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Governo do Estado vai retomar obras da Penitenciária Máxima de Cajazeiras P.7mais

Terminal rodoviário de João Pessoa registrou movimento
superior a 65 mil passageiros durante os festejos momescos.
A Operação Carnaval deflagrada pela PRF que terminou
a zero hora desta quinta-feira foi considerada tranquila.
Ontem, o fluxo de veículo deixando
o Litoral foi intenso. P.5

" TREZE X CAMPINENSE, NO AMIGÃO, E
SOUSA X NACIONAL, NO MARIZÃO, ABREM
HOJE AS SEMIFINAIS DO 1º TURNO  P.12

65 mil pessoas passam pelo
terminal rodoviário e trânsito
é intenso nas estradas

65 mil pessoas passam pelo
terminal rodoviário e trânsito
é intenso nas estradas
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CNBB lança Campanha
da Fraternidade com tema
sobre paz e segurança P.4
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A UNIÃO

ffUNinforme

Os direitos e interesse difusos e coletivos vêm, des-
de a edição da Lei da Ação Civil Pública, em 1985,
despertando intensos estudos sobre o meio ambiente
e os direitos do consumidor. A Editora Revista dos
Tribunais, uma das mais operosas do país, acaba de
lançar duas obras de real interesse para esses temas.
Trata-se de Direito Ambiental - Responsabilidade ci-
vil e proteção ao meio ambiente (Categoria: Direito
Ambiental - Autora: Patrícia Faga Iglecias Lemos - 2.ª
edição - 222 páginas - R$ 38,00).

A chamada "consciência ambiental" e o fortaleci-
mento de medidas globais para a proteção do meio
ambiente é resultado da percepção cada vez maior da
proximidade do esgotamento dos recursos que man-
têm a Terra. A presente obra faz uma abordagem dos
aspectos mais relevantes da tutela do meio ambiente
como direito fundamental do homem, analisando tan-
to a legislação brasileira como a estrangeira e, ainda,
as regras do Direito Ambiental Internacional. A puni-
ção pelos danos causados é examinada em profundi-
dade, com foco na responsabilidade civil objetiva,
abrangendo o estudo das excludentes, da cláusula de
não indenizar, do nexo causal, da irrelevância da cul-
pa. Entre os mecanismos de reação, além das medi-
das reparadoras, a ênfase é colocada na prevenção e
na educação ambiental.

A autora, Patrícia Faga Iglecias Lemos é doutora e
mestre em Direito pela USP; professora de Direito
Ambiental e de Direito Civil nos cursos de Gradua-
ção e Pós-Graduação do Centro Universitário das Fa-
culdades Metropolitanas Unidas - UniFMU; profes-
sora na Escola Superior da Advocacia da OAB-ESA;
membro da Associação dos Professores de Direito Am-
biental do Brasil - Aprodab; advogada e consultora
em São Paulo.

A outra obra lançada é "Ação Popular - Proteção do
erário, do patrimônio público, da moralidade admi-
nistrativa e do meio ambiente" (Autor: Rodolfo de
Camargo Mancuso - 6ª edição 2008 - 446 páginas - R$
89,00). O presente trabalho analisa a ação popular em
sua conotação predominantemente processual, sem
descurar, todavia, dos aspectos atinentes aos direitos
administrativo e constitucional que permeiam o tema.
A fim de facilitar ao leitor a localização e compreensão
do assunto desejado, a obra vem estruturada na se-
quência lógica de um processo de conhecimento que
se desenvolve num rito ordinário, correspondendo,
assim, à natureza processual da ação popular: elemen-
tos e condições a ação. Propositura e tramitação, sen-
tença, recurso, coisa julgada e execução (cumprimento
da sentença).

Buscando sempre esclarecer a matéria o melhor
possível, o autor identifica e enfrenta, com apoio
na doutrina e na jurisprudência, os aspectos mais
relevantes e polêmicos da ação popular. Rodolfo de
Camargo Mancuso é doutor em Direito pela USP,
onde obteve sua livre-docência, professor associa-
do junto ao Departamento de Direito Processual da
mesma Universidade e procurador do município
de São Paulo.

Direito ambiental x ação
popular

Dilma Rousseff fará visita
à Paraíba próximo dia oito
A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff,
estará em João Pessoa no próximo dia
oito de março. Dilma irá proferir
palestra no VI Encontro do Fórum de
Mulheres da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) – Em solidariedade às
Mulheres Árabes. Ela discorrerá sobre
“A Mulher no Poder”. O evento ocorrerá
no auditório do Centro de Tecnologia da
instituição e na Estação Ciência.

Areia Vermelha divulgada
Quando a maré baixa engole as águas
do mar na praia de Camboinha,
próxima a João Pessoa, cospe uma
pérola. A Ilha da Areia Vermelha, um
banco de areia de dois quilômetros de
extensão sobre uma formação de
corais, aparece quando o mar não está
alto e, por cerca de cinco horas, recebe
centenas de turistas. É assim que o
Portal Terra inicia reportagem destacan-
do os encantos de Areia Vermelha.

Proprietários de veículos
precisam estar atentos
Termina no próximo dia 28 o prazo para
que os proprietários dos veículos com
placa final 3 ou 4 paguem o IPVA 2009
com desconto de 10%, ou para a opção
pelo parcelamento do imposto em 3
vezes com o pagamento da primeira
parcela. Os boletos foram enviados pelos
Correios, mas quem não recebeu o
documento pode procurar o Detran, as
Casas da Cidadania ou emitir via internet.
O usuário que optar pelo parcelamento
do imposto pagará a primeira parcela até
28 deste mês, a segunda em 31 de
março e a última em 30 de abril.

Aposentados paraibanos
podem ser beneficiados
Mais de 5,5 mil aposentados e
pensionistas federais da Paraíba
poderão se beneficiar com a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), que
garantiu o direito de receberem a
Gratificação de Atividade de Seguridade

Social e do Trabalho, paga atualmente
apenas aos servidores da ativa. A
decisão, que beneficia inativos dos
setores de Saúde, Previdência,
Assistência Social, Trabalho e Funasa, é
retroativa a 1º de maio de 2004, mas
ainda cabe recurso, porém, será apenas
para prorrogar a sentença do STF. De
acordo com dados disponíveis no site
do Planejamento, cerca de 200 mil
inativos do país de um total de 613 mil
do poder Executivo serão beneficiados.

Excesso de velocidade
rende muitas autuações
Durante a Operação Carnaval 2009 da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas
rodovias paraibanas, cerca de 3.200
motoristas foram autuados por excesso
de velocidade, sendo uma média de
800 autuações/dia, informou Walter
Barbosa, assessor de Comunicação da
PRF. Segundo ele, apesar do grande
número de autuações, o feriado foi
considerado tranquilo.

Empregos em risco
ovos estudos econômicos afir-
mam que se o Brasil tiver, este
ano, crescimento abaixo de 3,5%,
em decorrência da crise interna-

cional, poderá ocorrer sério problema de
agravamento do desemprego. O quadro se
revela frustrante quando se constata que,
em 2007, foram criados 2,5 milhões de em-
pregos formais, apresentando aumento de
6,9% em relação a 2006, segundo registro
administrativo da Rais (Relação Anual de
Informações Sociais do Ministério do Tra-
balho e Emprego).

Até setembro de 2008, quando eclodiu a
crise, tinham sido criados mais de dois mi-
lhões de postos de trabalho em todo o País.
Embora o Brasil esteja bem mais prepara-
do para enfrentar sérios contratempos no
gênero, isso não quer dizer que se encon-
tre imune ou blindado contra eles.

A globalização econômica atingiu tal di-
mensão que gerou uma complexa interde-
pendência entre os mercados dos países. Do
mesmo modo como o País se beneficiou do
anterior crescimento mundial, tornou-se
agora exposto e vulnerável às consequên-

cias das presentes turbulências econômicas
globais.

Como se tem observado nos últimos anos,
mesmo em épocas normais, o desemprego
cresce neste período. Caso o crédito se tor-
ne escasso e caro, com prazos mais curtos,
isso acarretará insegurança entre os con-
sumidores em busca de financiamento, cau-
sando queda no consumo e ocasionando
impactos negativos na produção industri-
al. O chamado efeito dominó terminará
afetando a possibilidade de novos empre-
gos e trazendo inevitáveis prejuízos às re-
ceitas da União, dos estados e dos municí-
pios, impedindo, de modo sensível, uma
intervenção efetiva do poder público em
relação ao problema.

Neste contexto, é importante ressaltar a
necessidade de preservação e fortalecimen-
to do PAC, bem como a priorização de
obras e serviços públicos que gerem ocu-
pações e possam receber inversões rápidas,
sem esquecer a especial atenção a ser dedi-
cada às micro e pequenas empresas, ofere-
cendo-lhes maiores condições para o ade-
quado fluxo de seus negócios.

N

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

(RESPONDEM PELA EMPRESA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO)



José Raimundo de Lima
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DA PARAIBA

É natural do município de Areia-PB.
Ele é formado em Direito pela UFPB,
onde também fez o curso de
Pedagogia; foi promotor de Justiça e
ocupa hoje o cargo de procurador e
coordenador do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional. Há 22
anos preside a Federação Espírita da
Paraiba-FEPB.

CURRÍCULO

problemáticas vividas no
dia-a-dia da nossa socieda-
de. A exemplo dos temas: “A
juventude e seus desafios
atuais”, “Atendimento espi-
ritual na Casa espírita”,
“Obsessão e os transtornos
mentais”, “Atendimento fra-
terno e mediunidade: espa-
ços para Educação dos Sen-
timentos”, “A ciência do es-
pírito e questões atuais”, “A
ética da alteridade na pers-
pectiva espírita; Ansiedade,
neurose e depressão: os pro-
blemas da alma”, “Jesus e a
atualidade: superando desa-
fios do mundo contemporâ-
neo” e “O Espiritismo e sua
divulgação na mídia”. Então,
nós espíritas somente traba-
lhamos com temas que são
eminentes e de interesse so-
cial.

O espiritismo é uma religião?
Sim. O espiritismo é a única

religião que tem três aspectos,
que envolve o religioso, cien-
tifico e filosófico. Ou seja, o
espiritismo faz a ligação do
homem a Deus, por isso a nos-
sa conceituação ela passa pri-
meiro pelo tríplice aspecto.
Além disso, nós definimos
Deus como sendo a inteligên-
cia suprema, a causa primei-
ra de tudo e, a partir daí, qual-
quer que seja as considerações
filosóficas ou religiosas nós
estamos dentro. Portanto, não
separamos a religião do espi-
ritismo.

Qual o objetivo central da dou-
trina espírita?

O espiritismo é uma ciência
que trata da natureza, origem
e destino dos espíritos, bem
como de suas relações com o
mundo corporal, revelando
conceitos novos e mais apro-
fundados a respeito de Deus,
do Universo, dos Homens, dos
Espíritos e das Leis que regem
a vida.

O espiritismo acredita na imor-
talidade da alma?

Além de acreditar na imor-
talidade da alma o espiritis-
mo revela ainda o que somos,
de onde viemos, para onde va-
mos, qual o objetivo da nossa
existência e qual a razão da
dor e do sofrimento. Esses são
os motivos que tem contribuí-
do para o crescimento do espi-
ritismo, que vem ocorrendo
não somente no Brasil, bem
como na América, Europa e
em todos os lugares onde ele é
apresentado.

O espírita faz a pregação do
evangelho?

Ao longo destas nove déca-
das, a Federação Espírita vem
desenvolvendo a nobre tare-
fa diária de promover a assis-
tência ao próximo, em diver-

Com abordagem de temas volta-
dos para comportamentos, senti-
mentos e problemas da alma, a
federação realizou mais uma edi-
ção do  Encontro Espírita da Paraí-
ba (Enesp), no período do carna-
val. Qual a sua avaliação sobre o
evento?

Foi muito positivo. Esse
evento, que já ocorre acerca de
15 anos, se realiza em João
Pessoa e também em Campi-
na Grande. O evento tem
como objetivo possibilitar a
população uma maneira de
refletir sobre os problemas
atuais que afligem a socieda-
de como um todo.

Qual foi o tema central e qual a
programação desenvolvida no en-
contro desse ano?

Este ano o nosso tema cen-
tral foi “O Espiritismo na
Contemporaneidade”, que
abrange diversos tipos de te-
mas envolvendo diversas

O evento tem como objetivo possibilitar a
população uma maneira de refletir sobre os
problemas atuais que afligem a sociedade
como um todo”

“

Entidade destaca a
importância do retiro

Com o tema “O Espiritismo na Contemporaneidade”, federação realizou, com
sucesso, na Capital e Campina Grande, mais um retiro espiritual durante o carnaval

8PERGUNTAS
3

JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2009

 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Teresa Duarte
REPÓRTER

nquanto o carnaval
é comemorado em
festa para os foliões,

fiéis se reúnem e fazem
suas orações em momentos
de louvor. Os espíritas, por
exemplo, fazem momentos
de reflexões sobre os pro-
blemas que ocorrem no dia-
a-dia na sociedade atual.
Há cerca de 15 anos, a Fe-
deração Espírita Paraiba-
na promove o retiro espi-
ritual no período carnava-
lesco, em João Pessoa e
Campina Grande. Este ano
ele ocorreu sobre o tema “O
Espiritismo na Contempo-
raneidade”.  Segundo o pre-
sidente da Federação, José
Raimundo, este tema foi
escolhido, porque abrange
diversos problemas vivi-
dos no momento, a exem-
plo da questão das drogas,
desentendimentos familia-
res,  criminalidade, questão
do aborto, entre  outros. Na
entrevista a seguir, ele fala
sobre a realização do even-
to e revela que a Doutrina
Espírita define Deus como
sendo a inteligência supre-
ma, a causa primeira de
tudo.

E

sos aspectos, visando a evo-
lução do ser. Neste sentido, à
luz da mensagem do Cristo,
aplica tratamento espiritual,
além de esclarecer a impor-
tância da reforma íntima para
conquista de uma boa quali-
dade de vida. Para isso, mo-
biliza uma equipe com mais
100 tarefeiros, que se revezam
nas mais diversas atividades
doutrinárias.

Como é realizado o atendimento
espiritual na sede da Federação Es-
pírita Paraibana?

Para o público com necessi-
dades biopsicossocial e espi-
ritual, o Departamento de
Atendimento Espiritual ofere-
ce assistência em diversos ní-
veis: atendimento fraterno,
passe, educação dos senti-
mentos e evangelho no lar.
Trata-se de um serviço que
apóia, ajuda e esclarece todos
que buscam a casa espírita,
para uma orientação espiritual.
Na Federação Espírita, são man-
tidos três campos experimen-
tais neste sentido, abrangen-
do todas as atividades: nas
segundas e quintas-feiras, às
15h, e nas quartas, às 19h.

Como é a Semana Santa para o
espiritismo?

Na doutrina espírita, sabe-
mos que a morte é consequên-
cia do processo de reencarna-
ção, que não tem nenhuma co-
notação especial a não ser a
volta para o mundo espiritual
e portanto não há necessidade
de se relembrar sempre com
tristeza a data. Jesus tinha
uma missão quando reencar-
nou na Terra, e ao cumpri-la
retornou a pátria espiritual.
A Doutrina Espírita é fora de
rituais, porque nós entende-
mos que não existe preferên-
cia de dias.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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CNBB pede fraternidade e
segurança em sua campanha

Arcebispo da Paraíba pede a fiéis que preguem a cultura da paz no lançamento da Campanha da Fraternidade 2009

Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) promoveu on-
tem em todo o Brasil a abertura

da Campanha da Fraternidade 2009. O
tema este ano é “Fraternidade e Segu-
rança Pública”. Na Paraíba a Arquidio-
cese lançou a campanha no dia 30 de ja-
neiro, durante o I Congresso de Gestão
Eclesial, no Centro Cultural do Unipê,
em João Pessoa, que ocorreu entre os dias
27 e 30. Ontem, na Missa das Cinzas, ce-
lebrada na Basílica Nossa Senhora das
Neves, o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo
Pagotto, conclamou os fiéis a pregarem
e vivenciarem durante todo o ano a cul-
tura da paz. A campanha, tem como lema
“A paz é fruto da justiça”.

O padre Egídio de Carvalho Neto, co-
ordenador da CF no Estado, afirmou que
as ações da Igreja da Paraíba será no sen-
tido de convidar toda a sociedade civil a
discutir e refletir a questão da seguran-
ça pública que é um dever do Estado, mas
também um direito e compromisso de
todo cidadão.

Padre Egídio declarou que a Igreja re-
alizará fóruns para trabalhar o tema da
Campanha da Fraternidade e conclamou
a todos a se comprometer por um mun-
do e um estado onde se promova a cul-
tura da paz. Ele acrescentou que a se-
gurança pública é conquistada a partir
da base educacional que as pessoas têm
na família e na escola. É com educação

A

que se chega à cultura da paz.

EM APARECIDA
O arcebispo do Santuário de Apare-

cida, Dom Raymundo Damasceno As-
sis, marcou o lançamento oficial da
campanha, que pela segunda vez não
aconteceu em Brasília, onde fica a sede
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB). O arcebispo disse que
“numa sociedade onde nós temos demo-
cracia, mas falta justiça social, a segu-
rança e a paz correm sério risco”.

