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Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela desaceleração da inflação P.11mais

Governador visita hospitais na Capital
e anuncia reestruturação na Saúde P.5

" Educação prepara atos para nomeação
de professores de Filosofia e Sociologia P.24

"

Técnicos da Defesa Civil visitam áreas periféricas da Capital e orientam população para os riscos de
inundações e deslizamentos. Meteorologia prevê mais chuvas para os próximos dias. P.4

perigos provocados pelas chuvas
Defesa Civil alerta para os

Técnicos da Defesa Civil visitam áreas periféricas da Capital e orientam população para os riscos de
inundações e deslizamentos. Meteorologia prevê mais chuvas para os próximos dias. P.4

Bairro de São José é uma das áreas
da cidade que mais preocupam as
autoridades por registrar muitas
construções irregulares
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ffUNinforme

Depois de ser imitado na Ilha
de Fernando Noronha, onde
agora se ouve o Bolero de Ra-
vel, o pôr-do-sol de Jacaré aca-
ba de ser copiado e transplan-
tado para Natal. O Iate Clube
da capital potiguar, através do
produtor cultural William Co-
llier, em parceria com a funda-
ção Hélio Galvão e o próprio
clube, que se localiza diante do
rio Potengi resolveu transfor-
mar o pôr-do-sol em atração
turística. O rio Potengi, “o rio de camarões”, em tupi,
tema de inúmeros poemas, inspiração dos amantes e
recanto de muitos amores agora é cenário de um dos
mais belos espetáculos da natureza.  Da mesma for-
ma que o nosso Jurandir do Sax a que a bordo de
uma canoa já entrou para o livro Guinness dos Recor-
des com o seu Bolero de Ravel, em Natal o espetáculo
começa com o saxofonista Luis Dantas, também
numa canoa, tocando Royal Cinema, do potiguar To-
nheca (já falecido).

Quer dizer na capital norte-rio-grandense nada de
prestigiar compositores de fora, nada de Maurice Ra-
vel, vai o Tonheca mesmo.  Encarar a junção do rio
Potengi com a imensa bola de fogo e o colorido das
nuvens que tentam encobrir o astro rei salpicando de
vermelho-púrpura o horizonte tem sido uma das atra-
ções turísticas até mesmo para os natalenses. De terça 
a quinta, faça chuva ou sol, sempre das 17h às 19h, um
grupo de artistas potiguares toma conta das margens
do rio. Com 23 anos de sax, Luis Dantas é sax soprano
da banda Sinfônica Municipal de Natal e desde que o
espetáculo começou, em novembro do ano passado, é
a atração de abertura do pôr-do-sol do rio Potengi.

O show continua com a violinista da Orquestra Sin-
fônica do Rio Grande do Norte, Mariana Holschuh e
o cantor Fernando Tovar, interpretando As Bachianas
e Ranchinho de Palha (o hino dos pescadores). Da
mesma forma que acontece no Bombordo, em Jaca-
ré, às 18 horas Mariana apresenta a Ave-Maria, de
Gounod. O espetáculo continua com as apresentações
de Fernanda Tovar, Galvão Filho e Isaac Galvão. Um
momento que emociona é quando se recita A Serena-
ta dos Pescadores (Praeira), poema de Othoniel Me-
nezes sobre os homens do mar, celebrando a cidade e
a vida que recomeça depois do pôr-do-sol.

Assistindo ao espetáculo já pela segunda vez estava
a potiguar Francisca Noburga, que agora trouxe uma
amiga e afirma: “É sensacional. Eu conheço o de João
Pessoa, mas lá já virou barraca. Aqui é mais elegante,
tem mais glamour”. Segundo o coordenador do show,
Higor Amaral, foi assistindo ao Bolero de Ravel em
Jacaré, Cabedelo, que lhe despertou a idéia de trazer
o espetáculo para Natal.  “Aqui a intenção é termos
uma programação musical variada, tendo fixo ape-
nas as músicas clássicas com sax na canoa e a Ave-
Maria, executada no violino por Mariana, já no deck
do Iate Clube”.

O pôr-do-sol de
Jacaré ao rio Potengi

(RESPONDEM PELA EMPRESA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO)

MEC prorroga prazo para
candidatos ao ProUni
Candidatos pré-selecionados, em
segunda chamada, no Programa
Universidade para Todos (ProUni) têm
até dia 4 de março para comprovar os
dados cadastrais informados na
inscrição. A prorrogação do prazo foi
anunciada na quarta-feira (25), pelo
Ministério da Educação (MEC). De
acordo com o MEC, os 57 mil pré-
selecionados devem comparecer à
instituição na qual pretendem estudar,
para comprovar os dados cadastrais.

HU oferece cinco vagas
para residência médica
Estão abertas, desde  ontem,  no
Hospital Universitário Alcides Carneiro,
da UFCG, em Campina Grande, as
inscrições para o processo de seleção
pública para residência médica. Estão
sendo oferecidas duas vagas para a
área de infectologia e três para pediatria.
A residência médica é uma modalidade

de ensino de pós-graduação destinada
a médicos, sob a forma de curso de
especialização.

Instituições têm até hoje
para aderir ao Fies
As instituições de ensino superior
privadas e filantrópicas têm até hoje
para aderir ao Fundo de Financiamento
ao Estudante de Ensino Superior (Fies).
As instituições selecionadas, que
integram o Programa Universidade para
Todos (ProUni), poderão fazer a
contratação de bolsistas parciais
beneficiados com bolsa de 50% e
bolsistas complementares de 25%,
ambas para o primeiro semestre de
2009.

UFPB sediará Congresso
Internacional de Linguística
O VI Congresso Internacional da Abralin
- Associação Brasileira de Lingüística,
um dos mais importantes eventos da
área, acontecerá pela primeira vez em

João Pessoa, de 4 a 7 de março.
Sediado pela UFPB, o evento reunirá
especialistas de universidades brasileiras
e de outros países entre eles Holanda,
Estados Unidos, México, Portugal e
França para discutir temas diversos
ligados à Linguística.

UEPB vai promover
curso sobre reportagem

O Grupo de Pesquisa
em Jornalismo e
Literatura (GPJL) da
Universidade
Estadual da Paraíba

(UEPB) promoverá um curso de curta
duração com o tema “A Reportagem de
Realidade”, que será ministrado pelo
professor Carlos Azevedo, nos dias 18 e
19 de março, das 15 às 18h, na sala
das Eletivas do Decom. As inscrições
são gratuitas e estão sendo feitas na
Secretaria do Departamento de
Comunicação, no bairro de São José,
em Campina Grande.

PIB disparidade
valiação periódica sobre a for-
mação do Produto Interno Bru-
to (PIB) do país revela, mais uma

vez, a elevada concentração da renda
nacional. As disparidades daí resultan-
tes mereceram várias tentativas de mu-
dança de rumo, como o projeto de de-
senvolvimento do Nordeste, concebido
por Celso Furtado com a Sudene. A pro-
posta, economicamente viável, desan-
dou, em três décadas, a ponto de justifi-
car sua extinção.

Na sua fase áurea, a Sudene serviu
como subsídio para implantar a experi-
ência de desenvolvimento regional do
Norte do Brasil, com a criação da Zona
Franca de Manaus e, por extensão, seu
expandido pólo industrial. Duas outras
tentativas, com resultados mais modes-
tos, se registraram no Sul e no Centro-
Oeste, sendo, porém, desativadas com
as sucessivas trocas de governo.

A concentração econômica tanto ocor-
re entre regiões como nos próprios esta-

dos, agravando as condições objetivas
para seu desenvolvimento. Estatísticas le-
vantadas pelo IBGE comprovam dado re-
levante, do caráter díspar, predominan-
te: 50 municípios respondem pela meta-
de de toda a riqueza produzida no país.

Nessa linha de concentração, a renda
gerada em apenas cinco capitais - São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Ho-
rizonte e Curitiba - representa 25% de
toda a renda nacional. A capital de São
Paulo contribui com 11,9% para o PIB
nacional. Com pequenas oscilações,
mantém inalterada sua liderança.

No reverso da realidade estatística,
cinco municípios do Norte e do Nordes-
te lideram os baixos índices de desen-
volvimento econômico, apresentando as
menores contribuições para a composi-
ção do PIB.

O segmento industrial tem sido res-
ponsável pelas maiores taxas de acele-
ração econômica das cidades interiora-
nas.

A

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

“É sensacional.
Eu conheço o de

João Pessoa, mas
lá já virou

barraca. Aqui é
mais elegante,

tem mais
glamour”
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Ana Lúcia do Nascimento
GESTORA DAS ALDEIAS INFANTIS SOS DO BRASIL, REGIONAL PARAÍBA

É natural de Campus-SP. Ela é formada
em Pedagogia pela Universidade Federal
da Paraíba, com especialização em
Administração Escolar e Psicopedagogia
– UFPB, já exerceu cargos de
coordenação escolar e há 10 anos se
dedica à pedagogia social nas Aldeias
Infantis SOS do Brasil, regional Paraíba,
onde há um ano e meio é a gestora da
instituição paraibana.

CURRÍCULO

Cerca de quantas crianças são aten-
didas na organização “Aldeias Infan-
til SOS do Brasil” na Paraíba?

Hoje as Aldeias Infantis SOS do
Brasil conta com dois progra-
mas de atendimento, que são os
seguintes: o Programa de Aten-
dimento e o Programa de Pre-
venção e Abandono. Aqui em
João Pessoa nós atendemos atra-
vés do Programa de Fortaleci-
mento Familiar que é o de Pre-
venção, 440 crianças no Centro
Social de nossa sede e nós tam-
bém ajudamos algumas comu-
nidades a se desenvolverem, se
organizarem e atuarem à frente
aos direitos da criança, que são
os Núcleos Comunitários com
250 crianças. Já no Acolhimento,
que fica localizada dentro da
área da Aldeia Infantil SOS do
Brasil, nós atendemos no mo-
mento 127 crianças que são as
moradoras das Casas Lares.

Quais as localidades onde estão os
situados os Núcleos Comunitários?

Esses núcleos estão localiza-

dos nessas comunidades pró-
ximas a sede da Aldeia SOS, que
são os bairros de Mangabeira,
Conjunto Cidade Verde, entre
outras. São as localidades onde
existem um fluxo grande de cri-
anças e nós fazemos esse tra-
balho no período do contra tur-
no. Um dos ingressos para que
essas crianças sejam atendidas
através dos Núcleos Comuni-
tários é que ela esteja matricu-
lada e cursando uma escola, de-
senvolvendo as nossas ativida-
des em um outro período. Esse
atendimento a criança é um
trabalho pedagógico e, parale-
lo a isso, nós trabalhamos com
as mães e os familiares para
que se valorizem as famílias e
eleve a autoestima da criança.

Como esse trabalho para elevar a
autoestima das crianças se realiza
entre as mães e familiares?

No momento nós estamos
montando um grupo de produ-
ção com as mães para chegar-
mos a geração de renda. Ou

seja, nós estamos desenvolven-
do um  trabalho de conscienti-
zação para que as mães não
cheguem a abandonar os seus
filhos por conta das adversida-
des da vida. Por isso, nós tra-
balhamos com dois programas,
porque um deles é exatamente
para evitar que as famílias se
dissolvam e cheguem ao extre-
mo do que nós já temos aqui
dentro das Aldeias SOS do Bra-
sil, que é o abandono por com-
pleto da criança por parte de
seus familiares.

Com relação ao Programa do Aco-
lhimento. Como ele acontece dentro
das Aldeias Infantis SOS do Brasil?

Na Capital, as crianças são
encaminhadas para nossa ins-
tituição por intermédio da
Vara da Infância e Juventude
da Comarca de João Pessoa. O
sistema de abrigo das Aldeias
Infantis SOS do Brasil são as
“Casas Lares”. A nossa sede
conta com 13 “Casas Lares”,
contando com uma “Mãe So-
cial” para cada uma delas, sen-
do esta uma profissão regula-
mentada por Lei e elas ficam
responsáveis pela educação da
criança, agindo como se fosse
a sua verdadeira mãe. Nesse
trabalho de acolhimento, nós

sional para que ele seja encami-
nhado ao mercado de trabalho e
seja o protagonista de sua pró-
pria vida, caso não retorne ao
convívio de seus familiares. Isso
vai garantir, quando sair da Al-
deia SOS, não tenha o apoio de
seus familiares, ele terá condições
de seguir equilibradamente o seu
caminho.

Para capacitação profissional vo-
cês contam com parcerias ou os cur-
sos são realizados dentro da própria
Aldeia SOS?

Como qualquer jovem, eles
têm que ter uma vida normal.
Por isso, as atividades são reali-
zadas fora da Aldeia e eles se lo-
comovem a exemplo dos jovens
de uma família, através de ôni-
bus ou de qualquer outro meio
de transporte, para irem a esco-
la, curso profissionalizante ou
qualquer outra atividade do dia-
a-dia. Isso é muito importante
para que esse jovem tenha a in-
teração com a comunidade, ten-
do também convivência com o
mundo externo a Aldeia SOS.
Hoje a casa desses jovens é na
sede da Aldeia SOS, mais eles
moram com suas mães e eles
decidem o que querem fazer na
sua vida.

Como as Aldeias Infantis SOS do
Brasil são mantidas?

Nós contamos com doadores
que são pessoas jurídicas e pes-
soas físicas que nós chamamos
de “Amigos SOS”, que contribuem
com a quantia que quiser para
manutenção do nosso projeto.
Par se tornar um “Amigos SOS”,
a pessoa deve acessar o site
www.aldeiasinfantis.org.br, que
contem todas as unidades das al-
deias existentes no Brasil e um
cadastro para você se tornar
nosso parceiro.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Na Capital, as crianças são encaminhadas
para nossa instituição por intermédio da
Vara da Infância e Juventude da Comarca
de João Pessoa”

“

também tentamos resgatar os
laços dessas crianças com a
sua família de origem de ma-
neira que ela retorne aos seus
pais ou a outros familiares.

Como é a vida das crianças resi-
dentes nas “Casas Lares”?

As crianças residentes nas
“Casas Lares” têm uma vida
como as demais que residem
em casas com seus pais bioló-
gicos. As crianças têm uma
“Mãe Social”, que desempenha
o mesmo papel da mãe biológi-
ca, ou seja, essas crianças vão a
escola, tem atividades cultu-
rais, recreativas, entre outras
que são as mesmas contidas na
dinâmica famíliar. Esse traba-
lho é desempenhado dessa ma-
neira para que, no futuro, essas
crianças retornem aos seus fa-
miliares e não altere o seu esti-
lo de vida e não tenha um im-
pacto no seu modo de vida.

Qual é a faixa etária das crianças
residentes nas Aldeias Infantis SOS do
Brasil?

Nós atendemos crianças a
partir dos dois anos até  os 17
anos de idade. A partir dos 14 a
15 anos, fazemos um teste voca-
cional e iniciamos logo cedo um
trabalho de capacitação profis-

Espaço reservado às crianças sem abrigo
Instituição realiza trabalho de alto alcance social, com atendimento de 690 menores na faixa etária de 2 a 17 anos

Teresa Duarte
REPÓRTER

iver feliz e em família. Esse é o desejo de toda criança, inde-
pendente de classe social. Um presente dessa natureza pode
ser oferecido às crianças que não contam com o convívio

de seus pais ou familiares nas Aldeias Infantis SOS do Brasil, que
atuam com 28 programas em todo o território nacional, acolhen-
do mais de 1.500 crianças no programa de “Casas Lares” e mais
de 3.500 no Programa de Prevenção do Abandono. Na Paraíba, a
instituição atende, através do Programa de Fortalecimento Fami-
liar no Centro Social, 440 crianças e, nos Núcleos Comunitários,
mais 250. Segundo Ana Lúcia Félix do Nascimento, gestora das
Aldeias SOS do Brasil na Paraíba, na parte do Acolhimento, estão
sendo atendidas no momento 127 crianças, que são as moradoras
das Casas Lares. Na entrevista a seguir, ela revela sobre o traba-
lho realizado dentro da instituição e o que é desenvolvido nas
comunidades de João Pessoa..
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Josélio Carneiro
REPÓRTER

abitações precárias
construídas em leito de
rio, problemas de dre-

nagem e deslizamento de bar-
reiras, além de muito lixo joga-
do em córregos e nos cursos de
água. Foram estes os principais
problemas identificados pela
Comissão Municipal de Defesa
Civil durante inspeção realiza-
da ontem em áreas periféricas
da cidade de João Pessoa onde
há maior risco de deslizamen-
to de barreiras e de inundações
de ruas e residências.

Os técnicos da Defesa Civil
Municipal, Emlur, Semam,
Seinfra e do CREA-PB promo-
veram vistorias na comunida-
de do Timbó, no bairro dos
Bancários e nas imediações da
barreira do Cabo Branco. Ma-
noel Duré, coordenador da De-
fesa Civil do município de João
Pessoa, afirmou que o objetivo
das visitas in loco é no sentido
de minimizar os problemas
causados pelas chuvas.

Na comunidade Timbó fo-
ram identificados algumas si-
tuações de risco na barreira,
que já sofreu com as últimas
chuvas ligeiro deslizamento.
Várias casas foram construí-
das no sopé da barreira, uma
situação considerada de alto
risco em período de inverno. A
ação da prefeitura da Capital
é preventiva para evitar catás-
trofe. As populações ribeiri-
nhas também estão sendo vi-
sitadas e alertadas sobre a
possibilidade de inundações.
Muitas habitações precárias
foram construídas até dentro
do leito de rios.

Na comunidade do Timbó,
na rua Margarida Maria Al-
ves, a Defesa Civil identificou
problemas de drenagem e des-
lizamento de barreira. De acor-
do com Manoel Duré, as pro-
vidências estão sendo toma-
das junto à população e obras
emergenciais e preventivas
serão executadas. Caso haja
necessidade será feita a relo-
cação de famílias de áreas afe-
tadas pelas chuvas ou que
apresentem riscos.

