conti-
nente corre o risco de "implodir financeira-
mente" se não forem tomadas medidas
para reduzir os gastos dos  clubes.

"Os clubes vêm nos informando de
que nosso sistema corre o risco de im-
plodir no médio prazo, e é por isso que
planejamos limitar de alguma manei-
ra os gastos com transferências e salá-
rios", afirmou o dirigente francês, que
visitou o parlamento justamente para
expor sua ideia de criar um teto salari-
al para os clubes.

A medida de Platini, que ainda precisa
de aprovação na Uefa, é criticada por al-
guns clubes e também por políticos, por
supostamente ferir os princípios de livre
mercado da União Europeia. "Acho que
devem ter a liberdade de estabelecer as con-
dições para as competições", defendeu.

O objetivo é criar um limite de gastos
proporcional à arrecadação dos clubes,
em vez de um valor absoluto. "Nos últi-
mos anos ouvimos dizer que o mercado
não precisava de regulação, pois se ajus-
taria por si mesmo, mas vimos agora
que isso não é verdade.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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Secretaria mais modernizada
após compra de equipamentos

220 micros com tela de LCD são adquiridos para tornar mais ágil a prestação de serviços para a população

Guilherme Cabral
REPÓRTER

Secretaria da Educação
e Cultura do Estado in-
vestiu recursos própri-

os, num montante de R$ 350
mil, para adquirir 220 micros
com tela de LCD. Dessa quanti-
dade total de equipamentos, 180
já foram instalados na sede do
órgão, localizada no Centro Ad-
ministrativo, em João Pessoa,
para substituir todas as máqui-
nas com mais de oito anos de
uso e acrescentados outros no-
vos, em setores que ainda não
dispunham dessa ferramenta
tecnológica, objetivando agili-
zar a prestação de serviço à po-
pulação e oferecer mais como-
didade ao servidor. Os 40 com-
putadores restantes começarão
a ser instalados na próxima
semana, entre as Gerências Re-
gionais de Educação e Cultura.

O gerente de Tecnologia da
Informação da Secretaria da
Educação e Cultura do Esta-
do, Elisson Dutra, informou,
ontem, que também foram
adquiridos dois novos servi-
dores com processadores de
quatro núcleos. "Esses equipa-
mentos vão poder agilizar a
capacidade de processamen-
to da rede da própria Secreta-
ria da Educação como, por
exemplo, a melhoria de aces-
so aos aplicativos utilizados
no gerenciamento de servido-
res, entre eles o Sap", disse ele.

A partir da próxima semana,
Elisson Dutra acrescentou  que
começarão a ser atendidas as
12 Gerências Regionais de Edu-
cação e Cultura com a instala-
ção de outros 40 computado-
res, dos quais doze com servi-
dores, equipamentos estes que
vão melhorar a comunicação
com a sede da Secretaria, em
João Pessoa. Outros setores ex-
ternos da Secretaria que vão
dispor de novos equipamentos
são a Subsecretaria de Cultu-
ra, a Gráfica e a Cotese.

O gerente de Tecnologia da
Informação ainda informou
que a Secretaria da Educação e
Cultura comprou 32 impres-
soras a laser, conectadas dire-
tamente na rede, permitindo a
que vários usuários a utilizem,
otimizando, assim, o uso dos
recursos. "Além disso, foi ad-
quirida, pela Secretaria, uma
ferramenta de desenvolvimen-
to de aplicativos para ser uti-
lizada na Web, o que irá possi-
bilitar a modernização das
atualmente utilizadas pelo ór-
gão e a disponibilização delas
para o acesso à internet, a
exemplo da inscrição on line,
que está sendo realizada pela
Secretaria, para o Programa
Pedala Paraíba", concluiu ele.

A

Micros com tela de LCD, como este, começam a ser instalados na próxima semana na Secretaria de Educação e Cultura no Centro Administrativo

EDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

Prorrogado até esta sexta-
feira (20) o prazo de inscrição
ao processo seletivo simplifi-
cado do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
da Paraíba para cinco vagas de
docentes, sendo duas para
professor substituto de Com-
putação em Campina Grande
três para tradutor intérprete
de Libras em João Pessoa. As
inscrições podem ser feitas
pelo site www.cefetpb.edu.br/
concurso/. A taxa custa R$
55,00 e deve ser paga até o dia
23 deste mês. A remuneração
varia de R$ 1.115,02, para gra-
duado, até R$ 2.466,02 a quem
possui título de doutorado.

Segundo informação presta-
da pela assessoria de comuni-
cação do Instituto, os editais
completos, com todas as infor-
mações, estão disponíveis no

Instituto prorroga inscrição de concurso até amanhã

site http://www.cefetpb.edu.br/
compec2/edital.php. Para Com-
putação, os candidatos preci-
sam ter graduação em Ciência
da Computação, Sistemas de In-
formação ou Engenharia da
Computação, com ênfase em
Redes de Computadores, reco-
nhecida ou registrada ou reva-
lidada pelo MEC. Dentre outras

disciplinas, terão de ensinar se-
gurança e projeto de redes de
computadores, redes sem fio,
etc. Eles terão carga de 40 horas
semanais, podendo ministrar
aulas no Ensino Médio, Técnico
ou Superior.

No caso de intérpretes de
Libras, as três vagas são di-
recionadas para profissional
ouvinte, com graduação de
nível superior, portador da
Certificação da Proficiência/
Fluência Libras nível supe-
rior. O concurso atende à ne-
cessidade da instituição, que
reserva 5% de suas vagas,
anualmente, a portadores de
necessidades especiais.

A assessoria de comunica-
ção acrescentou que a divul-
gação da data do sorteio dos
temas para a prova de desem-
penho/didática será feita até

#
Estão sendo oferecidas
vagas para cinco
docentes, sendo duas
professor substituto em
Campina três para
tradutor de Libras na
Capital

o dia 27 deste mês. O dia dois
de março será ao sorteio do
tema/ponto e o dia seguinte -
três de março - será para a
prova de desempenho, que
ocorrerá no Campus João Pes-
soa. O resultado dessa prova
será feita no dia quatro de
março, no site da instituição.

Os aprovados terão de en-
tregar seus currículos até as
18h dos dia cinco de março, na
Compec (Coordenação Perma-
nente de Concursos Públicos),
localizada na Av. Primeiro de
Maio, 720, bairro de Jaguari-
be, em João Pessoa. O resulta-
do da análise de títulos sairá
até seis de março, podendo ser
interposto recurso até 24 ho-
ras após esta data, podendo a
divulgação final do resultado
ocorrer até 11 de março.



Edição digital celebra 70
anos de Pinóquio
A animação
‘Pinóquio’ comemo-
rou seus 70 anos de
lançamento pela
Disney com uma
restauração digital,
na qual houve
"limpeza" tanto da
imagem como do
som da obra, informou a imprensa italiana. A
restauração do filme, inspirado no personagem do
escritor italiano Carlo Collodi, durou mais de um ano,
e ele agora poderá ser visto com mais detalhes. A
nova versão de ‘Pinóquio’, apresentada na cidade de
Florença, onde nasceu Collodi, será lançado em Blue-
Ray e DVD no mês de abril. Graças à moderna técnica
de restauração, a animação foi transformada em um
filme de alta definição nos novos formatos.

Chorar sobre as
desgraças passadas
é a maneira mais
segura de atrair
outras."

William Shakespeare,
ESCRITOR e DRAMATURGO
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LABRFF indicada melhores
do cinema nacional
Festival de Los Angeles anuncia os filmes e profissio-

nais que concorrem aos prêmios . 26

" João Pessoa sedia
encontro linguístico
Abralim realiza na Capital encontro onde estarão

reunidos nomes internacionais. 21

x

Sylvester Stallone no
carnaval do Rio de Janeiro
O ator americano Sylvester Stallone virá ao Brasil para
comemorar o carnaval no Rio de Janeiro. Stallone
confirmou presença no camarote da Brahma na
Sapucaí. Em dezembro, o ator veio ao Brasil para
visitar locações e procurar atores para o novo longa-
metragem que está escrevendo, ‘Os Mercenários’ (‘The
Expendables’).  A atriz Cléo Pires está cotada.

x
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A folia de momo na Paraíba tem uma intensa programação e contempla o
Carnaval Tradição ao mela-mela e ala-ursas além do ecletismo músical, indo
do frevo e marchinhas ao axé da Bahia e até espaço para o rock

da folia pelo

interior
Roteiro

Patrícia Braz
REPÓRTER

ão importa a forma como você preten-
de ir tampouco o seu destino. Impor-
tante mesmo é cair na folia e esbanjar

alegria. E, claro, se dirigir, não beber. No mais é
só festa nestes próximos dias em que a maior
festa do calendário cultural do país acontece: o
carnaval. Aqui na Paraíba tem opção para to-
dos os gostos. Tem carnaval tradição com des-
file de orquestras de frevo, tribos indígenas e
escolas de samba com direito a fantasias e ade-
reços coloridos, folia de momo ao ritmo do axé
baiano (tem cidade que vai ter direito a uma
tocada mais roqueira), carnaval molhado re-
gado a banho de açude e até aquele que só de-
pois de alguns banhos é que se consegue desfa-
zer das lembranças: o também tradicional
mela-mela, que acontece em quase todas as ci-
dades do interior paraibano. Assim, é só esco-
lher o destino, organizar o kit viagem – roupas
leves e calçados confortáveis – dar uma revi-
sada no motor do carro e demais equipamen-
tos para garantir a segurança e cair na estrada
em busca da melhor folia.

Partindo da capital até Cajazeiras, não fal-
tam opções. Em João Pessoa o carnaval na bem
da verdade até já começou. É que na Capital o
'moído' começa com o projeto 'Folia de Rua' que
este ano te vê início na sexta-feira passada, dia
13 e segue até o sábado 21. Ao todo são 31 blocos
filiados e mais de 40 convidados que tomam
conta da cidade anunciando a Folia de Momo,
além do desfile do maior bloco de arrasto em
prévia, o Muriçocas do Miramar que ontem reu-
niu uma multidão na Praça das Muriçocas até o
largo da Gameleira onde aconteceu a dispersão
do bloco, nas primeiras horas da manhã de hoje.

A partir do domingo, o roteiro carnavales-
co da Capital se pauta em acompanhar o des-

file do Carnaval Tradição, na Av. Duarte da
Silveira. Lá, entre os dias 22 e 24 de fevereiro,
o Centro de João Pessoa promete pegar fogo
com o samba no pé e frevo das agremiações
compostas por dez tribos indígenas, seis clu-
bes de frevo e cinco escolas de samba, além de
Ala Ursas. Segundo o vice-presidente da Fe-
deração Carnavalesca de João Pessoa, Cardi-
vando de Oliveira, o Carnaval Tradição é
acompanhado por mais de 30 mil pessoas que
todos os anos costumam prestigiar o desfile
das agremiações que nesse ano completa 80
anos de fundação. A programação tem início
sempre às 17h. Especialmente no dia 23 tem
apresentação de Ala Ursa, Batucadas, Tribos
Indígenas e Manifestações Culturais de Ori-
gem Afro.