A falta de políticas para jovens infra-
tores foi apontada pela campanha como
um dos principais desafios relacionados
à segurança pública do Brasil. “O traba-
lho com o adolescente infrator é uma es-
pécie de patinho feio na administração

Porto de Cabedelo
entra na rota de
cruzeiro marítmo
da italiana MSC

A Paraíba receberá 14 atracações do
navio MSC Melody, que virá da Euro-
pa para realizar cruzeiros marítmos no
litoral nordestino, envolvendo as cidades
de Salvador (BA), Maceió (AL), Recife (PE),
João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE). O navio,
cuja capacidade é de 1.950 pessoas, entre
passageiros e tripulação, pertence a uma
frota de embarcações que fazem cruzei-
ros marítmos em todo o mundo. Ele virá à
Paraíba, a partir de novembro, porque
no último dia 17 os comandantes Pastena
e Tucci, da empresa italiana MSC Cruzei-
ros, estiveram em João Pessoa (PB), e apro-
varam através de vistoria técnica o porto
de Cabedelo, que fica a 17 km da Capital
paraibana.

O navio MSC Melody tem 36 mil tone-
ladas e não enfrenta problema de calado.
Segundo Márcia Leite, executiva do De-
partamento de Operações da MSC Cru-
zeiros, a vistoria serviu apenas para re-
confirmar a vinda do MSC Melody à Pa-
raíba e para que os comandantes tives-
sem conhecimento técnico da melhor po-
sição de atracação no Terminal de Passa-
geiros do porto paraibano. Os dois coman-
dantes ficaram muito satisfeitos com o que
viram no porto e disseram que não have-
rá qualquer problema de manobra do
navio.

Além da vistoria técnica, Márcia Leite
manteve encontro com representantes do
trade paraibano para iniciar o processo
de formatação de pacotes turísticos na
Paraíba para os passageiros da MSC Me-
lody. A executiva confirmou que a MSC
Cruzeiros estará fretando aviões que tra-
rão para o Nordeste, a partir de Salvador,
cerca de 200 turistas estrangeiros por mês,
durante os meses de novembro a abril de
2010. “Precisamos ter opções de lazer e
entretenimento para esses turistas”, dis-
se Márcia Leite.

No início de abril, a executiva da MSC
retornará a João Pessoa para iniciar a con-
cretização da integração navio, hotel e
passeios. “Queremos agregar os valores,
já que os turistas estrangeiros ficarão sete
noites em navio e sete noites em hotéis e
precisarão de opções de passeios”, enfati-
zou a executiva. Na opinião dela, “tem
muita coisa para se fazer em João Pessoa”.
Inclusive, existe a ideia de ser criado um
city tour à noite pelo Centro Histórico da
cidade. O representante da MSC Cruzei-
ros em João Pessoa, Maceió e Recife, Gus-
tavo Garcia, que também é presidente do
João Pessoa Convention Bureau, manterá
contatos com os dirigentes dos hotéis, gui-
as de turismo, bares, restaurantes e secre-
tarias de Turismo de João Pessoa e Cabe-
delo. A ideia é discutir as melhores opções
de passeios e preços. Segundo Garcia, os
pacotes serão oferecidos e vendidos aos
turistas ainda dentro do navio.

EDITORAÇÃO: FERNANDO  MARADONA

pública”, disse o secretário-geral da
CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa.

“Uma hora ele está na Secretaria de
Direitos Humanos, outra na de Justiça,
e essas constantes trocas não permitem
uma atenção continuada”, disse o reli-
gioso, responsável pela celebração da
missa.

A ORIGEM
A origem da Campanha da Fraterni-

dade, CF, remonta ao ano 1962, em Na-
tal, Rio Grande do Norte. Uma iniciati-
va inspirada na Igreja que está na Ale-
manha, onde é desenvolvida a mesma
atividade com o nome de “Miserior”,
(Misericórdia). O que se pretendeu, des-
de o início, além da arrecadação de re-
cursos materiais para socorrer necessi-
dades concretas, é a conscientização que
leva à transformação social. Para gran-
de surpresa e alegria, já no ano seguinte
a CF alcançou âmbito nacional. Sua in-
fluência ultrapassou os ambientes ecle-
siais, tornando-se um evento bem co-
mentado na imprensa. Em toda sua
história a CF continua sendo uma das
maiores propostas de evangelização da
Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil. A Igreja e a sociedade têm sido envol-
vidas pela importância dos temas abor-
dados. Vejamos alguns dos temas da CF
ao longo dos anos.

#
Igreja Católica conclama a
sociedade civil a discutir e
refletir a questão da
segurança pública que é um
direito e compromisso de
todo o cidadão e do Estado

Arcebispo dom Aldo Paggoto celebrou missa de Cinzas na Basílica Nossa Senhora das Neves, ato que marcou a abertura da campanha
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Movimento intenso nas
estradas da Paraíba

Apesar do grande fluxo, PRF considerou feriadão tranquilo. Mais de 65 mil passageiros passaram pelo terminal rodoviário

Nathielle Ferreira e José Alves
REPÓRTERES

Polícia Rodoviária Fe-
deral considerou tran-
quilo o carnaval na Pa-

raíba. Desde a última quarta-
feira, quando os patrulheiros
começaram uma operação
para intensificar a segurança
nas estradas, até as 18h de on-
tem, foram registradas quatro
mortes. O resultado final desta
Operação será divulgado nas
primeiras horas de  hoje, após
o encerramento dos trabalhos.

Apesar de não revelar os nú-
meros totais, o inspetor Wlaker
Barbosa, relações públicas da
PRF, adiantou que as mortes
ocorridas foram causadas em
quatro graves acidentes. No
entanto, ele afirmou que este
número está dentro do normal
e não se deve ao período festi-
vo, mas sim às chuvas. “Foram
mortes ocorridas em acidentes
que poderiam acontecer até em
dias que não seriam de carna-
val. A maioria dos acidentes que
vem ocorrendo é de colisão
causada pela pista molhada”,
frisou.

Nos dias de folia, a PRF au-
mentou em 60% o efetivo e cer-
ca de 250 policiais rodoviários
se revezaram para fiscalizar as
rodovias. As equipes também
usaram bafômetros e radares
para coibir a ingestão de bebi-
das alcoólicas e o  excesso de
velocidade. O resultado foi ani-
mador: houve poucos aciden-
tes e muitos de pequena gravi-
dade. “Desde o início da Ope-
ração o principal tipo de aci-
dente verificado tem sido a
saída de pista, ocorrência típi-
ca de quando se tem pista molha-
da”, acrescenta o patrulheiro.

Os policiais instalaram rada-
res em vários pontos das rodo-
vias, principalmente, em locais
onde não havia placas de sina-
lização indicando a velocidade
máxima permitida. Nesses tre-
chos, os carros de passeio devi-
am trafegar a 110 km/h. Os ôni-
bus não podiam ultrapassar os
90 km/h e os veículos de cargas
pesadas deviam percorrer a 80
km/h. Quem se excedeu, foi
multado.

Em áreas como Pombal, onde
houve muita procura por bal-
neários no carnaval, o traba-
lho da PRF foi reforçado por
equipes da Polícia Militar e do
Ministério Público. O objetivo
da força tarefa foi inibir a in-
gestão de bebidas alcoólicas
por condutores e o transporte
de passageiros em comparti-
mento de carga.

Ontem, quando muitos fo-
liões voltavam para casa, os
patrulheiros redobraram ain-
da mais a atenção. Na BR 101,

A

por exemplo, saída para
Bayeux, o fluxo de carros era
intenso nas duas direções.
“Houve acidentes nesse trecho,
mas de pequena proporção.
Foram, principalmente, de co-
lisões. A nossa orientação para
evitar isso é ter cuidado e pru-
dência ao dirigir”, destacou o
patrulheiro Walter Motta.

As maiores recomendações
da PRF são referentes às ultra-

passagens. Elas só devem ser
feitas se as condições permiti-
rem, principalmente, durante
a chuva. A água intensa sobre
o parabrisa pode dificultar a
visão e não deixar o motorista
perceber um veículo em senti-
do contrário. “Outra recomen-
dação é manter uma distância
de segurança. Ou seja, uma
distância que permita parar
seu carro sem colidir com o da

frente”, explica Walter.
A Operação Carnaval da Po-

lícia Rodoviária Federal termi-
nou à meia-noite de ontem.

NA RODOVIÁRIA
O terminal rodoviário de João

Pessoa registrou um movimen-
to superior a 65 mil passageiros
durante o carnaval, informou o
administrador Antônio Fle-
ming. Ele disse também que não

ocorreu nenhum delito no local,
e que nenhum acidente foi re-
gistrado durante as viagens.

Um total de 30 ônibus extras
foram colocados à disposição
para atender a demanda duran-
te o período. Campina Grande e
as principais cidades do Sertão
como Patos, Sousa, Pombal e
Cajazeiras foram as mais pro-
curadas pelos paraibanos.

EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Terminal rodoviário de João Pessoa registra número significativo de passageiros durante os quatro dias dos festejos carnavalescos



controle biológico e a
seleção de plantas re-
sistentes são alvo de

pesquisas que visam conter a
infestação em palmais cultiva-
das nos estados do Nordeste
pelo inseto cochonilha-do-car-
mim. O estudo é liderado pela
Embrapa Semiárido (PE), Insti-
tuto Agronômico de Pernam-
buco (IPA) e  Empresa Estadual
de Pesquisa Agropecuária da
Paraíba (Emepa), que procu-
ram tornar viáveis medidas de
controle para o manejo inte-
grado dessa praga que, por ano,
causa prejuízos estimados em
150 milhões de reais.

Segundo esclarece o pesqui-
sador Carlos Gava, o projeto
consiste em reunir uma rede
de pesquisadores para resol-
ver os problemas dos ataques
do cochonilha-do-carmim nas
palmas forrageiras do Semiá-
rido.

A palma forrageira é uma
atividade lucrativa para os
produtores. Além de servir de
alimentação para os rebanhos,
ela permite que as famílias te-
nham renda extra. A forragei-
ra é o único alimento que o ani-
mal tem no período de seca,
porque a palma permanece
verde durante esse período.

Gava ressalta que esses in-
setos causam uma reação tó-
xica nas plantas, que é capaz
de matá-las rapidamente. Os
produtores podem ter perdas
de até 100% da produção da
reserva, enquanto o risco po-
tencial para o estado é calcu-
lado em R$ 2 bilhões ao ano, o
que acaba afetando a produ-
ção de carne e leite para serem

O estudo começou em
2007 e, no período
inicial, já foram
selecionadas alguns
métodos que podem
originar resultados
eficazes no campo

Termina amanhã o prazo para
os trabalhadores rurais interes-
sados em formação profissional
realizarem sua inscrição  junto à
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado da Paraí-
ba (Fetag-PB), através de seus 218
Sindicatos de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR’s)
filiados, para o exame de seleção
dos cursos técnicos oferecidos
pela Universidade Federal da Pa-
raíba, por meio de seu colégio
Agrícola Vidal de Negreiros
(CAVN).

Os formulários para inscrição
podem ser adquiridos através do
site da Fetag na internet, no
www.fetagpb.org.br. Após o
preenchimento, os candidatos
deverão anexar cópias da Certi-
dão de Nascimento ou Casamen-
to, Cédula de Identidade, Histó-
rico Escolar, e duas fotografias
3x4, e levar ao STTR do seu mu-
nicípio onde pagarão sua inscri-
ção com 50% de desconto. Após
o dia 27 deste mês, os candida-
tos só poderão se inscrever na
sede do colégio, localizado no
município de Bananeiras, até o
dia 6 de março.

A prova de seleção acontecerá
no dia 20 de março, das 9h ao
meio-dia, no Pavilhão de Aulas
do CAVN. Os candidatos farão
provas de Ciências, Português e
Matemática. O resultado será di-
vulgado no dia 27 de março, jun-
tamente com a data do período
de matrícula.

O presidente da Fetag, Libera-
lino Ferreira de Lucena, explica
que a parceria que acontece há
vários anos entre a Fetag e a
UFPB, tem como objetivo facili-
tar o acesso dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais à forma-
ção profissional, buscando a in-
clusão social e o resgate da cida-
dania desse público. Este ano, os
candidatos concorrerão as 275
vagas distribuídas entre os cur-
sos de Agropecuária, Agroin-
dústria e Aqüicultura, que são
oferecidos pelo colégio.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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Pesquisa busca o controle
de praga na palma forrageira

Fetag inscreve
para cursos
técnicos até
esta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa,
através da Secretaria da Re-
ceita Municipal, lembra aos
contribuintes que a quitação
– em cota única – dos carnês
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) e da Taxa
de Coleta de Resíduos (TCR)
de 2009 só pode ser feita até
amanhã.

Optando por essa forma de
pagamento, o contribuinte ga-
nha um desconto de 15%. Tam-

comercializados.
Por meio do desenvolvimen-

to de tecnologia de controle bio-

lógico usada em microorganis-
mos e insetos predadores na-
tivos e exóticos, várias práti-

Lavouras de palma forrageira estão sendo atacada pela praga conhecida por chochonilha-do-carmim

IPTU e TCR podem ser pago até amanhã com desconto
bém vence amanhã o prazo
para pagamento da primeira
parcela (para quem optar pelo
parcelamento da dívida).

Os carnês poderão ser pagos
até o dia do vencimento em
qualquer agência bancária, lo-
téricas e filiais do Multibank e
Lemonbank. Quem deixar o
pagamento para depois do
vencimento só poderá efetuá-
lo nas agências do Banco do
Brasil, por meio de novas guias

de recolhimento emitidas nos
postos de atendimento da Se-
cretaria da Receita, que fica no
Centro Administrativo Muni-
cipal (CAM), no bairro de Água
Fria.

Para o contribuinte que ne-
cessitar tirar segunda via, a
prefeitura está disponibilizan-
do postos de atendimento no
Paço Municipal, na Sub-prefei-
tura de Tambaú e na Casa da
Cidadania do Shopping Tam-

biá, que funcionam das 8h às
12h e das 14h às 18h.

O contribuinte também pode
tirar a segunda via do carnê no
portal da Prefeitura (www.
joaopessoa.pb.gov.br, link da
Secretaria da Receita, ‘Portal do
Consumidor’), bastando ape-
nas que seja fornecido o núme-
ro de matrícula do imóvel em
questão. A cota única sem des-
conto vencerá no dia 31 de
março.

cas alternativas de controle de
inseto já estão sendo realiza-
das em áreas de ocorrência
como na Paraíba, Pernambu-
co e Ceará.

A pesquisa teve início em
2007. No período inicial, foram
selecionadas algumas tecnolo-
gias que podem originar pro-
dutos importantes. Para apli-
cação no campo, ainda é preci-
so mais tempo para que essas
tecnologias sejam protegidas e
tenham um desempenho efe-
tivo, mas até o final do ano os
produtores já devem contar
com algumas delas para com-
bater a praga.

INFORMES
O controle da praga na palma forrageira é considerado essencial pela Embrapa e
Emepa, já que se trata de um componente importante na pecuária nordestina.

!

A palma forrageira é o único alimento que os rebanhos nordestinos tem no
período de seca, porque a palma permanece verde durante esse período.

i

de reais é o total de prejuízos
causados pela praga por ano

150 milhões"

é o percentual de perdas que os
produtores podem ter com a praga

100%"
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governador José Mara-
nhão anunciou a cons-
trução de um novo ae-

roporto na cidade de Cajazeiras.
O anúncio foi feito no domingo
(22), quando o governador par-
ticipou de uma extensa agenda
que se iniciou por volta de
11h30. Ele foi recebido pelo pre-
feito de Cajazeiras, Leonardo
Vituriano de Abreu; deputados
Wilson Santiago (federal) e Jeo-
vá Campos (estadual).

Além do aeroporto, Mara-
nhão, durante entrevista a im-
prensa, anunciou ainda o reini-
cio das obras da Penitenciária
de Segurança Máxima, reequi-
pamento do Hospital Regional
de Cajazeiras, como também a
instalação do Campus da Uni-
versidade Estadual na cidade de
Bonito de Santa Fé, recuperação
da Barragem da Lagoa do Ar-
roz e, ainda, vistoriou obras
paralisadas, a exemplo de um
ginásio na Comunidade Várze-
as da Ema, na zona rural de San-
ta Helena.

Acompanhado do vice-go-
vernador Luciano Cartaxo, do
comandante geral da Polícia
Militar, coronel Jácome Carva-
lho, dos secretários Francisco
Sarmento (Recursos Hídricos),
José Maria (Saúde), Lena Gui-
marães (Comunicação) e Roo-
sevelt Vita (Administração Pe-
nitenciária), de vários prefei-
tos e de lideranças políticas da
região, o governador visitou o
Hospital Regional,  a Penitenci-
ária de Segurança Máxima e o
Açude do Arroz.

Durante a entrevista, que
durou cerca de uma hora e
meia na residência do ex-pre-
feito de Cajazeiras, Antônio
Vituriano de Abreu, anunciou
as obras e disse que a priori-
dade do seu governo será saú-
de e segurança, no entanto,
deixou claro que todas as áre-
as serão tratadas minuciosa-
mente.

AÇÕES EMERGENCIAIS
Maranhão acrescentou que

as ações emergenciais, abran-
gendo novas construções e re-
cuperação das obras inacaba-
das, vão garantir o crescimen-
to da Paraíba. E isso será pos-
sível, garantiu, com a aliança
a ser firmada entre os gover-
nos estadual, federal e muni-
cipal que vai atender tanto
Cajazeiras como outros muni-
cípios do estado.