Depois da comunidade Tim-
bó, nos Bancários, a Comissão
Municipal de Defesa Civil se di-
rigiu à barreira do Cabo Bran-
co. Nesta área estão sendo ne-
cessárias fazer apenas podas de
árvores. Segundo Manoel Duré,
a orientação à população é com
o objetivo de conscientizar para
que o lixo não seja jogado nos
córregos, nos cursos de água,
nas regiões ribeirinhas, bem
como nas galerias pluviais, para
evitar inundações.

O coordendor da Defesa Ci-

colocam em alerta a Defesa Civil
Comissão visita áreas de riscos e alerta a população sobre o perigo de deslizamento de barreiras e inundações, na Capital

ChuvasH

Na comunidade de Timbó foi identificada situação de risco junto à barreira que já apresentou deslizamento devido as últimas chuvas

vil Municipal assegurou que as
vistorias em áreas de risco se-
rão mantidas durante o inver-
no, sempre de maneira preven-
tiva. Foi registrado um peque-
no deslizamento de barreira na
comunidade Saturnino de Bri-
to mas as equipes estão execu-
tando obras na área para ga-
rantir a segurança das pes-
soas. O engenheiro Orlando
Soares, Diretor de Operações da
Emlur, também participou da

vistoria nas comunidades pro-
videnciando o recolhimento de
lixos, objetivando conscienti-
zar as famílias sobre os cuida-
dos também contra o mosqui-
to da dengue. A Defesa Civil
Municipal atende chamados
de emergência pelo telefone
0800 285 9020.

CHUVAS
A Agência Executiva de

Gestão das Águas no Estado
da Paraíba, AESA, informa
que as chuvas nas diversas
regiões do estado se mantêm
nos próximos dias, com varia-
ções de intensidade por re-
gião. As chuvas ocorridas nos
últimos dias estão dentro da
média do período chuvoso.
As informações são da meteo-
rologista Carmem Becke.

De acordo com a pági-
na  da  Aesa no  endereço
www.aesa.pb.gov.br, hoje
deve chover em todas as re-
giões do Estado, sem muita
intensidade em determina-
das áreas.

#
As chuvas vão se manter
em diversas regiões
do estado mas com
variações diferentes,
segundo informa a
Agência Executiva
de Gestão das Águas

Escola de CG será a 1ª do
país a ter hortaliça orgânica

Alunos de escolas municipais
vão cultivar hortaliças orgâ-
nicas de forma pioneira no
país. Isso porque a cidade de
Campina Grande, na Paraíba,
será a primeira do Brasil a im-
plantar o projeto Produção
Agroecológica Integrada e
Sustentável (PAIS) em escolas
da rede municipal de ensino
fundamental.

O lançamento do projeto
será na próxima segunda-fei-
ra (2), a partir das 17 horas, na
sede da Associação Atlética
Banco do Brasil (AABB) do
município. A tecnologia, desen-
volvida pela Fundação Banco
do Brasil em comunidades de
baixa renda, permite o cultivo
de hortaliças orgânicas. Junto
com as iniciativas dos institu-
tos Camargo Corrêa e Alpar-
gatas, será levado, inicialmen-

te, para 30 escolas municipais
de Campina Grande.

A expectativa é atender, até
2010, outras 210 escolas pú-
blicas das zonas rural e urba-
na dos municípios de Alagoa
Nova, Araruna, Guarabira,
Ingá, Mogeiro e Serra Redon-
da. "O objetivo é promover
educação alimentar, por meio
da oferta diversificada de
produtos para a merenda es-
colar, e educação ambiental,
através da disseminação de
informações sobre o uso sus-
tentável dos recursos natu-
rais", explica Francisco Aze-
vedo, diretor executivo do
Instituto Camargo Corrêa. As
30 escolas participam do Pro-
grama Escola Ideal, que os Ins-
titutos Camargo Corrêa e Al-
pargatas desenvolvem na Pa-
raíba.
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Governador visita hospitais
e anuncia mudanças no setor

Inspeções serão iniciadas pelo Hospital de Emergência e Trauma a partir das 9h e o governador José Maranhão
deve anunciar um conjunto de medidas visando a reestruturação da rede estadual hospitalar

ospitais e unidades de
saúde da Capital admi-
nistrados pelo Estado

receberão hoje a visita do go-
vernador José Maranhão, do
secretário José Maria de Fran-
ça e demais auxiliares.  O go-
vernador inspecionará os hos-
pitais de Emergência e Trauma,
Arlinda Marques e a Materni-
dade Frei Damião e anunciará
um conjunto de medidas vi-
sando a reestruturação da rede
pública hospitalar da Paraíba.

A agenda de trabalho do go-
vernador José Maranhão terá
inicio às 9h. Durante a visita que
fará ao Trauma, o governador
percorrerá todas as dependên-
cias do hospital para conferir in
loco seu funcionamento.

Ainda no Trauma, o governa-
dor José Maranhão pretende con-
versar com médicos e funcioná-
rios e assim se inteirar dos atuais
problemas vividos pelo comple-
xo hospitalar, considerado o mais
importante da Paraíba e referên-
cia no atendimento às grandes
urgências e emergências.

O governador José Maranhão
assegurou que até o final do ano
sua administração vai restau-
rar os 26 hospitais que se en-
contram com obras paralisadas
no Estado. "Vamos oferecer uma
saúde de qualidade e que pro-
porcione bons serviços a todo
cidadão paraibano que dela
precise. Isso é um compromis-
so que assumimos em favor da
Paraíba e em prol dos paraiba-
nos", destacou o governador.
De acordo com o secretário de Es-
tado da Saúde, José Maria de Fran-
ça, o objetivo da visita é fazer um
levantamento sobre a real situa-
ção dos hospitais e unidades de
saúde para, em seguida, iniciar a
construção de uma agenda de tra-
balho que possibilite a reestrutu-
ração do setor Saúde no Estado.

José Maria de França disse que
a recuperação dos hospitais do
Estado não ficará apenas na Ca-
pital, mas no interior da Paraíba
o trabalho também será intenso.
No último final de semana, o go-
vernador José Maranhão visitou
o Hospital Regional de Cajazei-
ras, na companhia do próprio
secretário, do prefeito Léo Abreu
(PSB) e demais autoridades

H

O governador José Maranhão pretende conversar com funcionários e médicos do Hospital de Emergência e Trauma no período da manhã

Governo quer parceria da
Espanha para criar museu

Em entrevista à TV Tambaú,
o governador José Maranhão
disse que pretende firmar par-
cerias com o governo espanhol
e construir o primeiro museu do
Estado. O prédio será instalado
na Praça da Independência.

Lembrando que a história é o
testemunho de gerações, o go-
vernador destacou que no go-
verno Maranhão II foram firma-
dos vários convênios com o go-
verno da Espanha. A parceria
custeou um terço das despesas

e viabilizou a restauração de pe-
ças e de monumentos históricos,
a exemplo do Convento de São
Pedro Gonçalo. Naquela oca-
sião, também foi descoberto o
alicerce da primeira capela da
cidade de João Pessoa.

Entre outras obras restaura-
das no governo Maranhão, es-
tão a arquitetura colonial da
igreja da Avenida General Osó-
rio, bem como o seu anexo e tam-
bém a igreja de Mamanguape.

O governador assegurou que
seu governo é comprometido
com a cultura paraibana. Dis-
se que João Pessoa tem um pa-
trimônio histórico colossal e
citou a Faculdade de Direito, o
Palácio da Redenção, o prédio

do Tribunal de Justiça e o pré-
dio onde funcionou o Jornal A
União, o qual foi demolido
para a construção da Assem-
bleia Legislativa. “Vamos
buscar essas parcerias, porque
a Espanha tem interesse nesse
restauro, porque toda essa ar-
quitetura foi influenciada pe-
los espanhóis”, declarou.

Em relação ao novo subsecre-
tário de Cultura, o governador
disse que Flávio Tavares tem
uma grande credibilidade jun-
to aos paraibanos, porque atra-
vés da arte dele que a Paraíba se
torna conhecida. “A presença
dele nos salões é muito respei-
tada”, elogiou.

EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

#
Prédio do primeiro
museu do Estado será
instalado próximo
à Praça da
Independência, em
João Pessoa
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Acaba de ser lançado pela Edito-
ra Forense, o livro “O Novo Fede-
ralismo Brasileiro”, autoria de An-
dré Regis, atual coordenador do
Mestrado em Direito Econômico da
UFPB e professor da mesma Uni-
versidade. A obra, em 1ª edição
(2009, 124 páginas, R$ 34,00) é ba-
seada na tese de doutoramento de
André Régis na “New School”, de
Nova Iorque e faz um apanhado do desenvolvimento do fe-
deralismo brasileiro desde a independência, enfatizando o
papel da mais recente redemocratização no quadro atual do
país. São enfocados, principalmente, de forma didática, sem
pedantismo, os impactos da Constituição de 1988, do Plano
Real e da Emenda da Reeleição nas relações entre os poderes
federal, estadual e municipal, atentando para a redução da
influência dos governadores nas grandes decisões nacionais.

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

O livro de Régis faz uma Sinopse Histórica do Federalismo
Brasileiro para, em seguida, analisar “De Crise em Crise”, o
Plano Real e procurar enfocar uma Visão Consensual do Fe-
deralismo Brasileiro Pós-1988. A certa altura dos estudos, o
autor questiona: “Federalismo Robusto?”,  para responder
com uma análise profícua do Federalismo Brasileiro sob a
ótima dos seguintes temas: Uma Questão de Receita; A Nova
Realidade para os Governadores; Por que Mudou o Sistema
Federativo Brasileiro? A Força da Base Aliada;  Reeleição: A
Grande Cartada  O Equilíbrio de Poder na Era FHC.

André dedica um capítulo à “Negociação ou Coerção, Eis a
Questão”, com os seguintes subtemas: os primeiros passos; a
privatização dos bancos estaduais; renegociação das dívi-
das estaduais e o papel do Congresso. Fernando Henrique
Cardoso classifica o livro como “inovador, criteriosamente
elaborado e baseado em dados e informações sólidas”. Efeti-
vamente, a obra de André Régis lança luz sobre um período
de nossa história em que o aparelho estatal foi reformado
para dar governabilidade ao país e prepará-lo para as novas
realidades econômicas e sociais.

O autor trata, ainda, de Cadin, BNDES, BC, LRF, conside-
rando-as “as Siglas do Sucesso” e faz, paralelamente, um es-
tudo comparativo com o caso da Argentina. E não deixa de
colocar para o leitor questionamentos pertinentes: “Serão as
Reformas Permanentes? Qual Será nosso Amanhã?”.

O professor Marcus André Melo, do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência Política, da Universidade Federal de Per-
nambuco, na orelha do livro arremata: “A análise de fenôme-
nos desta complexidade é levada a cabo em um estilo direto,
sem recursos à retórica fácil nem apelos a tecnicalidades des-
necessárias. Tudo isso torna a leitura deste livro uma experi-
ência prazerosa e, ao mesmo tempo, muito instigante”.

André Régis é doutor em Direito pela UFPE, doutor em
Ciência Política pela New School for Social Research de Nova
Iorque, professor da Universidade Federal da Paraíba e da
Escola Superior da Magistratura de Pernambuco.Atua tam-
bém como advogada e Conselheiro Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

Federalismo Brasileiro

Este é um livro
para se ler e

guardar,
constituindo-se
numa preciosa

fonte de consulta

...

...

Fernando Vasconcelos É PROMOTOR DE JUSTIÇA

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

Prefeitura entrega mais
três escolas reformadas

Em todas as unidades, estão sendo executadas obras de manutenção e reparos na
pintura, retelhamento, piso e restauração elétrica, hidráulica e hidrossanitárias

ais três escolas refor-
madas e ampliadas
serão entregues pela

Prefeitura de João Pessoa. A so-
lenidade de entrega da Escola
Índio Piragibe, em Mangabei-
ra, aconteceu ontem, às 9h.
Hoje, será entregue, às 9h, An-
tonia Socorro Machado, em Pa-
ratibe.

Em seguida, será entregue a
reforma da Escola Luis Men-
des, localizada no Cristo Re-
dentor. As unidades estão in-
seridas no Programa João Pes-
soa Faz Escola do Governo
Municipal. O investimento to-
tal do projeto é de R$ 22,4 mi-
lhões aplicados na construção,
ampliação, reforma e recupe-
ração de toda a rede escolar do
município.

A Escola Índio Piragibe, lo-
calizada na Rua Beatriz Mar-
ta Oliveira, em Mangabeira,
ganhou um bloco com quatro
salas de aula e um ginásio po-
liesportivo. Já na Escola An-
tônia Socorro Machado, no
Sítio Paratibe (bairro Valen-
tina Figueiredo), foram cons-
truídas quatro salas de aula,

uma cozinha, uma área de
serviço, caixa d’água com cis-
terna, um ginásio poliespor-
tivo e ampliada a biblioteca.
Os ginásios das duas unida-
des ainda estão em execução e
devem ser entregues entre
abril e junho deste ano.

Segundo o secretário de In-
fraestrutura (Seinfra), João
Azevedo, além das ampliações,
em todas as unidades estão
sendo executadas obras de
manutenção e reparos na pin-
tura, retelhamento, piso e res-
tauração elétrica, hidráulica e
hidrosanitárias. Já os equipa-
mentos poliesportivos contam

com espaço coberto, banheiros,
iluminação adequada ao desen-
volvimento pleno de várias
modalidades esportivas.

Ao todo são 20 unidades que
passam por reformas e amplia-
ções. A primeira entregue à po-
pulação pelo prefeito Ricardo
Coutinho  foi a Escola Munici-
pal Américo Falcão, no bairro
do Cristo Redentor. João Aze-
vedo lembra que as demais es-
colas estarão concluídas no iní-
cio do período letivo, com exce-
ção dos ginásios que, como
ocorreu com as duas escolas ci-
tadas, serão entregues entre os
meses de abril e junho.

PROGRAMA
As escolas, que recebem o melhoramento, estão inseridas no Programa João Pessoa
Faz Escola, do Governo Municipal.

!

Ao todos  são 20 unidades, instalada em bairros de João Pessoa,  que passam
por reformas e ampliações.

i

é o total do investimento feito pela prefeitura, na construção, reforma e ampliação
das unidades escolares

22,4 milhões"

M

Ao longo da atual gestão, a
Prefeitura de João Pessoa  tem
buscado aliar a inauguração de
novos equipamentos sociais à
valorização dos grandes nomes
da história paraibana. Várias
homenagens já foram presta-
das, entre elas a entrega do Con-
domínio Residencial Gervásio
Maia e do Centro de Referência
em Educação Infantil (Crei)
Oduvaldo Batista.

Em abril deste ano, mais um
paraibano ilustre terá seu
nome eternizado, ao ser usado
para nomear um prédio públi-
co. Escritor, jornalista, profes-
sor e advogado, Luiz Augusto
Crispim será o nome da escola-
padrão que está sendo construí-
da no Bairro dos Ipês, com inau-
guração prevista para o dia 20
de abril.

Luiz Augusto da Franca Cris-
pim nasceu em João Pessoa, em
23 de agosto de 1945. Filho de
Napoleão Crispim e Maria Te-
reza da Franca Crispim, casou-

Unidade escolar receberá o nome de Crispim
se com Adília Espínola da Fran-
ca Crispim, com quem teve dois
filhos, Tereza e Luiz Augusto
Filho. Graduou-se em Direito e
em Língua e Literatura Fran-
cesa pela Universidade Federal
da Paraíba, tendo em 2005 re-
cebido o título de Mestre em
Ciências Jurídicas e Sociais
também pela UFPB.

“Tendo ao longo da sua vida
uma grande relação com as ar-
tes, a cultura e a educação, essa
homenagem não poderia estar
em um lugar melhor, é um mo-
tivo de grande orgulho para
toda a família essa atitude do
prefeito Ricardo Coutinho, em
nomear uma escola municipal
com o nome de Luiz Augusto
Crispim. Todos estamos com
uma expectativa muito gran-
de para a inauguração da obra,
sem dúvida esta foi a maior
homenagem que ele recebeu”,
comentou dona Adília Espíno-
la da França Crispim, viúva do
homenageado.

A obra faz parte do Progra-
ma João Pessoa Faz Escola, uma
iniciativa da prefeitura, em
parceria com o governo fede-
ral, em que são investidos R$
19,6 milhões em construções,
reformas e ampliações de esco-
las. Na Escola Municipal Luiz
Augusto Crispim estão sendo
aplicados mais de R$ 2,3 mi-
lhões em recursos próprios da
prefeitura.

Ainda este mês começam as
etapas de cobertura e telha-
mento da escola. Logo em se-
guida, tem início a parte de re-
vestimento em cerâmica e todo
o acabamento e finalização da
obra. De acordo com o diretor
de Obras da Secretaria de In-
fraestrutura (Seinfra), Rodrigo
Marques, o trabalho está cami-
nhando em um bom ritmo e
ainda neste primeiro semestre
os alunos do Bairro dos Ipês te-
rão mais uma unidade de ensi-
no municipal disponível.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS



7GERAL JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Acidentes aumentam 50% nas BRs
Este foi o balanço apresentado pela Polícia Rodoviária Federal na Paraíba, que registrou ainda quatro mortes durante o período carnavalesco

José Alves
REPÓRTER

Operação Carnaval da
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF/PB), que

teve início na  sexta-feira (20),
e se encerrou a zero hora de
ontem, apresentou um saldo
de quatro  mortes e registrou
aumento de quase 50% no nú-
mero de acidentes em relação
ao mesmo período do ano
passado. Na operação de 2008,
foram registrados 50 aciden-
tes e este ano os acidentes au-
mentaram para 75.

O resultado da fiscalização
foi divulgado ontem pela ma-
nhã na sede da Polícia Rodo-
viária Federal e mesmo tendo
aumentado o número de aci-
dentes a avaliação da PRF foi
satisfatória, porque não cres-
ceu o número de mortos, nem
o de acidentes trágicos.

O número de mortos nas ro-
dovias federais que cortam o
Estado da Paraíba, permane-
ceu o mesmo, foram quatro
mortos no ano passado e qua-
tro este ano. Já os feridos tive-
ram aumento. Foram 24 no
ano passado e 35 este ano. A
maioria teve lesões leves.