Pegando a estrada, saindo da Capital, o ro-
teiro momesco pode começar pelas cidades
do Litoral paraibano. De cara, onde a folia
pega fogo todos os anos vem logo o Conde.
Ladeada por praias paradisíacas – distante
da Capital cerca de 20km -, uma delas, Jacu-
mã, costuma ser destino certo de pessoenses
que aproveitam o feriadão para dançar e ain-
da ganhar uma cor especial em tons doura-
dos garantida pelo intenso sol que marca a
estação do ano, o verão. Segundo os organi-
zadores, serão cinco dias – a maior parte das
atrações serão apresentadas à noite, na qua-
dra do lugar. A contar de sexta-feira até a
terça, neste ano, as bandas escolhidas são:
S3, Orquestra Mistura Fina, Mulher Sem Ver-
gonha Elétrico, Sacanear Elétrico, Banda Pi-
cote, Fogo de Menina Elétrico e Forró da Ga-
lega Elétrico. Mas tem também desfile de blo-
cos: Os Canalhas, As Virgens de Jacumã, que
sai às ruas no domingo de carnaval; Bloco
dos Turistas, que desfila pelo segundo ano
consecutivo.

N

“
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Noutro extremo, tem o Litoral ladeado pe-
las cidades de Cabedelo e Lucena. Nelas, o
forte é a mistura de ritmos. A Secretaria de
Turismo de Cabedelo revelou que a festa co-
meça efetivamente já amanhã com a apre-
sentação da Orquestra do Maestro Leleu, na
Praça Getúlio Vargas. Seguindo a estrada,
bem pertinho tem Lucena, distante de João
Pessoa apenas 48 km, onde acontece proje-
to 'Estação Folia 2009'.

A programação conta com o desfile pelas
principais ruas da cidade de dez blocos de
arrasto, sendo que os tradicionais são Pro-
álcool, Ame Camaçari, O Pirata, e Filhotes
de Baleia. Em Lucena também tem prévia

carnavalesca, ou quase isso. É que no últi-
mo sábado teve desfile anunciando a folia
que esta por vir, a do Bloco da Saudade. De
acordo com a Assessoria de Imprensa da
prefeitura de Lucena, estão sendo espera-
dos cerca de 200 mil pessoas vindos de vá-
rias regiões do estado e também de outros
vizinhos. O acesso de veículos terrestres se
dá através da PB 025 e a empresa de ônibus
Santa Rita, que atende a região, com veícu-
los saindo a cada 30 minutos. Há  também a
balça que leva os visitantes a Lucena, por
apenas R$ 0,85 (individual) e R$ 8,60 (para
travessia de carros de passeio, podendo
variar de acordo com o porte do  veículo).

Folia no Sertão
promete animação
em clima quente

Agora se você pensa em descer a serra e ir
curtir o carnaval lá para as bandas do Sertão,
tudo bem. Não faltam cidades oferecendo ani-
mação para agradar a todos os gostos. Um
dos mais quentes – em todos os sentidos –
promete ser o carnaval realizado na cidade
de Cajazeiras. A decoração do carnaval 2009
da cidade, promovido pela Prefeitura Muni-
cipal, prestará uma homenagem a tradicio-
nais foliões da cidade como ‘João de Manoel-
zinho’ (que sempre buscou o resgate dos anti-
gos carnavais, com fantasias de luxo e escolas
de samba) e ‘Índio’ (que se fantasia e deixa
aflorar o espírito carnavalesco). O trabalho
assinado pelo artista plástico da região, João
Braz, trará para essa edição da festa do momo
um toque de muita alegria e autenticidade aos
vários ambientes onde acontecerão os feste-
jos, entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

Conforme João Braz, além das atrativas
faixas nas entradas da cidade dando as
boas-vindas aos foliões da região e turistas
paraibanos e dos estados vizinhos, o corre-
dor da folia que ficará na Avenida Juvêncio
Carneiro, que abrange grande parte do Cen-
tro de Cajazeiras, contará com ricos e varia-
dos detalhes em cores vibrantes, formas ge-
ométricas e muito brilho. “Nesse espaço te-
rão centenas de bandeirolas e criativos pa-
inéis fotográficos laterais, de 5,5m de altura
por 20 m de comprimento, como também
outros em menor dimensão, 4m de altura
por 2,2m de comprimento, em homenagem
a ‘João de Manoelzinho’ e ‘Índio’”, destacou
o artista plástico.

O carnaval na Paraíba vai do
litoral ao interior do estado,
em ritmo de frevo e axé

"
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Eleição confirma nome
de Creão para o CCEN
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Editor: alexsantos@ccen.ufpb.br

CCENInforme

A eleição para a Direção do CCEN, reali-
zada segunda-feira passada (16), confir-
mou  os nomes do professor Antônio José
Creão Duarte, do Departamento de Sis-
temática   e Ecologia, que permanece no
cargo de diretor do Centro, e o professor
José Roberto Soares do Nascimento, do
Departamento de Física para a vice-di-
retoria. Os eleitos comandarão um dos
maiores centros da UFPB por quatro
anos, a partir da data de posse, que se

dará em abril próximo.
Conforme já divulgou o Informe

CCEN, as metas a serem adotadas pela
nova direção do Centro obedecem às
linhas de desenvolvimento da Institui-
ção Universitária como um todo, re-
centemente anunciadas pelo atual rei-
torado da UFPB, basicamente no que
diz respeito aos segmentos de Gradua-
ção, Pós-Graduação e Pesquisa e Exten-
são, assim definidas: Formação de qua-
lidade, com adequação de currículos à
atual realidade técnico-sócio-científi-
ca, para os estudantes dos diversos
cursos do CCEN; Apoio à criação de
novos cursos e ações que contribuam
diretamente para a produção científi-
ca e a consolidação dos programas atu-
almente existentes; e fortalecimento
das iniciativas ora em curso, com a
concretização de potencialidades das
ações, através do CCEN, na relação
entre a Universidade e a Sociedade.

PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA
O Departamento de Química do

CCEN vai abrir inscrições para sele-
ção de candidatos ao seu Doutorado,
primeiro período letivo 2009. O Pro-
grama de Pós-Graduação em Química
da Universidade Federal da Paraíba,
que vem se destacando como um dos
mais conceituados do país, receberá
candidatos de 6 a 31 de julho próximo,
que tenham concluído o Curso de Mes-
trado em Química ou áreas afins, ou
que estejam defendendo Dissertação de
Mestrado. Neste caso, devem apresen-
tar Declaração da data estipulada para
a defesa assinada pelo candidato e seu
orientador.

O processo de seleção para os candi-
datos que cursaram o Mestrado no
Programa de Pós-Graduação em Quí-
mica/CCEN/UFPB constará da apre-
sentação, em forma de um Seminário,
do Projeto de Pesquisa que o candida-

to deseja desenvolver no Doutorado e
da Análise de Currículo. Os demais
candidatos farão uma prova de Quí-
mica Geral, com caráter eliminatório.
A prova de Química Geral será reali-
zada na Sala de Reuniões do Departa-
mento de Química/CCEN/UFPB, no dia
10 de agosto, em dois turnos, manhã e
tarde. Mais detalhes na página
www.quimica.ufpb.br/posgrad

PROCESSO SELETIVO 2009
Até sexta-feira (20), alunos Classifi-

cados na Primeira Fase do Processo
Seletivo 2009 para o Mestrado em In-
formática do CCEN/UFPB, e que estão
na Lista de Espera, poderão ser cha-
mados de acordo com as vagas em cada
Linha de Pesquisa. Eles deverão apre-
sentar o documento de Orientação de
comum acordo entre o professor e o
aluno, comparecendo à Coordenação
do Curso para a devida inscrição.

"

A prefeitura de Cajazeiras disponi-
bilizará aos foliões nos cinco dias de
festa uma estrutura favorável e atra-
ções musicais nacionais e regionais.
“Numa ampla área da Avenida Juvên-
cio Carneiro montamos 44 camarotes,
que formarão o corredor da folia, um
palco profissional com dois camarins,
onde serão realizados os shows musi-
cais, 20 banheiros químicos, trios de
apoio, além dos espaços alternativos,
como uma tenda eletrônica, com show,
iluminação e telão, e as praças da Ali-
mentação, do Frevo e do Rock”, disse
Léo Abreu.

O circuito dos blocos carnavalescos
também está garantido. Tradição nos
bairros da cidade, além de outros espa-
ços inovadores como a implantação do
Centro de Apoio ao Turista, que funcio-
nará ao lado do Terminal Rodoviário da
cidade, bem como a Praça do Artesana-
to e Cultura.

Com relação às atrações musicais, que
animarão o público em geral nos cinco
dias de festa, foram contratadas as ban-
das baianas Pimenta Nativa, Pinel, Beto
Jamaica, Chica Fé, Levada da Breka. Ban-
da Inala, do Rio Grande do Norte, Cava-
lo de Pau Elétrico e Tropas de Choque, do
Ceará, e as atrações paraibanas Revela
Samba, Zazueta, Nagib, Mania de Pago-
dear, Du Bom Elétrico, Samba Luar, Re-
quebrança, Pagodão SA e a Baladeira. Já
o autêntico frevo ficará por conta das
orquestras da região, Santa Célia e Ui-
raunense de Frevo.

Ufa! Haja fôlego, mas é certo que o ca-
jazeirense não vai decepcionar e deixar
o pique cair. O povo do lugar é conheci-
do pelo apego às artes em geral e pela
imensa alegria. No último dia do even-
to, a partir das 15h, os foliões contam
com desfile das agremiações no circuito
dos blocos, animado pelo Trio Me Leva e
Banda Impacto.

Cajazeiras, Conceição e Ibiara na
rota foliã do Sertão paraibano

Pertinho vem o carnaval de Concei-
ção. A contar de sábado à noite, a partir
das 23h, acontece a abertura da festa no
Centro Cultural Elba Ramalho. Já na
praça pública o folião poderá dançar e
cantar e extravasar ao som de bandas
de frevo regionais, além de trios elétri-
cos, que também animarão os blocos. A
mistura dos ritmos é uma constante e
possibilita que os mais diferentes gostos
musicais sejam contemplados.

Na cidade de Ibiara o Carnaval acon-
tece nas ruas, onde a prefeitura realiza
um grande evento propiciando aos foli-
ões animação com as bandas e orques-
tras de frevo, que também se apresen-
tam na praça pública. Além da festa
dançante no clube local, os turistas po-
dem desfrutar do banho no açude Pira-
nhas.

Regiões do
Cariri e Brejo
estão na folia

Pé na estrada, o roteiro da folia agora é
aportar no Cariri. Em Monteiro, por
exemplo, a festa é no meio da rua, em
praça pública, onde trios-elétricos e ban-
das vão comandar a alegria dos foliões.
A programação será aberta amanhã, a
partir das 16h, no Clube Municipal, mas
também está prevista folia com orques-
tras de frevo e grupos musicais, no Par-
que do Velho Inácio e no Arraial Zé Mar-
colino.

