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Lula diz que o Brasil foi o último a entrar e será o primeiro a sair da crise P.11mais

Depois de dar posse coletiva a 64 novos auxiliares do1° e 2° escalões, o governador viajou a Brasília para manter
entendimentos com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, sobre novos investimentos federais na Paraíba. P.4/24

Maranhão defende inclusão de
novos projetos da Paraíba no PAC

Durante a solenidade de
posse coletiva, o governador José

Maranhão cobrou dedicação integral
dos seus auxiliares e disse que seu

lema é “trabalhar, trabalhar e
trabalhar pela Paraíba”
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Secretária de Comunicação, Lena Guimarães, empossa novos dirigentes de A União P.5"
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A UNIÃO

ffUNinforme

Mais desafios
pesar de já estarmos em março,
ainda podemos dizer que é mais
um começo de ano após o carna-
val e, com ele, mais um desafio

para os gestores municipais. No caso da Pa-
raíba, 223 gestores, junto com  vereadores
das Câmaras Municipais, tomaram posse no
começo de janeiro passado.

A maioria dos prefeitos foi reeleita em ou-
tubro, mas pelo menos 40% cumprirão o pri-
meiro mandato. Todos trazem, por enquan-
to, apenas intenções de melhorar o meio onde
se tornaram líderes políticos. O pleito, a cada
quadriênio, oxigena o serviço público onde a
comunidade já conseguiu definir os empre-
endimentos considerados prioritários de suas
comunidades.

As sucessivas eleições, que possibilitaram
o acesso diário aos canais abertos de televi-
são, estão exercendo novo papel político, dan-
do aos eleitores a oportunidade de avaliar de
perto o desempenho dos eleitos na condução
dos cargos executivos ou dos mandatos le-
gislativos, deixando-os mais esclarecidos.

Mas, diante da infinidade de problemas de
gestão local, há muito a ser feito para, de fato,

politizar cada cidadão. Como há, também, a
necessidade de fixação de alguns marcos,
como a Lei de Responsabilidade Fiscal para
estabelecer os compromissos formais do ad-
ministrador perante a comunidade.

A limitação maior, não há dúvida, reside
na fragilidade do sistema econômico local,
em que predominam as atividades primárias,
sazonais, sujeitas às frustrações de safras. O
Estado, como indutor do desenvolvimento,
deve dispor do mapeamento dos recursos
naturais capazes de ser transformados em
matérias-primas e fomentar a sua industria-
lização. A agroindústria aparece como o ca-
minho menos oneroso para tanto.

 Outro esforço coletivo, de grande repercus-
são na comunidade, diz respeito à alfabeti-
zação de todos os adultos privados da luz do
saber.

Obrigado, legalmente, a gastar, da receita
tributária, 25% em educação, 15% em saúde
e, no máximo 50%, no custeio da máquina
pública, pouco lhe resta para investimento.
Os próximos mandatos exigirão dos prefei-
tos muita criatividade e seletividade no em-
prego dos recursos públicos.

A

Acidente de moto lidera
entradas no Trauma
Das 18h de sexta-feira (27) até as 7h
desta segunda-feira (2), o Hospital de
Emergência e Trauma Humberto Lucena
registrou várias entradas. A maior
incidência de casos foi de acidentados em
motos, onde foram registradas 38
ocorrências. Além disso, foram socorri-
das 10 pessoas vítimas de acidente de
bicicleta e facada, nove vítimas de
queimadura e atropelamento, oito vítimas
de agressão física e arma de fogo, seis
vítimas de acidente de automóvel e uma
tentativa de suicídio.

Mais celeridade no TCE
O presidente do Tribunal de Contas do
Estado, Nominando Diniz, disse, ontem,
que o propósito de julgamento das
contas de 2009, ainda em 2010 é a meta
do TCE. Uma reunião com os técnicos
dos três organismos deu sequência à
série de encontros já feitos com prefeitos,
presidentes de Câmaras, contadores,

advogados, secretários de Estado e
dirigentes de órgãos da Administração
Indireta do Estado e dos Municípios.

Caixa anuncia mudanças
nos sorteios da Quina

A Caixa Econômica Federal
(CEF) informou, na
manhã de ontem, que os
sorteios da Quina
passarão a ocorrer seis
vezes por semana, de

segunda-feira a sábado, a partir de abril.
Atualmente, as extrações ocorrem três
vezes por semana, às terças, quintas e
sábados. Outra mudança  é em relação
aos prêmios da Loteria Instantânea. O
valor máximo pago por essa modalidade
deve ser de R$ 600 mil.