O trabalho foi intensificado
com escalas extras que garan-
tiram mais de 60% de aumen-
to no efetivo disponível nas
estradas, além de toda a frota
de viaturas e equipamentos
como radares, bafômetros e
palm-tops.

No interior do estado, o tra-
balho da PRF também foi in-
tenso e contou com as parce-
rias da Polícia Militar e do Mi-
nistério Público, combatendo-
se principalmente a embria-
guez ao volante e o transpor-
te de passageiros em compar-
timento de carga.

   LEI SECA
A fiscalização com o uso do

bafômetro foi intensificada, o
que resultou em 23 pessoas
presas, entre elas dois meno-
res flagrados dirigindo sob
efeito de álcool. Por outras ra-
zões, como por exemplo, docu-
mentação em atraso ou irre-
gulares,  outras 29 pessoas fo-
ram detidas e encaminhadas
à Polícia Civil. Durante a fis-
calização feita pelos policiais
foi apreendida uma arma de
fogo e recuperados três veícu-
los roubados.

  VELOCIDADE
A fiscalização de velocida-

de por radares fotográficos
flagrou aproximadamente 4
mil veículos, combatendo um
dos principais fatores de ocor-
rência de acidentes que, é o ex-
cesso de velocidade.

Essa fiscalização continua-
rá, com especial atenção para
a área metropolitana onde se
verificaram mais de 80% dos
acidentes durante o carnaval.
Outros 1.078 motoristas fo-
ram autuados por diversas
causas. No total foram fisca-
lizados 4,3 mil veículos em
todo o estado durante a ope-
ração

A ocorrência de chuvas,  que
se tornou uma constante du-
rante todo o período carnava-
lesco, foi determinante para a
ocorrência de muitos aciden-
tes do tipo “saída de pista” e
“colisão traseira”, que juntos
representaram 70% dos aci-
dentes atendidos durante a
operação. Na maioria desses

acidentes com pista escorre-
gadia, os danos foram apenas
materiais.

Os policiais  constataram que
a imprudência continua sen-
do a principal causa da quase

totalidade dos acidentes nas
rodovias federais e que, estan-
do diretamente ligado ao “fa-
tor humano”, requer grande
campanha de conscientização
e uma mudança cultural em

relação à convivência no trân-
sito. Os acidentes que resul-
taram em mortes foram em
dois casos causados pelas pró-
prias vítimas, que possivel-
mente, segundo a PRF, esta-
vam alcoolizadas. No outro
acidente foi constatado poste-
riormente que a vítima teria
sofrido um ataque cardíaco
antes de capotar o veículo. O
outro acidente com morte
ocorreu dentro de circunstân-
cias comuns ao dia-a-dia das
estradas.

Para PRF, a não ocorrência
de colisões frontais demons-
tra que houve atenção especial
dos condutores com as ultra-
passagens, cuidado bastante
recomendado pela Polícia Ro-
doviária Federal desde a se-
mana que antecedeu o carna-
val. A próxima fiscalização da
PRF será a “Operação Sema-
na Santa” que ocorrerá na se-
gunda semana do mês de abril
deste ano.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A imprudência dos motoristas e constantes chuvas ocorridas durante o carnaval contribuíram para o crescimento dos acidentes nas rodovias federais
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A fiscalização com o USO DO BAFÔMETRO foi intensificada, o que

resultou em 23 PESSOAS PRESAS, entre elas dois menores flagrados

dirigindo sob EFEITO DE ÁLCOOL. Por outras razões, como por

exemplo, documentação em atraso ou irregulares, OUTRAS 29

PESSOAS FORAM DETIDAS e encaminhadas à Polícia Civil. A fiscaliza-

ção de velocidade por RADARES FOTOGRÁFICOS flagrou aproximada-

mente 4 MIL VEÍCULOS, combatendo um dos principais fatores de

ocorrência de acidentes, que é o EXCESSO DE VELOCIDADE. Essa

fiscalização continuará, com especial atenção para a área metropoli-

tana onde se verificaram mais de 80% dos acidentes durante o

carnaval. Para PRF, a não ocorrência de colisões frontais demonstra

que HOUVE ATENÇÃO ESPECIAL dos condutores COM AS ULTRAPAS-

SAGENS, cuidado bastante recomendado pela Polícia Rodoviária

Federal desde a semana que antecedeu o período carnavalesco.
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Hilton Gouvêa
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Ortilo Antônio
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Dostum, empresa vincula-
da à Incubadora Tecnológi-
ca de Campina Grande, con-

quistou o primeiro lugar na Cate-
goria Profissional – Móveis, duran-
te o 1º Prêmio Sebrae Minas Design,
ocorrido o mês passado, em Belo
Horizonte. A equipe da Dostum, for-
mada por desenhistas industriais
formados em universidades parai-
banas, disse que conseguiu classifi-
car o produto Banco Ianomâmi, de-
senvolvido por um dos sócios da
empresa, Sérgio José Matos.

O 1º Prêmio Sebrae Minas Design
é um concurso que dá oportunida-
de para estudantes e profissionais
do design de todo o Brasil apresen-
tarem seus projetos inovadores de
design, destinados a micro e peque-
nas empresas (MPE’s). Esta é uma
iniciativa que pretende aproximar
os profissionais das pequenas em-
presas contribuindo para a disse-
minação da importância do design
e criação de oportunidades de ne-
gócios.

Visando estimular a criação de
soluções práticas e eficazes em no-
vos projetos, o prêmio incorpora
tecnologias com vantagens compe-
titivas para as empresas, como oti-
mização de processos, economia de
recursos e eliminação de desperdí-
cios. Dentro de alguns dias, a Dos-
tum irá funcionar em galpão espe-
cial, cedido pela Cinep, órgão vin-
culado ao Governo do Estado da
Paraíba.

Antes de conquistar o 1º Prêmio
Sebrae Minas Design, a Dostum foi
uma das empresas brasileiras sele-
cionada para participar da II Bie-
nal Brasileira de Design, em Brasí-
lia, ocorrida em outubro do ano
passado. Na ocasião, a Dostum, que
é especialista em artigos de decora-
ção em resina, expôs alguns móveis
da sua criação. Matos disse que a
participação da Dostum nesta feira
possibilitou novos contatos para a
participação de outros eventos,
além da descoberta de novas tec-
nologias e materiais.

Dostum Móveis conquista o
primeiro lugar na categoria
profissional do prêmio
Sebrae Minas Design. O
Banco Ianomâmi foi o
produto exibido no
concurso
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Sérgio Matos exibe
troféu conquistado

pela empresa. Acima,
os bancos Ianomâni



9
JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO 2009

Precedente histórico
 Campina Grande possui notáveis preceden-
tes históricos, no campo das criações. Uma
delas foi apresentada na década de 30, por
um aviador de Juazeirinho, que utilizando
uma lata de 20 litros criou dispositivo para
aumentar a autonomia de um teco-teco,
com  o qual fez a travessia Campina Grande
–Rio de Janeiro, em 28 dias. Após diversas
quedas, ele atingiu o objetivo. E queria con-
tinuar, com destino a Califórnia (EUA), se
não fosse impedido pelo Ministério da Ae-
ronáutica, que apreendeu o estranho avião.
A sua “invenção”, era uma simples bomba
manual de sucção, feita com um tubo plás-
tico e borracha, à maneira de uma seringa,
que, em pleno vôo, permitia bombear ga-
solina de uma lata para o tanque do apare-
lho. Destruída duas vezes, a fuselagem do
avião foi remendada, durante a jornada, com
pedaços de lona. O piloto não se preocu-
pou em calafetar a carlinga, para proteger-
se do frio, nem pensou num plano
emergencial de ejeção. Voltou do Rio em
transporte terrestre. Naquela época, uma
viagem de carro entre o Rio e a Paraíba
durava 12 dias.

SAIBA MAIS#

O produto apresentado pela Dos-
tum, no 1º Prêmio Sebrae Minas
Design – o banquinho Ianomâmi –
é um assento feito em vime, couro e
madeira. Seus conceitos foram ins-
pirados nas pinturas faciais da tri-
bo Ianomâmi, da Amazônia. O prê-
mio concedido pelo Sebrae foi uma
viagem de representante do grupo
a Milão, com o objetivo de partici-
par do Salão Internacional do Mó-
vel, que será realizado em abril des-
te ano.

Sendo assim, a Dostum terá a opor-
tunidade de participar da maior fei-
ra de móveis do mundo, que tem a
cidade de Milão, na Itália, como sede.
Juntamente com o Sebrae, a Dostum
irá fazer uma visita técnica à feira de
Milão e também às universidasdes e
indústrias de móveis. O banquinho
Ianomâmi  despertou a atenção dos
participantes do 1º Prêmio Sebrae
Minas Design por apresentar uma
identidade totalmente brasileira.

O banquinho Ianomâmi foi esco-
lhido por julgadores especializados
em designs diversificados. E o re-
sultado do 1º Prêmio Sebrae Minas
Design foi publicado na Arc-Design,
uma revista especializada em de-
sign. Esta publicação premiou ex-
cepcionalmente a Dostum, por tor-
ná-la uma empresa nacionalmente
conhecida. No mesmo evento a Dos-
tum colocou outra de suas criações,
a Mesa Órion, como finalista e en-
trosou a negociação de um projeto
com duas importantes empresas de
móveis do Brasil.

O que significa Dostum? Embora
os sócios desta empresa sejam bra-
sileiros, todos foram unânimes na
escolha deste nome que, em turco,
significa “bons parceiros”. A Dos-
tum é uma empresa jovem, dirigida
por jovens desenhistas industriais
formados pela UFCG e UFPB, que ora
se destacam nos concursos, feiras e
exposições, por causa do arrojo apre-
sentado em seus projetos.

O matogrossense Sérgio Matos,
desenhista industrial formado pela
UFPB, diz que o mercado está aber-
to para as novidades, que visam
quatro requisitos técnicos: funcio-
nalidade, qualidade, durabilidade
e preço. Os móveis da empresa vi-
sam tudo isto e ainda seguem uma
das orientações modernas de eco-
nomia e administração que é evitar

o desperdício.
A Mesa Órion, vencedora em ou-

tros certames, é um exemplo de ob-
jetividade: trata-se de um móvel
diferente das mesas tradicionais,
que se apoia sobre uma haste, com
a firmeza necessária aos móveis
desse tipo. Prática, resistente e hi-
giênica, logo mais poderá ser lan-
çada em série.

Uma fonte da área de economia
informou que a Dustom e a Quatro
Bordas podem constar entre as
empresas jovens paraibanas que
estão na mira de grandes empresas
brasileiras e estrangeiras para uma
parceria nas áreas de design e tec-
nologia na fabricação de artigos di-
versos. A Quatro Bordas, também
de Campina Grande, é a responsá-
vel pela fabricação de um mini-
aparelho de avaliação de nadado-
res, cujo formato e tamanho práti-
co surgiram revolucionários, se-
gundo a criatividade de inventores
campinenses.

Ainda não fabricado em série, o
aparelho avaliador do desempenho
de nadadores, da Quatro Bordas,
pode ser atrelado à cintura do atle-
ta. Os similares hoje encontrados
no mercado são pesadões, não po-
dem ser colocados dentro da água,
nem são eficientes, em termos de
exatidão.

Animada com a criatividade dos
inventores campinenses, uma de-
legação chinesa, procedente da pro-
víncia de Guan-Dong, chegou a vi-
sitar, há alguns anos, a Fundação
Parque Tecnológico de Campina
Grande. Na oportunidade, assinou
contrato de Cooperação Científica,
Tecnológica e Cultural com a pre-
feitura, visando a troca de informa-
ções entre Guan-Dong e Campina
Grande.

Este acordo veio permitir a insta-
lação do Centro de Internacionali-
zação em Produtos e Serviços de
Software, em Campina Grande.
Outro centro semelhante foi insta-
lado na China, a fim de fortalecer a
parceria já existente entre as duas
cidades no setor de tecnologia. A
escolha sobre Campina Grande não
foi por acaso. A cidade possui uma
longa história de relacionamento
com os chineses, na área de softwa-
re. Trata-se de uma parceria que re-
troage ao início da década de 90.

EDITORAÇÃO: ROBERTO MATOS

Sérgio Matos em
meio a dirigentes da
unidade do Sebrae de
Minas Gerais. À
esquerda, um dos
trabalhos da Dostum

Sérgio Matos diz que
a Dustom e a Quatro
Bordas estão na mira
de grandes empresas
brasileiras e
estrangeiras
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“Paraíba, terra amada”

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANTONIO RAIMUNDO
P.JUNIOR
CPF/CNPJ....: 910439724-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  480,26
Cedente.....: Q-PECAS E SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011134
Responsavel.: ADEILTON FERREIRA DE
LIMA
CPF/CNPJ....: 839862354-34
Titulo......: CHEQUE R$  103,25
Cedente.....: COMERCIAL DE BRINQUEDOS
ANGEL LTDA
Apresentante: COMERCIAL DE BRINQUE-
DOS ANGEL LTDA
Protocolo...: 2009 - 009634
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL
VILLA VERDE
CPF/CNPJ....: 009287201/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.765,45
Cedente.....: ELIZABETH REVESTIMENTOS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011271
Responsavel.: ESPACO ORTO
CPF/CNPJ....: 008247254/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  212,70
Cedente.....: CAPELLA MEDICAL DENTAL
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 009450
Responsavel.: HELIO CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004964456/0002-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  290,00
Cedente.....: GAGLIARDI DISTRIBUIDORA
DE LUBRIFIC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 010857
Responsavel.: JOAO BATISTA MENDES DE
BRITO
CPF/CNPJ....: 854033504-20
Titulo......: CHEQUE R$  295,80
Cedente.....: COMERCIAL DE BRINQUEDOS
ANGEL LTDA
Apresentante: COMERCIAL DE BRINQUE-
DOS ANGEL LTDA
Protocolo...: 2009 - 007989

Responsavel.: MARITANA ELOISA FARIAS
DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 033292604-40
Titulo......: CHEQUE R$  780,00
Cedente.....: ELETROFERRAGENS COM DE
FERR LTDA
Apresentante: ELETROFERRAGENS COM
DE FERR LTDA
Protocolo...: 2009 - 011388
Responsavel.: MILTON GADELHA DA SILVA
ME
CPF/CNPJ....: 000607311/0002-02
Titulo......: CHEQUE R$2.364,56
Cedente.....: VINUS COMERCIAL LTDA - EPP
Apresentante: VINUS COMERCIAL LTDA -
EPP
Protocolo...: 2009 - 011389
Responsavel.: MS CONFEC  ES LTDA
CPF/CNPJ....: 005536914/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   34,40
Cedente.....: BRASPRESS TRANSPORTES
URGENTES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 010806
Responsavel.: MARIA ELENICE AMORIM
LEAO
CPF/CNPJ....: 454759894-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  221,93
Cedente.....: GRILLO PRESENTES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011431
Responsavel.: MARIA JOSE SOUZA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 855156714-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   71,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 009669
Responsavel.: REPUBLICA CONST   INCORP
LTDA
CPF/CNPJ....: 009472746/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  335,95
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012038

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

    Joao Pessoa,  27/02/2009
    Bela. MARIA ANGELA SOUTO

CANTALICE
 - Titular -

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Responsavel.: BOB FLASH - AMLL SERV.
PORTAL  INTE
CPF/CNPJ....: 005753958/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  110,00
Cedente.....: SAG SERVICOS ELETRONICOS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011577
Responsavel.: COELHO FARMA P. FARMA-
CEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007207981/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   62,50
Cedente.....: AMERICAN FARMA DIST FAR-
MACEUTICA LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011610
Responsavel.: COELHO FARMA P. FARMA-
CEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007207981/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  168,70
Cedente.....: AMERICAN FARMA DIST FAR-
MACEUTICA LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011612
Responsavel.: DNN DISTR NORTE NORDES-
TE LTDA
CPF/CNPJ....: 007835303/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.764,72
Cedente.....: MARITUCS ALIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011238
Responsavel.: DNN DISTR NORTE NORDES-
TE LTDA
CPF/CNPJ....: 007835303/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.764,72
Cedente.....: MARITUCS ALIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011239
Responsavel.: F GOMES ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008603790/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente.....: CONCREFORT INDUSTRIA E
COMERCIO DE
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 008425
Responsavel.: JOAO MARTINS FILHO

CPF/CNPJ....: 116028801-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  101,30
Cedente.....: ECS COMERCIO E INDUSTRIA
DE INFORMA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 007725
Responsavel.: LM COMERCIO CONFECCO-
ES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009445836/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.407,50
Cedente.....: DAVID BIZINOVER
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 010486
Responsavel.: LAUDICEIA MARINHO DE
SOUSA
CPF/CNPJ....: 338223104-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  526,00
Cedente.....: LUCIENE AGUIAR SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 010344
Responsavel.: LIMPMASTER COM E RE-
PRES LTDA
CPF/CNPJ....: 009437972/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.467,50
Cedente.....: CIRIO ADMINISTRADORA DE
VALORES LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011512
Responsavel.: OURO BRANCO PRAIA COML
LTDA
CPF/CNPJ....: 008599623/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  202,97
Cedente.....: WYSE SISTEMAS DE INFOR-
MATICA LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 009819
Responsavel.: VIP PNEUS - MAYCON HER-
BERT T BARREI
CPF/CNPJ....: 008940484-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   90,00
Cedente.....: SAG SERVICOS ELETRONICOS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011580

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

Joao Pessoa,  27/02/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE

BRITO
 - Titular -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM-PB.