No dia seguinte, os foliões têm uma
programação imperdível, mas que de-
manda de um pouco de criatividade. É
que acontece também no Clube Munici-
pal o tradicional Baile da Fantasia. A dica
é dar asas à imaginação.

Em Boqueirão a festa começa amanhã.
Nesse dia vai ser realizado o Baile da Me-
lhor Idade e Frevo, no Capibaribe Clube.
Também no Centro da cidade haverá
uma estrutura de palco onde vão ser rea-
lizados shows durante as quatro noites
de carnaval.

Além de Monteiro e Boqueirão, pelas
bandas do Cariri o carnaval também vai

rolar nas cidades de Camalaú, São João
do Cariri, Barra de São Miguel, Congo e
Taperoá – esta última acontece durante o
dia o tradicional mela-mela, onde os foli-
ões saem as ruas munidos de farinha de
trigo ou amido de milho, entre outras coi-
sas, para jogar uns nos outros.

Agora Campina Grande é, sem dúvi-
da, uma cidade mais eclética. É que lá
acontece uam vasta programação que vai
do esperado Carnaval ao  tradicional en-
contro de todas as religiões: o Encontro
da Nova Consciência. Quanto a parte
profana a programação começa no sába-
do, às 19h, na Avenida Severino Cruz, às
margens do Açude Velho, onde se apre-
sentam os Grupos de Pagode Simples e
Momento Gingado Maneiro, havendo
ainda espaço para o desfile do blocos al-
ternativos.  No domingo, às 15h, tem
show da Banda Simples Momento, segui-
do do desfile oficial dos Bumba-meus-Bois
e de ala ursas e à noite os foliões ficam por
conta da animação da Orquestra de Fre-
vo Maranata e do Grupo de Pagode Sim-
ples Momento. Na segunda-feira de car-
naval voltam a desfilar na avenida os blo-
cos alternativos e os bumba-meus-bois,
a partir das 16h. À noite haverá shows
com a Orquestra de Frevo. O desfile das
tribos indígenas e das escolas de samba
fica para a terça-feira.

Cidades como Lucena e Conde, no Litoral, atraem turista de todas as regiões do estado

Pessoas saem às ruas
fantasiadas, esbanjando

alegria e animação
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POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUINTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

Clubinho da leitura

Clubinho da Leitura proporciona
o despertar da criatividade, da
observação e da curiosidade...

homenageia
literatura francesa

Com as festividades do Ano da França no Brasil, a Câmara Brasileira
do Livro cria categoria ‘Tradução de obras de ficção do francês
para o português’. Inscrições começam em março

PRÊMIO
JABUTI

Com o intuito de contribuir para a re-
versão do quadro atual de crise social
através da educação, Zarinha e Francis-
co Fernandes criaram o Clubinho da Lei-
tura, um arrojado projeto pedagógico de
iniciação das crianças no fascinante
mundo do conhecimento, através das
artes e da cultura, que tem como mestre,
o professor Alessio Toni. As aulas acon-
tecem aos sábados, no Centro Cultural
Zarinha, em Tambaú, reunindo crianças

de 4 a 12 anos.   O Clubinho da Leitura,
segundo Chico Fernandes, tem o seu ali-
cerce em uma visão holística do mundo,
relativizando a "cultura da especializa-
ção" e promovendo a construção de uma
percepção mais ampla da realidade, atra-
vés do estudo integrado de língua portu-
guesa, História, Literatura, cinema, tea-
tro, artes visuais e música. Com módulos
para as faixas etárias de 4 a 12 anos, o
Clubinho da Leitura subdivide-se em
cursos específicos como: Para Gostar de
Ler (7 a 12 anos) - (Literatura, Poesia, Con-
to e Teatro); Para Gostar de Ler e Ver ( 4 a
6 anos) - (Artes Visuais, Narração de Es-
tórias); Para Gostar de Música; Para Gos-
tar de Matemática (8 a 12 anos); além do
Cineclube Infantil que está incluído em
todas as faixas etárias. O Clubinho da
Leitura proporciona aos seus sócios o des-
pertar da criatividade, da observação e

da curiosidade através da leitura, dra-
matização, desenho e pintura de clássi-
cos da literatura infantil, "pois acredita-
mos que o envolvimento com o processo
criativo implica uma nova concepção da
arte", fecha Fernandes.

BARULHO
O carnaval chegou e muita gente

caindo na folia. O Informativo do Labo-
ratório Maurílio de Almeida traz esta
semana o tema da audição, que nesse pe-
ríodo de animação requer cuidados. O
batuque das baterias, o volume das cai-

xas de som podem trazer problemas a
audição, provocando sensações de sur-
dez e zumbido no dia seguinte à folia.
Confira mais  no site
www.mauriliodealmeida.com.br

CONVERGÊNCIA
O tabelião, Germano Toscano esteve

em Fortaleza participando de uma série
de reuniões de preparação para o Con-
vergência 2009, evento nacional que
reúne, anualmente, os tabeliães de pro-
testo de todo país. O evento nacional será
lá na capital do Ceará, de 3 a 5 de junho
próximo, sob o comando de Léo Barros
Almada, presidente do ITPB.

KAPETADAS
O BLOCO das Virgens de Tambáú fi-

cou violento demais. BOM carnaval para
todos.

Nesta quarta-feira (18), data de nasci-
mento da poetisa e professora Anayde
Beiriz, um grupo de artistas, poetas, jor-
nalistas, escritores dentre outros, come-
moram também o primeiro ano de cria-
ção do Coletivo Cultural Anayde Beiriz.

O Coletivo foi registrado no dia 18 de
fevereiro de 2008 e deu início as suas ati-
vidades com uma celebração entre os
seus integrantes e convidados, que cons-
tou de exposição de documentos e foto-
grafias, de apresentações musicais e poe-
sias e com o lançamento de cordel em
homenagem a Anayde.

Durante o ano de 2008 foram realiza-
dos vários eventos culturais, dentre es-
tes o 'Parahyba: mulher de canto a can-
to' e 'Parahyba e outras águas: um tri-
buto a Lúcio Lins'.

O Coletivo Cultural tem a intenção de
resgatar e preservar a história, a cultura

OJabuti, mais tradicional prêmio
do livro no Brasil, terá excep-
cionalmente uma nova catego-

ria em 2009. Por conta da realização do
Ano da França no Brasil, a 51ª edição do
Jabuti vai premiar as melhores tradu-
ções de obras de ficção do francês para o
português publicadas no
ano passado. Com isso, o
Prêmio Jabuti contemplará
21 categorias este ano.

“Participar das festivida-
des do Ano da França no
Brasil é uma honra para a
Câmara Brasileira do Li-
vro”, ressalta a presidente
da entidade, Rosely Boschi-
ni. “A França e a literatura
francesa deixaram um legado enorme
para a humanidade, com grandes escri-
tores e pensadores, como Victor Hugo,
Balzac, Apollinaire, Flaubert, Sartre, Si-
mone de Beauvoir, entre tantos outros.
Homenagearemos uma das línguas mais
importantes da literatura mundial com

o prêmio mais tradicional do livro no
Brasil”.

As inscrições para o Jabuti têm início
no mês de março e encerram-se em
maio. Como já acontece nos últimos
anos, a seleção dos melhores livros de
cada categoria ocorre em duas etapas,

ambas abertas ao público.
No dia 20 de agosto, serão
definidas as 10 melhores
obras das 21 categorias. Em
28 de setembro, são esco-
lhidos os três primeiros
colocados de cada catego-
ria. A cerimônia de entrega
das estatuetas acontece no
dia 4 de novembro, na Sala
São Paulo, quando serão

conhecidos os melhores Livros do Ano
de Ficção e Não-Ficção. Na última edi-
ção, foram agraciados os escritores Ig-
nácio de Loyola Brandão, por “O Meni-
no que vendia Palavras” (Objetiva), e
Laurentino Gomes, com “1808” (Plane-
ta), respectivamente.

Coletivo cultural
Anayde Beiriz
faz um ano

e arte da Paraíba, e traz o nome de uma
mulher que foi símbolo de coragem, de
anseio por liberdade e igualdade, e que
cumpriu uma curta trajetória de vida
exercendo o ofício de professora e poeti-
sa. Uma mulher que esteve à frente de
seu tempo e que não encontrou espaço
para a sua própria vida na sociedade pro-
vinciana e repressora da década de 30.

Abralin traz a João Pessoa evento
internacional de linguística em março

Após 40 anos de fundação da Asso-
ciação Brasileira de Lingüística (Abra-
lin), pela primeira vez João Pessoa se
transformará no palco para todas as
linguagens, de 4 a 7 de março, com a
realização do VI Congresso Internaci-
onal da Abralin. Dos dias 2 a 4 e de 9 a
13 de março, também será realizado o
19º Instituto de Linguística. O Con-
gresso conta com o apoio da Estação
Cabo Branco – Ciência, Cultura e Ar-
tes, onde acontecerá a abertura oficial,
no dia 4 de maço, com atividades a
partir das 17h.

Nos dois eventos estarão reunidos
pesquisadores brasileiros e estran-

geiros para discutir temas diversos
ligados à Linguística . "A linguagem
será o foco dos encontros, e a ênfase
será em seus múltiplos aspectos,
principalmente aqueles que são ob-
jeto de estudo nos Programas de Pós-
Graduação do Brasil. O ano 1969 re-
presenta um marco bastante signifi-
cativo para a Linguística no Brasil: a
fundação da Associação Brasileira de
Linguística.

Estaremos comemorando esta data e
promovendo os eventos que têm sido
implementados pela Associação em sua
trajetória", informou o presidente da
Abralin, Dr. Dermeval da Hora.

Coletivo traz o nome
de mulher  símbolo da
década de 30
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As máscaras de proteção que usamos variam em

suas cores:  o esnobismo, o orgulho,  a antipatia

nada mais são que nuances nos disfarces do sen-

timento de inferioridade que nos atingem a to-

dos”

Malba Tahan - escritor árabe

 Os parabéns da coluna
seguem hoje para: coronel
Kelson Chaves, empresário
Adriano Pires, executiva
Luciana Milanez, médica
Lourdinha Aragão,
psicóloga Germana Barros,
Sra. Carmem Colaço e
procuradora Darcy Ciraulo.

 No dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher,
esta colunista e Astrid
Bakke promoverão uma
festa, que deverá ser das
mais animadas da
temporada, para comemorar
a importante data.

 Foi empossada a nova
diretoria do International
Women´s Club, cuja chapa
foi reeleita tendo como
presidente Laís Arruda.

 Thelma Noivas, em frente
ao TRT, não fecha nem
para o almoço tamanho é o
seu movimento.

 Geórgia Aquino, vestida de
índia estilizada, na
elegância de sempre, era
uma das mulheres mais
bonitas do Carnaval das
Mulheres.

 O colunista Gerardo Rabello
já nos preparativos para a
prévia Gentalha Vip, que
acontecerá com muito
sucesso amanhã, no Solar
do Conselheiro.