No Hospital Regional, o go-
vernador se mostrou triste
com o que encontrou. Consi-
derado como  referência, ele
garantiu a imediata recupera-
ção daquela unidade hospita-
lar como também a aquisição
de equipamentos. “Vamos fir-
mar convênio com a Universi-

Obra da Penitenciária Máxima
de Cajazeiras será retomada

Governador José Maranhão anuncia a construção de novo aeroporto e implantação do Campus da UEPB

Vamos firmar
convênio com a
Universidade Federal
da Paraíba e com
isso o hospital
referência passará
também a ser
hospital escola”

José Maranhão
GOVERNADOR DO ESTADO

“

dade Federal da Paraíba e com
isso o hospital referência pas-
sará também a ser hospital es-
cola”. E disse ainda que será
implementada a central de
imagem em caráter de urgên-

Acompanhado de assessores e lideranças políticas da cidade, o governador visitou o Hospital Regional, penitenciária de segurança e outras obras

cia e a recuperação da Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI).

Á noite,  o governador, acom-
panhado do prefeito de Caja-

zeiras, participou dos festejos
carnavalescos. Subiu no trio
elétrico de um bloco, percor-
reu o corredor da folia e ainda

se encontrou com as lideran-
ças políticas no camarote ofi-
cial do prefeito.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Maranhão participou do carnaval de Cajazeiras, subiu no trio elétrico de um bloco e percorreu o corredor da folia

O
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Hilton Gouvêa
TEXTO

Branco Lucena
FOTOS

inguém deve ter medo da dengue.
Este mosquitinho que ora provo-
ca epidemias em muitas cidades

do Brasil, é repelido ou morto pela citrone-
la, uma planta parecida com o capim san-
to, originária da Ilha de Java, cujo odor,
semelhante ao do eucalipto, é um repelen-
te-inseticida natural de insetos, inclusive
do Aedes aegipti. É o que afirmam técnicos
do Projeto Controle Alternativo de Pra-
gas, do Centro de Formação de Tecnólogos
da UFPB, em Bananeiras, a 142 Km da Ca-
pital, que trabalham com este e outros ve-
getais há pelo menos dois anos.

 "Temos o remédio contra a dengue a
nosso alcance e a baixo custo, bastando
que os interessados nos concedam tempo
para produzi-lo", afirma o professor Pau-
lo Wanderley, coordenador do projeto. O
óleo da citronela já é fabricado rotineira-
mente pelo Laboratório de Entomologia do
Campus IV da UFPB, e a sua eficácia como
repelente natural do Aedes aegipti e ou-
tros pernilongos, é, incontestavelmente,
comprovada.

Wanderley diz que o óleo da citronela
age como repelente e inseticida, depen-
dendo da dosagem preparada pelo inte-
ressado. Em Bananeiras são fabricadas
velas, óleos, sabões e sabonetes à base de
citronela. O óleo, que é diluído em álcool
ou água, produz uma essência inseticida
de largo teor. O Laboratório de Entomo-
logia da UFPB tem condições de fabricar
o óleo, a vela, o sabão e o sabonete. E o
Projeto Controle Alternativo de Pragas
pode deslocar pessoal em parceria com
prefeituras e outros órgãos públicos, a fim
de difundir melhor os efeitos da citronela
contra a dengue.

Dotado de baixo teor tóxico para ver-
tebrados, a citronela não brinca em ser-
viço. Plantá-la num vaso ou canteiro, em
local arejado, significa afastar até moscas
do ambiente caseiro. Quando o ambiente
é quente, a temperatura alta força a libe-
ração de dois componentes do princípio
ativo da planta - o citronelal e o citrone-
col -, não tolerados por muriçocas e ou-
tros pernilongos.

As roupas lavadas com sabões con-
tendo essências de citronela funcionam
como repelentes naturais e cumprem o
papel natural de manter os insetos afas-
tados. As casas desodorizadas com a es-
sência também ficam imunizadas por al-
gumas horas. E quem tomar banho com o
sabonete que contém citronela pode ficar
tranquilo que não será molestado por in-
setos diversos. Quem possuir difusor e
morar num ambiente de até 16m quadra-
dos, basta pingar três gotas do óleo es-
sencial da citronela na água e acender a
vela embaixo. Os difusores são encontra-
dos em farmácias e lojas especializadas.
Áreas superiores a essas medidas devem
usar mais difusores.

N

 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Com propriedades tônica, antiséptica e desinfetante, a planta
é uma eficiente arma contra os insetos e mosquito da dengue
e é alvo de estudo por pesquisadores paraibanos

Ezequiel Teófilo,
pesquisador do
Projeto Controle
Alternativo de Pragas,
diz que planta age
como repelente e
inseticida

citronela
Óleo, vela e sabão da

citronela
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PPPPPor ser um tipo de capim,or ser um tipo de capim,or ser um tipo de capim,or ser um tipo de capim,or ser um tipo de capim,
a citronela é de fácil multiplicação e não
exige grandes cuidados. As mudas po-
dem ser tiradas de uma touceira e ter as
folhas cortadas. A raiz e o talo devem
ser enterrados numa cova de tamanho
proporcional, escavada em lugar enso-
larado. Cobre-se a planta com terra co-
mum, misturada a esterco de gado ou
galinha. O vegetal atinge um metro de
altura e não costuma atrair pragas.

Bastante parecida com a erva ci-
dreira, a citronela fornece umas folhas
das quais é retirado o óleo capaz de
deixar os bichos bem longe do corpo
humano e do lado de fora dos ambien-
tes como casas, apartamentos, escri-
tórios, lojas comerciais e outros. O po-
der inseticida e repelente da citronela
é apoiado numa base química, com-
posta de mais de 80 componentes, in-
cluindo o citronelal, o geraniol e o li-
moneno. Esses, são reconhecidos agen-
tes químicos, utilizados há milênios,
pelas culturas orientais, para afugen-
tar e matar moscas e mosquitos.

Com o cheiro semelhante ao do eu-
calipto, o óleo da citronela, de acordo
com estudos realizados pela aromate-
rapia, possui propriedades tônica, anti-
séptica e desinfetante. Além do óleo es-
sencial, os técnicos do Laboratório de
Entomologia da UFPB, em Bananeiras,
estão aptos a fabricar loções e sprays
para a pele, velas e incensos para a casa.
Em ambiente é aconselhável usar o óleo
essencial, aquecido em difusor.

Outra experiência realizada com o
óleo da citronela deu maior credibili-
dade aos derivados do vegetal. Ezequi-
as Teófilo, bolsista do CNPq e integran-
te do Projeto Controle Alternativo
de Pragas, afirma que, testado no
combate às doenças que atacam
diversos vegetais, foi constata-
do que o predador conhecido
vulgarmente por "Tesourinha"
(Marava afrachidis) se sente
mais estimulado a devorar pra-
gas quando colocado diante do
óleo da citronela.

O método industrial de ex-
tração do óleo essencial da ci-
tronela é conhecido como "arras-
to de vapor". As folhas são coloca-
das num extrator e passam a rece-
ber vapor d'água. A água, aquecida
num vasilhame apoiado em caldeira,
pode ser utilizada para a lavagem de
pisos e parapeitos de janelas, onde os
insetos costumam se esconder. Uma
panela de pressão também pode
ser usada para ferver poucas fo-
lhas. O vapor que sair dela tam-
bém vai conter óleo essencial.

As prefeituras de Maringá
(PR) e Teresina (PI) já se utili-
zam, com sucesso, da citrone-
la e seus derivados para com-
bater a dengue. Maringá, que em
2007 foi recordista no Sul do
Brasil em casos de dengue,
mudou o quadro da doença
e virou exemplo de comba-

te a esta epidemia. Além de distribuir
as mudas da citronela com a popula-
ção, o poder municipal passou a fabri-
car, em Maringá, velas, sabões e sabo-
netes além de óleos essenciais da citro-
nela, em parceria com as Secretarias de
Educação e de Saúde. Cerca de 90 pro-
fessores das escolas municipais parti-
ciparam de uma oficina para aprende-
rem a manipular e fabricar os produ-
tos da citronela.

Um dos métodos de extração do
óleo essencial é bastante explorado
em Maringá. A citronela seca é tritu-
rada e misturada ao álcool. O bagaço
é deixado em imersão por 15 dias.
Depois, é coado até sobrar uma tin-
tura, que passa a ser utilizada como
matéria-prima, na confecção dos pro-
dutos. A citronela, atualmente, é de
múltiplo uso. Seu odor, agradável em
excesso, não prejuducial a crianças
ou adultos, a não ser em casos com-
provados de alergias.

EDITORAÇÃO: ROBERTO MATOS

Óleo de erva-doce
Os interessados no uso da Citronela podem
entrar em contato com o Centro de
Tecnólogos da UFPB, em Bananeiras, e
localizar a coordenação do Projeto Controle
Alternativo de Pragas. No Laboratório de
Entomologia do órgão, hoje, também se
fabrica o óleo da erva-doce, utilizado no
combate às pragas que atacam grande
número de culturas agrícolas. Professores e
estudantes de ambos os sexos trabalham
neste projeto, em parceria com entidades
diversas.

SAIBA MAIS#

“Temos o remédio
contra a dengue a
nosso alcance e a

baixo custo”, diz o
pesquisador Paulo

Wanderley



ESTADO DA PARAÍRA
PODER JUDICIÁRIO

5ª VARA CÍVEL DE JOÃO PESSOA
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO CÍVEL DA CAPITAL

Av. João Machado, s/n.º, sala 326, 3º andar, Jaguaribe
João Pessoa/PB CEP 58.013-522 -  Fone 083-3208-2471
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZXO DE 20 (VINTE) DIAS

O DR. ONALDO ROCHA DE QUEIROGA, JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA
CAPITAL, EM VIRTUDE DA LEI, ETC.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, dele conhecimento tiverem ou
a quem interessar possa que neste Juízo e Cartório tramita uma Ação de EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA, processo n.º 200.2007.017.201-6, proposta por CAVALCANTI PRIMO
VEÍCULOS LTDA contra EMERSON CAVALCANTE O. ALVES, e como 0(s) executados(s) não
foi(ram) localizado(s), estando, atualmente, em lugar incerto e não sabido, é o presente EDI-
TAL para CITAR O(S) EXECUTADO(S): EMERSON CAVALCANTE O. ALVES, brasileiro, comer-
ciante, portador do RG n.º 1.566.419 SSP/PB e CPF n.º 804.865.334-68, de todos os termos
da presente ação e para, nos moldes do art.652 e segs., do CPC, para, em 03 (três) dias, efetuar
o pagamento da dívida (R$ 37.397,91 – Trinta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e
noventa e um centavos), acrescida de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da  causa, observando que , satisfeita a obrigação nesse prazo, a verba honorária
será reduzida pela metade, INTIMANDO-SE, no mesmo ato, para embargar, em 15 (quinze)
dias. Em cumprimento ao despacho de fls. 38 dos autos, cujo teor é o seguinte: “Vistos, etc...
Cite-se a parte executada, através de edital com prazo de 20 dias, a ser publicado no DJ/PB,
em jornal de ampla circulação local e no átrio do Fórum, para, em 03 dias, efetuar o pagamento
da quantia de R$ 37,397,91, intimando-a, no mesmo ato, para embargar, em 15 dias. Fixo os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, salientando que, no caso de paga-
mento da obrigação no prazo de 03 dias, essa verba será reduzida pela metade (art.652-A,
parágrafo único, do CPC)... João Pessoa, 15.07.2008(as) Sérgio Moura Martins. Juiz de Direi-
to.” E para que não alegue(m) ignorância determinou o MM Juiz a expedição do presente edital
para que seja publicado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, pelo menos uma vez no Diário
da Justiça, uma vez em jornal de grande circulação local e afixado ao átrio do fórum cível local,
no lugar de costume na forma da Lei. CUMPRA-SE. DADO e passado nesta cidade de João
Pessoa, aos cinco (05) dias de mês de fevereiro (02) de 2008. Eu, Nilma Cristiane Batista de
Moraes Rego, Técnica Judiciário o digitei e assino.

ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível

PEDRO BANDEIRA DOS SANTOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO). – CNPJ/CPF Nº
00.988.863/0001-19, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 24/2009 em João Pessoa, 6 de janeiro de
2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Depósito de material de construção, na Rua:
João Monteiro Falcão S/N Centro. Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 2008-007056/
TEC/LO-2061.

ANNIBAL PEIXOTO FILHO – CNPJ/CPF Nº 003.368.584-34, torna público que a SUDEMA
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 318/
2009 em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2009 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lotea-
mento com 194 (cento e noventa e quatro) lotes residenciais distribuídos em 11 quadras em
área de 6,8 ha (Loteamento Boa Esperança II), na BR 230 S/N KM 86 Conj. Boa Esperança
Município: CALDAS BRANDÃO – UF: PB. Processo: 2009-000724/TEC/LI-0052.

ANNIBAL PEIXOTO FILHO – CNPJ/CPF Nº 003.368.584-34, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação
nº 317/2009 em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2009 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de:
Loteamento com 160 (cento e sessenta) lotes residenciais distribuídos em 12 quadras em
área de 8,2 ha (Loteamento Lírios do Vale), na Rua: São Sebastião S/N Centro. Município:
ITABAIANA – UF: PB. Processo: 2009-000725/TEC/LI-0053.

COMUNICADO
A  Empresa MARAJÓ COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – CNPJ N°  41.146.861/
0005-93,localizada na Rua Presidente João Pessoa, s/n – Centro – Cabedelo/PB, comunica
o extravio de vários documentos, entre eles o Livro de n° 01 de Apuração de ISSQN da
referida empresa, conforme Boletim de Ocorrência Policial de 20.01.2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ - CNPJ/CPF Nº 08.810.350/0001-25, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 139/2009 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para
a atividade de: Clínica Médica (Policlínica), na Rua: Francisco de Farias Braga S/N Jardim
Farias. Município: INGA – UF:PB. Processo: 2008-004002/TEC/LO-1000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO – CNPJ/CPF Nº 01.612.553/0001-68, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 138/2009 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Construção do Sistema de esgotamento sanitário para uma lavanderia
pública – dotado de fossa e sumidouro, na Comunidade Município: SOBRADO – UF: PB.
Processo: 2007-004536/TEC/LI-0056.

SERIDO MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.797.318/0001-69, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Alteração nº 292/2009 em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2009 – Prazo: 630 dias. Para a
atividade de: Projeto de tratamento de esgoto sanitário, no Sítio Salgadinho S/N Zona Rural.
Município: PEDRA LAVRADA – UF: PB. Processo: 2008-007024/TEC/LA-0167.

CBM – COMPANHIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS
CNPJ.  10.939.759/0001-98

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de 1ª. Convocação – Ficam convidados os Senhores Acionistas para

se reunirem em sua Sede Social no Km 97,4, da Br 101, Município de Conde,
Estado da Paraíba, as 10:00 horas do dia 08 de Março de 2009, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1º. Reforma parcial do Estatuto Social; 2º. Eleição
da Diretoria para o próximo triênio; 3º. Outros assuntos de interesse social.

Conde (PB), 25 de Fevereiro de 2009.
Antonio Carlos F. Regis,

Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antonio André, 21 -

Centro - Guarabira - PB, torna público que foi remarcada a data de abertura da
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00002/2009 para as 10:00 horas do
dia 16 de Março de 2009, do tipo menor preço, para: Locação de veículos e trator
agrícola, destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal. Re-
cursos: 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, em virtude do não atendimento ao art. 21,
§ 2, III, da Lei 8.666/93. Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br

Site: guarabira.famup.com.br  (portal dos municípios - Guarabira)
Guarabira - PB, 25 de Fevereiro de 2009.

ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA
Presidente da Comissão.

Prefeitura Municipal de Parari/PB
Extrato de Julgamento das Documentações

DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009
OBJETO: Compra de Gasolina, Óleo Diesel e Óleo Lubrificantes, para os

veículos desta.
LICITANTES HABILITADAS: Djalma Correia Silva (Posto São Luiz), CNPJ

Nº 08.412.551/0001-74 e Farias Comercio de Combustíveis Ltda (Posto Cristina),
CNPJ Nº 09.323.379/0001-45

DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de fevereiro de 2008 as 09:55:00 horas.
PRESIDENTE DAS CPL: Julito Aires Caluête Junior

Extrato de Julgamento das Propostas
DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009
OBJETO: Compra de Gasolina, Óleo Diesel e Óleo Lubrificantes, para os

veículos desta.
LICITANTE VENCEDORA DOS LOTES 01 A 04: Djalma Correia Silva, valor

total de R$ 642.350,00(seiscentos quarenta e dois mil, trezentos cinqüenta reais).
LICITANTE VENCEDORA DOS LOTES 05 A 06:  e Farias Comercio de

Combustíveis Ltda, valor total de R$ 257.450,00(duzentos cinqüenta e sete mil, qua-
trocentos cinqüenta reais).

DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de fevereiro de 2008 as 10:59:00 horas.
PRESIDENTE: Julito Aires Caluête Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009
A Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, através de sua Comissão

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº  001/2009,  do
tipo menor preço por item, para aquisição de combustíveis e lubrificantes, cuja
abertura será no dia 13.03.2009 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão,
situado na Rua Dr. Arnaldo Leite, 15,  s/nº, Centro – Santana dos Garrotes-PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessa-
dos no endereço acima citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo
telefone (0**83) 3485-1063.