CNPJ (MF) 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA que será realizada no dia vinte e oito de março de dois mil e nove, às dez horas,
na sede da sociedade, localizada na Av. Assis Chateaubriand, nº 2630, Distrito Industrial,
na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: a) – tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demons-
trações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; b)
- eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c)  eleição dos Membros do Conselho de
Administração e d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: Comunicamos,
outrossim, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2008. A presente convocação está de conformidade com
que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande 25 de fevereiro de 2009.
Jose João Correia de Oliveira

Diretor Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ESTADO DA PARAÍBA –FESSPM/PB
A Comissão Pró-Fundação da Federação das Entidades Sindicais de Servidores Pú-

blicos Municipais no Estado da Paraíba, convoca todos os Sindicatos que representam os
servidores municipais da base territorial de todos os municípios do Estado da Paraíba, abran-
gendo as categorias profissionais em serviços da educação, professores, merendeiras, ins-
petores de aluno, agentes administrativos, servidores da saúde, médicos, enfermeiros, técni-
cos de enfermagem, técnicos de raio x, técnicos em laboratório, agentes comunitários da
saúde, agentes sanitários da saúde, guardas municipais, vigilantes, escriturários, auxiliares
administrativos, agentes de limpeza, auxiliares de limpeza, serviços gerais, datilógrafos, di-
gitadores, processamento de dados, servidores de informática e suporte de informática, téc-
nicos de nível superior, motoristas, assistentes administrativos, operacional administrativo,
advogados, agentes fiscais de tributos, agentes de trânsito, engenheiros, administradores,
assistentes sociais, geógrafos, contadores e técnicos de nível médio que trabalham nas
Prefeituras Municipais, Câmaras Municipais, Superintendências, Autarquias, Órgãos Munici-
pais de Administração Direta e Indireta, representados pelos seus respectivos sindicatos,
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especifi-
cações:

DATA: 03/04/2009 às 08:00h em primeira convocação, e às 09:00h  em segunda con-
vocação com qualquer número de presentes após o primeiro escrutínio.

LOCAL: Sede do Sindicato SINTRAM
ENDEREÇO: Av. Gouveia Nóbrega,  32 – Bairro do Róger – João Pessoa/PB
PAUTA:
1 - Fundação da Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Munici-

pais no Estado da Paraíba FESSPM – PB
2 - Aprovação do Estatuto da FESSPM-PB
3 - Eleição do Sistema Diretivo, Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
4 - Posse da direção eleita
5 – Outros pontos

João Pessoa-PB, 18 de fevereiro de 2009.
Francisco de Assis Pereira

Presidente da Comissão Pró-fundação da FESSPM-PB

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 SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2009, que objetiva: Contratação
de empresa para prestação de serviços de xerox e encadernação; HOMOLOGO o corresponden-
te procedimento licitatório em favor de: JOSÉ EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME - R$
2.938,00; NADILÂNDIA MARQUES FIGUEIREDO - R$ 7.312,50.

Sousa - PB, 18 de Fevereiro de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 64, da Lei n. 8666/93 e o item referente a cada edital, a Comissão

Permanente de Licitação convoca os vencedores dos Pregões Presenciais nºs 01/2009, 03/
2009, 04/2009, 07/2009, 08/2009 e 15/2009, a comparecerem no prazo legal de (05) cinco dias,
a sala de reuniões á Rua: Cônego José Viana, 27 1º andar, Estação – Sousa PB, para
assinatura dos contratos.

Sousa - PB, 26 de Fevereiro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO

Pregoeira oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2009
Torna público que foi julgado deserto o Pregão Presencial nº 16/2009, cujo objeto era:

aquisição de utensílios domésticos, artigos de cama, mesa e banho e objetos de higiene
pessoal, para atender as necessidades do município.

Sousa - PB, 05 de Fevereiro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição carnes
e frangos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 26 de fevereiro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 14:30 horas do dia 11 de março de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de ma-
terial didático para desenvolvimento das atividades do ano letivo 2009 nas escolas Municipais
localizadas na Zona Rural deste municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 17 de fevereiro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 09:30 horas do dia 12 de março de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de gêne-
ros alimentícios para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, da zona rural
do municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.

Sousa - PB, 26 de Fevereiro de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas
do dia 11 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de materiais hospitalares, conforme anexo I do Edital. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 26 de Fevereiro de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:30 horas
do dia 11 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para execução de serviços topográficos e planialtimétricos, conforme
anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 26 de Fevereiro de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2009
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo de Licitação Tomada de Preços
Nº 008/2009, tendo como objeto à locação mensal de veículos em perfeito estado de conser-
vação e uso, destinado ao transporte de estudantes da Zona Rural ao Município de Marizópolis/
PB,  considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso
VI, da Lei nº 8.666/93,  HOMOLOGO  o procedimento licitatório acima, em conseqüência, fica
convocado a empresa: MÁRIO MESSIAS FILHO - ME, com as propostas comerciais discrimi-
nadas da seguinte maneira: Lote I - no valor mensal de R$   1.800,00 (Um mil e oitocentos reais),
totalizando o valor de R$  19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais); Lote II - no valor mensal
de R$   1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) , totalizando o valor de R$  19.800,00 (Dezenove
mil e oitocentos reais);E, no lote III - no valor mensal de R$   1.800,00 (Um mil e oitocentos
reais) , totalizando o valor de R$  19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais), por ser a única
vencedora da Tomada de Preços Nº 008/2009,  para assinar termo de contrato, aceitar ou retirar
instrumento equivalente, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as pena-
lidades da lei. Publique-se.

Marizópolis,  Estado da Paraíba, em 26 de Fevereiro de 2009.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
(Prefeito Constitucional)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: PMM/CPL/TP04 01-01/01/2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marizópolis/José Vieira da Silva
CONTRATADO:  FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS
OBJETO: Aquisição de material de expediente, destinados às necessidades da Admi-

nistração deste Município de Marizópolis/PB
VALOR R$:  135.763,60 (Cento e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e três reais

e sessenta   centavos)
DATA DE ASSINATURA: 26 de Fevereiro de 2009
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, às 09:30 horas do dia 12 de
Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Forneci-
mento parcelado de gás GLP, destinados a diversas secretarias do município. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 233. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

Telefone: (083) 3543-1162.  Email: filizardo@gmail.com
Aparecida - PB, 26 de Fevereiro de 2009

FILIZARDO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
COMUNICADO

A CPL informa que no aviso de licitação  - Pregão Presencial nº 002/2009 – onde se lê
“Aquisição de combustíveis,  gás de cozinha”, leia-se, “Aquisição de combustíveis,  lubrifican-
tes e gás de cozinha”,. Publicado em 21.02.2009Telefone: (083) 32836586 .

Sapé - PB, 20 de Fevereiro de 2009
JOÃO SEVERINO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2009, que objetiva: combusti-
veis e lubrificantes destinados a toda a frota de veículo da prefeitura municipal de Sousa;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO TIKO E TEKA
COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - R$ 815.478,00.

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2009, que objetiva: Forneci-
mento de material de expediênte para atender as atividades do Município; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA FLÁVIA SILVA CARDOSO - R$
14,40; CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - R$ 4.708,65; HILDEBERTO DE SOUSA MAR-
QUES - R$ 3.349,50; NADILÂNDIA MARQUES FIGUEIREDO - R$ 16.851,90.

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2009, que objetiva: Contratação
de serviços gráficos para atender as necessidades do municípios; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA - R$
5.774,40; GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA - R$ 1.444,00; LUCIANO BEZERRA DA SILVA
- ME - R$ 11.730,18; PERFILGRÁFICA LTDA ME - R$ 7.444,40.

Sousa - PB, 30 de Dezembro de 1899
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2009, que objetiva: aquisição
de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TICIOS LTDA - R$ 5.259,80; ARIANO DE LIMA SUASSUNA - R$ 1.181,00; EUGÊNIO PACHE-
LLI SILVA DE OLIVEIRA - ME - R$ 18.170,00; HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES - R$
28.256,80; LUCIVAN ELIAS ROCHA ME - R$ 12.655,00; MARCELIO FERREIRA DE SOUSA ME
- R$ 4.050,00; SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA - R$ 16.421,80.

Sousa - PB, 30 de Janeiro de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2009, que objetiva: aquisição
de materiais de limpeza para atender as necessidades do município; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI-
CIOS LTDA - R$ 3.126,50; AFONSO MARQUES DE SOUSA ME - R$ 17.854,20; HILDEBERTO
DE SOUSA MARQUES - R$ 19.689,50; SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA - R$ 12.021,80.

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2009, que objetiva: aquisição
de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Otoclínica; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: STARRKEY DO BRASIL LTDA
- R$ 110.200,00; VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA - R$ 72.000,00.

Sousa - PB, 26 de Fevereiro de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.
CNPJ  09.357.997/ 0001 - 06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO
Ficam convocados os Senhores Acionistas desta sociedade para se reunirem em

AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente, às 10:00 hs., do dia 23 de março de 2009,
na sede social, na Fazenda Japungu, Santa Rita - PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: AGO: I – Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Finan-
ceiras e Resultado do Exercício, referentes ao exercício social findo em 31/12/2008, e do
parecer dos Auditores Independentes; II – Fixação da remuneração dos Administradores; e
em AGE: I – Alterações Estatutárias e outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO
– Acham-se à disposição dos senhores acionistas os documentos a que se refere o Art. 133
da  Lei 6.404/76. Santa Rita – PB, 27 de fevereiro de 2009. Almiro Carlos Ferro – Diretor
Superintendente



Pesquisa revela que inflação
começa a cair em fevereiroO
O índice na terceira semana de fevereiro é o menor registrado, desde outubro do ano passado, segundo dados da FGV

EDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

Marli Moreira
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

Índice de Preços ao
Consumidor Semanal
(IPC-S), medido pelo

Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre) da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), desacelerou no
período de 15 a 22  deste mês,
atingindo alta de 0,39%, ante a
elevação anterior de 0,59%. Foi
a menor variação desde a ter-
ceira semana de outubro de
2008 , quando a taxa havia  fi-
cado em 0,34%.

Dos  sete grupos pesquisados,
cinco apresentaram alta, po-
rém, com índices inferiores aos
da pesquisa anterior. Desses,
dois tiveram influências mais
expressivas: alimentação, cuja
taxa passou de 0,81% para
0,31%, e educação, leitura e re-
creação (de 1,93% para 1,25%).
Entre os destaques estão a que-
da na média de preços de hor-
taliças e legumes (de 4,46% para
2,58%); frutas (de 0,22% para -
1,26%); carnes bovinas (de -
0,53% para -1,44%) e dos cur-
sos formais (de 2,98% para
1,97%).

O grupo habitação apresen-
tou ligeiro recuo de 0,27% para
0,23%, puxado pela perda de
ritmo no reajuste da tarifa de
gás encanado (de 4,09% para
1,94%). Em transporte, a taxa
passou de 0,54% para 0,53%,
com queda no peso da tarifa de
ônibus urbano (de 1,18% para
0,96%). Em despesas diversas
ocorreu alta de 0,30%, abaixo
da anterior de 0,39%, atribuí-
da, principalmente, à redução
na média de preços da ração
animal (de -0,52% para -1,02%).

Em movimento oposto, subi-
ram na média os preços no gru-
po saúde e cuidados pessoais
(de 0,52% para 0,64%), por cau-
sa da alta nos medicamentos (de
0,25% para 0,36%). Em vestuá-
rio, foi mantida a queda na mé-
dia, mas em taxa menos acen-
tuada (de -0,74% para -0,57%).
A pesquisa mostra que as rou-
pas já estão em processo de re-
cuperação (de -1,02% para -
0,75%) de preço.

Na lista de produtos com ta-
xas positivas que mais influen-
ciaram o resultado do IPC-S es-
tão a manga (de 34,03% para
34,67%), a tarifa de ônibus ur-
bano (de 1,18% para 0,96%),
abacaxi (de 18,89% para
17,31%), aluguel residencial (de
0,65% para 0,61%). Entre os que
apresentaram variações nega-
tivas destacam-se tomate (de -
9,29% para -13,52%), maracujá
(de -4,70% para -22,92%), limão
(de -33,85% para -28,74%), ma-
mão papaia (de -11,94% para -
9,64%) e maçã nacional (de -
5,44% para -11,03%).
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 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Campanha alerta contra câncer de intestino
 A Associação Brasileira de

Prevenção do Câncer de Intes-
tino (Abrapreci) e a Associa-
ção Brasileira do Câncer (AB-
Câncer) realizam em março
próximo o lançamento oficial
da campanha Laços de Espe-
rança - Luta Contra o Câncer,
que se estenderá a todo o país.
A iniciativa tem como padri-
nho o sambista Neguinho da
Beija Flor, que foi homenagea-
do nesse carnaval, no Sambó-
dromo do Rio de Janeiro, por
sua recente luta contra um
câncer no intestino.

O Instituto Nacional do
Câncer (Inca), ligado ao Minis-
tério da Saúde, estima o sur-
gimento de 12.490 casos de
câncer colorretal em homens,
no Brasil, em 2008, e de 14.500
em mulheres.

Os números correspondem
a um risco de 13 casos novos
a cada 100 mil homens e de 15
casos a cada 100 mil mulhe-

res. Por estado, São Paulo lidera
a estatística de casos novos em
2008, com 9.890. Seguem-se o
Rio de Janeiro (3.890) e o Rio
Grande do Sul (3.060).

O presidente da Associação
Brasileira de Colite Ulcerativa e
Doença de Crohn (ABCD) e pri-
meiro-secretário da Abrapreci,
Flávio Steinwurz, disse que a
campanha visa estimular a pre-
venção de câncer do intestino.
Ele explicou que a maioria dos

médicos já está consciente da
importância da prevenção e so-
licita de seus pacientes exame
de sangue oculto nas fezes e co-
lonoscopia para tentar prevenir
a doença. “Agora, nós queremos
também que a população possa
se integrar e saber como é feita
essa prevenção”.

O câncer de intestino tem au-
mentado nos últimos anos. “É
causa de milhares de mortes
anualmente no Brasil”. Na re-

gião Sudeste, ele aparece em ter-
ceiro lugar, chegando às vezes à
segunda causa de mortalidade
no país.

Steinwurz lembrou que o
câncer colorretal apresenta
uma peculiaridade em relação
aos outros tipos da doença,
cuja expansão pode ser evita-
da precocemente. De acordo
com o médico, o câncer de in-
testino consegue ser elimina-
do antes de se tornar grave.
“Você consegue detectar um
pólipo (lesão que aparece na
parede do intestino) ainda em
estado benigno, retirá-lo por
meio de exame de colonosco-
pia e impedir que venha a se
desenvolver”.

É preciso que a população te-
nha conhecimento dos fatores
que podem facilitar o apareci-
mento de câncer do intestino,
como fumo e álcool, concluiu
Flávio Steinwurz.

DADOS DO INCA
As estimativas do Instituto Nacional do Câncer sobre os números da  doença  em 2008
são as seguintes:

!

12,5 MIL
novos casos de câncer de intestino
em homens

" 14,5 MIL
novos casos de câncer de intestino
em mulheres

"

Os dados são esimativos e segundo o Inca, o risco para os homems é de 13 casos em cada
100 mil pessoas. Com relação as mulheres, este risco é de 15 para cada 100 mil.

i

Os preços das hortaliças tiveram influência direta na desaceleração da infalção, no período de 15 a 22 deste mês, segundo a pesquisa da FGV
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 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

Vencer é pouco. O Grêmio
poderia ter goleado o
Universidad de Chile na noite de
quarta-feira, no Olímpico. A
estreia do Tricolor na Libertado-
res da América foi um massacre
do início ao fim do jogo. E uma

"Grêmio vacila
   na sua estreia

da Libertadores

PB NO MARESIA DE SURF

Marcos Lima
REPÓRTER

Paraíba estará presente no Cir-
cuito Maresia de Surf, que ocor-
rerá no período de 13 a 15 de

março, em São Gonçalo do Amarante,
interior do Ceará. A competição é seleti-
va aos eventos da International Surfing
Association (ISA), oportunidade que de-
finirá os campeões amadores e a melhor
seleção nacional.

De acordo com Alexandre Palitot, pre-
sidente da Federação Paraibana de Surf,
a seleção da Paraíba vai com  que há de
mais representativo da nova geração de
todo o estado. Para as disputas, foram
reunidos atletas campeões oriundos de
Cabedelo a Mataraca, passando por João
Pessoa, Baía da Traição e até represen-
tantes da reserva indígena situada nes-
ta cidade, tendo Elivelton Santos na Ini-
ciante e Diego Cassiano competindo
como “alternate” por indicação da enti-
dade.

De Cabedelo está confirmado José
Francisco, o “fininho”, na dupla Mirim
ao lado de Samuel Igo, surfista de Baia
da Traição, destaque nordestino ano pas-
sado no Brasileiro da CBS e que, graças
aos pontos já acumulados, é o candida-
to maior da região a ir entre os mirins
da Sub-16 ao Mundial Júnior no Equa-
dor programado para o fim de março.

Samuel também está na dupla até 18
anos (Júnior ) ao lado do campeão esta-
dual Alessandro Mendes, representan-
te de João Pessoa na delegação que no
feminino Sub-18,  terá a campeã Yorra-
na Borges, jovem surfista da Baia da Trai-
ção.

Na Open, a vaga está pendente de con-
firmação no feminino, mas entre os ho-
mens será um surfista de Barra de Ca-
maratuba, em Mataraca, Alan Amaro, o
reforço técnico da delegação depois de

Principais atletas estarão
representando o estado em
competição no Ceará, evento
que vai definir campeões
amadores e Seleção Brasileira
para a International
Surfing Association

vitórias com as quais surfando em casa
se despediu das categorais Estreantes e
Júnior no Paraibano de Surf Amador
2008.

O fato de ter muitos talentos na atual
safra, leva a Paraíba a contar com sur-
fistas também “alternates” com chan-
ces ao título individual em suas catego-
rias, ou mesmo a substituir outro atleta
quando da inscrição do selecionado, que
apenas se efetua na véspera das etapas.

Entre esses “alternates”, estão talen-
tos como Fábio Gomes, o “Fantasma”, e
Anderson José, o “Janjão”, todos eles so-
mam na seleção, cujo transporte gratui-

to em veículo Van a PBSurf viabilizou,
ao mesmo tempo que disponibiliza qua-
tro vagas para acompanhantes com va-
lor bem inferior ao que se gastaria com
passagens.