 Vale conferir: a cobertura
completa da festa do
Carnaval das Mulheres,  no
site: www.nordesteemfo-
co.com.br.

 Mayne Azevedo já está
organizando as primeiras
turmas que irão participar
do  Spa Urbano
Equilibrium, que será
inaugurado no dia 2 de
março, na sua mansão do
Bessa.

 Almoçar no Bistrô Boulange
é garantia de comer bem e
de   bem estar, pois o
espaço é maravilhoso.

 Waltinho Ulisses, filho de
Walber e Rosele, e Érica
Jamille, filha de Rosimar
Barreto e de Berenice,
casam-se em novembro.

 Júlio Paulo Neto e Berenice
eram presenças de
destaque , no último
domingo, na festa de
aniversário do jornalista
Barroso Pontes.

 Para ver a cobertura
completa da prévia
Carnaval das Mulhers é só
acessar: www.rcvips.com.br

DROPSDROPS DROPS

2  Grito de Carnaval
  O Carnaval das Mulheres, em

sua 16ª versão, foi sucesso to-
tal e reuniu a fina flor da so-
ciedade. A festa, que já é tradi-
ção em nossa cidade, é real-
mente uma das melhores e
mais elegantes prévias carna-
valescas da Capital. As orga-
nizadoras Roberta Aquino e
Goretti Zenaide não cabiam
em si de tanta felicidade pelo
grande êxito alcançado em
mais edição do evento. O even-
to, onde 90% das convidadas
entram no clima, com belas
fantasias e concorrem aos
prêmios, aconteceu última
terça-feira, no Sonho Doce,
tendo como rainha Maria Di-
niz Barros e as  madrinhas
Tereza Neumann Vaz,  Sônia
Vitoriano e Adriane Holanda.
Um dos pontos altos da festa,
sem dúvida, foi o tão espera-
do concurso de fantasias de
luxo, que causou um verda-
deiro frisson entre as concor-
rentes e a plateia, pois as fan-
tasias estão a cada ano que
passa mais ricas e criativas.

 A  premiação ficou assim: a pri-
meira colocada Ruth Moura;
segunda colocada Lúcia Padi-
lha; terceira Ezilda Rocha, na
quarta colocação Stella Barros
e na quinta Messina Palmeira.

2 Luxo
 Mulheres elegantes e de mui-

to prestígio no Carnaval das
Mulheres: a embaixatriz
Maria João, Beth Vasconce-
los, Fátima Braga, Socorro
Carvalho, Tereza Madale-
na, Lúcia Padilha, Teresa
Neumann Vaz, Socorro Bri-
to, Karla Bezerra, Socorro
Cristóvão, Norma Pedrosa,
Maria Diniz, Zelma Corrêa,
Messina Palmeira, Ana e
Tereza Suassuna, Socorro e
Eunir Rezende, Nalige Fran-
ca, Solange R. Coutinho, Ir-
landa e Tereza  Benevides.

 Ainda: Maria Helena R. Cou-
tinho, Núbia e Lúcia Pessoa
Terezinha Cavalcanti, Hele-
na Almeida, Suzana Guerra,
Nancy Alves, Ana Maria,
Maria de Jesus, Olga,  Gitana
Lira,  Ana Luiza e Roziane
Coelho, Lauremília Lucena,
Gigi Rolim, Roselma Leite,
Adriana Holanda, Marletti
Assis, Terezinha Vaz, Nídia
Azevedo, Lúcia Bezerra,
Cely Furtado, Zélia Teotônio,
Eulina Maia, Mazé Barbosa,
Ceres Leão, Magaly Moreira,
Lucimar Padilha, Fátima
Pereira, Lalá Brito, Edna Pai-
va, Fátima Fraxe, Irenita e
Lenira Bronzeado e Graça
Meira, entre outras.

2  Brilho e Sabor
  Inspirada num mundo de

possibilidades, Natura Fa-
ces. Zip traz para o seu por-
tfólio novas opções do Ba-
tom Brilho e Sabor, que com-
binam cores fortes com co-
bertura leve, brilho intenso
e efeito molhado. São quatro
novas opções com aroma
suave e sabor levemente
adocicado: Framboesa (vi-
nho), Amora (vermelho),
Caramelo (marrom) e Doce
de Leite (marrom claro).

 O Clube do Vinho-PB exibirá
na abertura do Concurso de
Vinho Eva Prova e Aprova
no dia 17 de março, em sua
3ª edição, um documentário
em DVD produzido pelo
Inst. Brás. do Vinho, mos-
trando o desenvolvimento
do Projeto Wines From Bra-
zil em conjunto com a APEX,
adequando processos e pro-
dutos para o desenvolvi-
mento de exportações.

2  Mês da mulher
O prestigiado e conceituado res-

taurante Aroma, em Manaí-
ra, está agora sob nova dire-
ção, tendo à frente Waltinho
Ulisses (chef de cuisine inter-
nacional) e Steniel Cabral.
Esta colunista e Astrid Bakke
escolheram aquele aconche-
gante local para a tradicional
festa em homenagem às mu-
lheres, que acontecerá no dia
9 de março, mês da mulher.

2 Jantar beneficente
A empresária Inês Cunha irá

realizar um jantar benefi-
cente, no dia 5 de março, na
Bella Casa Recepções, no
Bessa. Toda a renda será
para a reconstrução da Pa-
róquia Nossa Senhora de
Nazaré.  A parte musical
terá Jessiê Quirino e Josalbo
Licarão e banda. Haverá o
sorteio de uma guitarra au-
tografada pelo músico pes-
soense Herbert Vianna. O
vinho da noite será uma
cortesia da De Passagem.

2  Vinho
O início da realização dos Projetos Imagem e Comprador com a

participação do Sebrae e diversas entidades de desenvolvimen-
to empresarial e do setor Vitivíncola, com recursos do Fundo de
Desenvolvimento da Vetivicultura do Rio Grande do Sul pre-
visto por Lei nº 10989 de 13-8-98, aconteceu na última semana e
a garantia de recursos para o seguimento resulta da sua impor-
tância econômica e social.

2  Nutrição
A nutricionista Michele Pinto está atendendo em seu consultório,

na Endogastro, na Av. Epitácio Pessoa. Ela atua nas áreas de
reeducação alimentar, emagrecimento, nutrição desportiva e
nutrição especifica para cada fase etária. Informações pelo tele-
fone 3224-3816. Neste carnaval, vale a pena cuidar da saúde e
manter a silhueta.

Festejando: esta colunista fez parte do júri especial  que  escolheu as vencedoras da prévia carnavalesca

Alegria: A campinense Laudicéa Aguiar comandou grande grupo no
Carnaval das Mulheres

Maria do Céu, Socorro Motta, Elza Oliveira, Roziane Coelho, Sônia Vitoriano
e Lúcia Pessoa
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 Juscelino e Gilbran Porto entre
os que vão curtir o carnaval da
terra do Senhor do Bonfim!

 Marco Paulino e Rui Sales irão
curtir deslumbrante cruzeiro
por Fernando de Noronha, pró-
ximo mês de março.

 Votos de pesar ao empresário
Ventura Barbosa, em virtude do
recente falecimento de seu pai.

 O casal Manoel (Darci) Valença
já se decidiu: irá passar os feria-
dos carnavalescos descansan-
do na Fazenda “Cachoeirinha”,
de sua propriedade.

 De 21 a 24 deste mês aconte-
ce o 3º Encontro Judaico Ami-
gos da Tora, dentro da progra-
mação do Encontro da Nova
Consciência.

 Léo Melo é o gerente de ma-
rketing do “Luiza Motta” e  já
começa a desenvolver trabalho
diferenciado a frente daquele
centro comercial.  Bye.

Hot NewsHot NewsHot NewsHot NewsHot News

2 Nova Consciência
O Encontro da Nova Consciência foi criado em 1992. Durante cinco

dias representantes de vários credos e religiões têm a oportuni-
dade de discutir temas dos mais variados e na mais perfeita
harmonia. Enquanto em todo o Brasil se vive os festejos de
Momo, em Campina Grande é discutida a ideia de unir as religi-
ões, sonho que é de vários países do Mundo.

2 Tintim
Hoje a festa é para o radialista Joacir Oliveira, para a sempre gentil

Maria José Mineiro e para a amiga Clara Faria (colunista social
da cidade de Osasco-SP); amanhã (20), os parabéns vão para o
economista Severino Alves (CL do Centro) e para a senhora
Nisa Borba – esposa do empresário Inácio Borba. Nosso cari-
nho para todos.

2 Rádios
A primeira emissora de rádio de Campina Grande foi criada em 13

de maio de 1948: a Rádio Cariri, a pioneira; em seguida, um ano
depois (08.12.1949), foi fundada a Rádio Borborema – hoje “Clu-
be”, graças o arrojo do jornalista paraibano Assis Chateaubri-
and; nascia em 1950 (dia 24 de agosto) a Rádio Caturité, perten-
cente a Diocese de Campina Grande. Todas AM. Já as rádios FM
vieram depois: Campina Grande FM (1978); Correio FM (1983) e
Panorâmica (1991).

2 Detalhes da Tarde da Elegância
 Algumas modificações necessárias na Tarde da Elegância 2009

– a festa em torno dos nossos 37 anos de colunismo social! –
A data passou a ser 19 de março. Problema o seguinte: a
coleção outono-inverno da boutique Tok Special, da empre-
sária Socorro Melo – que fará deslumbrante desfile durante
a tarde – somente chegará após o dia 10. Um pequeno atra-
so.

 A Tarde da Elegância 2009 acontecerá este ano no fashion-
mail do shopping “Luiza Motta”, com arranjos de mesa as-
sinados a quatro mãos: Rui Sales e Marco Paulino. O buffet
da Fresh Cake. O bolo comemorativo será da “Campinen-
se”, dos queridos amigos Edvaldo e Graça Costa Souza. A
parte musical, sob o comando de Alex Magno e seus tecla-
dos.

2 Fred Moura
Nídia Moura Fernandes, estilista de saudosa memória, ícone no

mundo da elegância da cidade. Há dez anos partiu para uma
nova dimensão! – Encontrei com seu filho, o arquiteto Fred Moura
Fernandes – que tem destacada atuação na Universidade Esta-
dual da Paraíba, é nome ligado a religiosidade católica, fazendo
parte da liturgia da Catedral de Nossa Senhora da Conceição.
Um prazer revelou.

2 Baile a Fantasia
Maristela Bezerra já está em plena organização do Baile a Fantasia,

que todos os anos ela realiza em sua casa do Santo Antônio,
reunindo os familiares e grupo de amigos. Eu tive o prazer de ir
já a alguns e posso garantir: é um arraso! Na terça-feira gorda
de carnaval, portanto, estaremos todos lá, condicionados a pas-
sar por banhos d’água, maisena e coloral – e, também, chuvas
de confetes e serpentinas.

2 Vips & Tops
 A empresária Valéria Valen-

ça com os filhos Duda e Edla
fazem as malas e vão pas-
sar os feriados do carnaval
na casa de praia, na Baia da
Traição.