Santana dos Garrotes - Pb,  20  de fevereiro de 2009.
Maria das Graças Batista Araújo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antonio André, 21 -

Centro - Guarabira - PB, torna público que foi remarcada a data de abertura da
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00003/2009 para as 14:00 horas do
dia 16 de Março de 2009, 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, em virtude do não atendimento ao art. 21, § 2, III,
da Lei 8.666/93. Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br

Site: guarabira.famup.com.br  (portal dos municípios - Guarabira)
Guarabira - PB, 25 de Fevereiro de 2009.

ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA
Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antonio André, 21 -

Centro - Guarabira - PB, torna público que foi remarcada a data de abertura da
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00001/2009 para as 09:00 horas do
dia 16 de Março de 2009, 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, em
virtude do não atendimento ao art. 21, § 2, III, da Lei 8.666/93. Telefone: (083)
32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br Site: guarabira.famup.com.br  (portal
dos municípios - Guarabira)

Guarabira - PB, 25 de Fevereiro de 2009.
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão.

Lourenço Canuto
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

Previdência Social
vai pagar até o dia
seis de março 26 mi-

lhões de benefícios relativos
à folha do mês de fevereiro. A
partir de hoje, vão começar a
receber os segurados que ga-
nham até o piso nacional (um
salário mínimo) e que têm
cartão de pagamento com fi-
nal 4 (o INSS não leva em con-
sideração o dígito para o
cumprimento do cronogra-
ma de pagamentos).

Amanhã, 2, vão estar dis-
poníveis os pagamentos dos
segurados que detém os car-
tões que terminam em cinco.

Nos cinco primeiros dias
úteis do mês de março vão
ser creditados os pagamen-
tos para todos os segurados
que ganham acima de um
salário mínimo, incluindo
aqueles que recebem  um sa-
lário e têm cartão com final
6, 7, 8, 9 e 0.

Os pagamentos foram sus-
pensos durante os dias de

A
Previdência retoma hoje
os pagamentos de fevereiro

Primeiros a receber serão os segurados que ganham um salário mínimo e que têm cartão com final quatro

Beneficiários que ganham acima de um salário mínimo vão receber proventos até o dia seis de março

carnaval, em razão dos horá-
rios reduzidos de funciona-
mento dos bancos.

Os segurados podem obter
no site da Previdência Social
(www.previdencia.gov.br) o
extrato de seu benefício, na
seção Agência Eletrônica: Se-
gurado, podendo imprimi-lo
a partir do dia em que o pa-
gamento é disponibilizado
no banco.

Os operadores da central
135 também podem prestar
outras  informações ao públi-
co sobre o calendário de pa-
gamentos.
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Governo aposta que Brasil
será exportador de pescadoA
O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, acredita que o país será auto-suficiente na produção de peixes, em pouco tempo

O presidente Lula, na Marquês de Sapucaí, mostrou otimismo em relação ao futuro da pesca brasileira, após ter visto a primeira fazenda marítima do país.

EDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

Paula Laboissière
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

o comentar visita ao es-
tado de Pernambuco, o
presidente Luiz Inácio

Lula da Silva reafirmou, durante
o carnaval,  que espera que o Bra-
sil seja não apenas auto-suficien-
te na produção de peixes, como
um grande exportador da indús-
tria de pescado. Em Recife, ele vi-
sitou, recentemente,  a primeira
fazenda marítima brasileira.

“Em alguns anos, vamos nos
transformar em um grande pro-
dutor de pescado. Hoje, o povo
brasileiro come, em média, sete
quilos de peixe per capita por ano.
Outros países comem 9, 10, até 12
quilos. Precisamos pescar mais
para incentivar o povo brasileiro
a comer mais peixe e para que a
gente possa fazer com que o Bra-
sil tenha na sua balança comerci-
al um saldo positivo, exportando
pescado para o mundo desenvol-
vido.”

Recentemente, em seu progra-
ma  semanal Café  com o Presi-
dente, Lula destacou que a expec-
tativa é de que sejam produzidas
10 mil toneladas de peixes “genu-
inamente brasileiros” por meio de
48 tanques instalados na fazenda
marítima de Recife. Segundo Lula,
o governo pretende ainda capa-
citar pescadores artesanais da re-
gião para a criação de espécies
como o bijupirá.

“Fizemos um marco regulató-
rio que esperou 15 anos e agora
estamos tanto nos rios, nas repre-
sas e nas hidrelétricas quanto no
mar, autorizando áreas para que
as pessoas possam criar peixes. O
benefício maior é o conhecimento
científico e tecnológico do Brasil
em uma área nova. Espero que ou-
tros exemplos aconteçam em ou-
tros estados para que o Brasil pos-

O Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT) e a agência Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep) assinam hoje (26), às
11h, acordo com 18 incubado-
ras-âncora de empresas sele-
cionadas em todo o país para
operar o Programa Primeira
Empresa Inovadora (Prime).

Nos próximos quatro anos,
o programa vai investir R$ 1,3
bilhão em empresas nascen-
tes de base tecnológica. Parti-
cipam do evento, marcado
para às 11h, o ministro de Ci-
ência e Tecnologia, Sérgio Re-
zende, e o presidente da Finep,
Luís Fernandes.

 Espero que outros exemplos aconteçam em
outros estados para que o Brasil possa se
tornar um grande produtor de peixe.”

Luiz Inácio Lula da Silva
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

“
sa se tornar um grande produtor
de peixe.”

Sobre sua visita ao Ceará, o
presidente afirmou que mais de
mil famílias estão assentadas
na região e usufruindo da plan-
tação de mamão, de girassol e
também da produção de peixes.
A renda mensal, segundo Lula,
chega a quase R$ 800. “Você tem
sempre alguma coisa para es-

tar vendendo no mercado”, dis-
se ele.

“É um exemplo que queremos
continuar incentivando no Bra-
sil. É por meio dessas coisas que
você  leva para os pequenos pro-
dutores, nos lugares mais longín-
quos do Brasil, que você consegue
ter o desenvolvimento e dar um
salto de qualidade na vida das
pessoas.”

O programa deve atender,
até 2011, cerca de 5 mil em-
presas com grande potencial
de crescimento e que apostem
no diferencial inovador como
estratégia de competitivida-
de. No primeiro edital, a Fi-
nep irá disponibilizar R$ 216
milhões.

A seleção dos empreendi-
mentos e o repasse da verba
ficará sob a responsabilidade
das incubadoras, que apoiam
projetos inovadores por meio
de serviços especializados e
consultorias que facilitam o
seu desenvolvimento.

Programa incentivará
empresas de tecnologia

O ministro Sérgio Rezende acredita que o Programa “Primeira Empresa Inovadora” será um sucesso
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Destaque do Palmeiras no
Campeonato Paulista com sete
gols, o atacante Keirrison
afirmou que, quando for
convocado pelo técnico Dunga,
pretende não sair mais da
Seleção Brasileira.

"Keirrison já
   sonha com
   a Seleção

COMEÇAM AS SEMIFINAIS
torcedor paraibano co-
meça a partir de hoje
conhecer os favoritos

em direção ao título de campeão
do primeiro turno do Campeo-
nato Paraibano. É que acontecem
os jogos de ida das semifinais nas
cidades de Campina Grande e
Sousa, ambos às 20h30, envol-
vendo os confrontos Treze x
Campinense e Sousa x Nacional.

Nacional e Campinense por
terem feito melhor campanha
levam vantagem nos confron-
tos contra os adversários. Se
houver empate no número de
pontos e também saldo de gols
após os dois jogos, as equipes
citadas se classificam ás finais
já programadas para os dias
oito e 15 de março.

Em Campina Grande, o Ami-
gão deve receber um excelente
público para ver em ação no-
vamente as equipes de Treze e
Campinense, a maior rivalida-

de do futebol tabajarino. Os
dois times ainda não conquis-
taram a confiança de seus tor-
cedores e entram em campo
decididos a convencerem.

No primeiro embate do ano
houve empate de 0 a 0. Ligado
também na Copa do Brasil - faz
o segundo jogo contra o Misto
na próxima semana - o Cam-
pinense está na luta pelo bi-
campeonato estadual e man-
tém a base do ano passado com

jogadores experientes como o
goleiro Pantera, os laterais Fá-
bio Santana e Fernandes; os
volantes Charles Vágner e
Marquinhos Mossoró, além
dos atacantes Marquinhos
Marabá e Fábio Júnior.

No Treze, o treinador Marce-
lo Vilar tem problemas para a
definição do time que entra jo-
gando no clássico dos maiorais,
pois espera pela recuperação de
alguns atletas entregues ao De-

partamento Médico e outros
que aguardam regularização
como Edilson e Lecheva.

O Treze que detem o mando
de campo do primeiro jogo con-
tra a Raposa está apostando na
presença do torcedor. A direto-
ria do clube solicitou uma car-
ga de 26 mil e 850 ingressos.

Os bilhetes serão comerciali-
zados na loja do clube na manhã
de  hoje, dia da partida e no Está-
dio O Amigão, a partir das 18h.
Além de levar um grande nú-
mero de torcedores ao estádio,
a diretoria alvinegra quer man-
ter o time na liderança do pú-
blico pagante e arrecadação.
Durante a fase classificatória o
Galo levou aos estádios, nas par-
tidas como mandante um pú-
blico de 14.616 pagantes e obte-
ve R$ 99.591,00 de arrecadação.

O árbitro José Renato é quem
comanda a partida no estádio
Amigão.

SOUSA X NACIONAL
Mesmo sem poder contar

com três importantes titulares
para o primeiro confronto de-
cisivo, o treinador Marcos Nas-
cimento está tentando impro-
visar outros jogadores  na zaga
e ainda no meio de campo, para
substituir os zagueiros Alisson
e Alan, que foram punidos com
o 3ª cartão amarelo no jogo con-
tra o Internacional e ainda o
volante Marcilio que foi expul-
so na mesma partida.

No Sousa, o técnico Reginal-
do Sousa espera uma melhor
atuação da equipe neste jogo
decisivo para apagar as fracas
atuações, principalmente con-
tra o Esporte. Para ele, chegou
o momento do time mostrar a
sua força na competição. Jefer-
son Rafael é quem apita a par-
tida no estádio Marizão a parti
das 20h30.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Clássicos movimentam as semifinais do primeiro turno do Paraibano hoje. No Amigão,Treze x Campinense e no Marizão, Sousa x Nacional

nos

26.850
ingressos foram colocados à
venda pela diretoria do Galo
para o clássico de hoje

14.616
pessoas já assistiram aos
jogos do Galo como mandante
na atual competição

O

Ano passado, o
Campinense levou
vantagem sobre o

Galo, mas este ano
prevalece o

equilíbrio no
Campeonato

Paraibano



ÉRICA NA SELEÇÃO
Atleta paraibana é convocada para disputar o Sul-Americano de Basquete na
categoria Sub-17 que vai acontecer no mês de junho na cidade de Santiago

"Tenho um projeto para entrar na
seleção e não sair mais. Sinto que
estou preparado, mas é o Dunga
que vai escolher quando eu devo
ser chamado", disse. No momento,
Keirrison tem como concorrentes
pela camisa nove nomes como
Adriano, Luís Fabiano e Alexandre
Pato. Todos jogam no futebol
europeu, mas o atacante
palmeirense acredita que esse fator
não influencia na convocação.

Já classificado para a final da
Taça Guanabara, o Resende
começa a pensar na primeira
decisão de sua história, que
completa 100 anos nesta
temporada. O técnico Roy terá o
retorno de Viola na final.

"Resende pensa
na final da
Taça Guanabara

Em busca de um título na
temporada, o Manchester City de
Robinho realizou treinamentos na
manhã de ontem, em Carrington,
cidade vizinha a Manchester. A
atividade visa o confronto desta
quinta, na Inglaterra, contra o FC
Copenhagen, válido pela Copa da

"Time de Robinho
   faz jogo decisivo

Dia de clássicos no futebol pa-
raibano. Em Campina Grande, os
maioriais se defrontam e muita
faísca deve sair, afinal este é o jogo
de maior rivalidade do futebol da
Paraíba, onde o estádio Amigão
deve receber um excelente públi-
co. O outro embate será disputa-
do na cidade de Sousa quando o
time da casa pega o Nacional no
estádio Marizão. São as semifinais do primeiro turno do
Campeonato Paraibano somente agora realizadas em fun-
ção do fim dos festejos carnavalescos.

Infelizmente não dá para arriscar palpite nestes jogos
que têm sido equilibrados, inclusive, no atual estadual.
Basta lembrar que o Nacional venceu o Sousa no José Ca-
valcante por 2 a 1 na fase classificatória, onde o perdedor
criou inúmeras chances de até sair de Patos com um me-
lhor resultado. Me parece que foi a melhor apresentação do
Sousa na competição.

O Nacional, bem comandado por Marcos Nascimento,
vem de uma derrota para o Fluminense pela Copa do Bra-
sil por 1 a 0, resultado que não expressou o futebol apre-
sentado pelo time paraibano. Até gol mal anulado aconte-
ceu, prejudicado sensivelmente o Nacional. O assunto não
chega a ser mais comentado e sim o embate desta noite no
estádio Marizão.

Como somou mais pontos na fase classificatória, o Nacio-
nal leva vantagem se houver empate de pontos e saldo de
gols nos dois confrontos, o mesmo se apolica ao Campi-
nense no confronto com o Treze. Os jogos de volta serão
realizados no próximo domingo.

Em Campina Grande, Campinense e Treze continuam
devendo uma boa exibição ao seu torcedor e nada melhor
que um clássico para marcar presença na competição. No
primeiro jogo deste ano houve empate de 0 a 0. No papel, o
time do Campinense é melhor, mas dentro de campo nada
tem produzido e me parece mais ligado no campeonato
Brasileiro da Série B que começa em maio propriamente no
Estadul.

O Treze vem melhorando o seu elenco e tentando apagar
a péssima temporada de 2008 quando perdeu o Campeo-
nato Paraibano, a Copa Paraíba e fracassou logo na pri-
meiar fase do Campeonato Brasileiro. Começou com Quin-
tino Barbosa no comando e já trocou por Marcelo Villar.
Alguns jogadores já foram dispensados e outros contrata-
dos, a exemplo do rival. Espera-se bem mais não só do
Treze como também do Campinense nesta competição. Por
enquanto estão devendo.

Sem favoritos

Confrontos desta
quinta-feira são
marcados pelo
equilíbrio. Os
jogos de volta

serão no domingo

...

...

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Geraldo Varela É EDITOR DE ESPORTES

Ivo Marques
REPÓRTER

basquete da Paraíba co-
meça 2009 já tendo o
que comemorar. A atle-

ta Érica Costa Prado, de apenas
17 anos, foi convocada para in-
tegrar a Seleção Brasileira Sub-
17, que se prepara para dispu-
tar o Campeonato Sul-Ameri-
cano de Basquete, competição
que será realizada no mês de
junho, em Santiago, no Chile.
Esta é a primeira vez que uma
atleta paraibana é convocada
pela Confederação Brasileira de
Basquete, nesta categoria. No
ano passado, a CBB convocou
outra paraibana, mas na cate-
goria Sub-16, Helena Bastos.

Érica nasceu em 1992, em João
Pessoa, tem 1,65 m e joga como
ala e/ou armadora na equipe do
colégio das Lourdinas – onde es-
tuda no terceiro ano do segundo
grau - e na Seleção Paraibana. No
Campeonato estadual, Kika, como
é mais conhecida pelas amigas,
defende o Esporte Clube Cabo
Branco. Ela começou a jogar bas-
quete aos 7 anos, no colégio das
Lourdinas, na escolinha do pro-
fessor Adriano Lucena, que até
hoje é seu técnico.

Na sua carreira vitoriosa, Éri-
ca tem vários títulos pelos cam-
peonatos paraibanos nas catego-
rias mirim, infantil, infanto e adul-
to. Em 2006, ela conquistou o títu-
lo brasileiro de 12 a 14 anos, das
Olimpíadas Escolares de Poços de
Caldas, numa final memorável
diante do Rio de Janeiro. Ainda
no mesmo ano, ela foi 3º lugar no
Brasileiro Juvenil em Campina.

Em 2007, conquistou os bra-
sileiros infanto, disputado em
Campina Grande-PB e o juve-
nil, realizado em Recife-PE. Com
esses títulos, a PB foi pela pri-
meira vez para uma divisão

especial e em Caxias-RS ficou
em 5º lugar, atrás apenas de SP,
RJ, RS e SC. Nas Olimpíadas
Escolares de 15 a 17 anos, foi 4º
lugar na Divisão Especial. Tam-
bém conquistou a Copa Norte-
Nordeste, em São Luís do Ma-
ranhão, sendo a cestinha geral
e de 3 pontos da competição.

Em 2008 foi novamente cam-
peã do Nordeste e nas Olimpía-
das Escolares disputadas em João
Pessoa, foi vice-campeã da divi-
são especial, pelo colégio das Lour-
dinas, perdendo o título na final
para uma escola de São Paulo.