A saída da delegação acontece às 4h
da quarta-feira, dia 11, partindo da orla
de Intermares, Cabedelo, proximidades
do Bar do Surfista, onde funciona a “Es-
cola do surfista”, iniciativa apoiada pela
ONG Guajirú e na qual há reforço esco-
lar para alunos que foram incluídos so-
cialmente pelo esporte surf, a exemplo
de Fábio Gomes e José Francisco.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A

Yorraana Borges, da Baía da Traiação é uma das esperanças de pódio da seleção paraibana na competição que movimentará o surf no Ceará

Open - Alan Amaro,  Samuel Igo e Alessandro
Mendes  Alternates: Diego Cassiano, José
Francisco Fininho, Samuel Igo e José Francisco

Iniciante - Elivelton Santos

Alternate - Anderson José  e Fábio Gomes

Feminino Júnior  - Yorrana Borges (Baía da
Traição)

Feminino Open - Em aberto, devido a desistência
das atletas vice e terceira do ranking, abre vaga
para outra  atleta que se habilite a integrar o
selecionado. Entre candidatas a decisão da
ocupante será técnica.

A SELEÇÃO #



NO BOTAFOGO
Novo treinador deixa de lado limitações dos jogadores e programa maratona de
treinamentos visando conquista do returno. Primeiro amistoso será no sábado

tremenda injustiça. Com mil e uma
chances de gol e dois pênaltis
reclamados, o time não conseguiu
balançar a rede . Ficou em um 0 a
0 com gosto de castigo. O
resultado não é nada bom. O
Grêmio divide a segunda colocação
do Grupo 7 com o Universidad e
agora parte para dois jogos fora de
casa, contra o Boyacá Chicó, da
Colômbia, dia 11 e depois o
Aurora, da Bolívia, dia 25.

A comunidade do Cristo
Redentor, em João Pessoa voltará
a prestigiar, a partir do próximo
dia 8, as disputas do Campeona-
to Amador.  O campeão e o vice
de 2008, respectivamente Ibis e
Kashima abrem a competição.

"Abertura de
Campeonato
no Cristo

Cerca de mil atletas devem
estar competindo na 6ª edição da
Taça Campina Grande de Futsal,
que será realizado de 26 a 29 de
março, nas categorias sub 7, sub
9, sub 11, sub 13, sub 15, sub
17 masculino e feminino, sub 20
masculino e feminino aberto.

"Taça Campina
Grande de Futsal

O novo técnico do Botafogo-PB,
diga-se Maurício Simões, aquele
mesmo que um dia declarou ser
João Pessoa o quintal de Recife (sua
cidade natal), terá a oportunida-
de, neste sábado (28) de avaliar o
elenco do “Belo” visando as dis-
putas do segundo turno do Cam-
peonato Paraibano de Futebol
Profissional da 1ª Divisão. Talvez
este jogo treino diante de um selecionado da cidade de Sapé
sirva, acredito que sim, para aperferiçoar e observar al-
guns jogadores, até mesmo porque, alguns estão chegando
e outros poderão estar deixando o time, devido a não se
enquadrar à filosofia de trabalho do mais novo coman-
dante da equipe da Maravilha do Contorno.

Maurício Simões, tricampeão paraibano comandando
as equipes do Treze e Campinense sabe, porém, que a res-
ponsabilidade em comandar pela primeira vez um time
da Capital são imensas e, decepcionar seria o cúmulo do
absurdo, afinal, a torcida já não mais aguenta o jejum de
seis anos sem levantar o título estadual.

Tudo bem que o selecionado de Sapé não é um grande time
e, sequer, não deve apresentar jogadores de grande referên-
cias no cenário esportivo estadual, mas, será um jogo treino
de observações, até mesmo porque, pelo que se comenta nos
bastidores, trata-se de um adversário propenso a disputar
a 2ª Divisão do Campeonato Paraibano deste ano.

Vamos aguardar a realização deste jogo-treino e torcer
para que o Botafogo não volte a decepcionar, mesmo sa-
bendo que trata-se de um jogo treino. Simões e toda a dire-
toria botafoguense tem suas razões para estes amistosos.

COPA PARAÍBA
A tão esperada 1ª Copa Paraíba de Futebol Juniores 2009

deverá ter sua abertura no próximo dia 18, quando se ini-
cia o segundo turno do Campeonato Paraibano da 1ª Divi-
são. O Departamento Técnico da FPF vai reunir nesta sex-
ta-feira (27) as oito equipes que participarão das disputas,
oportunidade em que será feito o sorteio dos jogos. De acor-
do com José Araújo da Penha, do Departamento Técnico da
federação, a disputa será em forma de mata-mata. Kashi-
ma, Botafogo, Internacional, Paulista, Estudante, Santos,
Ponte Preta e Guarabira serão os participantes da Copa.

DE VOLTA
Depois de merecidas férias, estou de volta ao batente, no

sentido de dar continuidade ao que podemos chamar do
melhor jornalismo esportivo do estado, bem distribuído e
divulgado por todos que compõem esta editoria de esporte
deste matutino.

Primeiro teste

Novo treinador
terá oportunidade
de observar, em

campo, pela
primeira vez time

do Botafogo

...

...

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Marcos Lima É JORNALISTA

Marcos Lima
REPÓRTER

or ter ficado de fora
das semifinais, o
Botafogo terá que

trabalhar mais do que seus ad-
versários para poder lutar pelo
título do segundo turno”. A de-
claração foi dada ontem pelo
técnico Maurício Simões ao se
referir à rotina de trabalho que
desenvolverá com os jogadores
do time da Maravilha do Con-
torno. “No momento, a palavra
de ordem é muito trabalho”,
acrescentou.

Simões voltou a solicitar da
diretoria botafoguense novas
contratações. Conforme o treina-
dor, são necessários mais quatro
atletas, sendo um lateral-direi-
to, um meia e dois atacantes.
Com os novos reforços, Simões
acredita que o Botafogo terá con-
dições de brigar pelo título do

returno e, consequentemente,
conquistar o campeonato de
2009. A equipe estreia no segun-
do turno diante do Nacional de
Patos, no dia 18 de março.

Durante os dois períodos de
quinta-feira (26), o elenco bota-
foguense foi bastante exigido.
Pela manhã, trabalharam a
parte física em academia e, à tar-
de, o técnico Maurício Simões
comandou um treino tático,
mais uma vez no Centro de Trei-
namento Oceania, às margens
da BR-230, no Bessa.

Visando observar melhor o
elenco à sua disposição dentro
das quatro linhas, Maurício Si-
mões comandará amanhã, às
16h, a equipe do Botafogo em seu
primeiro jogo-treino desde que
assumiu a equipe, logo após a
dispensa do polêmico Celso Tei-
xeira. O time botafoguense vai
enfrentar, no CT da Oceania, a
seleção da cidade de Sapé, time

TREINO FORÇADO

este formado pela base da equi-
pe da Portuguesa, que se prepa-
ra para as disputas da 2ª Divi-
são do Campeonato Paraibano
de 2009.

Para este primeiro compro-
misso de preparação do time
para as disputas do segundo
turno serão cobrados ingressos
a R$ 5,00, porém, a diretoria
adiantou que “os torcedores que
não tiverem condições de pagar
o ingressos, terão acesso gratui-
to às dependências da praça de
esportes.

O jogo diante do selecionado
de Sapé será uma forma daque-
les torcedores com mais condi-
ção financeira contribuir para
amenizar nas despesas do clu-
be, sem deixar de pensar nos
torcedores que não podem pa-
gar pelo ingresso e querem ver
o seu time do coração atuando
contra o selecionado de Sapé.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

“P

Maurício Simões acredita que torcedor ajudará o Botafogo para que time quebre jejum sem título estadual
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NEY PEDE
RESPEITO
AO RESENDE

esmo com a vitória, o
treinador do Botafo-
go, Ney Franco,

manteve os pés no chão. Sem se
deixar enganar, o comandante
alvinegro afirmou que o jogo foi
muito difícil e exaltou a quali-
dade técnica do Tricolor. Entre-
tanto, Ney Franco disse que o
Bota mereceu a vitória.

- Foi um jogo difícil. O Flumi-
nense tem uma qualidade téc-
nica muito grande. Se você não
marcar direito jogadores como
o Conca, o Leandro (lateral es-
querdo), o Thiago Neves, eles
podem acabar resolvendo. Mas
nós viemos humildes merece-
mos a vitória" afirma.

Ciente de que o Botafogo aca-
bou recuando demais na se-
gunda etapa, Ney Franco atri-
buiu o fato a uma situação de
jogo. Segundo ele, essa era a
proposta do Alvinegro.

"Essa era a nossa proposta de
jogo. Esperar o Fluminense e
jogar no contraataque. Infeliz-

mente não conseguimos apro-
veitar as chances que tivemos
no segundo tempo.", completa.

Agora, o clube de General Se-
veriano está a um passo do tí-
tulo. No domingo, a equipe en-
frentará a surpresa da compe-
tição, o Resende, na final da
Taça GB

O técnico salientou, ainda,
que o Botafogo deve manter a
humildade e, sobretudo, res-
peitar o Resende na decisão.

"É isso mesmo. Temos de ter
todos os cuidados possíveis,
porque já fui campeão por um
clube pequeno, o Ipatinga, em
2005, e sei como os jogadores se
empenham. Se não respeitar-
mos o Resende, eles podem nos
atropelar aqui no Maracanã",
afirmou.

Já o atacante Reinaldo tam-
bém admitiu que a partida foi
muito disputada. "Foi um tem-
po para cada time. Tomamos
conta do primeiro e, graças a
Deus, fizemos o gol", disse.

 O meio-campista Diego Sou-
za teve uma Quarta-Feira de
Cinzas exuberante. Durante a
noite, foi considerado o melhor
em campo na vitória do Pal-
meiras diante do São Caetano
por 4 a 3. Antes, já havia come-
morado uma conquista: sua es-
cola de samba, a União da Ilha
do Governador, ganhou o títu-
lo do Grupo de Acesso do Rio
de Janeiro e volta a desfilar en-
tre as grandes em 2010.

"Comecei bem o ano com o
meu primeiro título. A União da
Ilha está de volta ao grupo es-
pecial do Carnaval do Rio de Ja-
neiro. Dedico essa vitória à es-
cola", afirmou o camisa sete, vi-
sivelmente orgulhoso na saída
do estádio Anacleto Campane-
lla.

Com a ginga de um verdadei-
ro passista, Diego Souza co-
mandou as jogadas do Palmei-
ras no ABC, servindo os com-
panheiros e também proporcio-

Mais uma vez, o Fluminense
teve dificuldades de jogar di-
ante da apagada atuação de seu
principal jogador: o meia Thia-
go Neves. Diante do Botafogo, o
camisa 10 do Tricolor não con-
seguiu trabalhar em dupla
com Conca e o time pouco ren-
deu, o que, no entanto, não in-
comodou o técnico René Si-
mões.

Após a derrota por 1 a 0, ele
chegou a reconhecer a depen-
dência que o time tem no joga-
dor.

"Nós vamos pegar vários ti-
mes dependendo de seu melhor
jogador. É normal isso. E o Bo-
tafogo não depende hoje do
Maicosuel e do Reinaldo?", in-

dagou o comandante, minimi-
zando o fato, para depois vol-
tar atrás em sua resposta: "Eu
não acho que o Fluminense seja
dependente do Thiago, mas é
claro que se ele jogar sempre o
que ele pode jogar, vamos nos
sair bem melhor. É um grande
jogador e é normal que em al-
guma partida não vá bem".

Com campanha irregular na
Taça Guanabara, o time se clas-
sificou com dificuldade, ven-
cendo na última rodada para
garantir a vaga. Após a elimi-
nação para o Botafogo, René Si-
mões descartou fazer mudan-
ças drásticas no elenco e garan-
tiu: o momento é apenas de
avaliação.

M

Ney Franco já foi campeão por time pequeno e
prevê maiores dificuldades para o jogo que vai
apontar o campeão da Taça Guanabara de 2009

Diego Souza é destaque no Palmeiras

Renê Simões reconhece a
dependência de Tiago Neves

nando grande perigo ao goleiro
adversário. Foi premiado com
um gol de cabeça, após cobran-
ça de escanteio de Cleiton Xa-
vier.

Mesmo assim, Diego Souza
também exaltou o bom desem-
penho dos companheiros. O
camisa sete se mostra empol-
gado com a presença do atacan-
te Keirrison no ataque do Pal-

meiras. O centroavante já ba-
lançou as redes em 12 oportu-
nidades na temporada.

"O Keirrison é diferenciado,
temos que lembrar que a cami-
sa nove da seleção está aí. É um
jogador no mesmo nível do Ale-
xandre Pato, é muito fácil de
jogar com ele", definiu Diego
Souza.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O Botafogo levou a melhor sobre o Fluminense e vai decidir a Taça Guanabara no domingo contra o Resende

Jogador foi fundamental na vitória do Palmeiras sobre o São Caetano
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BRUNO:

eliminação da Taça
Guanabara diante do
Resende, na semifinal

da competição, deixou marcas
profundas na equipe rubro-ne-
gra. Para o goleiro Bruno, o aba-
timento do time é normal, de-
vido à forma como o Flamengo
deixou escapar a chance de tí-
tulo. Mas não há mais tempo
para lamentações.

- Nós ficamos chateados.
Porque todo jogador, quando
inicia uma temporada, quer
ser campeão. Da forma que
nós saímos, fomos eliminados,
sem chances de chegar ao tí-
tulo, nós ficamos abalados, os
jogadores ficam abatidos.
Mas não é por aí, ainda não
acabou o ano.

Bruno acredita que o time
tem potencial para dar a volta
por cima na disputa da Taça
Rio.

- O ano está apenas começan-
do. Esse campeonato ainda nos
dá oportunidade de volta a
vencer, de poder conquistar a
Taça Rio e disputar a final. Se
por acaso fosse uma final da
Copa do Brasil aí não daria
mais. Mas como é o Campeo-
nato Carioca, ainda nos dá a
oportunidade de vencer.

As mudanças no time titular
do Flamengo depois da decep-
ção na Taça Guanabara são
iminentes, como já anunciou
Cuca. Entre as vítimas, uma é
conhecida, Obina, que dará lu-
gar a Josiel. No entanto, o gran-
de mistério na Gávea é quanto
aquele que tem dividido com o
atacante as vaias da torcida:
Leonardo Moura.

Depois de mais de três anos
de Flamengo, o lateral direito
pode ir para o banco de reser-
vas pela primeira vez. Everton
Silva aguarda uma chance, mas
Cuca faz questão de passar con-
fiança ao camisa 2:

- É um jogador com nível de
seleção, uma peça importantís-
sima e não podemos falar em
cima de um momento ruim.
Fazê-lo melhorar faz parte do
meu trabalho. É um bom joga-
dor, um ótimo caráter e uma
ótima pessoa.

 O treinador, entretanto, não
descarta alterações e avisa que
só a disputa interna por vagas

entre os titulares irá elevar o
nível da equipe.

 - Não tem como ser elimina-
do e não ter consequência. Ain-
da bem que é carnaval e dá uma
amenizada. Mas ninguém aqui
afrouxou. Quem sair vai ter que
mostrar no campo com atitu-
de que merece voltar. Assim
seremos mais competitivos -
disse Cuca.

Fora da Taça GB, o Flamengo
não joga no fim de semana e
encara o Ivinhema (MS), em
Campo Grande, na próxima
quarta-feira, pela estreia na
Copa do Brasil.

Depois de três temporadas
privilegiando os laterais, o Fla-
mengo deve apresentar  contra
o Ivinhema  um novo esquema
de jogo. Considerado “previsí-
vel” por Cuca, a formação com
três zagueiros para liberar as
ações de Léo Moura e Juan deve
dar lugar ao tradicional 4-4-2.

Cuca espera melhorar com
essa nova formação e dar um
padrão de jogo diferente.

Ele ainda não teve uma atua-
ção de gala com a camisa cruz-
maltina, mas, ao que tudo indi-
ca, tem agradado à diretoria. O
meia Carlos Alberto tem pre-
visão de ficar na Colina até a
metade da temporada, mas o
vice-presidente de futebol José
Hamilton Mandarino já admi-
te lutar para que o jogador per-
maneça por mais tempo.

Na visão do dirigente, o com-
portamento do camisa 19 tem
sido fundamental para que o
pensamento seja o de uma pror-
rogação do empréstimo.

“Ele tem demonstrado uma
responsabilidade profissional

A
Goleiro do Flamengo reconhece que o time se abateu, mas vê amplas condições de reabilitação na Taça Rio para buscar o tricampeonato

‘NEM TUDO ESTÁ PERDIDO’

Vasco já pensa
em prorrogar
o contrato de
Carlos Alberto

O goleiro Bruno continua sendo muito importante no elenco do Flamengo. Ele acredita no potencial da equipe para chegar a mais um título estadual

muito grande, pois se entrega
ao trabalho de uma maneira
incrível. E isso nos motivou a
tentar prorrogar o seu em-
préstimo. O Carlos Alberto
tem trazido benefícios enor-
mes e, em um momento próxi-
mo, nós vamos agir”, diz Man-
darino.

Outro que tem agradado ao

vice de futebol é o técnico Dori-
val Júnior. Pelas palavras de
Mandarino, é perceptível que o
método de trabalho do coman-
dante cruzmaltino tem sido
visto com bons olhos em São
Januário.

“O Dorival tem uma rara ca-
pacidade de trabalhar. Hoje, a
equipe do Vasco treina intensa-
mente, quase todos os dias em
tempo integral, e o resultado nós
estamos vendo, tanto na parte
individual quanto na coletiva.

O Carlos Alberto, por exemplo,
já se encaixou perfeitamente nis-
so”, observa Mandarino, ga-
nhando coro de Rodrigo Caeta-
no, diretor-executivo do clube.