 Aliás, Valéria está de novo e
bonito corte de cabelo. Nena
Dantas foi a responsável
pelo novo visual da festeja-
da empresária. Valéria
anuncia para os dias 20, 21
e 22 de março a excursão
para o Festverão, em Recife,
pela Aerovias.

 Hoje é dia de parabenizar a
primeira-dama do Lions
Clube Centro – Maria José
Mineiro, que estreia idade
nova. Ela e Abraão aca-
bam de retornar de tem-
porada pela Nova Zelân-
dia.

 A Exposição de Orquídeas,
anualmente realizada na
praça de eventos do shop-
ping Luiza Mota, acontece-
rá no iniciozinho de março.
Um evento da maior beleza
e que é visitado por grande
número de pessoas da cida-
de e região.

 Última terça-feira fomos jan-
tar com o casal Eliane e Flá-
vio José Ferreira, em sua
aprazível vivenda da Pal-
meira. Era comemorado os
10 anos de vida conjugal do
querido casal.

2 Curso de Espanhol
Aliás, deixe eu dizer mais! – Maristela Bezerra faz parte da primei-

ra turma de concluintes do Curso de Espanhol – ministrado
pelo Anglo Brazilian Institute Ltda e a festa de formatura será
no fim do ano. Foram três anos e meio dedicados ao idioma
ibero, com o qual ela estará capacitada a lecionar em qualquer
colégio ou educandário. Maristela é o máximo!

2 Semana Santa
A empresa de turismo “Aerovias” já está lançando pacote para

Nova Jerusalém – Pernambuco, no  período da Semana Santa. É
propósito da empresária Valéria Valença formar um grupo de
mulheres da Terceira Idade, para uma excursão na terça-feira
santa. Uma ótima idéia, aliás. Já um grupo jovem a Aerovias
levará na quinta-feira santa. Tem sido grande a procura e as
reservas.

2 Parabéns
A empresária Magna Correia Ramos, esposa do engenheiro e pro-

fessor universitário Alberto Ramos, teve carinhosa comemora-
ção do seu aniversário, última terça-feira. Além dos familiares,
grupo íntimo de amigos. Coquetel, delicioso jantar e ainda bolo
comemorativo, com todos cantando o parabéns pra você.

Casal Horácio (Kalina) Ribeiro com as médicas Clara Nóbrega e Tereza Nascimento,
na noite serrana Em ritmo de elegância: Paulo e Estela Donato com o colunista Hermano José

Nos salões da L’Amelie – Lúcia de Fátima Lira e sua mãe Terezinha Gusmão
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Se liga!

Funesc  3211-6280 Mag Shopping  3246-9200 Shopping Tambiá  3214-4000 Shopping Iguatemi
 3337-6000 Shopping Sul  3235-5585 Shopping Manaíra (Box)  3246-3188 Sesc - Campina Grande
 3337-1942 Sesc - João Pessoa  3208-3158 Teatro Lima Penante  3221-5835 Teatro Ednaldo do

Egypto  3247-1449 Teatro Severino Cabral  3341-6538 Bar dos Artistas  3241-4148 Galeria Archidy
Picado  3211-6224 Casa do Cantador  3337-4646
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2 O que é que todos vi-
ram e ninguém verá de
novo? Qual a diferença
entre o chope e o amor?
O que separa você e eu?
Há 60 anos no mercado
de passatempos,  a
Ediouro lança pelo selo
Coquetel ‘O que é, o que
é?’, um livro com mais
de 300 charadas e de-
senhos, capazes de in-
trigar, provocar e di-
vertir.
"O livro é diversão ga-
rantida para todas as
idades, especialmente
para as crianças e jo-
vens que ainda não têm
o hábito de ´matar´
charadas. Quem não

Áries (21/03 a 20/04)  - Hoje
você estará mais voltado para
dentro de si, repensando algumas
possibilidades românticas e
profissionais. Propostas não
faltam, mas você sabe que não
pode dar nenhum passo errado.
Você está ainda mais sensato e
sem nenhuma vontade de errar.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  Hoje
você estará mais voltado para suas
relações e reavaliando sua maneira
de se relacionar. Você deve prestar
atenção a certa dependência que
você tem de algumas pessoas e
entender o porque.  Cuidado
apenas para não pensar demais e
deixar as oportunidades passarem.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Muitas
coisas do passado voltam a fazer
parte de sua vida até que decida a
dar uma solução definitiva. Plutão
pede ponderação, sensatez, reflexão,
mas acima de tudo entrega para a
morte do que não faz mais sentido.
Abra as portas para que o novo
possa entrar.

Libra (21/09 a 20/10) - Procure
colocar suas leituras em ordem no dia
de hoje. Organize tudo o que for
necessário para incrementar sua
mente. Separe textos, artigos,
matérias e livros interessantes, pois
com isso você poderá dar grandes
passos adiante. Algumas mudanças já
estão acontecendo.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -
Hoje você estará com sua energia meio
baixa, mas não se preocupe, essa
sensação é passageira. Se puder
respeite esse estado não fazendo nada
que exija muito esforço físico ou
mental. Procure meditar, trabalhar
moderadamente e se for possível,
relaxar. Suas finanças continuam em
ótima fase.

Virgem (21/08 a 20/09) - Hoje o
dia está ótimo para ficar em sua
casa que estará mais aconchegante
do que nunca. Se puder leve todo
trabalho para casa e fique lá,
quietinho. Ele vai render muito
mais. Estará mais próximo de seu
coração e de suas reais
necessidades.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Hoje
você estará com sua energia meio
baixa, mas não se preocupe, essa
sensação é passageira. Se puder
respeite esse estado não fazendo
nada que exija muito esforço físico
ou mental. Procure meditar,
trabalhar moderadamente e se for
possível, relaxar.

Peixes (20/02 a 20/03) -  A fase
não é de toda má, se você perceber o
que está acontecendo dentro e não
fora de você. Caso sinta certa
angústia, procure entender a origem.
Assuma sua responsabilidade em
cada questão sem se fazer de vítima.
Procure minimizar essa energia
através do trabalho. Quanto mais
produzir, melhor.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Hoje você
estará mais voltado para dentro de si,
repensando algumas possibilidades
românticas e profissionais. Propostas
não faltam, mas você sabe que não
pode dar nenhum passo errado. Você
está ainda mais sensato e sem
nenhuma vontade de errar. Cuidado
apenas para não pensar demais.

Leão (21/07 a 20/08) - Você deve
abrir seu coração para que um novo
amor possa entrar. Você se queixa que
está só, no entanto não consegue
baixar a guarda, as defesas. Deixe o
passado para trás e aventure-se mais
na vida. O Universo está dando uma
chance de ouro a você. Abra seus
braços, olhos, ouvidos e coração.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Caso
sinta certa flutuação em sua
segurança especialmente no que diz
respeito às suas finanças, não se
preocupe. Anote todos os seus gastos
e não deixe a crise pegar você. É só se
organizar um pouco mais. Afinal
escorpião, a vida matéria nunca foi um
ponto de dificuldades em sua vida.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Mas
que fase, hein Aquário? Procure
aproveitar esta maravilhosa fase até
para entender melhor o seu papel
neste planeta. Não se deixe levar pela
velocidade do movimento sem se
aperceber do que existe por trás de
tudo. Aprofunde-se no significado.
Não desperdice energia em problemas
passageiros.

2 CINEMA
MADAGASCAR 2 - A GRANDE
ESCAPADA - Cens. Livre. Anima-
ção. Direção:    Eric Darnell / Tom

McGrath. Campina 3 - 14h50.

SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens. Co-
média. Direção: Daniel Filho. Box 8 -
13h40/16h/18h/21h35. Tambiá 2 -
14h20/16h20/18h20/20h20. Campi-
na 2 - 14h40/16h40/18h40/20h40.

O CURIOSO CASO DE BENJAMIN
BUTTON. Cens. 12 anos. Drama.
Direção: David Fincher. Box 8 -
18h15. Campina 3 (Leg) -17h30/

20h30.

UM FAZ DE CONTA QUE ACONTE-

CE. Cens. Livre. Aventura. Direção:

Adam Shankman. Box 2 (Dub)-

13h. Tambiá 3 - 14h/16h/18h/20h.

SIM SENHOR. Cens. 14

anos.Comédia. Direção: Peyton

Reed. Box 6 - 14h25/16h40/18h55/

21h10. Campina 1 (Dub) - 14h30/

16h30/18h30/20h30.

 VERÔNICA. Cens. 12 anos.Ação.

Direção:Maurício Farias. Box 8 -

14h10. Tambiá 1 - 17h/18h40/

20h20.

O LEITOR. Cens. 16 anos.Drama/

Romance. Direção: Stephen Daldry.

Box 4 - 21h20.

NOIVAS EM GUERRA. Cens. 10

anos. Comédia Romântica. Direção:

Gary Winick. Box 7 - 13h15 (exceto

sábado e domingo)/15h15/17h15 /

19h15/21h15. Tambiá 4 (Leg) -

14h10/16h10/18h10/20h10.

BARRY E A BANDA DAS MINHO-

CAS. Cens. Livre. Animação. Dire-

ção: Thomas Borch Nielsen. Box 7

(Dub)- 13h15 (sábado e domingo).

COLEGIAIS EM APUROS. Cens.

Livre. Comédia. Direção: Deb Hagan.

Campina 4 (Leg) - 15h/19h.

FATAL. Cens. Livre. Drama. Dire-

ção: Isabel Coixet. Campina 4

(Leg) - 17h/21h.

BATMAN - O CAVALEIRO  DAS

TREVAS. Cens. Livre. Aventura.

Direção:  Christopher Nolan. Tambiá

1 (Dub) - 14h20. Campina 3 (Leg) -

14h50.

2 ESTREIA
SEXTA-FEIRA 13. Cens. 18. Ter-
ror. Direção: Marcus Nispel. Box 2
- 15h10/17h20/19h30/21h40.
Tambiá 5 (Leg)- 14h30/16h30/
18h30/20h30.

OPERAÇÃO VALQUÍRIA - Cens.
14. Suspense. Direção: Bryan Sin-
ger. Box 5 - 13h30/16h10/18h50/
21h30. Tambiá 6 (Leg) - 13h40/
16h/18h20/20h40.

O LUTADOR - Cens. 14. Drama.
Direção:  Darren Aronofsky. Box 3 -
16h35/19h/21h25.

CORALINE E O MUNDO SECRETO -

Cens. Livre  Animação. Direção:  Henry

Selick . Box 4 - 14h20/16h50/19h10.

2 MÚSICA

APENAS ÀS SEXTAS-FEIRAS - A

banda Néctar do Groove se apresenta às

sextas-feiras no restaurante Sagarana, a

partir das 20h30. O repertório traz uma

mistura de jazz, funk, afrobeat apoiada

nas fortes raízes da música nordestina.

O couvert artístico custa R$ 4.

2 EXPOSIÇÃO

AGENDA DE EXPOSIÇÃO - projeto

desenvolvido pelo Sesc Comércio JP

e a mostra na Área de Lazer da insti-

tuiçaõ. O público pode conferir 15

obras de artistas diversos. A visitação

é aberta ao público em geral até o dia

27 deste mês, no horário das 8h às

19h, de segunda a sexta-feira.