Segundo seu técnico, Adriano
Lucena, Kika já fazia por mere-

cer esta convocação. Para Érica,
a convocação foi o melhor pre-
sente que recebeu nos últimos
anos. “Fiquei muito alegre e vou
agarrar com unhas e dentes esta
oportunidade dada pela CBB.
Além do meu esforço, atribuo
esta convocação, também, ao
apoio que sempre recebi do meu
técnico Adriano e dos meus pais,
que estão sempre presentes nos
treinos e viagens”, concluiu a
atleta. Ela embarca no próximo
dia 8 de abril, para Osasco, em
São Paulo, onde terá início a pri-
meira fase dos treinos da Sele-
ção Brasileira.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Érica, destaque no basquete paraibano, chega agora à Seleção Brasileira

Uefa. Em boa fase no Campeonato
Inglês, o City empatou fora de
casa com o Liverpool, no
domingo, e cada vez mais se
afasta da zona de rebaixamento -
hoje é 10º colocado. Robinho,
que teve boa atuação na última
partida, recebeu muitos elogios .
Pela Copa da Uefa, o City joga
apenas por um empate sem gols
contra o FC Copenhagen após
empatar em 2 a 2 na Dinamarca.

O
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MURICY DESTACA EQUILÍBRIO

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Técnico do São Paulo diz que os grandes clubes estão diferentes dos anos anteriores e prevê uma disputa acirrada na busca pelo título estadual

Paulistão pode ter os
quatro grandes na fase
final pela primeira vez

desde 2000, quando o Tricolor
foi campeão. O G-4 vem sendo
formado nas últimas rodadas
por Palmeiras, Corinthians,
São Paulo e Santos. Para Muri-
cy Ramalho, isso mostra que os
gigantes de prepararam bem
em 2009.

- É difícil falar, mas com cer-
teza os grandes estão diferente
dos anos anteriores, ou seja,
mais bem preparados para o
ano todo. Não estão esperando
o Brasileirão para buscar refor-
ços. As equipes estão mais bem
posicionadas – diz

O treinador acha que os gran-
des bobearam nos anos anterio-
res na hora de se preparar para
o Paulistão, e que isso se refle-
tiu na hora da decisão. Em
2008, a Ponte foi vice-campeã.
No ano anterior, o São Caetano
foi à final e perdeu para o San-
tos.

- É merecimento. Nos outros
anos, os grandes não mereciam
estar classificados porque não
fizeram o que precisavam. Este
ano está sendo diferente por-
que todo mundo está respei-
tando o Campeonato Paulista
e se preparando bem. No ano
passado, os grandes não mere-
ceram porque se prepararam
para outras competições.

Para ele, os quatro times de
maior torcida no estado não
podem bobear na segunda me-
tade da fase classificatória. Mu-
ricy vê um grande grupo de ti-
mes com chances de buscar a
classificação e considera impor-
tantíssimo alcançar a vaga nas
semifinais com antecipação.

- Conseguir a vaga antes é óti-
mo porque várias equipes estão
disputando outras competições.
Quem tiver a classificação ante-
cipada vai levar vantagem - diz.

Os próximos dias vão definir
se Muricy Ramalho vai usar um
time misto contra o Santos, do-
mingo, na Vila Belmiro. A hipó-
tese havia sido levantada nos úl-
timos dias como forma de pou-
par o time para o importante
jogo do dia 5 (quinta-feira), con-
tra o América de Cali, na Co-
lômbia, pela Taça Libertadores.

- Ainda não resolvi, mas o
caso é diferente do jogo contra

o Corinthians (quando ele pou-
pou alguns titulares). Contra o
Santos teremos tempo de recu-
peração maior, apesar da via-
gem para a Colômbia.

No jogo contra o Corinthians,
tínhamos jogado na quinta-fei-
ra (19) às dez da noite, com cam-
po pesado – diz ele, referindo-
se ao jogo contra a Ponte, ante-
rior ao clássico com o Timão.

Para ele, os jogadores estão
mostrando que estão bem pre-
parados fisicamente.

 ROGÉRIO CENI
Depois de cinco jogos fora do

time, Rogério Ceni deve voltar
ao gol do São Paulo no jogo des-
ta quinta-feira, contra o Oeste,
no Morumbi, às 21h30. Na ter-
ça-feira (24), ele participou do
treino do Tricolor e não sentiu
a lesão na coxa direita que o ti-
rou do time no meio da partida
contra o Bragantino, no dia 4
deste mês.

- O Ceni deve jogar. Treinou

muito forte. Ele não está sentin-
do nada. Está concentrado -
disse o treinador à Rádio Ban-
deirantes após o treinamento.

 Se confirmada a escalação,
será a 843ª partida de Ceni com
a camisa tricolor, recorde ab-
soluto na história do clube - o
segundo colocado é Waldir Pe-
rez, com 617 partidas. Em 2009,
porém, o camisa 1 tricolor par-
ticipou de apenas quatro dos
dez jogos que o São Paulo já fez
por conta de lesões.

Empolgada com a vitória so-
bre a campeã mundial Itália, a
comissão técnica da Seleção
Brasileira espera somar ao me-
nos quatro pontos nos próxi-
mos dois jogos das eliminató-
rias para se aproximar da vaga
na Copa da África do Sul, no
ano que vem, informou o su-
pervisor da CBF, Américo Fa-
ria.

"Começamos 2009 com o pé
direito e vamos ver se nos dois
jogos pelas eliminatórias a gen-
te já consolida a proximidade
da classificação", disse Faria na
última terça-feira.

"O objetivo é sempre somar
seis pontos, mas se fizer um
ponto fora e três em casa está
de bom tamanho", acrescentou.

O Brasil enfrenta a seleção do
Equador, no dia 29 de março, e
depois recebe o Peru, no dia
primeiro de abril.

Segundo o supervisor da
CBF, o jogo em Quito, contra o
Equador, tende a ser mais com-
plicado que a partida contra a
seleção peruana, que deve ocor-
rer em Porto Alegre.

"É lógico que a altitude preo-
cupa. Esse é o principal adver-
sário de um país que não tem
altitude. É uma vantagem mar-
cante", disse ele sobre o jogo a
cerca de 2.800 metros acima do
nível do mar.

O planejamento da Seleção
Brasileira prevê que o Brasil
siga para Quito somente no dia
do jogo. O time deve ficar hos-
pedado em Guayaquil até a
véspera da partida para evitar
os efeitos da altitude.

A seleção deve ser convoca-
da para os dois jogos no dia 12
de março pelo técnico Dunga,
de acordo com Faria.

O trabalho de observação de
Dunga, que tem dado chances
a novos valores, foi elogiado
pelo dirigente.

O Dunga quer o
Brasil somando
quatro pontos
em dois jogos

NO PAULISTÃO:

Muricy Ramalho diz que o importante é o São Paulo alcançar a classificação de forma antecipada às finais



15JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

ESTREIA DE RONALDO
data da estreia de Ro-
naldo pelo Corinthians
ainda é mistério. Na

verdade, Mano Menezes afirma
não ter decidido. Acenou com
poucas chances para a partida
de domingo (1), diante do Ma-
rília, e deixou em aberto para
os duelos com Itumbiara, Pal-
meiras e São Caetano. Indepen-
dentemente de onde e quando,
o técnico alvinegro está feliz
com um avanço na fase final da
recuperação: a presença do cra-
que na maratona de viagens.

- O importante nesse mo-
mento é que o Ronaldo vai co-
meçar a sentir o cheiro do jogo
novamente. Isso faz parte des-
se processo de retomada da
condição de jogo. Os últimos
passos são esses, e no caso dele
é fundamental que essa última
etapa seja nessa viagem – falou
o treinador do Timão, que só
volta a jogar em casa no dia 11
de março, contra o São Caeta-
no. Até lá, faz quatro jogos lon-
ge da capital.

Recentemente, quando anun-
ciou a possibilidade de Ronal-
do participar desse tour, Mano
Menezes imaginou o debute de
Ronaldo para o começo de mar-
ço. Portanto, as chances disso
acontecer contra Itumbiara,
pela Copa do Brasil, ou no clás-
sico com o Palmeiras, pelo Pau-
listão, aumentam. Só não se
sabe ainda se de titular ou co-
meçando no banco de reservas
e entrando por 15 minutos de-
pois.

- Não faz diferença se ele vai
estrear num jogo maior ou me-
nor. O adversário e o campo
não importam. Quando o Ro-
naldo estiver capaz vai jogar e
tenho certeza que está próxi-
mo. Um atleta do nível dele
não pode estrear se não esti-
ver em condição de apresen-
tar esse nível. Por tudo isso que
falamos que daqui a uma se-
mana é prematuro - acrescen-
tou o comandante.

Apresentado oficialmente no
dia 12 de dezembro do ano pas-
sado, Ronaldo trabalha no Co-
rinthians desde o dia 26 daquele
mês. De lá para cá, especula-se
que ele tenha perdido oito qui-
los no total. Há mais de um ano
sem entrar em campo, o ata-
cante realizou dois jogos-trei-
no até o momento, ambos con-
tra a equipe sub-17. No primei-
ro, ele fez dois gols e deu dois
passes. No outro, atacou de gar-
çom e foi autor de três assistên-
cias em goleada por 7 a 0.

Agora, Ronaldo não está mais
trabalhando de maneira sepa-
rada do elenco. Como parte da
fase final de recuperação, come-
çou a ter as mesmas atividades
dos outros jogadores para po-
der ganhar ritmo para estreia.

O  goleiro Júlio César foi o prin-
cipal jogador do Inter de Milão
no empate por 0 a 0 com o Man-
chester United, terça-feira (24),
pelas oitavas-de-final da Liga
dos Campeões. O brasileiro tra-
vou um duelo particular com o
meia Cristiano Ronaldo. O por-
tuguês tentou de todas as ma-
neiras vencê-lo, mas esbarrou
na eficiência do goleiro, que tra-
balhou pesado para não ser sur-
preendido pelos seus venenosos
chutes de longa distância.

Para melhorar o seu desempe-
nho, Júlio César pediu que Mario
Balotelli, seu companheiro de In-
ter de Milão, tentasse reprodu-
zir no último treino que fizeram
antes do jogo as faltas cobradas
por Cristiano Ronaldo. Durante
a partida, o português teve cinco
chances em lances de bola para-
da perto da área, e em todas os
chutes pararam no brasileiro. A
mais perigosa no último minu-
to, quando a bola, cheia de efeito,
explodiu em seu peito.

- Eu me sinto feliz com o que
fiz quando o time precisou, por-
que eu estava pronto para aju-
dar. No dia anterior ao jogo, trei-
nei com Balotelli, porque ele é
um grande cobrador de falta. A
bola da Liga dos Campeões é di-
ferente da que jogamos no Cam-
peonato Italiano, pega mais efei-
to. Então, toda vez que tivemos
uma falta perto da nossa área,
precisei me concentrar muito e
lembrar o que fizemos no treino
- revelou o goleiro em entrevis-
ta à imprensa italiana.

Sobre o empate por 0 a 0, que
para muitos foi ruim, pois o time
perdeu a chance de ter uma van-
tagem para a partida de volta,
Júlio César discorda e afirma
que ainda assim o time italiano
terá a opção de ser cauteloso e
esperar o Manchester United
sair para o jogo.

- Penso que 0 a 0 não é um re-
sultado ruim. Certamente me-
lhor do que 1 a 1, - afirmou.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O clima na Gávea não é dos
melhores. Mas se depender de
Zé Roberto, a eliminação na
Taça Guanabara, primeiro tur-
no do Campeonato Estadual do
Rio de Janeiro, não será mais
pautada. O camisa 10 do Fla-
mengo está focado apenas na
estreia na Copa do Brasil, dia 4
de março, contra o Ivinhema-
MS, em Campo Grande.

"A melhor forma para supe-
rarmos o desgaste é manter a
tranquilidade e trabalhar. De-
sespero agora não vai adiantar
em nada. É esquecer o que pas-
sou e trabalhar forte para a es-
treia na Copa do Brasil, que será
um jogo difícil", avisou.

Chegou-se a questionar com
o vice de futebol do clube, Kle-
ber Leite, uma provável demis-
são de Cuca. Assim como o di-
rigente, que acredita no traba-
lho do técnico, Zé Roberto pen-
sa que o melhor para o Flamen-
go é mantê-lo no cargo.

"Todo mundo ficou triste e
decepcionado com a eliminação.
Ficamos abalados, porque nin-
guém esperava Ninguém se pre-
para para as derrotas. Mas não
é por causa de um resultado que
vamos jogar quase dois meses
de trabalho fora", encerrou.

Apontado como favorito ao tri
estadual pela base mantida do
último ano, o Flamengo ainda
não convenceu em 2009, e Juan,
que está no clube há mais de três
anos, não esconde que a demora
para dar certo incomoda.

- O time ainda não se encon-

trou, não embalou, e por isso
não há o clima de tranquilida-
de, de saber que as coisas vão
acontecer naturalmente. Tanto
que contra o Resende não acon-
teceu. As coisas às vezes são
meio turbulentas, mas isso nos
deixa ainda com mais vontade.

O lateral-esquerdo, no entan-
to, não quer que essa questão dei-
xe o time afoito para a Taça Rio.

- Temos que saber dosar legal
para não gerar ansiedade e virar
afobação pelo resultado a qual-
quer custo. O foco tem que ser
dado na medida certa -, disse.

Técnico Mano Menezes diz que deve escalar o atacante no momento certo e que ele já sente cheiro de jogo

Júlio César é o
destaque no
empate da
Internazionale

A

Zé Roberto diz
que Flamengo
está focado na
Copa do Brasil

Ronaldo conversa com Mano Menezes. O jogador vem treinando normalmente e pronto para fazer sua estreia

Juan acha que o time precisa se encontrar e não pode se desesperar



Record anuncia R$ 200
milhões de gastos
A Rede Record vai gastar por volta de R$ 200 milhões
até dezembro, sendo a maioria do dinheiro aplicado na
ampliação dos estúdios RecNov, em Jacarepaguá, no
Rio, e na compra de equipamentos --incluindo câmeras
de alta definição.  O presidente da emissora, Alexandre
Raposo, deu uma entrevista na qual afirmou que a crise
não vai modificar os planos da Record.

Para se fazer
entender, você
precisa repetir
uma mesma
ideia até cansar

Nelson Rodrigues,
DRAMATURGO  E ESCRITOR
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“Quem quer ser milionário”
ganha oito Oscars
Filme era favorito e desbancou "O Curioso Caso de

Benjamin Button".  26

" Escritores repudiam
textos da internet
Eles são vítimas da atribuição indevida de autoria. 25

x

Frente Parlamentar vai
discutir políticas culturais
A Câmara Municipal da Capital (CMJP) deverá criar e
instalar a 'Frente Parlamentar em Defesa de Políticas
Culturais da Cidade de João Pessoa', com a realização de
uma sessão especial na Casa e com a participação de
representantes de órgãos governamentais e de entidades
não-governamentais ligadas ao setor. A iniciativa é do
vereador Tavinho Santos (PTB), informando que a
'Frente de Políticas Culturais' será composta por
vereadores representando todos os partidos que
compõem o Legislativo Municipal.

x

Homem-Aranha ganha
vida na Brodway
Após ganhar vida no cinema e em várias animações de TV,
o Homem-Aranha, que nasceu nos quadrinhos, vai ganhar
musical da Broadway. A peça começa a ser exibida a partir
de 18 de fevereiro de 2010, segundo a editora que publica
as histórias do herói, a Marvel.

x
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III Festival BNB das Artes
Cênicas reunirá 224 eventos
em 12 mostras que serão
realizadas em Fortaleza e no
Centro Cultural que está
localizado em Sousa

O

“

Banco do Nordeste realiza o III Fes-
tival BNB das Artes Cênicas, nos
Centros Culturais Banco do Nor-

deste-Fortaleza, Cariri (em Juazeiro do Nor-
te, região Sul do Ceará) e Sousa (no alto ser-
tão paraibano), no período de 1º a 31 de
março, para marcar o Dia Mundial do Tea-
tro (27 de março). Totalmente gratuita, a
programação do Festival abrange um total
de 224 eventos durante esses 31 dias.

O III Festival BNB das Artes Cênicas en-
volve um diversificado elenco de ativida-
des orientadas para o exercício teatral. No
Festival serão realizadas doze mostras cê-
nicas (Brasil, Nordeste, Teatro de Rua, In-
fantil, de Dança, Ceará, Paraíba, Cariri, Alto
Sertão, Primeiro Ato, de Esquetes e de Con-
tos), compreendendo 71 espetáculos de com-
panhias de sete estados brasileiros (São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia). No
fim da última sessão de cada espetáculo das
mostras Brasil, Nordeste, Ceará, Cariri, Alto
Sertão e Primeiro Ato, o público poderá di-
alogar com os artistas sobre as peças apre-
sentadas, o processo de criação e o fazer te-
atral.

Dois eventos ganham destaque, no CCB-
NB-Fortaleza, pela participação especial de
duas personalidades das artes cênicas bra-
sileiras. Gero Camilo – ator, dramaturgo e
diretor cearense, radicado em São Paulo, um
dos intérpretes e autores expoentes do tea-
tro e cinema contemporâneos (atuou em fil-
mes como Carandiru, Cidade de Deus, Bicho
de Sete Cabeças, Abril Despedaçado e Mada-
me Satã, entre outros) – concederá entrevis-
ta aberta, ao vivo, compartilhando com o
público sua história de vida e trajetória ar-
tística, no programa Nomes do Nordeste.
Para marcar o Dia Internacional da Mulher,
a atriz Hiramisa Serra, com 50 anos de ativi-
dades teatrais, será a figura central de deba-
te sobre o tema “A Mulher no Teatro Cearen-
se”, dentro do programa Museu Vivo.