“Conheço o Dorival desde os
tempos do Sul, e esse bom tra-
balho não me surpreende. Bas-
ta analisarmos o vitorioso tra-
balho que ele realizou em clu-
bes como Cruzeiro e Coritiba”,
lembra.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Carlos Alberto vem sendo
exemplo de dedicação no Vasco



Filme infantil já está
disponível para locação
‘Beethoven: A Corrida Para a Fama’, da Universal
Pictures, já pode ser encontrado para locação. O longa
conta a história de Eddie, um pai solteiro e um
esforçado treinador de animais que levava uma vida
simples e pacata, sem grandes novidades. Até o dia
em que um de seus cães, um gigante e amável São
Bernardo, repentinamente alcança o estrelato e muda
para sempre a rotina de todos a sua volta. O treinador
adora o sabor do sucesso, mas sua alegria dura
pouco. Um trio de inescrupulosos malfeitores planeja
sequestrar o cão e cobrar uma fortuna de resgate.

Os atos contra a
natureza
engendram
distúrbios contra
a natureza

 William Shakespeare,
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Néctar do Groove no
restaurante Sagarana
Banda que toca jazz e funk é a atração de hoje.  19

" Autores protestam
publicações na internet
Escritores reclama contra textos que chegam a ser

traduzidos e publicados em outras línguas. 23

x

Encontro Linguístico reúne
pesquisadores em JP
Pesquisadores de todos os continentes estarão em João
Pessoa, na próxima semana, para discutir o estudo da
linguagem em suas várias vertentes. A partir da segunda-
feira, 2 de março, até o dia 13, o VI Congresso Internacional
da Abralin e o XIX Instituto de Linguística vão reunir
professores de vários estados brasileiros, além de
portugueses, africanos, americanos, ingleses, alemães e
holandeses. "Já estão confirmados mais de 2 mil estudio-
sos ligados aos Programas de Pós-Graduação em
Linguística no Brasil e no exterior", revela o professor
Demerval da Hora, organizador dos eventos.

x
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Desenhos

O paraibano
Fred Svendsen
pesquisa o
desenho
desde 1976“
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Fred Svendsen
Iniciou sua carreira em 1976, como ilustrador
do suplemento literário Correio das Artes. Foi
desenhista do Departamento de Arte do Jornal
A União, curador da VII Paixão de Cristo em Art-
Door (1994). Vice-presidente da Associação de
Artistas Plásticos Profissionais da Paraíba,
Idealizador do Projeto “Um Artista na Escola”
executado pela Fundação Cultural de João
Pessoa em 1996, professor de desenho na
Fundação Espaço Cultural de 1983 a 1990.
Tem obras em importantes instituições culturais
como: Museu de Arte Assis Chateaubriand,
Museu de Arte Moderna da Bahia, Museu de
Arte de São Paulo, Fundação Pierre Chalitta,
Núcleo de Arte Contemporânea e Pinacoteca da
Universidade Federal da Paraíba, revista
Manchete - Museu da Bloch Editores, Fundação
Cultural de João Pessoa. Agraciado com:
Prêmio capa da Listel (1989); Prêmio Domin-
gos Sérgio (1993); II Troféu Imprensa (1999).

SAIBA MAIS#

Fred Svendsen abre exposição
no stand da construtora Alliance,
no Altiplano Cabo Branco, na
Capital, na próxima terça-feira
(3). Obras fazem parte de livro
que também será lançado na
oportunidade

contemporâneos

Calina Bispo
REPÓRTER

desenho existe como ferramenta de
comunicação e expressão desde a
pré-história, quando o homem

marcou na rocha, seres humanos, animais,
plantas, elementos do seu mundo. Está em
todos os campos de estudo das artes e das
ciências e das indústrias. Desde a Botânica,
Zoologia, Geografia, Astronomia, Quími-
ca, Medicina, Matemática, etc, quando ser-
ve como registro ou apenas realça os as-
pectos essenciais.

Entre as expressões artísticas da Paraí-
ba, o artista plástico Fred Svendsen é um
dos nomes que pesquisam o desenho desde
1976, em contínua investigação do proces-
so de distensão do conceito e da própria
práxis do desenho.

O resultado de seus estudos está reunido
no livro P & B – Desenhos-Drawing de 1976
a 2008, a ser lançado na próxima terça-fei-
ra (3), no stand da construtora Alliance, no
Altiplano Cabo Branco, às 20h.

“O livro reúne uns 150 desenhos artísti-
cos ou drawing. Meus desenhos são únicos
porque fui eu que os inventei. Por isso esse
livro é tão importante, pois reúne em um
único volume apenas desenhos, nada de
pintura. Algo que ninguém tinha feito aqui
em João Pessoa”, diz o artista.

Na ocasião do lançamento será aberta ao
público uma exposição com 17 dos 150 de-
senhos do livro. “Como as dimensões dos
desenhos são grandes não poderei expor
todos eles, mas aqueles mais significativos
pra mim”, fala Svendsen. “Meu trabalho já
era moderno em 1976 e ainda hoje ele pode
ser visto com pelo menos 20 anos à frente
do que é feito nos dias atuais”, conclui.

Tanto o livro quanto a exposição foram
contemplados no edital 2008 do Fundo
Municipal de Cultura (FMC), com um orça-
mento de 18 mil reais, segundo Fred Sven-
dsen. A tiragem do livro será de 1000 exem-
plares e estará à venda nas livrarias da ci-
dade após a exposição de João Pessoa, que
se encerra em abril, quanto estará abriga-
da em uma galeria do Rio de Janeiro.

Novo subsecretário executivo de Cultu-
ra. Enquanto artista plástico, Fred Svend-
sen comemora a nomeação de Flávio Tava-
res, também artista plástico, para a Subse-
cretaria Executiva de Cultura do Governo
do Estado.

“Acho maravilhosa a nomeação de Flá-
vio, pois ele é um dos maiores artistas pa-

raibanos e acredito que será um grande ges-
tor também”, observa. “Isso é bom para aca-
bar com essa história de que artista não pode
dá conta de um cargo de gestão pública, pois
nada melhor que um artista para saber o
artista precisa”, completa Svendsen.

Se sentindo bem representado e confiante
de que novas políticas públicas para as artes
plásticas possam ser pensadas a partir da
gestão de Flávio Tavares, Svendsen já encon-
trar sugere ações urgentes neste setor.

“É fundamental a criação de um museu
de Arte paraibano aqui em João Pessoa, pois
nossa cidade está abarrotada de obras de
artes que não tem um lugar adequado para
guardar”, observa Svendsen.

O artista alerta ainda para o fato de que a
instalação de um museu na Capital, além
de criar essa reserva técnica das artes pa-
raibanas, também poderá ser um impor-
tante equipamento cultural de interesse tu-
rístico. “Quantos turistas não chegam aqui
em João Pessoa perguntando se aqui tem
um museu e nós até hoje não temos!”, enfa-
tiza.

Na arte contemporânea o desenho se
apresenta sob diversas formas, técnicas,
suportes, materiais e dimensões. Muitos
são os nomes que se dedicam a eles. Em
2004, na décima edição do Festival Nacio-
nal de Arte (Fenart), o Espaço Cultural abri-
gou a 2ª Bienal do Desenho, dividida em
três blocos estratégicos – Quadrinhos, Ci-
nema de Animação e Desenho Brasileiro
Contemporâneo.

O evento foi sucesso de público e contou
com várias tendências do desenho contem-
porâneo. Em exposição, obras de Fabiano
Gonper, Walton Hoffmann, Mauro Piva,
Edith Derdyk, Paulo Whitaker, Roberto
Bethônico, Shirley Paes Leme, Carlito Car-
valhosa, Carlos Melo, Carlos Sena, Elder
Rocha, Gil Vicente, Marcelo Solar, Leya
Mira Brander, Nina Morais e Paulo Pasta.

O

As duas obras fazem parte do
livro:  ‘P & B – Desenhos-
Drawing de 1976 a 2008’, onde
o artista plástico agrupa 150
desenhos de sua autoria
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De labirintos e fadas

A crueza da realidade terá
consolo - ou escapismo - no
fascinante mundo da imaginação...

Arte brasileira em

A

Artista brasileiro Rafael
Murió  participa de
exposição em Nova
Iorque. A mostra reúne
cerca de 500 galerias e
artistas plásticos de
mais de 60 países NOVA IORQUE

Não é que os contos de fadas apenas
tenham uma lógica interna ou que su-
pram, pela simbologia, os medos huma-
nos. Também são heranças maravilho-
sas para que, na mão de um cineasta
com uma concepção de cinema, trans-
cendam sua origem moralista e contem,
pelo simples desejo de contar uma bela
história, aquele algo que arrebate, tanto
na forma quanto no conteúdo.

O diretor Guillermo del Toro, ao con-

viver com seus fantasmas de uma in-
fância rígida, nos presenteia com este ‘O
labirinto do fauno’, um surpreendente
diálogo entre uma história fabulosa e um
filme sobre opressão e liberdade na Es-
panha da guerra civil. Situa-se no ano
de 1944 e narra a pequena odisséia de
Ofélia (Ivana Baquero), uma garota de
13 anos que acompanha sua mãe, Car-
men (Ariadna Gil), para descansar e fi-
car em trabalho de parto no lugar onde
se encontra o capitão Vidal (Sérgio Ló-
pez), um cruel agregado do exército fran-
quista e novo marido de Carmen.

 A missão de Vidal é acabar com os
vestígios da resistência republicana, es-
condida nos bosques ao redor. Por outro
ângulo, convivem também com o capi-
tão uma governanta chamada Mercedes
e um médico (Alex Ângulo) que tem a
missão delicada de cuidar do estado de
saúde de Carmen. Uma noite Ofélia des-

cobre as ruínas de um labirinto, nos fun-
dos da casa, e lá encontra um fauno
(Doug Jones), uma criatura mitológica
com uma revelação: Ofélia é na realida-
de uma princesa por quem os súditos,
num mundo subterrâneo, estão espe-
rando há muito tempo. Para poder re-
gressar, tem que cumprir três provas
antes que a lua fique cheia.

Ofélia é uma personagem que fascina.
Ela sofre todo tipo de resistências. Ela
aproveita todas as brechas, as desaten-
ções para, com ajuda do fauno, receber
instruções e cumprir tarefas. Por outro
lado, o padrasto imposto também cum-
pre tarefas, e é implacável em conter fo-

cos de resistência enquanto espera o nas-
cimento do filho, no seu entender, her-
deiro de sua estirpe. A tensão que se es-
tabelece entre ele e sua enteada está na
cena em que Ofélia, ao conhecê-lo, ofere-
ce a mão errada (na outra, os insepará-
veis livros de histórias). A partir daí, com
a descoberta do labirinto (belo cenário,
impondo sua antiguidade), o filme se
bifurcará em duas tramas, e para o es-
pectador, junto com a heroína, a crueza
da realidade terá consolo - ou escapis-
mo - no fascinante mundo da imagina-
ção, que em nenhum momento, interfe-
re por vias diretas, mas por processos,
auto-conhecimento, superação dos limites.
Ofélia precisa resgatar seu irmãozinho
e vai se esgueirando, através de peque-
nas tragédias ou de grandes aconteci-
mentos do regime franquista, para sua
própria lenda, não menos real do que a
realidade.

André Ricardo
Aguiar
andrericardoaguiar@uol.com.br

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE ÀS
SEXTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

ticos de mais de 60 países, tem
expectativa de receber mais de
30 mil visitantes, entre mar-
chands, colecionadores, leiloei-
ros, curadores, críticos de arte,
representantes comerciais, ar-
quitetos, designers e compra-
dores em geral.

Na ocasião, o pintor irá ex-
por a tela ‘Explosão em NY’, 1
m x 1 m, acrílico sobre tela. Re-
conhecido internacionalmente,

Rafael Murió tem 45 anos de
carreira e quadros em acervos
de grandes colecionadores,
principalmente europeus, ame-
ricanos e australianos.

No país, seus trabalhos estão
sempre presentes nos princi-
pais leilões do mercado de arte,
além de galerias e museus. De-
tém inúmeros certificados, prê-
mios e menções honrosas, além
de registros em diversos guias

de arte. É filiado à Associação
Internacional de Artes Plásti-
cas (Aiap Unesco), à Associa-
ção Internacional de Arte (IAA
Unesco), à Academia Latino-
Americana de Arte (ALA), Aca-
demia Brasileira de Arte Cul-
tura e História (Abach), à As-
sociação Paulista de Belas Ar-
tes (APBA) e ao Sindicato dos
Artistas Plásticos no estado de
São Paulo (SInapesp).

té o dia 2 de março, o
pintor paulista Rafael
Murió estará nos Esta-

dos Unidos participando da
‘Artexpo New York’, considera-
da a maior Feira de Artes do
mundo. O evento, realizado no
Jacob Javits Center, em Nova
York, comemora nesta edição
seu 31º aniversário.

A mostra, que reunirá cerca
de 500 galerias e artistas plás-

O espetáculo ‘Fragmentos’ da
Cia de Teatro Gente é um dos
selecionados para representar a
Bahia no Fringe – Festival Inter-
nacional de Teatro de Curitiba.
O texto é de autoria do escritor
paraibano Manassés Diego em
parceria com os atores Aílson
Leite, Alessandra Cerqueira e
Neila Salles.

A base da pesquisa do espetá-
culo é o desenvolvimento de jo-
gos cênicos capazes de ativar o
corpo do ator para percepções
mais sutis, preparando-o para
um trabalho de criação basea-
do na escuta de suas próprias
sensações e imaginário poético.
Para isso, o treinamento visa
integrar a rotina de exercícios
ao mundo interno, à influência
que as fantasias do inconscien-
te exercem sobre a percepção. A
peça é dirigida por Everton Ma-
chado (prêmio de melhor ator
coadjuvante Braskem 2007)
através de um sistema de sig-
nos codificados, construindo
atmosferas que se deslocam, ex-
plorando a movimentação que
fragmenta a unidade do texto
teatral, mas relaciona as sequên-
cias no espaço cênico. Perfor-
mance, no sentido de transfor-
mar corpo e mente num mani-
festo de existência.

Manassés, que também atua
na peça, assina a assistência ge-
ral do espetáculo, que estará em
cartaz de 22 a 25 de março no
teatro José Maria Santos. O Frin-
ge acontece de 17 a 29 de março,
transformando Curitiba na ca-
pital mundial do teatro.

Peça de
paraibano
em festival
curitibano

Rafael Murió tem
inúmeros prêmios e
menções honrosas,
além de registros em
diversos guias de arte
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A perseverança
de Deus

“Prometo que a partir desse dia
não tornarei mais a amaldiçoar
a terra por causa do homem”...

A

As noites de sexta-feira no restaurante Sagarana contam com a banda Nectar do Groove que traz no
repertório uma mistura de jazz, funk, afrobeat apoiada nas fortes raízes da música nordestina

Um dia Deus criou o mundo e dentro
do seu plano magnífico e singular dese-
jou que tudo tivesse vida infinita como
o tempo. Então, ocupou os espaços va-
zios com a beleza dos mares, com a di-
versidade das montanhas, a exuberân-
cia das florestas, o encanto dos animais,
e também, como não podia deixar de
ser, inseriu o homem, sua invenção mais
querida.

Tempo depois, desejoso para saber

como andava o seu projeto, enviou al-
guns anjos à Terra. Quando retornaram,
o Senhor perguntou:

- Que notícias me trazem?
- Temos boas e más.
- Digam-me as boas.
- A natureza é o reflexo do Vosso dese-

jo, Senhor. Nela encontramos Vossas
qualidades: sabedoria, paz, harmonia,
renovação e continuidade. Sobre as no-
tícias ruins devemos vos dizer que o
homem é para vosso coração apenas
desapontamento e desgosto.

 Vendo o Senhor que do espírito do
homem só poderia retirar maldade, de-
cidiu destruí-lo, como prova de arrepen-
dimento por tê-lo feito. E determinou aos
anjos que retornassem e avisassem a
Noé que faria chover até destruir toda a
carne em que há alma.

E sua palavra se transformou em rea-
lidade, pois a chuva desabou por mui-
tos dias. Mares e lagos se uniram, avan-
çaram, ocuparam vales e planícies.

Quando as águas baixaram abençoou
Noé, seus filhos, e disse: “Frutificai e
multiplicai-vos. Prometo que a partir
desse dia não tornarei mais a amaldiçoar
a terra por causa do homem “.

Vieram gerações e gerações que se es-
palharam por todos os lugares habitá-
veis daquele mundo.

Muitos anos depois o Senhor, outra
vez, enviou seus anjos à Terra. Voltaram
cheios de tristeza e, diante Dele, narra-
ram fatos presenciados.  “Continua tudo
como antes. Aonde o homem vai, carre-
ga em seu coração discórdia, mentira,
ira.”

Naquele momento Deus se viu diante
de um impasse, pois prometera não mais

condenar o homem, levando-o à destrui-
ção. Assim, preferiu renunciar a com-
panhia do seu filho mais querido, con-
duzindo-o à difícil missão de concilia-
ção, pregação da paz e amor verdadei-
ro. E fez por cumprir a sua decisão.

Cristo veio ao mundo e iniciou o pro-
jeto de Deus, pregando sua palavra, ani-
quilando o pecado, pacificando os ho-
mens, até ser traído por um dos seus dis-
cípulos mais próximos. Morreu brutal-
mente.

Como o Senhor prometera não mais
amaldiçoar a Terra por causa do homem,
manteve a serenidade, perseverando no
seu plano.  Mas disse: ́ ´Apenas vou agir
de modo diferente. ́ ´

Sabiamente, fez Jesus Cristo ressusci-
tar e voltar ao convívio dos homens em
forma de espírito.

E um anjo perguntou a Deus:
- Por que em forma de espírito?
E Deus respondeu: - Não se mata um

espírito!

banda Néctar do Groove é a
atração das sextas-feiras no res-
taurante Sagarana, a partir das

20h30. O repertório traz uma mistura
de jazz, funk, afrobeat apoiada nas for-
tes raízes da música nordestina.

O projeto musical nasceu em outubro
de 2006, de uma ‘canja’ no extinto bar
Território e hoje a banda já faz parte da
cena musical paraibana. Do primeiro en-
contro, surgiu a ideia de experimentar
para aperfeiçoar o som instrumental.

Com forte apelo percussivo, o inusita-
do formato de instrumentação abriu ca-
minho para um conceito rítmico e har-
mônico com espaço aberto para a impro-
visação, que é o diferencial da banda nas
suas apresentações. Assim, o grupo vem
fundindo ritmos, experimentando e va-
lorizando a música instrumental.