"Cartas/Trajetos" - mostra reunirá obras

de 12 artistas visuais contemporâneos

oriundos de seis estados brasileiros

(Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba,

Pernambuco e Rio de Janeiro), na Usina

Cultural Energisa situada na avenida

Juarez Távora, 243 - Torre, em João

Pessoa. Gratuita ao público, a exposição

fica em cartaz até 31 de março.

2Conferência - O professor de Filoso-

fia José Trindade Santos será o confe-

rencista da próxima edição do Café

Filosófico, abordando o tema ‘O que é a

educação’ . O evento será no dia 28

deste mês, às 17h, no auditório do

Zarinha Centro de Cultura, na Avenida

Nego, 140, em Tambaú. A entrada é

gratuita, mas é necessário fazer reserva

antecipada.

DESTAQUE

Livro de charadas para crianças

conseguir advinhar,
poderá conferir a res-
posta e depois passar a
brincadeira adiante!",
observa Vânia Tavares,
diretora executiva da
Coquetel/Ediouro.
Além de proporcionar
momentos de lazer em
família ou entre ami-
gos, ‘O que é, o que é?’ é
um livro ideal  para
aguçar o raciocínio e
manter o cérebro em
atividade - um parcei-
ro perfeito para quem
busca diversão com
qualidade. Está à ven-
da em bancas e livrari-
as de todo o país, ao
preço de R$ 12,90.

Ficha técnica:
TÍTULO: "O que é, o que é?"
EDITORA: Ediouro/Coquetel
LANÇAMENTO: fevereiro/
2009
PÁGINAS: 148
PAPEL CAPA: Couchê Brilho
230 gr (Verniz UV Frente)
PREÇO: R$ 12,90
PÚBLICO ALVO: Infantil e
PRÉ-ADOLESCENTE: 10 a 15
anos.

SERVIÇO#
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Editora Prumo lança novo livro sobre líder religioso e
psicólogo inovador, Paul Ekman, cujo trabalho ajudou
a definir a ciência das emoções

REFLEXÕES
de Dalai Lama

Editora Prumo lança,
este mês, o título Cons-
ciência emocional -

Vencendo os obstáculos em
busca do equilíbrio emocional e
da compaixão, um diálogo emo-
cionante entre dois importan-
tes pensadores contemporâne-
os – Dalai Lama e Paul Ekman,
psicólogo inovador, cujo traba-
lho ajudou a definir a ciência das
emoções. A obra é apresentada
por Daniel Goleman outro gran-
de escritor e psicólogo norte-
americano, pesquisador das
emoções humanas.

O livro leva o leitor a parti-
lhar das reflexões feitas duran-
te encontros dos dois pensado-
res, realizados a partir de 2006,
sobre temas como ciência e es-
piritualidade, os laços entre o
Oriente e o Ocidente, bem como

a natureza e a qualidade da nos-
sa vida emocional. Eles tentam
responder a questões centrais
da experiência emocional huma-
na, como: Quais são as origens
do ódio e da compaixão? Deve-
se ter compaixão por um tortu-
rador? Isso seria biologicamen-
te possível? Qual a diferença
entre raiva, ressentimento e
ódio? Como reconhecer e evitar
cada um deles? De onde surgem
esses sentimentos e que malefí-
cios eles podem nos causar?

“Aplicando diferentes pers-
pectivas – a oriental e a ociden-
tal, a espiritual e a científica, o
budismo e a psicologia –, Dalai
Lama e eu procuramos esclare-
cer essas contradições e ilumi-
nar alguns caminhos que pos-
sam levar uma vida emocional
equilibrada e ao sentimento de

Tenzin Gyatso, Sua Santidade o Dalai Lama, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em
1989. É líder espiritual e de governo do povo tibetano, autor de A arte da
felicidade, entre vários livros. Vive exilado em Dharamsala, Índia.
Paul Ekman é psicólogo, mundialmente reconhecido por seu trabalho sobre as
expressões faciais e as emoções. Considerado um dos 100 nomes da
psicologia do século XXI, é professor emérito da Escola de Medicina da
Universidade da Califórnia, em São Francisco. É autor de mais de 14 livros, além
de inúmeros ensaios. Mora no norte da Califórnia com a esposa.

PERFIL DO AUTOR #

Novo filme
Sexta-feira
13 terá
sequência

compaixão capaz de se disse-
minar pelo planeta”, afirma Ek-
man no prefácio da obra.

Ao acompanhar o diálogo
animado e desafiador, a intera-
ção dos autores e os comentá-
rios sobre as conclusões levan-
tadas, o leitor é levado a uma
viagem transformadora, que
incentiva profunda meditação
e compreensão das emoções.
Uma viagem em busca de equi-
líbrio entre o ponto de vista ci-
entífico e o espiritual.

“Apesar de nossas diferenças,
descobrimos um importante de-
nominador comum em nossos
pontos de vista. Temos em co-
mum o compromisso de tentar
diminuir o sofrimento huma-
no, uma intensa curiosida-
de e a convicção de que
poderíamos aprender
um com o outro”, afir-
ma Ekman em sua in-
trodução sobre a
obra. Segundo ele, as
conversas apresen-
tadas são “um des-
dobramento do
que se tornou
uma intensa
amizade ao
longo das
quase 40 ho-
ras que pas-
samos explo-
rando essas
questões”.

Líder religioso Dalai
Lama pondera sobre

ciência e espiritualidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Depois de um fim de semana
de abertura arrecadando 40 mi-
lhões de dólares só nos EUA, isso
era óbvio, mas noticiaremos as-
sim mesmo: o novo filme Sexta-
Feira 13 iniciará uma nova série.

O produtor Brad Fuller di-
vulgou em seu blog que ele já
pretendia fazer uma sequên-
cia, mas que agora tem certeza
de que ela ocorrerá: “Minha
primeira ligação nesta terça foi
para todos os que participaram
do filme para convidá-los a

participar do próximo. Já falei
com Derek Mears (que inter-
pretou Jason) e nós queremos
trabalhar juntos novamente,
o que praticamente garante
que ele retornará ao papel.
Também sei quem eu quero que
faça os roteiros e conversarei
com ele assim que possível.
Vocês podem esperar novida-
des Muito em breve”.

O recém lançado novo Sexta-
Feira 13 conta com direção de
Marcus Nispel e com roteiros
de Damian Shannon e Mark
Swift, a mesma dupla respon-
sável por escrever Freddy vs.
Jason.

No elenco estão também Da-
nielle Panabaker, Nana Visitor,
Jonathan Sadowski, Travis van
Winkle e Aaron Yoo.
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os
melhores
brasileiros

2° Los Angeles Brazilian Film
Festival anuncia filmes e
profissionais indicados ao
prêmio, assim como o show
de Montserrat no pré-evento,
dia 11 de março

Festival de cinema indica

altando menos de um mês para a
noite de abertura do 2º Los Ange-
les Brazilian Film Festival, a orga-

nização do evento anuncia os filmes e os
profissionais que irão concorrer aos prê-
mios de o melhor filme longa-metragem,
melhor ator e atriz, melhor roteiro, me-
lhor fotografia e melhor direção de longa-
metragem, escolhidos pelo júri oficial, e o
melhor documentário, melhor curta-me-
tragem e melhor curta-metragem de ani-
mação, indicados pelo júri popular. Tam-
bém foi confirmada a presença da cantora
Montserrat na noite do pré-evento, dia 11
de março, que apresenta uma mistura de
estilos no show ‘Boleros com Bossa’.

Os indicados ao Prêmio de Melhor Lon-
ga-Metragem (Júri Oficial) foram os fil-
mes: ‘Bela Noite para Voar’ – de Zelito
Viana; ‘Se Nada Mais Der Certo’ – de José
Eduardo Belmonte; ‘A Festa da Menina
Morta’ – de Matheus Nachtergaele; ‘Os
Desafinados – de Walter Lima Jr.; ‘Or-
questra dos Meninos’ – de Paulo Thiago;
‘Feliz Natal’ – de Selton Mello; ‘O Signo
da Cidade’ – de Carlos Alberto Riccelli;
‘Esses Moços’ – de José Araripe Jr.; ‘A Guer-

ra dos Rocha’ – de Jorge Fernando; ‘Meu
Nome Não é Johnny’ – de Mauro Lima.

Os indicados ao Prêmio de Melhor Fo-
tografia (Júri Oficial) foram: ‘Bela Noite
para Voar’ - Alziro Barbosa; ‘Feliz Natal’ -
Lula Carvalho; ‘Se Nada Mais der Certo’ -
André Lavenère; ‘A Festa da Menina Mor-
ta’ - Lula Carvalho; ‘Guerra dos Rochas’ -
Paulo Souza; ‘Esses Moços’ - Hamilton Oli-
veira; ‘Meu Nome Não é Johnny’ - Uli Bur-
tin; ‘Orquestra dos Meninos’ - Guy Gon-
çalves; ‘Os Desafinados’ - Pedro Farkas; ‘O
Signo da Cidade’ - Marcelo Trotta.

De acordo com a Assessoria de Imprensa
do evento, os indicados ao Prêmio de Me-
lhor Roteiro (Júri Oficial) foram os seguin-
tes: ‘Bela Noite para Voar’ - Zelito Viana;
‘Feliz Natal’ - Selton Mello e Marcelo Vindi-
catto; ‘Se Nada Mais Der Certo’ - José Eduar-
do Belmonte e Luis Carlos Pacca; ‘A Festa
da Menina Morta’ - Matheus Nachtergale e
Hilton Lacerda; ‘A Guerra dos Rocha’ - Ma-
ria Carmem Barbosa e Carol Castro; ‘Esses
Moços’ - José Araripe Jr, co roteiristas - Hil-
ton Lacerda Ricardo Soares e Vitor Masca-
renhas; ‘Meu Nome Não é Johnny’ - Mauro
Lima e Mariza Leão; ‘Orquestra dos Meni-
nos’ - Melaine Dimantas, Graciela Maglie e
Paulo Thiago; ‘Os Desafinados’ - Walter
Lima Jr e Suzana Macedo e ‘O Signo da Ci-
dade’ - Bruna Lombardi.

Na lista dos indicados ao Prêmio de Me-
lhor Ator (Júri Oficial) estão concorrendo
Murilo Rosa (Mozart) - ‘Orquestra dos
Meninos’; Daniel Oliveira (Santinho) - ‘A
Festa da Menina Morta’; Ary Fontoura

(Dina Rocha) - ‘A Guerra dos Rochas’; José
de Abreu (Juscelino Kubitschek) - ‘Bela
Noite Para Voar’; Leonardo Medeiros (Caio)
- ‘Feliz Natal’; Selton Mello (João Guilher-
me Estrella ‘Johnny’) -  ‘Meu Nome Não É
Johnny’; Rodrigo Santoro (Joaquim) – ‘Os
Desafinados’; Juca de Oliveira (Aníbal) – ‘O
Signo da Cidade’; Paulo Betti (Paulo Rober-
to) - ‘Casa da Mãe Joana’; Cauã Reymond
(Leo) - ‘Se Nada Mais Der Certo’; Inaldo San-
tana (Demostenes) - ‘Esses Moços’.