Na programação deste ano, a Mostra Bra-
sil traz dois espetáculos de São Paulo e um
do Rio de Janeiro. Prosseguem no roteiro do
Festival as mostras Nordeste, Teatro de
Rua, de Esquetes, de Contos, Infantil, Ceará,
Cariri e Primeiro Ato – esta última desta-
cando novos talentos, porém já com notá-
vel desenvoltura em termos de linguagem e
encenação teatral.

espetáculos
Festival

terá71



A Mostra Nordeste abarca um total de
16 apresentações de sete peças teatrais de
três estados da região (Ceará, Paraíba e
Bahia). Dois espetáculos dessa mostra fo-
ram selecionados pelo Projeto Circulação
Cultural, do Ministério da Cultura, com
apoio da Secretaria de Comunicação Soci-
al da Presidência da República, iniciado
por uma ação-piloto entre o Sesi e o BNB.
Durante o festival, duas peças das mos-
tras Cariri e Alto Sertão serão eleitas pelo
público para se apresentar em Salvador-
BA no âmbito do Projeto Circulação Cul-
tural, ainda este ano.

Por sua vez, a Mostra Teatro de Rua abran-
ge 23 apresentações de 11 espetáculos cea-
renses, potiguares e paraibanos, que serão

exibidos em praças, colégios, centros cultu-
rais e associações comunitárias de cinco ci-
dades do Ceará (Fortaleza, Barbalha, Cariri-
açu, Crato e Milagres) e um município parai-
bano (Sousa). E a Mostra de Esquetes traz oito
encenações rápidas no decorrer do mês.

Multimídia e educativa, a programação do
festival abrange ainda a realização de dois
cursos de apreciação de arte, quatro ofici-
nas de formação artística e cinco oficinas de
arte infantis; exibição de cinco filmes, com a
série “Teatro em Movimento”; apresenta-
ções cênico-musicais de manifestações da
tradição cultural, no Sul do Ceará e no Alto
Sertão paraibano; e passeios culturais de
trenzinho, visitando o Theatro José de Alen-
car e o Centro Histórico de Fortaleza.

Promotor do festival, o BNB cumpre seu
papel como principal órgão do governo
federal para o desenvolvimento da região
Nordeste, na medida em que estimula toda
a cadeia produtiva das artes cênicas,
gerando emprego e renda no setor, criando
novas oportunidades e promovendo a
formação profissional de todos os que se
dedicam à atividade teatral, além de oferecer
visibilidade para novos artistas e possibilida-
de de acesso a outros eventos de caráter
nacional.

SAIBA MAIS#

Espetáculos de
todo o país
serão
apresentados
no festival
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Casa própria,
dívida eterna

Você ficou de boca
aberta? Pois eu
também fiquei...

Biografia Sem Amarras para o

S

Herdeiro de Grotówski, Nunes
é um dos nomes mais
importantes do teatro
brasileiro. Dirigiu Fernanda
Montenegro, Fernanda Torres
e Paulo Autran, entre outros
mestres do teatro

Se você, como eu, tem imóvel financia-
do pela Caixa Econômica Federal cujo
prazo está perto de terminar, valendo
isto para os contratos assinados no ano
de 1988, prepare-se para um susto. O
meu financiamento terminou agora no
mês de janeiro; alguns dias antes de ven-
cer a última prestação, liguei para a Cai-
xa para saber qual era o procedimento.
Disseram-me que iriam analisar o con-

trato e dentro de 30 dias entrariam em
contato para dar a baixa na hipoteca da
casa, ou me convocariam se houvesse
alguma pendência.

Eu sabia que havia um tal “resíduo”,
mas me surpreendi quando, ao invés de
ser convocada pela Caixa para ir ver
como poderia resolver isso, quinze dias
depois do telefonema, recebi pelo correio
um boleto para pagar o “resíduo” do
saldo devedor, no valor de R$ 458.314,19
e que a Caixa estava refinanciando para
mim em 108 prestações de R$ 8.237.97
cada uma. A primeira vence  sábado (28).

Você ficou de boca aberta? Pois eu tam-
bém fiquei. Sou professora universitá-
ria aposentada da UFRN, e a minha apo-
sentadoria é menos da metade da pre-
tendida prestação de forma que, nem se
eu quisesse pagar, poderia fazê-lo. Além
do mais eu já paguei, pelos preços de hoje,
R$ 146.377,61 pela casa, que equivale ao
preço de mercado do imóvel hoje. Com o

boleto na mão, esmagada por essa ma-
temática perversa, senti-me insultada,
esbulhada nos meus direitos, ludibria-
da pela propaganda enganosa do gover-
no federal que diz que a “casa própria” é
um programa social.

Social como, minha gente? A pessoa
passa vinte anos pagando um imóvel,
com dificuldade, para depois descobrir,
ao fim do prazo, que deve uma quantia
que dá para cobrar cinco ou seis imóveis
iguais ao seu? Adoeci. Tive gastrite, coli-
te e outras “ites”, mas como “a fila anda”,
tomei a decisão mais acertada: procurei
os advogados da Associação Nacional

dos Mutuários e Moradores e entrei na
Justiça em busca dos meus direitos.

Imagine você agora que isso que ocor-
reu comigo está ocorrendo também
com milhares de mutuários neste país.
Muitos são pessoas simples, que não
conseguem entender direito os termos
de um documento legal, ou são idosos,
ou doentes. Mas todos são pessoas que
acreditaram no governo, e que passa-
ram a vida – como eu – fazendo sacrifí-
cio para honrar seus compromissos,
pagando em dia suas prestações. Ima-
gino quanta gente, nessa situação, pen-
sando que vai perder a casa, vende car-
ro, televisão e geladeira para fazer o
pagamento. Coisas como essa fazem
com que nós, pessoas de bem, nos tor-
nemos cada vez mais descrentes das
instituições, do estado e do governo. In-
felizmente, é assim que me encontro
agora: indignada, descrente, e com ver-
gonha de ser brasileira.

em amarras traça o perfil do di-
retor teatral Celso Nunes, re-
lembra sua intensa produção

nos anos 60 e 70, conta sua experiência
como aluno de Grotówski e todo o ca-
minho percorrido até chegar à calma-
ria da vida em Florianópolis longe dos
palcos.

Celso Nunes foi aluno do lendário di-
retor polonês Jerzy Grotówski, figura
central do teatro do século XX na Fran-
ça; dirigiu atores como Fernanda Mon-
tenegro, Fernando Torres e Paulo Au-
tran; montou peças de autores consa-
grados como Strindberg e Peter Weiss;
criou um método próprio de prepara-
ção de atores; largou tudo e se mudou
para Florianópolis. Em Sem Amarras,
da Coleção Aplauso, da Imprensa Ofi-
cial do Estado de São Paulo, Celso Nu-
nes rememora importantes momentos
de sua trajetória profissional e pesso-
al em depoimento à atriz – e ex-aluna -
Eliana Rocha.

Seu primeiro contato com o teatro
aconteceu em 1960. Ao assistir a Um
Panorama Visto da Ponte, de Arthur
Miller, com Leonardo Villar e Nathá-
lia Timberg, no Teatro Brasileiro de Co-
média (TBC), teve uma epifania e viu a

sua própria vida ali, no palco, diante
dele. Àquela época já era um leitor de
Vargas Vila e Sartre, um agnóstico de
carteirinha e um observador bastante
sagaz.

Como resultado, mas não imedia-
to, abandonaria a faculdade de Jor-
nalismo para estudar na Escola de
Arte Dramática (EAD). Durante o cur-
so, foi percebendo aos poucos que
preferia a direção à interpretação.
Ainda assim, gostou de atuar sob a
direção de Antunes Filho como o ca-
fajeste Pimentel da peça A Falecida,
de Nelson Rodrigues.

Formou-se em 1965 e, no ano seguin-
te, já trabalhava como professor. Com
um grupo de alunas do Notre Dame
Du Sion, montou o Auto da Alma de
Gil Vicente. Eliana Rocha conta que o
resultado foi polêmico.

“As freiras do colégio ligaram para o
Dr. Alfredo Mesquita (fundador e dire-
tor da EAD), que o indicara como pro-
fessor, para reclamar que ele tinha car-
regado nas tintas do inferno”. Para se
ter uma ideia, a peça terminava com
as meninas vestidas de diabo cantan-
do Quero que vá tudo pro inferno, de
Roberto Carlos, para delírio da audiên-
cia jovem e horror dos pais e das frei-
ras. O segundo grupo para o qual lecio-
nou foi o Teffi (Teatro-Escola da Facul-
dade de Filosofia de Santos), com o qual
encenou A Falecida. Entre seus alunos,
Ney Latorraca e Jandira Martini.

Em fins de 1966, Nunes foi agraciado
com uma bolsa do governo francês
para um estágio de seis meses de espe-
cialização teatral em Nancy. Por fim,

Celso Nunes teve como alunos de teatro
os atores Ney Latorraca e Jandira Martini

viveu na Europa por três anos. Já no
primeiro deles conheceria um de seus
mestres: Jerzy Grotówski. Celso Nu-
nes com que,  com Grotówski, “você

tinha que se entender consigo mesmo,
tinha que descobrir onde estavam seus
limites, seus bloqueios, e trabalhar em
cima disso”.

As  experiências com Grotówski, alia-
das aos ensinamentos de Stanislávski
motivaram em Nunes o treinamento
psicofísico na formação do ator, tema
de sua dissertação de mestrado. Esse
treinamento tem o mérito de fugir do
naturalismo, preparando o ator para
a criação e, sobretudo, para si mesmo.

Conseguiu seu bacharelado em Pa-
ris, na Sorbonne, onde também estu-
dava a atriz Regina Braga, com quem
se casou em 1970. Passaram juntos pelo
Maio de 1968 naquela cidade, outra
experiência transformadora. No ano
seguinte, retornaram a um Brasil que
vivia sob a ditadura militar.

Em 1970, um de seus anos mais pro-
líficos, começou a lecionar na EAD e na
Universidade de São Paulo, montou
nada menos do que cinco peças e
ganhou todos os prêmios por esse con-
junto de trabalhos.

Entre essas peças, estavam As Ba-
cantes, de Eurípedes, e O Interrogató-
rio, de Peter Weiss. Mais tarde, dirigiu
um sucesso após o outro como As Lá-
grimas Amargas de Petra Von Kant,
de Rainer Werner Fassbinder, Grande
e Pequeno, de Botho Strauss, A Vida de
Galileu, de Brecht, até que, no início da
década de 1990, abdicou do teatro e
mudou-se para Santa Catarina.  Mais
informações para a imprensa com Ma-
ria Fernanda Rodrigues (Lu Fernandes
escritório de comunicação) pelo telefo-
ne (11) 3814.4600.

Clotilde
Tavares
clonews@digi.com.br

JORNALISTA, ESCRITORA E ESCREVE
ÀS QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

TEATROLÓGO CELSO
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kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
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Fascinado
pela Beleza

A Larousse está lançando
“Fascinado Pela Beleza – Alfred
Hitchcock e Suas Atrizes”...

Destaque no

A

Editora Panini prepara dois lançamentos que vão surpreender os
leitores da DC Comics: Coringa e Batman - A Piada Mortal e o título
Coringa, nas bancas e livrarias de todo o país

CINEMA E

A Editora Larousse está lançando
“Fascinado Pela Beleza – Alfred Hitchcock
e Suas Atrizes”, uma história incrível
contada finalmente pelo autor que me-
lhor o conhecia: Donald Spoto. O livro
explora a vida de Alfred Hitchcock, um
homem brilhante, excêntrico, tortura-
do e infeliz, aliás,  Hitchcock raramente
tinha algo a dizer sobre seus atores, hos-
til, ele frequentemente se ressentia aber-

tamente do sucesso das grandes estre-
las, dos salários e dos privilégios. “Ato-
res são gado” – disse uma vez o diretor, e
para piorar – “eu nunca disse que atores
são gado, eu disse que eles deviam ser
tratados como gado”.  Nessa investida
literária da Editora Larousse do Brasil,
“Fascinado Pela Beleza”, Donald Spoto
– autor de best-sellers como The art of
Alfred Hitchcock e biografias de Audrey
Hepburn, Ingrid Bergman e Marlene Di-
etrich - examina a vida, a carreira e os
filmes do cineasta por meio das relações
complexas e chocantes com suas lendá-
rias atrizes, entre elas Grace Kelly, Kim
Novak e Tippi Hedren. Fascinado Pela
Beleza é o terceiro livro sobre a vida do
mestre do suspense, os dois primeiros
The art of Alfred Hitchcock e The dark
side of genius: the life of Alfred Hitchcock
não foram lançados no Brasil, e para a
produção deles, Spoto esteve, a partir de

1975, por várias vezes e para longas en-
trevistas, frente a frente com o diretor.
Segundo Spoto, a biografia de Hitchcock
apresenta uma narrativa prudente so-
bre o que pode acontecer de errado na
vida de qualquer um. É a história de um
homem infeliz, que se odiava, solitário e
sem amigos. Assim era o velho Hitchco-
ck.

EM LYON
Dia 10 de março, o pintor Flávio Tava-

res embarca para Lyon, na França onde
montará uma mega exposição com 30
telas, sua terceira Mostra naquela cida-

de. Quem comanda o evento lá é o amigo
e empresário Didier Voitá, francês ad-
mirador e divulgador da obra Tavares
na França.

NOVO BOTEQUIM
  Em abril, a cidade vai ganhar o Real

Botequim, sucesso na noite do Recife e
Natal, e que será a maior atração da
nova área de lazer da expansão do MAG
Shopping. Com forte inspiração nos
bares clássicos cariocas dos anos 50 e
60, o RB recria toda a atmosfera daque-
la época por meio de uma decoração di-
ferenciada. É mais uma opção e vamos
prestigiar.

KAPETADAS
AGORA que acabou o carnaval, já tem

gente pensando na Páscoa.
CRISPIM vai virar nome de Escola

Municipal.

Coringa
Formato: 17 cm x 26 cm - capa dura
132 páginas.
Lombada Quadrada com shrink
Preço: R$ 24,90
Distribuição: Setorizada

Piada Mortal
Formato: 17 cm x 26 cm – 84 páginas.
Lombada Quadrada com shrink
Preço: R$ 19,90
Distribuição: Setorizada

SERVIÇO#

 Editora Panini prepara dois
lançamentos que vão surpreen-
der os leitores da DC Comics:

Coringa e Batman - A Piada Mortal e o
título Coringa, nas bancas e livrarias de
todo o país, a partir da próxima sema-
na. Em Coringa e Batman - A Piada Mor-
tal, do roteirista Alan Moore e arte de
Brian Bolland, os fãs saberão a origem
do Coringa e sua relação conturbada
com o Cavaleiro das Trevas. Já a publi-
cação Coringa, roteiro de Brian Azzare-
llo, revela um pouco mais da vida do
atormentado vilão, que neste ano ganha
destaque especial pela indicação ao Os-
car do recém-falecido ator Heath no pa-
pel de Coringa, no filme Batman – O Ca-
valeiro das Trevas. Ledger foi encontra-
do morto em seu apartamento em Nova
York no dia 22 de janeiro vítima de over-
dose acidental de remédios, indicados
por prescrição médica.

A edição de luxo “A Piada Mortal”, do
premiado roteirista Alan Moore (Watch-
men, V de Vingança) conta como um dia
ruim na vida de um homem pode signi-
ficar a linha que separa a sanidade da
loucura. Principalmente quando se tra-
ta do Coringa, o maior e mais conhecido
vilão do mundo dos quadrinhos. Os de-

senhos de Brian Bolland (Camelot 3000),
um dos maiores ilustradores dos qua-
drinhos, elevaram a história pratica-
mente à perfeição retratando com ma-
estria o mundo imaginado por Alan
Moore. Mas faltava um detalhe para
completar a obra. Bolland não pôde co-
lorir a edição original, e agora, 20 anos
depois, isso foi corrigido e as cores fo-
ram completamente refeitas pelo artis-
ta, seguindo fielmente a sua imaginação.
Edição obrigatória para os fãs do Corin-
ga, do Batman e dos quadrinhos.

O título “Coringa”, de Brian Azarello
(Batman: Cidade Castigada, Superman:
Pelo Amanhã), traz com riqueza de de-
talhes o modo de agir do Coringa, seus
aliados, suas motivações. Libertado do
Asilo Arkham, o Palhaço do Crime vol-
ta à sua vida em Gotham. Ele precisa
reconquistar seu território e lembrar a
todos quem é realmente o dono da ci-
dade. Mostrando o ponto de vista do
submundo dos vilões, Brian inova e
lança um novo olhar sobre Gotham
City. Ao seu lado, Lee Bermejo (Lex Lu-
thor: O Homem de Aço) trouxe uma
nova interpretação sobre a cidade e seus
habitantes com seu traço característi-
co e de impacto.

Rosely Boschini
é reeleita
presidente
da CBL

Os associados da Câmara Brasilei-
ra do Livro (CBL) definiram nesta
quarta-feira (18) quem irá comandar
a entidade pelos próximos dois anos.
Com 185 votos (77,73% do total), Ro-
sely Boschini (Editora Gente), da cha-
pa Trabalho & Seriedade, foi reeleita
presidente e seguirá na direção da
entidade até fevereiro de 2011. Este é
o segundo mandato de Rosely Bos-
chini à frente da CBL. Em março de
2007, ela foi a primeira mulher a as-
sumir a presidência da Câmara em
62 anos de história.