No repertório, Néctar do Groove inclui
composições próprias como Afrojam, Ter-
ra, Rosa, Voo da Viúva, além de clássicos

de grandes mestres da ‘world music’, a
exemplo de Manu Dibango e Eumir Deo-
dato, sempre com o inconfundível e mar-
cante tempero da música nordestina.

Na sua formação, a banda traz no-
mes já conhecidos da cena local – todos

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

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

JAZZ e
FUNK

Noite de

integrantes de outros projetos musicais.
Stephan Thomas Bühler (Sax/ xapho-
on/ electronic sounds) já fez parte dos
grupos Os Mano e Unidade Móvel. Hoje
faz parte da Chico Correa & Electronic
Band.

Cristiano de Oliveira (banda As Pa-
rêa), é quem dá vida às cordas de viola e
violão na banda Néctar do Groove. O
baixo fica por conta de Orlando Freitas,
ex-Cabruêra, ex-Aero Trio e hoje inte-
grante da Chico Correa & Electronic
Band. Outro instrumentista da Chico
Correa que faz parte do projeto Néctar é
Victor Ramalho (bateria e percussão). O
quinto elemento da banda é Peter Buh-
ler, ex-Unidade Móvel. Ele comanda a
percussão e electronic sounds.

A cada semana, Néctar do Groove
apresenta um show diferente, onde o
saxofone melodioso de Stephan se une
ao suingue da percussão em um palco
montado de frente para o mar.

O Sagarana
O restaurante Sagarana está localizado à beira-
mar do Cabo Branco, instalado na antiga casa
de veraneio do comendador Renato Ribeiro
Coutinho. Os jardins e a arquitetura dos anos
40 retratam uma João Pessoa ainda voltada
para o Centro da cidade e o Rio Sanhauá,
quando a praia era visitada nos meses de
férias. A sua proposta é de uma boa culinária
em um ambiente agradável. A isso tudo
soma-se uma programação cultural com
música de qualidade sempre às quartas e
sextas-feiras. Agora, o restaurante também
oferece música aos sábados, quando o
saxofonista Stephan recebe convidados para
apresentações no Jazz & Bossa Club em clima
descontraído.
Uma vez por mês, o restaurante também é
palco do projeto “Tome Poesia, Tome Prosa”,
sob coordenação do poeta Antônio Mariano
em parceria com o empresário Walter Aguiar.
A data sempre cai na terça-feira mais próxima
da lua cheia.
O restaurante Sagarana fica na Av. Cabo
Branco, 3056, em João Pessoa. O couvert
artístico custa R$ 4.

SAIBA MAIS#

Banda valoriza a música instrumental
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O sucesso torna as pessoas modestas,

amigáveis e tolerantes; é o fracasso

que as faz ásperas e ruins”

William Maugham - escritor

 Os parabéns da coluna
seguem hoje para: Sra.
Sandra Bernardo; médico
Herul Sá; jornalista Ivonaldo
Corrêa, advogado Rômulo
de Lima e Sra. Tereza
Toscano de Brito.

 A executiva Elza Seixas
convidando para uma festa
de adesão em
comemoração ao Dia
Internacional da Mulher,
que vai acontecer no dia 8
de março, na nova
churrascaria Sal e Brasa. A
festa vai acontecer ás 19h.

 Sérgio da SAC anunciou
que, além do ‘Carnaval do
Sol’, que foi um sucesso de
público, pretende promover
outras grandes festas, em
2009, como o São João e o
“Reveillon da Zona Sul”, na
virada do ano.

 A tenente-coronel
Christiane Wildt Cavalcante
Viana é a nova diretora
geral do Hospital Edson
Ramalho.

 O Yázigi elegeu a
Ecoeficiência como tema
principal de sua Campanha
de Cidadania 2009 que
será desenvolvida até o
mês de junho em toda a
Rede.

 A apresentadora Jasa Costa,
leia-se Espaço Mulher,
exibido diariamente na TV
Master, irá festejar sua
nova idade e o primeiro
aniversário do programa no
dia 6 de abril.

 Qualquer correspondência
para esta colunista deverá
ser enviada para o
endereço: Av. Epitácio
Pessoa, nº 4697/ap. 1003,
Ed. Clarissa VI.

 Esta coluna também está
disponível pela internet, no
site http://
www.auniao.pb.gov.br/ .

DROPSDROPS DROPS

2  Monocastas
 Os varietais Gewurztrami-

ner e Cabernet-Franc da
Linha Premium da Casa
Valduga são a expressão
clássica do novo estilo dos
Monocastas brasileiros.
Com personalidade e ca-
racterísticas do terroir do
Vale dos Vinhedos, esses
vinhos já conquistaram
mercados na União Euro-
péia e nos Estados Unidos
para onde são exportados
há mais de cinco anos.

 Revelam um caráter ele-
gante e diferenciado e, são
exemplos de uma tradição
familiar de 130 anos. Am-
bos serão analisados na 3ª
edição do concurso Eva
Prova e Aprova que o Clu-
be do Vinho-PB promove
no dia 17.3.09 no Sonho
Doce.

2  Enlace
A bonita Karina, filha de Antônio da Cunha Cavalcanti e de Sofia

Catão, e Leon, filho de Leon Franco (in memorim) e de Goretti
Guedes Franco, casam-se no dia 6 de março, na Capela de São
Francisco seguindo-se de elegante recepção para 400 convida-
dos, no Sonho Doce.

2 Mulher
Os festejos do Dia Internacional da Mulher irão movimentar a cidade

no dia 9 de março, com um happy-hour (adesão) na churrascaria
Sal e Brasa, no Bessa. Astrid Bakke e esta colunista, com as madri-
nhas do evento, serão as anfitriãs da festa, onde estaremos rece-
bendo 200 convidadas. Várias atrações estão sendo programadas.

2  Correio das Artes
O Correio das Artes comemora no dia 27 de março de 2009, 60

anos de atividades. É o suplemento literário mais antigo em
circulação no Brasil, tendo passado por várias gestões sem-
pre divulgando escritores e revelando talentos. Data tão mar-
cante não poderia passar em brancas nuvens. Neste sentido,
o jornal A União está preparando uma edição especial do
suplemento.

2 Alegria
João e Tereza Neumann Vaz

curtiram o carnaval, ao
lado das filhas: a médica ra-
dicada em Brasília, Karen
Vaz; a promotora de Justi-
ça Simone Vaz e a turismó-
loga Andréa, na casa de ve-
raneio do Poço.

2  Spa
Será inaugurado no dia 4 de abril o Spa Equilibrium, na mansão do

Bessa onde residiam Agnaldo e Mayne Azevedo. O endereço,
que também servirá como local de recepções, já está com a pri-
meira turma organizada.

2  Niver
A dinâmica Lizete Nunes, que prestigia todas as amigas, também

será alvo de homenagem, no dia 6 de março, com um almoço de
adesão, no restaurante  Tanabata, no Bessa. Quem convida é a
sempre atuante Roziane Coelho.

2  Nova churrascaria
O empresário Bastos vai colocar a griffe “Picanha do Bastos” na

praia, onde antes funcionava a churrascaria Casa Grande. O
local  passa por reformas e, dentro de mais algumas semanas,
será inaugurado.

2 Pesar
O pesar da coluna segue para a família da jovem Suelizinha, filha

do médico Péricles e Suely Serafim, que faleceu de modo precoce
na última quarta-feira. O velório e o sepultamento aconteceram
no Jardim das Acácias.

 Destaque no Carnaval das Mulheres: Stella Barros com o seu belíssimo pierrot.
Um dos personagens mais marcantes do teatro e do carnaval.

Competentes: a culinarista Maria Helena Moura e a decoradora Alda Santos,
reconhecidas em suas áreas de atuação

Tradição: Dalva Colaço, Geninha Botelho e Leninha Wanderley, em evento social
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A beleza da Miss Paraíba 2008 Patrícia dos Anjos

Alex Filho e sua esposa Karina Valesca

 A bonita modelo Karol Medeiros embelezando a coluna de hoje

2 Sucesso
Um grande palco montado à beira-mar, os bares lotados e o colori-

do das fitas que enfeitavam os arredores da bela Praia do Sol, no
Litoral Sul de João Pessoa, aliado a um público que queria ape-
nas se divertir, compunham o cenário da realização do primei-
ro carnaval de João Pessoa. E foi nesse espaço, idealizado pelo
vereador Evandro Sérgio, mais conhecido como Sérgio da SAC,
que turistas e moradores da Capital brincaram e se divertiram
no Carnaval do Sol, na segunda-feira (23), terça-feira (24) e  em
plena Quarta-Feira de Cinzas. A prolongação da festa se deu
por causa das chuvas que atrapalharam a programação pre-
vista para domingo e que foi transferida para ontem para ale-
gria dos carnavalescos que ganharam mais um dia de folia e
festa. Um público de 15 mil pessoas/dia prestigiou o evento que
teve, entre outras atrações, o DJ Marcílio, que agitou muito com
sua performance.

2 Folia improvisada
A falta de opção de entretenimento na cidade, nos dias de momo, foi

o que motivou o vereador Evandro Sérgio a promover o evento.
A realização do Carnaval do Sol atende a um antigo desejo da
comunidade do Valentina Figueiredo e da região Sul de João
Pessoa como um todo, que tinha que se deslocar para outras
praias e até outros estados para brincar o carnaval. Com esse
evento, nós mostramos que em João Pessoa também existe car-
naval, frisou o vereador, que já pensa nas próximas ações a
serem desenvolvidas no local, a exemplo do São João e do revei-
llon da Praia do Sol.

2 Reabertura do Clube Ypiranga
 O  Ypiranga Clube é mais antigo clube social da cidade, com 84

anos de muitas passagens musicais históricas. José Gomes Fi-
lho, o Jackson do Pandeiro aos 17 anos, passou a atuar como
substituto do baterista de um conjunto que se apresentava no
clube nas rodas de samba efetivando-se, mais tarde, como per-
cussionista do grupo que animava os bailes. Já passaram pelo
palco do clube o cantor e compositor  Jackson do Pandeiro, Ge-
nival Lacerda, Elino Julião, Genaro do Acordeon, Benito de Pau-
la, Zé Orlando, João Oliveira, Inaldo & Paulo Rubens e Naninha.
Uma curiosidade revelada por um antigo sócio: o escritor, com-
positor Paulo Coelho (parceiro do “maluco beleza” Raul Seixas)
declamou  e dançou a valer no salão do clube há anos atrás. Em
2008 a Associação Campinense de Imprensa – ACI  e Associação
Paraibana de Imprensa – API promoveram  o 14º Baile da Notí-
cia, para celebrar os 83 anos de fundação do Clube Ypiranga.

2 Alex Filho
 Alex Filho começou sua carreira como cantor gospel gravan-

do o seu primeiro CD, “Caminhos Novos”, com o já famoso
ex-Paralamas do Sucesso, Mattos Nascimento, aos 15 anos
de idade. Logo depois veio “Olhos de Deus” e em seguida
“Hinos Inesquecíveis”. A maior gravadora gospel do Brasil,
a Line Record, que possui 95 rádios FM’s espalhadas pelo
país, contratou o jovem cantor Alex Filho por cinco anos,
onde gravou dois CD’s “Amigo de Fé” e “Asas do Louvor”. A
Line levou Alex Filho a todos os estados brasileiros, fazendo
grandes show’s e também à África do Sul, onde cantou pra
mais de 50 mil jovens.

 Alex Filho também cantou nos Estados Unidos. A rotina de
shows era grande e a sua gravadora o fez mudar para São
Paulo, onde morou por quase três anos. Já consolidada sua
carreira musical, o último CD (Asas do Louvor) alcançou
mais de 50 mil cópias vendidas, o que impulsionou com muita
força o seu nome no eixo Rio-São Paulo, por onde apresen-
tou vários programas em diversos emissoras Televisão e
Rádios da capital paulista. Alex, celebrou seu aniversário
em família, da coluna os merecidos parabéns.

2 Latu-Sensu
A Faculdade Cesrei – Reinal-

do Ramos, comunicando
que está em fase de inscri-
ção, formando novas tur-
mas de especialização na
área de humanas ofere-
cendo os cursos: Assesso-
ria de Mídia & Comunica-
ção e Gestão, os cursos
oferecem diplomas reco-
nhecidos pelo MEC, per-
mitem acesso a progra-
mas de pós-graduação:
mestrado e doutorado, os
módulos nos sábados, sua
sede localiza-se na Av. Al-
meida Barreto – Centro.

2 Curso
 A educadora Doraci Pequeno

esteve proferindo palestra e
curso de treinamento para
professores da primeira
fase, em diversas cidades do
interior do estado.

 O objetivo é reciclar os pro-
fissionais do campo educa-
cional.

2 Decoração
Um forte atrativo nas vitrines

das lojas é a decoração te-
mática de carnaval. Na
tentativa de aquecimento
de vendas os lojistas inves-
tem alto, buscando atrair
maior número de cliente-
la. Mesmo com carnaval
tímido algumas lojas  re-
cepcionavam os consumi-
dores com músicas de fre-
vo, axé e samba.

2 Picanha 200
O Picanha 200, situado na Av.

Manoel Tavares - Centro, é
um dos restaurantes, que
atende serviços de primei-
ra linhagem, música ao
vivo, amplo estaciona-
mento e  marmitas com
pronta entrega. No cardá-
pio presente culinária re-
gional e pratos preparados
nos padrões de higiene
com muito amor.

2 Participações ilustres
A festa também foi prestigia-

da por várias autoridades
políticas, em destaque o go-
vernador José Maranhão, o
seu vice-governador Lucia-
no Cartaxo, que inclusive
desfilaram em um dos tra-
dicionais blocos da cidade
o Patinho, e o ex- deputado
estadual Ricardo Barbosa,
no esteve no bloco Fura-
Olho. O deputado estadual
Jeová Campos, os deputa-
dos federais Armando Abí-
lio e Wilson Santiago, e pre-
feitos de várias cidades vi-
zinhas também participa-
ram ativamente do evento
ao lado do prefeito Léo
Abreu.

2 Animação e segurança
Muita animação e segurança para os foliões. Foi dessa forma que

transcorreram os cinco dias de festa do carnaval de Cajazeiras.
O evento, que reuniu esse ano mais de 50 mil pessoas, entre
moradores da cidade e turistas paraibanos e do interior dos
estados vizinhos do Ceará e Rio Grande do Norte, foi encerrado
às 7h da manhã do dia (25), com a apresentação da banda Cava-
lo de Pau Elétrico e o Trio Nati da Alegria. Na última sexta-feira
(20), o prefeito da localidade, Léo Abreu (PSB), abriu oficialmen-
te os festejos carnavalescos com a entrega da chave da cidade ao
rei momo, Francisco de Assis Gomes, mais conhecido como “Chi-
co do Rádio”. Os desejos de muita animação somados a paz e
harmonia, apontados pelo prefeito em seu discurso de abertu-
ra, foram uma realidade em todos os dias do evento.
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Se liga!

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

Egypto  3247-1449 Teatro Severino Cabral  3341-6538 Bar dos Artistas  3241-4148 Galeria Archidy
Picado  3211-6224 Casa do Cantador  3337-4646

endereço

 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 200922

‘Memórias Póstumas
de Brás Cubas’, publica-
do em 1881, relata a his-
tória de Brás Cubas, per-
sonagem, que resolve con-
tar, logo após a sua mor-
te, as aventuras de sua
vida. Narrado de forma
digressiva, o romance
apresenta recursos nar-
rativos e gráficos inusita-
dos, que prende e surpre-
ende o leitor a cada pági-
na devido à ironia cortan-
te e, a inteligência do au-
tor.

Antecipando procedi-

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 4 - 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 4 (Dub) - 16h40/
20h40.

NOIVAS EM GUERRA. Cens. 10
anos. Comédia Romântica. Direção:
Gary Winick. Box 2 - 13h15/15h15/
17h15 /19h15/21h15. Campina 3 -
17h10/18h50/20h30.

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

Memórias
Póstumas de
Brás Cubas
em HQ

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.

Áries (21/03 a 20/04)  - Vênus
avança através de seu signo e junto
com ela suas conquistas. Amor e
finanças são beneficiados até abril,
passando por certos obstáculos
ultrapassáveis. Procure se aperceber
se está conseguindo de fato exercer a
liberdade que busca há tanto tempo.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -
Algumas mudanças inesperadas
podem fazer com que suas
preocupações com o trabalho
aumentem. No entanto, são apenas
ajustes que devem ser feitos em
sua vida profissional para que você
possa dar passos maiores.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Hoje o
melhor que você tem a fazer é se
envolver profundamente com sua
filosofia de vida e religiosidade, quem
sabe dessa forma a sensação de
solidão e desamparo diminua um
pouco. Caso não diminua, procure
apoio em algum amigo.

Libra (21/09 a 20/10) - Se você
enfrentar algumas dificuldades em seu
trabalho ou com colegas, não leve tão
a sério, pois são problemas
passageiros. Procure resolver fazendo
o que deve ser feito, sem muito
envolvimento emocional. Procure dar
mais atenção à sua saúde.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Sua mente está ágil e os pensamentos
entram e saem de sua cabeça com
imensa rapidez. Procure meditar ou
exercitar o silencio para que a
ansiedade não atrapalhe os processos
de mudança que tem vivido. Ouça
musicas relaxantes e procure estar em
ambientes agradáveis.

Virgem (21/08 a 20/09) - Hoje a
necessidade de mudança e de eliminar
tudo o que diz respeito a velhos
padrões e estruturas estará muito maior.
Você sente uma espécie de pressão para
tomar uma atitude definitiva com
relação à sua vida. Tome cuidado apenas
com certa impulsividade.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Pode
ser que, no dia de hoje você resolva
colocar os pingos nos “is” no que diz
respeito ao andamento de sua vida
doméstica, incluindo o convívio com a
família. Isso pode ser muito bom se
você souber avaliar suas falhas
também.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Sua
energia continua alta e o melhor que
você tem a fazer é usá-la para se dar
mais prazer. Namore, passeie, saia com
os amigos, enfim, procure relaxar sua
mente e corpo. em época de mudanças
é preciso aprender a pulsar, ou seja,
leve os acontecimentos a sério, mas
também saiba cultivar a leveza.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Hoje é um
dia muito especial no que diz respeito
à troca. Amizades e trabalhos em
equipe em alta, especialmente se
vocês compartilharem de idéias e
ideais similares. A fase impõe
isolamento, no entanto, você não
deve ceder a ele.