Para as mulheres, o Prêmio de Melhor
Atriz (Júri Oficial) estão cotadas: Caroli-
ne Abras (Marcin) - ‘Se Nada Mais Der
Certo’; Darlene Gloria (Mércia) - ‘Feliz
Natal’; Cléo Pires (Sofia) - ‘Meu Nome Não
É Johnny’; Claudia Abreu (Glória) - ‘Os
Desafinados’; Priscila Fantin (Creuza)-
‘Orquestra Dos Meninos’; Bruna Lombar-
di (Teca) - ‘O Signo Da Cidade’; Mariana
Ximenes (Princesa) - ‘Bela Noite Para

Voar’; Dira Paes (Diana) – ‘A Festa da Me-
nina Morta’.

Na categoria Melhor Documentário (Júri
Popular) os indicados são: ‘Anabazys’ – de
Paloma Rocha e Joel Pizzini; ‘Titãs, a Vida
até Parece uma Festa’ – de Branco Mello e
Oscar Rodrigues Alves; ‘Favela On Blast’ –
de Leandro HBL e Wesley Pentz; ‘Samba
Riachão’ – de Jorge Alfredo; ‘Contratempo’ –
de Malu Mader e Mini Kerti; ‘Waldick, Sem-
pre no meu Coração’ – de Patrícia Pillar.

Os indicados ao Prêmio de Melhor Cur-
ta-Metragem (Júri Popular): ‘Se não Fosse o
Onofre... ‘– de Erika Mader; ‘Perto de Qual-
quer Lugar’ – de Mariana Bastos; ‘Simbo-
logia de um Crime’ – de Marcus D’artagnam
e Rodrigo Lombardi; ‘Na Madrugada’ – de
Duda Gorter; ‘Quarto 38’ - de Thomas Hale;
‘A Cauda do Dinossauro’ – de Francisco Gar-
cia; ‘A Maldita’ - de Tetê Matos; ‘Eu Escrevo
Torto com Linhas Tortas’ – de Igor Spacek e
Ivan Spacek; ‘Os Filmes que não fiz’ - de
Gilberto Scarpa; ‘Amanda e Monik’ – de
André da Costa Pinto; ‘Além do que se vê’ –
de Marcello Sampaio;  ‘Samparkour’ - de
Wiliand Pinsdorf; ‘Quando o Vento Sopra’
– de Petrus Cariry; ‘Dez Centavos’ – de Cé-
sar Fernando de Oliveira; ‘E aí, Irmão?’ – de
Pedro Martins; ‘Catálogo das Meninas’ –
de Caó Alves; ‘Hansen Bahia’ – de Joel de
Almeida; ‘Meio Poeta’ – de Caco Monteiro;
‘O Corneteiro Lopes’ – de Lázaro Faria; ‘Ver-
melho Rubro do Céu da Boca’ – de Sofia
Federico; ‘Oriki’ – de Jorge Alfredo e Moisés
Augusto e ‘O Anjo Daltônico’ – de Fábio
Rocha.

#
A cantora Montserrat, nascida
na Espanha e radicada no
Brasil, estará presente à noite
do pré-evento, dia 11 de
março,  e apresenta o show
‘Boleros com Bossa’
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“Paraíba, terra amada”

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ  09.123.654/0001-87
AVISO AOS ACIONISTAS

DIREITO DE PREFERÊNCIA
Ficam os senhores acionistas comunicados que em decorrência do aumento de

capital subscrito e integralizado pelo acionista controlador Governo do Estado da Paraíba,
em 05/02/2009, calculado com base no valor patrimonial da ação desta companhia em 31/
12/2008, foi concedido aos demais acionistas, conforme disposto no artigo 171 da Lei 6.404/
76, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, o direito de prefe-
rência para adquirir ações do capital social da CAGEPA, na proporção do capital de que
é possuidor e nas mesmas condições do acionista controlador acima mencionado.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2009
Francisco de Assis Quintans

Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária Eletiva da Federação
Paraibana de Judô.

O Presidente da Federação Paraibana de Judô, no uso de suas atribuições confe-
ridas pelos art. 18, parágrafo 1ª e art. 29, Incisos I e II do Estatuto da Federação Paraibana
de Judô, convoca as Entidades de Prática Desportiva que lhe são Filiadas nos termos do
art. 8°, para participarem da Assembléia Geral Ordinária Eletiva, que será realizada no dia
13 de março de 2009, às 10h00min horas, tendo como local o auditório do Colégio Marista
Pio X, com endereço na Praça da Independência, 150, Centro, com a seguinte ordem do dia:
1. Apresentação dos Relatórios Técnicos e Administrativos referentes ao exercício de
2008; 2. Apresentação, discussão e votação do Parecer do Conselho Fiscal referente às
contas do exercício de 2008; 3. Eleição do Presidente, Vice-Presidentes e Membros Efe-
tivos e Suplentes do Conselho Fiscal e deliberação sobre a data da posse dos eleitos.

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2009.

SIMBALDO DE ALMEIDA PESSOA
PRESIDENTE - FEPAJU

OBSERVAÇÕES:

01- Para se candidatar o interessado deverá apresentar chapa completa composta
por:

· Um Presidente;
· Dois Vice-Presidentes; e,
· Três membros efetivos e três suplentes para o Conselho Fiscal.
· OBS: Todos os membros da chapa deverão ser brasileiros e maiores de 18 anos.

02 - A inscrição de chapas deverá ser apresentada por pelo menos uma Filiada em
pleno gozo de seus direitos Estatutários até vinte dias antes da data marcada para a
Assembléia Geral Ordinária em que se dará a eleição, através de ofício firmado por todos
os integrantes da chapa, indicando o cargo a ser preenchido.

03 - As Assembléias Gerais para eleição dos poderes da FEPAJU não poderão ser
presididas por integrantes de chapas inscritas.

Somente terão direito a voto nas Assembléias Gerais as Filiadas que:
· Contem, no mínimo, com um ano de filiação;
· Tenham participado pelo menos de um campeonato oficial da FEPAJU em cada

classe de idade no ano anterior ao da realização da Assembléia Geral;
· Não possuam débitos financeiros para com a FEPAJU;
· Estar em dia com suas obrigações perante este Estatuto.

    Simbaldo de Almeida Pessoa
   Presidente da Federação Paraibana de Judô

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.: ACADEMIA GINAGUA CEN-
TER
CPF/CNPJ....: 024503336/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  181,00
Cedente.....: MONTEL MONTEIRO MATERI-
AIS DE CONSTR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 009443
Responsavel.: ANA STELA PRIM ANDR
LANCHONET
CPF/CNPJ....: 133181104-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  414,06
Cedente.....: TELECOM NET S/A LOG. DIGI-
TAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 006739
Responsavel.: ANA STELA PRIM ANDR
LANCHONET
CPF/CNPJ....: 133181104-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  222,02
Cedente.....: TELECOM NET S/A LOG. DIGI-
TAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 007641
Responsavel.: AUCOPI OPIADORA E SER-
VICOS GRAFICOS
CPF/CNPJ....: 009112010/0001-93
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  258,00
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010760
Responsavel.: CARLA ISMENIA MOURA
MATIAS
CPF/CNPJ....: 008380858/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  300,17
Cedente.....: BRASPRESS TRANSPORTES
URGENTES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010863
Responsavel.: CICERA MARIA BRITO AL-
VES
CPF/CNPJ....: 085552614-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   27,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010497
Responsavel.: COELHO FARMA P. FARMA-
CEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007207981/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   48,40
Cedente.....: AMERICAN FARMA DIST FAR-
MACEUTICA LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010787
Responsavel.: EMERSON FONSECA TAO-
ZINHO
CPF/CNPJ....: 026947774-81
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  131,57
Cedente.....: MORADA INCORPORACAO
LTDA
Apresentante: MORADA INCORPORACAO
LTDA
Protocolo...: 2009 - 009393
Responsavel.: EMERSON FONSECA TAO-
ZINHO
CPF/CNPJ....: 026947774-81
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  132,16
Cedente.....: MORADA INCORPORACAO
LTDA
Apresentante: MORADA INCORPORACAO
LTDA
Protocolo...: 2009 - 009394
Responsavel.: IGREJA MUNDIAL DO PODER
DA FE
CPF/CNPJ....: 008978463/0001-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$1.200,00
Cedente.....: ALEX ROBERIO DA COSTA
FILHO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010273
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  305,00
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010211
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  282,00
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010212
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  322,00
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010216
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  285,00

Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010225
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  275,70
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010231
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  275,70
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010232
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  284,00
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010235
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  284,00
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010236
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  284,00
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010237
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  285,50
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010238
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  285,50
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010239
Responsavel.: INOVAR LOCACAO DISTRI-
BUICAO E
CPF/CNPJ....: 010214943/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  332,00
Cedente.....: CASA DA MANGUEIRA E CO-
NEXOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010240
Responsavel.: LIDIANE CAVALCANTI CHA-
VES DE ABRANT
CPF/CNPJ....: 006220111/0001-90
Titulo......: CHEQUE R$  971,67
Cedente.....: SOUZA CRUZ S/A
Apresentante: SOUZA CRUZ S/A
Protocolo...: 2009 - 010537
Responsavel.: LIDIANE CAVALCANTI CHA-
VES DE ABRANT
CPF/CNPJ....: 006220111/0001-90
Titulo......: CHEQUE R$  312,96
Cedente.....: SOUZA CRUZ S/A
Apresentante: SOUZA CRUZ S/A
Protocolo...: 2009 - 010538
Responsavel.: PAULO BONATES
CPF/CNPJ....: 952234444-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  980,32
Cedente.....: CAVALCANTE & DILORENZO
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010919
Responsavel.: RENATO S RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 006220266/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  920,00
Cedente.....: OTHIMA GESTAO FINANCEIRA
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 010713
Responsavel.: ROBERTO LUCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 603575414-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  174,90
Cedente.....: COSTAZUL IMOVEIS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 007142

Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 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, 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,  19/02/2009
----------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO

 - Titular -

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/2009

REGISTRO Nº 11108
Objeto: CONCLUSÃO DE ETAPA DO HOSPITAL DE TAPEROÁ/PB. Regime de

Execução Empreitada por Preço Unitário. Tipo Menor Preço. Valor R$ 100,00. Local: Rua
Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa - Paraíba. Fone (083) 3218-5275/
3218-5282. E-mail: CPLsuplan@suplan.pb.gov.br - Entrega das Propostas: 26 de março de
2009 às 14:30 horas.