Ao todo, 238 associados votaram
nas eleições. A chapa de oposição
Mudança & Participação, coman-
dada por Armando Antongini Fi-
lho, obteve 52 votos (21,85% do to-
tal). Houve apenas um voto nulo.
Além de São Paulo, as eleições ocor-
reram também no Rio de Janeiro,
na sede do SNEL (Sindicato Nacio-
nal dos Editores de Livros) e em
Belo Horizonte, na Câmara Minei-
ra do Livro.

A presidente da CBL destacou a
participação dos associados no plei-
to eleitoral e fez um convite à unida-
de. O debate é fundamental em qual-
quer setor produtivo e o mais impor-
tante agora é a unidade do mercado
editorial em torno do crescimento
das empresas e a promoção do livro
e da leitura no país.

Já o candidato derrotado, Arman-
do Antongini Filho destacou que no
processo não houve vencedores nem
vencidos. Quem ganhou foi o merca-
do editorial e todos nós que lutamos
pelo livro e pela leitura no Brasil.

EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

QUADRINHOS
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Fazemos ordinariamente mais

festas às pessoas que tememos do

que àquelas as quais amamos”

Arthur da Távora - jornalista

Beleza de mãe e filha: Salete Porto e Maria Luísa, em evento social

Comemorando: Marilza Mesquita, Simone Queiroga, Socorro Cristóvão, Tereza
Suassuna, Lourdinha Milanez e Zelma Corrêa. Lourdinha de nova idade

Alegria: Stella, Liliane, Yeda e Heloisa Ribeiro Coutinho com Socorro Brito, no almoço em Camboinha

Prestígio: Gizelda ao lado da elegante Eugênia Vilela, direto da Boutique de Vinhos
AOC - Vinhos do Brasil, durante jantar na chácara  da vinícola Dal Pizzol, ao grupo
participante do Projeto Imagem Nacional do Ibravin, na Serra Gaúcha

 Os parabéns da coluna
seguem hoje para: dama
Lourdinha Milanez,
desembargador  Martinho
Lisboa, Tereza Cristina
Cavalcanti, Socorro Lucena
e Lúcia Cabral.

 Irlem e Glória Guimarães,
Clodoaldo Ribeiro e
Cláudia retornam de
cruzeiro pelo Caribe.

 Na segunda-feira de
carnaval o almoço foi no
amplo apê de Formosa, do
casal superintendente do
Ministério da Agricultura
na Paraíba, Hermes (Fátima
Pessoa) Ferreira.

 No Litoral Sul o melhor é
almoçar no restaurante
Canyon, leia-se Maria
Luiza, na praia de
Carapibus.

 Grinberg e Bernadeth
Botelho estiveram na
churrascaria Sal e Brasa e
adoraram.

 A querida amiga Zélia
Teotônio está na cidade.

 Na segunda-feira de
carnaval, na residência de
Liliane Ribeiro Coutinho,
em Camboinha, aconteceu
um badalado almoço
momesco, reunindo amigos
da anfitriã.

DROPSDROPS DROPS

2 Acrópolis
 Com invejável padrão gráfi-

co e editorial, está circulan-
do mais uma edição da re-
vista Acrópolis Magazine,
que tem à frente o querido
amigo jornalista  Marcos
Luna.

 A publicação tem como prin-
cipal matéria o enlace de
Alicinha Maranhão e Felipe
Nogueira.

2 Feliz união
O casal Leconte e Roziane Coe-

lho, que  completou no últi-
mo dia 23, 38 anos de feliz
união, comemorou a impor-
tante data em Natal,  no perí-
odo de carnaval, onde se hos-
pedaram em um dos luxuo-
sos hotéis da Via Costeira.

2  Novo local
Astrid Bakke e esta colunista já

estão distribuindo os convi-
tes para a festa em homena-
gem ao Dia Internacional da
Mulher, que agora vai aconte-
cer em novo local, no dia 9 de
março, às 18h. Será na chur-
rascaria Sal e Brasa, no Bessa,
uma das melhores da cidade,
recentemente inaugurada.

2   Sucesso
A Maison Cabelo & Corpo, leia-se Sônia Santos, modernamente

instalada na Av. Amaro Bezerra, no Cabo Branco, é um dos
melhores salões de beleza da cidade. Lá, conta com os profissio-
nais competentes Adilson e Edinaldo Santos.

2  Almoço no Altiplano
A querida amiga Rose Paulino Costa, que tem casa linda no Altipla-

no, franqueou aquela vista linda aos amigos no almoço no último
domingo de carnaval, que fez para um grupo seletíssimo de pes-
soas. Detalhe: todas as delícias culinárias, que receberam nota 10,
foram preparadas com esmero pela anfitriã. Estavam presentes:
Silvana Costa, Marluce e Stella Brasil, Joana D’arc, Joselito (Cida)
Cândido, Bosco e Maria José Vasconcelos, Júnior Loureiro e Ana
Maria, esta colunista e Gutenberg Botelho, entre outros.

2 Festejo
A comemoração do aniversário da dama Lourdinha Pessoa Mila-

nez acontece hoje, com um concorrido almoço em sua ampla e
bonita vivenda, no Bessa. O encontro das amigas, coordenado
pela filha Isabella e pelo genro Sérgio Lima promete repetir o
sucesso de sempre.

2 Niver
O aniversário das gêmeas Marieme Vasconcelos e Mariene Wasa-

Rodig, aconteceu no último dia 22, domingo de carnaval, com
um pequeno almoço em família, com a presença da matriarca
Dulce Leite Vasconcelos, do cunhado Michael Wasa-Rodig, so-
brinhos e outros familiares.

2  Posse
A posse de Júlio Paulo Neto, na

presidência do TRE  será no
dia 6 de março, com a se-
guinte programação: pela
manhã, às 10h30, missa em
Ação de Graças na própria
sala de sessões do TRE e, às
16h, a solenidade de posse,
também no salão de sessões
da Corte. Deverá ser uma
das mais prestigiadas.

2  Paris
Será no dia 4 de março, no

restaurante  Paris Delice,
no Brisamar, que o Club
do Gourmet recepcionará
seus confrades  com um
menu inédito caprichosa-
mente elaborado pelo chef
de cuisine, Joseph Fidap,
diretor e cozinheiro da-
quela casa de pasto, onde
pontificarão 4 iguarias da
mais fina haut cuisine da
Cidade Luz. Informações
pelo fone: 8867-3194

2 MG Turismo
Esta colunista recebeu com muito orgulho o convite do jornal MG

Turismo, leia-se Antônio (Suely) Clerot, para receber o Troféu
Destaque no Colunismo Social da Paraíba, em festa que vai acon-
tecer no dia 9 de março, no Drayrell Hotel, Belo Horizonte, co-
memorando os 24 anos de fundação do citado jornal.
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 O pessoal do Supermercado
Luna, no bairro do Catolé, está
sempre antenado em nossa
coluna. O abraço de carinho
para todos.

 A Facisa está a todo vapor, com
o lançamento do seu curso de
Ciências Aeronáuticas, o pri-
meiro a ser implantado no Nor-
te-Nordeste.

 Lourdinha Milanez recebe gru-
po de amigas para almoço, hoje,
comemorando nova idade.

 Maria Motta já está nos prepara-
tivos da festa de seu aniversá-
rio, no dia 10 de março próxi-
mo. Antecipamos: será em
meio almoço, no Miúra. Confir-
mamos.

 Quem está pra chegar – from
Porto Alegre - para período de
férias entre nós é Márcia Nu-
nes Maciel, sobrinha deste co-
lunista.

 Volto na próxima. Bye.

Hot NewsHot NewsHot NewsHot NewsHot News

2 Vips & Tops
 A Associação Cristã Feminina/Campina Grande completará ama-

nhã, 36 anos de fundação. À frente de toda programação come-
morativa, a presidente Maria do Carmo Figueiredo. Conto de-
pois.

 Entre as aniversariantes de hoje, a empresária Keyla Freire Xavi-
er e a médica-oftalmologista Fátima Feliciano; já amanhã, ga-
nham parabéns: o colunista Ivonaldo Corrêia (em JP) e o jovem
empresário Diego Araújo Soares. Nosso carinho para todos.

 Maristela Bezerra Cordeiro comandou Baile a Fantasia, última
terça-feira – a terça-feira gorda de carnaval. Foi tudo agradabi-
líssimo e conto em colunas próximas.

 Dona Nanú Guerra, Ziano e Ivana Villar Guerra, Rodrigo (Al-
banita) Araújo e Ana Maria Quintãns Guerra passaram os
feriados carnavalesco desfrutando “ap” de praia, no Litoral
pessoense.

 É propósito de Eliane Cunha Carvalho festejar o seu aniversário,
este ano, na aprazível casa de Pilões. O aniversário de Eliane,
todos os anos, é um verdadeiro “barato”, sempre com temas
bregas, chiques e super divertidos.

2 Danielle & Paulo
 Amanhã será um dia muito especial para os jovens Danielle Ma-

cedo Souza e Paulo Oliveira Viana, pois eles sobem o altar da
Igreja de São Sebastião – no Alto Branco – para a tradicional
troca do “sim”. A cerimônia está marcada para as 18h30, segui-
da de elegante recepção no Palácio das Nações.

 Danielle é filha querida da cantora Dorinha Macedo e de José Elias
da Silva Souza. O noivo, Paulo, do casal Paulo (Maria Nacir)
Pereira Viana. Sem dúvida, um acontecimento concorridíssi-
mo. Confirmamos.

2 Tributação
Pollyana Vilar Mayer, que é doutora em Direito Tributário pela

Universidade de Salamanca – na Espanha e professora do Insti-
tuto Brasileiro de Direito Tributário, em são Paulo, além de tri-
butarista da KPMG, fará importante palestra em Recife-PE, no
dia 30 de março próximo, cujo tema será “Tributação Interna-
cional”. Seus pais que aqui residem, Dr. João Adolfo (Luciana)
Mayer, lá estarão para saudá-la e matar as saudades, num en-
contro de puro amor e dedicação.

2 Raquel
Raquel Araújo Santos retornou da paulicéa com mil e uma novida-

des para sua boutique “Gloss”, em João Pessoa. Ela, amanhã,
será alvo de inúmeras felicitações de parabéns pela idade nova
que estreia, principalmente o carinho do marido, o empresário
Neilton Neves Santos (leia-se Redepharma) – e dos filhos Natá-
lia, Bianca, Pedro e Caio. Tintim.

2 Rancho da Pedra
 Aos poucos, as pessoas vão descobrindo um dos restaurantes

rústicos mais completos da região, o “Rancho da Pedra”,
localizado nas proximidades da cidade de Puxinanã. Você
vai por São José da Mata e, depois do posto de gasolina, todo
o percurso é muito bem sinalizado e não tem erros.

 Apesar de um dia super chuvoso, como foi o do último domin-
go – domingo de carnaval - uma boa frequência prestigiou a
casa. Fomos um dos primeiros a chegar ao bucólico local, de
uma paisagem imensa e linda, com muito verde, ar puro e a
comida da casa – dos deuses, com pratos da gastronomia
regional, a exemplo de galinha de capoeira, bode guisado e
assado, buchada, arrumadinho, picanha à moda da casa.

 Os proprietários do “Rancho da Pedra” são os simpaticíssi-
mos Hamilton e Gerusa Costa Nascimento, que nos recebe-
ram com o maior carinho e no mais alto estilo. Muitos even-
tos, aliás, vêm sendo realizados lá no “Rancho da Pedra”,
nos confidenciaram Gerusa e Hamilton. Aliás, a casa funcio-
na todos os finais de semana, com substancioso café da ma-
nhã (somente aos domingos) e almoço regional.

 Ficamos maravilhados com os agradáveis momentos que des-
frutamos – o colunista com o Stênio (filho), Priscilla e o neti-
nho João Victor. Vou deixar os telefones do “Rancho da Pe-
dra” para as pessoas interessadas: 9929.2033 ou 9971.0325.

2 Massacre econômico
 Quando presenciamos a

crise econômica, porque
passa atualmente os Esta-
dos Unidos, não podemos
esquecer o verdadeiro
massacre, aqui no Brasil,
que vivenciou e que foi
submetido ao funcionalis-
mo do Banco do Brasil, na
década de 90 – início de
2000, quando centenas de
funcionários foram sacri-
ficados, sofrendo remane-
jamentos de Norte a Sul,
de Leste a Oeste, perden-
do até suas funções e atri-
buições. Eu posso afirmar
de cátedra, pois fui vítima
de remanejamento propo-
sital e indesejado, indo
parar em agência de Bra-
sília, no ano de 1996.

 Hoje a classe vive o mesmo
lá na terra do Tio Sam,
com tanta gente sendo
prejudicada ao perder
seus empregos, consequên-
cia das reduções de funci-
onários e até fechamento
de empresas creditícias e
outras multinacionais. Em
resumo, um desrespeito
aos direitos humanos,
uma verdadeira afronta à
carreira profissional de
cada um. O que é de se las-
timar.

2 Matrículas
A Escola de Dança “La Barca” está com suas matrículas abertas, ofere-

cendo descontos especiais. O professor Euclides Alves, coordena-
dor da escola, é licenciado em Educação Física pela Universidade
Estadual da Paraíba – com especialização em Metodologia do En-
sino da Dança na Escola, pela UFPB. Os cursos oferecidos pela La
Barca são: dança de salão (bolero, forró, sammba, salsa, soltinho,
valsa e tango), dança do ventre, street dance, ballet, além de alon-
gamento, karatê, aulas particulares, curso completo de forró. Tem
salão de festas disponível para recepções de casamentos, aniver-
sários, coquetéis, etc. Contato: 3342.0729 e 8820.5108.

Eles formam um belíssimo casal: os queridos amigos Neilton e Raquel Araújo
Santos. Ela ganha parabéns amanhã

Num dos recantos mais bonitos do restaurante “Rancho da Pedra” o jovem
casal Stênio (Priscilla) Oliveira, com o lindo filhotinho João Victor

O casal Hamilton (Gerusa) Nascimento – proprietário do “Rancho da Pedra” –
com o colunista, no flash
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2Com gravações pre-
vistas para este primei-
ro semestre de 2009, em
Campina Grande - PB, o
longa-metragem "Tudo
que Deus Criou...", do di-
retor André da Costa
Pinto (dirigiu o premia-
do do curta-metragem
Amanda e Munick) e
produção de Adriano Lí-
rio, abre testes para o
papel do protagonista e
para o papel de uma
criança. Os testes acon-
tecerão no Rio de Janei-
ro, na Bahia, São Paulo e

2 CINEMA
SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens. Co-
média. Direção: Daniel Filho. Box 8 -
14h/16h15/18h30. Tambiá 3 -
14h20/16h20/18h20/20h20. Campi-
na 2 - 14h40/18h40.

O CURIOSO CASO DE BENJAMIN
BUTTON. Cens. 12 anos. Drama.
Direção: David Fincher. Box 8 -
20h45. Tambiá 1 - 17h10.

UM FAZ DE CONTA QUE ACONTE-
CE. Cens. Livre. Aventura. Direção:
Adam Shankman. Campina 2 -
14h20/16h20/18h20/20h20.

SIM SENHOR. Cens. 14
anos.Comédia. Direção: Peyton
Reed. Box 4 - 14h25/16h40/18h55/
21h10. Campina 2 (Dub) - 16h40/
20h40.

NOIVAS EM GUERRA. Cens. 10
anos. Comédia Romântica. Direção:
Gary Winick. Box 2 - 13h15/15h15/
17h15 /19h15/21h15. Tambiá 4
(Leg) - 14h10/16h10/18h10/20h10.

SEXTA-FEIRA 13. Cens. 18. Terror.
Direção: Marcus Nispel. Box 3 -
19h30/21h40. Tambiá 4 (Leg)-
14h30/16h30/18h30/20h30.

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

O LUTADOR - Cens. 14. Drama. Dire-
ção:  Darren Aronofsky. Box 7 - 21h20.

CORALINE E O MUNDO SECRETO -
Cens. Livre  Animação. Direção:
Henry Selick . Box 3 - 13h/15h10/
17h20.

2 ESTREIAS
FOI APENAS UM SONHO. Cens.16
anos. Drama. Direção: Sam Mendes.
Box 1 - 13h20/15h50/18h20/21h.
Tambiá 1 - 15h/20h10.

A PANTERA COR DE ROSA.
Cens.10 anos. Comédia. Direção:
Shawn Levy. Box 5 - 13h05/15h05/
17h10/19h20/21h25. Campina 1 -
15h/17h/19h/21h. Tambiá 6 -
14h15/16h15/18h15/20h15.

UM HOTEL BOM PRA CACHORRO.
Cens.Livre.Comédia. Direção: Thor
Freudenthal. Box 7 - 14h15/16h30/
19h. Tambiá 2 - 14h/16h/18h/20h.

O CORAJOSO RATINHO DESPE-
RAUX. Cens.Livre.Animação. Dire-
ção: Sam Fell / Robert Stevenhagen.
Campina 3 - 13h50/15h50.