Leão (21/07 a 20/08) - Você está
passando por uma fase de crise e
depuração. Para aliviar a pressão desta
fase, é preciso que você pare para
refletir sobre suas emoções e reações
emocionais nos últimos tempos. A
vida social continua boa, bem como o
contato com pessoas interessantes.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Hoje
o dia está muito bom para você fazer
uma avaliação mais detalhada do que
está de fato impedindo dar passos
maiores em direção à sua realização
profissional. Perceba que há algo
interno e não externo que impede
esse salto.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Sua
agressividade continua alta e por isso
você deve manter a calma para não
passar dos limites aceitáveis
socialmente. Limites nunca foram a
sua praia aquário, pois você nunca
lidou bem com eles. Portanto, seria
interessante você começar a aprender
a conter seu espírito livre e crítico.

mentos modernistas e
descobertas da psicanáli-
se, ‘Memórias Póstumas
de Brás Cubas’, é uma
obra ácida, irônica que
elevou a literatura brasi-
leira a um patamar jamais
antes atingido.

Nesta adaptação para a
linguagem dos quadri-
nhos, o ilustrador Sebasti-
ão Seabra dá força de ex-
pressão à narrativa e aju-
da o jovem leitor a compre-
ender com mais facilidade
um dos maiores clássicos
da literatura nacional.

 O Ilustrador: Sebastião
Seabra nasceu em Arara-
quara (SP). Começou a pu-
blicar a partir de 1974, es-
creve e desenha tiras para
jornais, quadrinhos e ilus-
trações para livros didáti-
cos. Em 1996, ganhou o prê-
mio Ângelo Agostini, como
melhor desenhista. Em
1990, passou a publicar
seus personagens em forma
de álbuns para o mercado
europeu e criou para a edi-
tora Phenix, seu persona-
gem mais conhecido, o Vin-
gador Mascarado.
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FALSOS TEXTOS
Escritores repudiamAutores consagrados vítimas

habituais da atribuição
indevida de autoria de textos
na internet protestam. Alguns
desses textos, chegaram até a
ser traduzidos e publicados
em outras línguas

título do e-mail começa com
“Enc: Fw: Fwd: En:”, sugerindo
que o material já frequentou um

bocado de caixas de entrada.  O conteúdo
pode ser um texto motivacional, uma his-
tória engraçadinha ou uma crítica viru-
lenta ao governo. Mas o autor, quase sem-

pre, é um escritor consagrado. Bem,
não exatamente.

Vítimas habituais da atribui-
ção indevida de autoria de

textos na internet, Carlos
Drummond de Andrade,

Clarice Lispector e Mário
Quintana não podem

mais se defender.
Mas Luís Fernan-

do Veríssimo, de
tanto ver seu nome
associado a textos
que não escreveu —
e de ser espinafra-
do e parabenizado
por eles— já se ma-
nifestou mais de

uma vez sobre o as-
sunto, segundo infor-

ma o jornalista Rafael
Capanema, da Folha de

São Paulo.
“O incômodo, além dos

eventuais xingamentos, é
só a obrigação de saber o
que responder em casos
como o da senhora que de-
clarou que odiava tudo que

eu escrevia até ler, na
internet, um tex-

to meu

que adorara, e que, claro, não era meu”,
escreveu em 2005 no jornal “Zero Hora”.
“Agradeci, modestamente. Admiradora
nova a gente não rejeita, mesmo quando
não merece.”

O texto em questão é “Quase”, escrito
por Sarah Westphal, à época estudante
de Medicina em Florianópolis. Creditado
a Veríssimo, “Quase” chegou a ser tradu-
zido e publicado na França em uma cole-
tânea de escritores brasileiros.

Elson Barbosa, moderador de uma co-
munidade sobre o escritor no Orkut, com-
pila textos falsos de Veríssimo e, quando
possível, identifica os verdadeiros autores.

Mas por que será que Veríssimo é o
campeão dos apócrifos da internet? “Tal-
vez porque ele seja hoje o mais popular
cronista brasileiro”, sugere a jornalista
Cora Rónai, que organizou “Caiu na rede”
(Ed. Agir), compilação de textos falsos lan-
çada em 2006 (leia trechos em
“tinyurl.com/caiunarede]”:tinyurl.com/
caiunarede). “Minha proposta de título
para o livro, por sinal, era “Falsos Verís-
simos”.”

Cora conta que Millôr Fernandes, com
quem é casada, conforma-se com o fato
de não ser possível controlar o que circu-
la em seu nome na internet, “mas não
consegue deixar de ficar indignado com a
qualidade das coisas que atribuem a ele.
“Mas é isso que pensam de mim?!”, “Quer
dizer que acham que eu escreveria uma
babaquice dessas?!” e por aí vai.”

QUEM TEM BOCA...
Pasquale Cipro Neto, colunista da Fo-

lha, afirma que sempre recebe elogios so-
bre textos que não escreveu —um deles
creditado a um certo professor “Pascoa-
le”. “As pessoas ficam decepcionadas
quando revelo que não sou eu o autor”,
diz.

Entre outros “ensinamentos”, um Pas-
quale farsante explica na internet que
“Quem tem boca vai a Roma”, com o ver-
bo vaiar, seria a formulação correta do
ditado popular. “Eu nunca escrevi isso,

não tenho nada a ver com isso. É uma
bobagem monumental”, afirma Pasqua-
le, o verdadeiro.

“O pior é que as pessoas acreditam, não
desconfiam de jeito nenhum”, afirma o
professor. “Acham que a internet é cartó-
rio e que, se está lá, está santificado.”

PRISÃO PERPÉTUA
“Sou contra a prisão perpétua, mas sou

a favor dela para quem escreve textos
apócrifos na internet”, escreveu Drauzio
Varella em sua coluna na Folha, em 2005.
A irritação se justifica: sob seu nome, cir-
culam textos que difundem conceitos
equivocados de medicina.

Um deles exalta o pensamento positi-
vo como forma de evitar doenças. “É exa-
tamente o oposto do que eu penso”, afir-
ma. “É uma sacanagem. Como é que colo-
cam uma coisa dessas na minha boca?”

Outro “falso Drauzio” é “Porta do
lado”, que deriva de uma frase dita por
ele em uma entrevista. “Pegaram essa
frase e fizeram um texto babaca, uma
coisa absurda”, conta. “Corre (na inter-
net) com a minha fotografia e com musi-
quinha, que é tudo o que eu odeio.”

A despeito da alegada babaquice, da
musiquinha e da autoria falsa, “Porta do
lado” é bastante popular. “Acho que, de
todos os textos que eu escrevi na vida, é o
que mais faz sucesso”, diverte-se.

Há cerca de três meses, Varella conce-
deu uma entrevista a uma rádio da Es-
panha. O locutor o apresentou recitando
a seguinte frase, atribuída ao médico: “No
mundo atual está se investindo cinco ve-
zes mais em remédios para virilidade
masculina e silicone para mulheres do
que na cura do mal de Alzheimer. Daqui a
alguns anos teremos velhas de seios gran-
des e velhos de pinto duro, mas que não
se lembrarão para que servem.”

Varella teve que esclarecer no ar que
não é o autor. “Não tenho a menor ideia
de quanto se investe na cura do Alzhei-
mer. E jamais falaria uma grosseria des-
sas. Nem no botequim.”

Luís Fernando
Veríssimo
(esquerda) e Millôr
Fernandes (à
direita) são vítimas
habituais dos
textos falsos

O
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Educação vai convocar
professor concursado

Secretaria está providenciando os atos de nomeação dos aprovados que vão
lecionar as disciplinas de Sociologia e Filosofia nas unidades da rede estadual

Governo do Estado está
providenciando os atos
de nomeação dos pro-

fessores aprovados no concur-
so público para preenchimen-
to de vagas nas disciplinas de
Sociologia e Filosofia. A infor-
mação é do secretário de Edu-
cação e Cultura, Francisco Sa-
les Gaudêncio, que garantiu
ontem, durante entrevista co-
letiva, que a exoneração de al-
guns diretores de escolas da
rede pública estadual de ensi-
no não vai interferir no funcio-
namento das unidades escola-
res, onde não haverá solução de
continuidade nas respectivas
gestões.

Pedindo o apoio dos servido-
res e dos demais segmentos da
comunidade escolar e da socie-
dade civil como um todo para
que no final do ano letivo os
objetivos do sistema educacio-
nal sejam atingidos, ele afir-
mou que a secretaria está pro-
videnciando junto às Regiões de
Ensino o provimento dos car-
gos de diretores das escolas,
que são cargos de confiança
para o pleno funcionamento
das atividades. “A meta priori-
tária do governo José Mara-
nhão é o aluno na escola, daí
porque a determinação de im-
plementar no Estado uma es-

O

CERÂMICA CAIONGO LTDA – CNPJ Nº 09.435.769/0001-07 Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação
nº 152/2009 em João Pessoa, 22 de Janeiro de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade
de: FABRICAÇÃO DE TIJOLOS. Na(o) – ENGENHO SANTANA, S/N Município: SAN-
TA RITA - UF: PB.Processo: 2008-003092/TEC/LO-0760  - CEP: 58.300-500

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINSPUMU

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uiraúna , CNPJ 02.579.888/
0001-94,  convoca todos os seus associados e servidores públicos municipais para parti-
ciparem da Assembléia Geral  Extraordinária de acordo com as seguintes especificações:

DATA: 11/03/2009 às 14:00h.
LOCAL: Esc. Est. De Ensino Fundamental e Médio  “Jovelina Gomes”
ENDEREÇO: Rua. João Pessoa, 99 – Bairro São José - Uiraúna/PB
PAUTA:
1 - Reforma do Estatuto;
2 - Prorrogar o mandato da atual diretoria por um ano;
3 – Outros pontos

Uiraúna/PB, 26 de fevereiro de 2009.
Edílson Anacleto David

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CABEDELO
2ª VARA

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 30 DIAS
A Dra. Andréa Gonçalves Lopes Lins, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de

Cabedelo, Estado da Paraíba, em virtude da Lei, etc.
FAZ SABER o presente Edital que dele virem ou conhecimento tiverem, que por este

fica CITADA a parte promovida AMAURI DOS SANTOS FERREIRA, atualmente em
lugar incerto e não sabido, com as advertências do art 285 do CPC, para no prazo
de 05 (cinco) dias pagar os valores apresentados pelo credo fiduciário, BANCO
FINASA S/A, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe
será restituído livre de ônus, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do pará-
grafo primeiro do citado dispositivo legal, e ainda, querendo, no prazo de 15 (quin-
ze) dias apresentar resposta ao pedido, ainda que se tenha utilizado da faculdade
de pagar a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento maior e
deseje restituição: tudo conforme consta dos autos da Ação de Busca e Apreensão
sob nº 07320070023608. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei
expedir o presente edital que será publicado e afixado na porta do Fórum local. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Cabedelo-PB, aos 04 dias do mês de dezembro do ano
de 2008, Eu, (Solange Dornelas de Marais). Téc. Judiciária, o digitei.

ANDRÉA GONÇALVES LOPES LINS
JUÍZA DE DIREITO

COMUNICADO
A Empresa VITÃO ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA – CNPJ N°  05.096.313/0001-09 e
Insc. Estadual n° 16.135.458-0, comunica que foram extraviados os seguintes Talões de
Notas Fiscais AIDF 002372 N° 0000001 a 0000250,AIDF 001202 n° 0000251 a 0000750;
AIDF 000336 n° 0000751 a  00001250, AIDF 000622 N° 000251 0001500 AIDF 000310 n°
0001501 a 0001750

COMUNICADO
A Empresa RECOMPISO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ N° 01.116.387/
0001-09 e Insc. Municipal de n°  764612, comunica que foram extraviados quatro (04) Talões
de Notas Fiscais de números: 00051 a 0250, da referida empresa, conforme Boletim de
Ocorrência Policial de 26.02.2009.

JP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.118.415/0001-41, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 270/2009 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Comércio de Combustíveis: gasolina, álcool, diesel e óleo lubri-
ficante, com prestação de serviços de troca de óleo, na Rua Adolfo Cisne - Nº 511 Município:
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2008-008155/TEC/LO-2352.

LD BAR E RESTAURANTE – CNPJ/CPF Nº 05.232.552/0001-49, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 322/2009 em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Serviço de bar e restaurante, no Lote G Quadra a Praia do Jacaré. Município:
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2009-000153/TEC/LO-0036.

PRJC – CAMARÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.200.298/0001-05, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 319/2009 em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2009 – Prazo: 485 dias. Para a
atividade de: Carcinicultura, projeto é composto por 13 viveiros com área de 41,98 ha,
diques, canal de abastecimento, decantação e despeça com 4,10 ha, instalações de apoio
com 0,2824 ha, área útil de 46,36 ha. Na Fazenda Atalaia Município: SANTA RITA – UF: PB.
Processo: 2007-001126/TEC/LO-0273.

MINERAÇÃO ESPINHARAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.147.075/0001-87, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 299/2009 em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para
a atividade de: extração de calcário, no Sítio Nazaré Município: PASSAGEM – UF: PB.
Processo: 2008-007463/TEC/LO-2163.

PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO – CNPJ/CPF N°  188.630.434-34 torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Instalação n° 347/2009 em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2009 – Prazo: 365 dias, para
a atividade de: Edifício com 06 (seis) apartamentos, 03 (três) pavimentos e sistema de
esgotamento  sanitário composto de tanque séptico e vala de infiltração, na Av. Rodrigues
de Carvalho,.48 – Lote 10 – Praia do Poço – Cabedelo – UF;PB. Processo: 2009-001011/
TEC/LI-0080.

VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A – CNPJ/CPF Nº 07.869.893/0001-55
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licensa de Operação nº 323/2009 em João Pessoa, 20 de Fevereiro de 2009
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Usina Geradora de Energia Elétrica com aerogera-
dores – Central Geradora Eólica CGE-COELHOS III. Na(o) – RODOVIA PB 065 KM 23
Zona Rural. Município: MATARACA – UF: PB. Processo 2009-000793/TEC/LO-0175.

VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A – CNPJ/CPF Nº 07.869.893/0001-55
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licensa de Operação nº 324/2009 em João Pessoa, 20 de Fevereiro de 2009
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Usina Geradora de Energia Elétrica com aerogera-
dores – Central Geradora Eólica CGE-COELHOS I. Na(o) – RODOVIA PB 065 KM 23
Zona Rural. Município: MATARACA – UF: PB. Processo 2009-000792/TEC/LO-0174.

cola de qualidade, dotada de
equipamentos e com a presen-
ça do professor e dos funcioná-
rios. Este conjunto contribui
com a melhoria do aprendiza-
do dos alunos”, ressaltou.

Como ações prioritárias na
Educação, Sales Gaudêncio ci-
tou a continuidade dos progra-
mas essenciais que fazem par-
te do Programa de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE), que
inclui o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb).

Como mensagem aos profes-
sores da rede estadual de ensi-
no, o secretário destacou a con-
fiança, a esperança, a colabo-
ração no trabalho e a certeza
que o governo priorizará as

ações da Educação e da Cultu-
ra. “A minha mensagem é de
respeito, amizade, companhei-
rismo e força para trabalhar-
mos em prol de uma educação
de qualidade”, afirmou.

Aos milhares de alunos da
rede pública estadual de ensino
Sales Gaudêncio lembrou que,
de acordo com o Termo de Ade-
são do Plano de Metas e Com-
promissos no programa “Todos
pela Educação”, o Governo do
Estado atenderá plenamente
aos alunos na questão do mate-
rial didático, presença do pro-
fessor na sala de aula, transpor-
te escolar, formação dos profes-
sores, dentre outras ações. “A
correção do fluxo escolar é ou-
tra meta. Existem alunos com
idade fora da faixa escolar, e este
é um olhar especial da Secreta-
ria da Educação nas doze Regi-
ões de Ensino”, enfatizou.

Sales Gaudêncio informou
ainda que o Governo do Estado
vai retomar as obras e concluir
quadras, ginásios de esporte e
escolas que foram iniciadas
durante o ano de 2002 e parali-
sadas em 2003. Haverá ainda a
recuperação de outras escolas
que necessitam de obras de res-
tauração, dentro da Caravana
da Reconstrução, do Governo
do Estado.

Estados discutem Roteiro
da Civilização do Açúcar

Representantes das entidades
parceiras, empresários e gesto-
res públicos dos municípios de
João Pessoa, Alagoa Grande,
Alagoa Nova, Areia, Bananei-
ras, Pilões e Serraria, das Secre-
tarias de Turismo dos estados
e dos Sebraes da Paraíba, Per-
nambuco, Alagoas estarão reu-
nidos para participar do Encon-
tro de Sensibilização do Rotei-
ro Integrado Civilização do
Açúcar, no dia 4 de março. O
evento será realizado na Sala
Rosa do Centro de Educação
Empreendedora do Sebrae-PB,
em João Pessoa.

O Encontro de Sensibilização
será coordenado pelo Ministé-

rio do Turismo, que tem como
parceiros a Secretaria do Esta-
do do Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, o Instituto
Marca Brasil, o Sebrae Nacio-
nal e as suas unidades nos três
estados.

O objetivo do encontro é ni-
velar conhecimento técnico
junto aos diversos atores locais
dos municípios contemplados
no roteiro, apresentar os resul-
tados da primeira visita técni-
ca para recorte de território,
bem como esclarecer pontos
importantes do cronograma de
ações. As discussões acontece-
rão das 8h às 13h.

EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

#
Governo do Estado
vai reiniciar obras de
quadras, ginásios de
esportes e escolas que
foram paralisadas
em 2003 Engenhos seculares se encontram na rota do projeto turístico nordestino