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2009.
Advª. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2009.02.19.1

A  C.P.L do Município de Riacho dos Cavalos-PB torna
Público que no dia 06/03/2009 às 09:00 horas, estará recebendo documentos de

Habilitação e Propostas de Preços dos interessados em participar da Licitação na moda-
lidade Tomada de Preço de nº 2009.02.19.1,  que Objetiva a Construção de 24 (vinte e quatro)
casas, sendo: 04 (quatro) casas de 35,73m² , 09 (nove) casas de 37,18m², 06 (seis) casas
de 45,96m² e 05 (cinco) casas de 52,80m² que deverão ser construídas na Zona Urbana do
Município de Riacho dos Cavalos–PB. Maiores informações pelo  fone (83) 3449-1060.

Riacho dos Cavalos – PB, 19 de Fevereiro de 2009
AUDERI TEODORO DE SOUSA

Presidente da CPL

EIT-EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A – CNPJ/CPF Nº 08.402.620/0001-69, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 302/2009 em João Pessoa, 18 de fevereiro de 2009 – Prazo: 365 dias. Para a
atividade de: Lavra de Areia com uso de retroescavadeira no leito do Rio Paraíba. Processo
DNPM Nº 846.561/2008. No Leito do Rio Paraíba. Município: SALGADO DE SÃO FELIX – UF:
PB. Processo: 2009-000017/TEC/LI-0005.

POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.207.606/0015-72, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 253/2009 em João Pessoa, 10 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade
de: Comércio varejista de combustíveis – gasolina, álcool, óleo diesel e óleo lubrificante, GNV –
Gás Natural Veicular, GLP – Gás Liqüefeito de Petróleo, prestações de serviços de troca de óleo
lubrificante e loja de conveniência, na Rua: Empresário João Rodrigues Alves Nº 640 Cidade
Universitária. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2008-002533/TEC/LO-0606.

DJ COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO VERDEJANTE) – CNPJ/CPF Nº 03.061.134/0001-
00, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação nº 275/2009 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2009 – Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Comércio de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e
lubrificantes; loja de conveniência, na Rua Francisco Lopes de Almeida – Nº 1665 Municí-
pio: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2008-005423/TEC/LO-1302.

JAFER PEREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 041.771.504-87, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação
nº 303/2009 em João Pessoa, 18 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de:
Galpão Comercial, na – LOT. 05 – QD. C – LOT. João Paulo I / Av. X Município: CABEDELO
– UF: PB. Processo: 2009-000653/TEC/LO-0138.

COMUNICADO
A Empresa denominada WW BRASIL MINÉRIOS LTDA – CNPJ N°  05.589.778/0001-00,
Insc. Estadual n° 16.138.342-4, estabelecida na BR 230 KM 10,7, Jardim América, Cabe-
delo-PB, comunica que foi extravio o Livro de Termo de Ocorrência n° 01, autenticado no dia
17/07/2003, da referida empresa,  conforme Boletim de Ocorrência de 18.02.2009.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ  09.123.654/0001- 87

COMPANHIA ABERTA
CVM N. 01996-8

NIRE 25300002034

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembléia Gerais
Ordinárias, a ser realizada no dia 04/03/2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
sita na rua Feliciano Cirne, s/nº, nesta Capital, para na forma do inciso II do artigo 16 do
Estatuto Social, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Exame, discussão, e votação do relatório da Administração e das demonstrações
Financeiras referentes ao exercício de 2008;

2. Eleição de membros do Conselho de Administração para conclusão de mandato;
3. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação da remu-

neração dos mesmos;
João Pessoa, 12 de fevereiro de 2009.

Francisco de Assis Quintans
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada

na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Março de 2009,
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de
Telefonia Móvel Celular. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32711246. Email:
pmglicitacoes@voax.com.br

Site: guarabira.famup.com.br  (portal dos municípios - Guarabira)
Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2009

ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada

na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Março de 2009,
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Locação de veículos e trator
agrícola, destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.

Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br
Site: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios – Guarabira)

Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2009
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada

na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Março de 2009,
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Locação de veículos tipo
ônibus, destinados ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br

Site: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios – Guarabira)
Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2009

ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA
Presidente da Comissão
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“Paraíba, terra amada”

Maranhão assume o
Governo pela 3ª vez

Ex-senador assume o comando do Governo estadual por decisão do TSE e Cássio Cunha Lima recorre ao
Supremo Tribunal Federal. Luciano Cartaxo também toma posse e é o vice-governador do estado

ex-senador José Mara-
nhão (PMDB)  tomou pos-
se, ontem, pela terceira vez

no cargo de governador do Esta-
do da Paraíba, em sessão na As-
sembleia Legislativa da Paraíba,
na noite desta quarta-feira (18). Ele
renunciou ao cargo no Senado no
mesmo instante que chegava na
sede do Poder Legislativo, onde
uma comissão formada pelos de-
putados Rodrigo Soares (PT) e
Carlos Batinga (PSB) o conduzi-
ram até a Mesa Diretora. A sessão
foi conduzida pelo deputado Ri-
cardo Marcelo, presidente em
exercício da Assembleia.

O ato da Presidência da Assem-
bléia Legislativa acatou a decisão
do Tribunal Superior Eleitoral ,
através do ofício nº 717/2009-TSE,
recebido na última terça-feira (17),
via fax, às 23h53, comunicando
que a Corte deliberou no sentido
de que "assumirão os cargos de go-
vernador e vice-governador da
Paraíba o segundo colocado no
pleito de 2006 e o vice com ele re-
gistrado", bem como pela execu-
ção imediata da decisão tomada
ao fim da sessão do TSE que cas-
sou os mandatos do governador
Cássio Cunha Lima e do vice José
Lacerda Neto.

Advogados de Cássio entraram,
ontem mesmo, com recurso junto
ao Supremo Tribunal Federal.

A sessão foi aberta e os deputa-
dos cantaram em plenário o Hino
Nacional. A sessão contou com a
presença de diversas lideranças
políticas, entre elas os prefeitos de
João Pessoa, Ricardo Coutinho
(PSB), e de Veneziano Vital do
Rego (PMDB).

Durante quase toda a manhã,
deputados estaduais de todas as
bancadas negociaram um con-
senso para a convocação da ses-
são solene, que só poderia ocorrer
após a diplomação de Maranhão
e Cartaxo pelo Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), o
que aconteceu por volta das 11
horas.

 No uso de suas atribuições,
conferidas pelo artigo 13 e o arti-
go 188 da Resolução nº 469, de 28
de novembro de 1991 (Regimento
Interno da Assembleia Legislati-
va), Ricardo Marcelo fez a convo-
cação oficial a José Maranhão, a
Luciano Cartaxo e aos deputados
estaduais para estarem presentes
à sessão solene.

 O deputado Arthur Cunha
Lima, com a vacância dos cargos
de governador e vice, assumiu o
Poder Executivo interinamente,
até a posse do ex-senador José Ma-
ranhão e do ex-vereador Luciano
Cartaxo. Com a posse, todas as
decisões da Mesa-Diretora da As-
sembleia Legislativa foram trans-
feridas automaticamente para o
deputado Ricardo Marcelo, vice-
presidente da Mesa-Diretora.

O

Fazenda estuda fim da cobrança
do  PIS/Cofins sobre o trigo

O Ministério da Fazenda estuda uma
proposta para acabar com a cobrança
de PIS/Cofins sobre o trigo, disse o mi-
nistro de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Miguel Jorge. Ontem
pela manhã , ele esteve reunido com re-
presentantes da Associação Brasileira de
Trigo (Abtrigo). No encontro, eles tam-
bém pediram a extensão da isenção do
PIS/Cofins sobre o trigo, que terminou
em janeiro.

“Eles (Abtrigo) pediram que seja es-
tendido para este ano (a isenção da co-
brança de PIS/Cofins) ou mesmo a reti-
rada de uma vez desse imposto. A Fa-
zenda está trabalhando nisso e isso deve
ser discutido na reunião da Camex (Câ-
mara de Comércio Exterior).

Miguel Jorge também afirmou que há
a possibilidade de o país retirar a taxa
de 10% sobre a importação de trigo dos
Estados Unidos e do Canadá. Isto por-
que a Argentina – principal fornecedor
do cereal para o Brasil – deve ter quebra
da safra deste ano.

“Isso não chegou a ser discutido pela
Camex, mas está sendo discutido e há a

possibilidade”, disse o ministro, após
reunião com o presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer (PMDB-SP).
“Estamos preparando (a proposta de re-
dução da taxa de importação) para que
possamos apresentar isso na próxima
reunião da Camex, em março”.

A safra de trigo argentino deve cair de
16 milhões de toneladas, em 2008, para
menos de 9 milhões, em 2009. Como a
Argentina é o principal fornecedor do

grão para o mercado brasileiro, o país
precisará buscar novos parceiros.

PRODUTORES QUEREM REAJUSTE DE
25%

Um reajuste de 25% no preço mínimo
do trigo foi reivindicado ontem por re-
presentantes de cooperativas do Para-
ná e do Rio Grande do Sul ao ministro
da Agricultura, Reinhold Stephanes.
Além disso, eles pediram a manutenção
da Tarifa Externa Comum (TEC), de 10%,
para as importações do produto fora do
Mercosul.

Segundo o secretário de Agricultura
do Paraná, Valter Bianchinni, que tam-
bém esteve na reunião, o ministro sina-
lizou positivamente em relação à ma-
nutenção da TEC, até que haja necessi-
dade real de retirá-la.

“Os produtores não são contra a der-
rubada da TEC, mas deve ser feita no
momento certo, não agora. O país tem
estoque de cerca de 3 milhões de tonela-
das e deve ter que importar mais 3 mi-
lhões até o final da colheita, por volta de
outubro”, afirmou o secretário. Ele disse
que o ideal é que a tarifa para as importa-
ções seja mantida pelo menos até julho.

O novo preço mínimo pedido é de R$
600 por tonelada, enquanto o valor atu-
al é de R$ 480. Essa ação, segundo os re-
presentantes da cadeia produtiva, ga-
rantiria a comercialização do trigo após
a colheita.

Antes disso, os produtores pediram
R$ 2,5 bilhões em crédito para o custeio
da safra, que começa a ser plantada no
fim de março.

O Brasil consome 10,2 milhões de to-
neladas de trigo anualmente, enquanto
sua produção deve ser de 6 milhões de
toneladas nesta safra, mas foi de 4 mi-
lhões na passada e pouco mais de 2 mi-
lhões na anterior.

Para o presidente da Organização das
Cooperativas do Paraná (Ocepar), João
Paulo Koslovski, o país deve pensar em
produzir mais do que consome. “O Bra-
sil tem que exportar trigo. Temos poten-
cial para isso. Nosso trigo é de qualida-
de e tem mercado”.

Koslovski elogiou o Plano Nacional do
Trigo, lançado no ano passado pelo go-
verno para ampliar o volume produzi-
do no país. “Ele foi um dos grandes res-
ponsáveis pelo crescimento da produ-
ção. Amparou com recursos cerca de um
terço do volume produzido”, afirmou.
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 Miguel Jorge afirmou que o governo quer evitar aumentos de preços de derivados do trigo

#
O Brasil consome 10,2
milhões de toneladas de
trigo anualmente,
enquanto sua produção
deve ser de 6 milhões de
toneladas nesta safra