2 MÚSICA
APENAS ÀS SEXTAS-FEIRAS - A
banda Néctar do Groove se apresenta
às sextas-feiras no restaurante Saga-
rana, a partir das 20h30. O repertório
traz uma mistura de jazz, funk, afro-
beat 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-

DESTAQUE

Teste de
Elenco em
Campina

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 contem-
porâneos oriundos de seis estados
brasileiros (Bahia, Ceará, Minas Ge-
rais, 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
Filosofia José Trindade Santos será
o conferencista da próxima edição
do Café Filosófico, abordando o
tema ‘O que é a educação’ . O even-
to será no dia 28 deste mês, às
17h, no auditório do Zarinha Cen-
tro de Cultura, na Avenida Nego,
140, em Tambaú. A entrada é gra-
tuita, mas é necessário fazer reserva
antecipada.

2 VI Congresso Internacional da
Associação Brasileira de Lingüís-
tica - Será realizadio de 04 a 07 de
março em João Pessoa. Dos dias 2
a 4 e de 9 a 13 de março, também
será realizado o 19º Instituto de
Linguística. Nos dias 05, 06 e 07
de março o evento acontecerá na
UFPB, Campus I, CCHLA. Nos
dois eventos estarão reunidos pes-
quisadores brasileiros e estrangeiros
para discutir temas diversos ligados
à Lingüística.

Amanda e Munick

mediana, ter cor bran-
ca ou parda. Já o perso-
nagem da criança deve
ser do sexo masculino,
possuir cor branca ou
parda, ter 6 ou 7 anos de
idade. Para não compro-
meter o teste, o diretor
não divulgou como será
o papel vivido pelos dois
atores que serão selecio-
nados. Mas adiantou que
serão personagens com-
plexos que exigirão do
ator uma entrega total e
muito estudo. O filme
conta com o apoio total
da UEPB e do Departa-
mento de Comunicação
Social, além de apoios de
empresas do eixo RJ-SP.
Outras informações po-
dem ser obtidas através
do e-mailtestedeus-
criou@ gmail. com.

na Paraíba. Este último
na cidade de Campina
Grande, no Sesc Centro,
durante os dias 6 e 7 de
março, a partir das 9h30
até as 19h30.
Os textos poderão ser
obtidos via e-mail
(testedeuscriou@gmail.
com) ou no local de rea-
lização. Para o papel do
protagonista, podem se
inscrever candidatos
do sexo masculino,
maior de idade, aparen-
tar 23 anos (faixa 18 a
27), possuir estatura

Áries (21/03 a 20/04)  - Com a
entrada do sol e Aquário você deve
voltar sua energia para a execução de
projetos e qualquer experiência que
envolva grupos. É conveniente adotar
uma postura humilde e receptiva.
Momento bom para fazer novas
amizades.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -
Questões como ética, estudos
superiores e viagens estão
favorecidas neste momento de sua
vida. Mesmo que não possa fazer
uma longa viagem, procure ler um
bom livro ou se dedicar a alguma
estudo especial.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Neste
período o tema principal de sua vida
será sua intimidade e a satisfação de
suas necessidades. Você estará mais
sensível e procurando segurança nos
contatos íntimos, especialmente o
sexual, pois a intimidade ganhará um
novo sentido.

Libra (21/09 a 20/10) - Este é um
ótimo momento para curtir e tratar de
assuntos domésticos e familiares. Se o
passado vier à tona de forma negativa,
procure entender e deixe ir embora
tudo o que não faz mais sentido ao
seu momento presente. Nesta fase
você estará mais fechado e doméstico.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Nas próximas semanas sua vida
material estará sendo iluminada pelo
sol em Aquário. Sua relação com seus
bens e valores estarão em foco. Ótimo
momento para comprar bens imóveis e
objetos de decoração. Ótima fase para
você investigar profundamente qual o
seu melhor caminho de prosperidade.

Virgem (21/08 a 20/09) - Sua
saúde será revigorada este mês, bem
como sua relação com o trabalho e
seu dia a dia. Sua disposição para
limpar, arrumar, organizar e decorar
estará mais forte. O momento é de
purificação interior. Procure praticar
exercícios físicos.

Sagitário (21/11 a 20/12) - A
comunicação, a auto expressão e
viagens estão favorecidos nas
próximas semanas. Se estiver
pensando em começar um curso de
especialização ou aprimoramento, este
é o momento. Bom também para dar
palestras.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Momento
de retiro e introspecção. Caso esteja
passando por algum problema de
saúde, este é um bom momento para
buscar a cura. Para seu bem estar.
Todo e qualquer trabalho que envolva
a ajuda ao próximo fará com que você
consiga um contato pleno com o
mundo espiritual.

Touro (21/04 a 20/05)  -

Durante este mês você vive um
ótimo momento de prosperidade e
reconhecimento pessoal. O setor
profissional é beneficiado com
esse transito, e ilumina seus
talentos e habilidades. Há grande
chance de novos amigos.

Leão (21/07 a 20/08) - Fase para
reavaliar a forma que tem se
relacionado com os outros. O respeito
às diferenças e às necessidades alheias
devem ser visto com novos olhos.
Preste atenção à qualidade de seus
relacionamentos e mude o que
perceber que deve ser mudado.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Este
é um ótimo momento para curtir e
tratar de assuntos domésticos e
familiares. Se o passado vier à tona de
forma negativa, procure entender e
deixe ir embora tudo o que não faz
mais sentido ao seu momento
presente.

Aquário (21/01 a 19/02)  - A
partir de hoje você inicia um novo
ano astral. Isso quer dizer que novas
energias começam a penetrar em sua
vida e algo muito novo começa a
acontecer. Novos planos e novas
portas se abrem em todos os
setores de sua vida. Aproveite para
se cuidar mais.



O

OSCAR?
Quem quer um

Em uma cerimônia mais com-
pacta e repleta de pequenas - e
bem-vindas - inovações, “Quem

Quer ser um Milionário?” foi o grande ven-
cedor do 81º Oscar da Academia. Com
poucas surpresas ao longo da entrega dos
prêmios, o “filme indiano” de Danny Boy-
le confirmou o favoritismo em oito cate-
gorias - incluindo melhor filme e direção,
segundo informa a Folha On line.

Nas categorias artísticas de interpre-
tação, Kate Winslet (“O Leitor”) e Sean
Penn (“Milk - A Voz da Igualdade”) tam-
bém ratificaram as expectativas e, como
se esperava, fizeram discursos emocio-
nantes e inflamados. Entre os momen-
tos emocionantes vão entrar para a an-
tologia a entrega do troféu de melhor ator
coadjuvante à família de Heath Ledger e
a presença de Jerry Lewis, homenagea-
do com um prêmio humanitário.

Sob o signo da recessão e com sotaque
australiano, a 81ª edição do Oscar come-
çou com um Hugh Jackman inspiradís-
simo. Ao invés do usual clipe que intro-
duz a festa, o ator de “Austrália” prota-
gonizou ele mesmo - um dançarino ex-
periente - um pequeno show com cená-
rios improvisados em que satirizava os
principais indicados da noite. Jackman
brincou com Kate Winslet, favorita da
noite para o troféu de melhor atriz por
“O Leitor”, com Robert Downey Jr., in-
dicado na categoria de melhor ator co-
adjuvante por “Trovão Tropical”, e sen-
tou no colo de Frank Langella, um dos
concorrentes ao troféu de melhor ator

O filme indiano Quem Quer Ser um MIlionário
surpreende Hollywood e conquista a consagração por
parte da academia de cinema norte-americana

O britânico Danny Boyle e a consagração
de Quem Quer ser um MIlionário. Ao lado
Penélope Cruz ,  melhor atriz coadjuvante

por sua interpretação do ex-presidente
americano em “Frost/Nixon”.

Cinco atrizes vencedoras do Oscar de
melhor atriz coadjuvante apresentaram
as indicadas ao prêmio da categoria. A
espanhola Penélope Cruz levou a esta-
tueta por seu papel como a artista histé-
rica de “Vicky Cristina Barcelona”. A
atriz fez um belo discurso em que lem-
brou inclusive Pedro Almodóvar, com
quem acabou de rodar “Los Abrazos
Rotos”, e Bigas Luna. E encerrou seus
agradecimentos falando em espanhol
para o público de sua terra natal.

Logo no segundo bloco, foram apre-

sentados os prêmios de roteiro - com a
habitual apresentação didática - que fo-
ram para Dustin Lance Black, pelo rotei-
ro original de “Milk - A Voz da Igualda-
de”, e Simon Beaufoy, pelo roteiro adap-
tado de “Quem Quer ser um Milioná-
rio?”. Ainda nesse bloco, Jennifer Anis-
ton e Jack Black apresentaram o prêmio
de melhor animação, que também foi
para um favorito, “Wall-E”.

O terceiro bloco foi dedicado aos prin-
cipais prêmios técnicos. O Oscar de me-
lhor direção de arte, apresentado por Sa-
rah Jessica Parker e Daniel “James Bond”
Craig, foi para Donald Graham Burt e

Victor J. Zolfo, por “O Curioso Caso de
Benjamin Button”. O filme de David Fin-
cher ficou também com o prêmio de ma-
quiagem. A mesma dupla de atores apre-
sentou o prêmio de figurino, que ficou
com a equipe de “A Duquesa”.

No quarto bloco, Natalie Portman e
Ben Stiller fizeram - ao contrário do que
parecia ser o estilo dessa cerimônia -
uma longa e bem-humorada apresenta-
ção do Oscar de melhor fotografia. Stil-
ler estava imitando o ator Joaquin Pho-
enix, que agora desistiu de ser ator para
se tornar rapper. Ele apareceu no pro-
grama “Late Show”, com David Letter-
man, parecendo estar drogado e grudou
o chiclete na mesa quando o apresenta-
dor fez um comentrário sobre ele estar
mascando. O prêmio foi para Anthony
Dod Mantle, pelas belas imagens de
“Quem Quer ser um Milionário?”. Era o
terceiro prêmio do filme.

No quinto bloco, a improvável trinca
formada por James Franco, Seth Rogen e
o fotógrafo Janusz Kaminski protagoni-
zaram um pequeno clipe em que satiri-
zaram “O Lutador”. Além disso, os três
apresentaram também o prêmio de me-
lhor curta-metragem, que foi para
“Toyland”, de Jochen Alexander Frey-
dank. O sexto bloco foi dedicado a um
pequeno show em homenagem aos mu-
sicais, gênero de filmes que no ano passa-
do passou por um “revival”. Jackman e
Beyonce formaram a dupla que homena-
geou diversos títulos clássicos até chegar
a “Mamma Mia”.

EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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om 399 pontos, o Salgueiro venceu na
tarde de ontem o carnaval carioca. A
Beija-Flor, cotada para ser bicampeã,

ficou um ponto atrás. Portela, Vila Isabel e
Grande Rio vieram na sequência.

Nos quesitos alegoria e adereços, fanta-
sias, samba-enredo e comissão de frente, o
Salgueiro somou o máximo de notas 10. A
vice-campeã Beija-Flor, que em 2008 havia
vencido o carnaval do Rio, somou o máxi-
mo de notas 10 nos quesitos fantasias, sam-
ba-enredo - o da escola abordou a origem
do banho - e conjunto.

A Império Serrano, com 390,70 pontos,
cai para o Grupo de Acesso. A escola havia
subido para o Grupo Especial neste carna-
val. Na avenida, a Império resgatou sam-
ba-enredo de 1976, cantando o fascínio do
homem pelo mar.

Única escola penalizada, a Porto da Pe-
dra -- que ficou em 10º lugar - perdeu 0,1
ponto devido a um problema no carro abre-
alas.

O DESFILE DA CAMPEÃ
A batida do tambor foi homenageada no

desfile do Salgueiro, que apresentou um en-
redo que empolgou o público na Sapucaí.
Além da importância do instrumento no
samba, o desfile mostrou batuques usados
em festas, músicas e rituais de diferentes
povos - fazendo diversas referências em es-
pecial aos povos africanos.

Na comissão de frente, homens com o
instrumento nas mãos dançaram ao lado
de um tambor gigante. O abre-alas apre-
sentou grandes tambores em vermelho e
branco, cores oficiais da escola, girando no
topo. Bem iluminado, o carro mostrava
acrobacias do grupo Intrépida Trupe so-
bre uma cama elástica.

Um dos usos do tambor apareceu em alas
e alegoria que simbolizavam a descoberta
de materiais como o tronco para produzir
o batuque, nos tempos pré-históricos. No
carro "Essência Ritual", homens das caver-
nas, tigre, antílope e outros bichos procu-
ravam mostrar o uso de peles de animais
para fazer o tambor.

O uso místico por diferentes povos foi
aparecendo em seguida, colorindo a ave-
nida em alas como "Xamãs". Integrantes
com chapéus com plumas verdes e laran-
jas e a "Marcha dos Samurais", em tons
roxos e dourados, lembraram o uso dos
tambores no Oriente. Já para mostrar o
tambor nas festas populares, carros so-
bre o bumba meu boi e o "Batuque nas
Ruas" encheram a avenida de cores. Este
último teve como destaque o músico Car-
linhos Brown.

Além das alegorias, chamaram a aten-
ção a rainha da bateria Viviane Araújo -
que também desfila em São Paulo pela
Mancha Verde e que arriscou tocar um
tamborim (foto acima) na Sapucaí -- e Sa-
brina Sato, sambando em frente ao gru-
po Olodum.

c

Salgueiro é campeã do carnaval do Rio
Com 399 pontos, Acadêmicos do Salgueiro empolgou o público na Sapucaí com enredo que prestou homenagem à batida do tambor

Império do Samba conquista o tricampeonato, na Capital
Em clima de muita festa e animação, os

vencedores do Carnaval Tradição foram
divulgados ontem diante do Hotel Glo-
bo, no bairro do Varadouro. As agremia-
ções carnavalescas concorreram em sete
categorias. A Escola Império do Samba,
cujo samba-enredo intitulado ‘Com a Fa-
mília Real o Império faz seu Carnaval’,
foi a grande vencedora da modalidade e
conquistou seu tricampeonato. Venceu
em 2003, 2004 e em 2009. A tribo indíge-
na Africanos também ficou com o pri-
meiro lugar. O mesmo ocorreu com a Or-
questra de Frevo Bandeirantes. Já entre
as alas ursas, o vencedor foi o Urso Soli-
tário. Todas as vencedoras e os demais
segundo e terceiro colocados em cada mo-
dalidade  irão desfilar novamente às 18h
deste sábado, dia 28. O desfile será na Av.
Duarte da Silveira, João Pessoa

A divulgação do resultado começou
por volta das 16h de ontem. Diante uma
torcida animada, o voto dos jurados foi
conhecido um a um. A primeira catego-
ria que teve os resultados apurados foi
das Alas Ursas. Nessa modalidade,  a
agremiação "Urso de Santa Cruz", não
teve sequer os votos contados. Ela foi des-
classificada por ter iniciado o desfile com
atraso. Ficaram apenas 12 competido-
res na disputa. E a apreensão era visível
no rosto dos torcedores, mas em ques-

tão de minutos, o suspense foi desfeito.
Com 76 pontos, os integrantes do Ala
Ursa Solitário ficaram com o primeiro
lugar.

Em segundo lugar, ficou a equipe da
"Ala Ursa  Branco, que alcançou 74 pon-
tos. Já o terceiro lugar foi para a Ala Ursa
da Paz. Ela recebeu 73,5 pontos.

Em seguida, começou a contagem dos
votos das tribos indígenas. A agremia-
ção "Africanos" alcançou 48 pontos. As-
sim que o resultado foi conhecido, a tor-
cida começou a comemorar. Cercado
pelos componentes da tribo, o presiden-
te Heraldo Alves Santiago, 56 anos, dis-
se que a premiação é o resultado de um
trabalho realizado com muito amor e

dedicação. "É sempre uma satisfação re-
ceber mais um título. Isso mostra que
nosso trabalho é reconhecido", disse.

A Tribo Indígena "Africanos" existe há
91 anos e já acumulou 56 títulos de cam-
peã de carnaval.  Em segundo lugar, fi-
cou a tribo Pele Vermelha, com 46 pon-
tos. E em terceiro, foi a Papo Amarelo,
com 45,5 pontos.

Já entre as orquestras de frevo, a ven-
cedora foi a "Bandeirantes", que conquis-
tou 49 pontos. Este é já o 19º título que a
agremiação recebe. "Isto é a consagração
de um trabalho sério, transparente e fei-
to com muito trabalho,", observou o pre-
sidente da Orquestra, Luiziberto Costa.

Na categoria Batucada quem venceu
foi a Agremiação Nova Liberdade. E no
Grupo de Origem Afro só houve dois
concorrentes: Alabê-Alujá que alcançou
54,5 pontos; e Aczumba que obteve 55,5
votos.

As agremiações vencedoras de todas as
categorias filiadas à Federação Carnava-
lesca de João Pessoa ( Fecap) irão receber o
prêmio de R$ 2.500. As vice-campeãs re-
ceberão o valor de R$ 1.500 e as terceiras
colocadas vão embolsar R$ 1.000.

As agremiações foram julgadas pela
Funjope (Fundação Artística de João
Pessoa).
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Integrantes da Escola Império do Samba comemoram o título de campeão do Carnaval Tradição em frente ao Hotel Globo, no Varado0uro

#
Em outras categorias, a Tribo
Índigena Africanos, a orquestra
de frevo Bandeirante, e o Urso
Solitário, foram os vencedores
do Carnaval Tradição. Desfile dos
vencedores será no domingo