Balança brasileira volta a
se recuperar em fevereiro
Após registrar em janeiro deste ano o
primeiro déficit mensal desde março
de 2001, a balança comercial

brasileira se recuperou no mês de
fevereiro com o resultado positivo de
US$ 1,76 bilhão, segundo números
divulgados nesta segunda-feira (2)
pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
O resultado foi melhor, inclusive, do
que o registrado em fevereiro de
2008, quando o saldo positivo ficou
em US$ 850 milhões.

Cinema é tema de curso a
partir de hoje no Sesc
“Os principais movimentos estéticos do
cinema” é o foco do segundo módulo
do curso por IPTV, que o Sesc -
Regional da Paraíba - oferece, de forma
gratuita, aos artistas e agentes culturais
da cidade, a partir de hoje, no horário
das 14h, totalizando 10 aulas com 3h30
de duração e carga total de 35 horas.
As inscrições podem ser feitas no setor
de Cultura da entidade comerciária nos
dois períodos, até que sejam esgotadas
as 20 vagas oferecidas.

Até que enfim os nossos legisladores perceberam
que não podia mais continuar a impunidade para
os crimes cometidos no trânsito.

O Brasil é o país onde mais ocorre esse tipo de
crime que não era punido convenientemente, pois
o delito era sempre culposo, isto é, sem intenção
de matar. Nesses casos, a pena era muito leve, re-
presentada por pagamento de cestas básicas ou
prestações de serviços comunitários.

Quer dizer que ninguém ia para a cadeia se
por imperícia ou embriaguez, matasse alguém
no volante de um carro. Mas o número desses
crimes subiu tanto que nossos legisladores, di-
ante do clamor popular, se viram obrigados a
criar uma lei que prevê penas severas para os
autores e tais crimes.

O primeiro passo foi exercer rigorosa fiscalização
para verificar se num acidente de trânsito o moto-
rista estava sob o efeito de álcool, ainda que numa
pequena proporção. Se o bafômetro acusar um de-
terminado grau de bebida, o motorista será preso
na hora. Se o grau de bebida for inferior ao estabe-
lecido, o infrator escapa, mas será advertido para
que não repita a falta.

Afirmam alguns que, pela lei, ninguém pode ser
obrigado a soprar o bafômetro, posto que isso fos-
se produzir prova contra si mesmo, coisa juridica-
mente não legal. No entanto, nesse caso fica mani-
festada a culpa, pois ninguém tem receio de se sub-
meter a um exame desse tipo se de fato não bebeu.
A recusa nesse caso pode ser considerado como uma
admissão de culpa.

A lei para punir os autores do crime no trânsito
era necessária. Não havia mais como tolerar os aci-
dentes fatais tanto nas rodovias como nos centros
urbanos tendo como causa imperícia ou ingestão
de bebida alcoólica.

O que não tem sentido é querer combater esses
crimes com a adoção de uma “lei seca”, que só
contribui para causar transtornos aos comercian-
tes de beira de estradas e incentivar a adoção de
expedientes para burlar a lei. É  preciso não es-
quecer que na década de 30 foi instituída a “lei
seca” nos Estados Unidos e o resultado foi o sur-
gimento de um gigantesco comércio ilegal que,
sob o comando de mafiosos, matou milhares de
pessoas. Diante disso, a lei foi abolida.

Esperar, portanto, que a nova lei contribua para
diminuir o número de mortes no trânsito, deixan-
do-o num nível tolerável, pois a verdade é que, in-
felizmente, não há pais que consiga eliminar total-
mente os crimes, sejam os do trânsito, sejam os de
qualquer outra espécie.

   EM JUAZEIRO
No início da Revolução de 30, a maior preocu-

pação era desarmar os políticos e muito especial-
mente os chefes políticos do interior do país que
tinham tratamento de coronel. Para a cidade de
Juazeiro foi enviado o Coronel Pretinho, que ti-
nha a fama de ser muito cruel.

Barroso Pontes
redacao@auniao.com.br

Muito em tempo



Fátima de Lourdes Lopes
DEFENSORA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

É a primeira mulher a dirigir os
destinos da Defensoria Pública na
Paraíba. Ela é defensora pública desde
1982, foi presidente da Associação
Brasileira de Mulheres de Carreira
Jurídica – ABMCJ, seccional Paraíba,
conselheira da OAB, membro da Corte
do Tribunal Regional Eleitoral. É
diretora do Instituto Brasileiro de
Direito de Família.

CURRÍCULO

O Sindicato dos Defensores Públi-
cos da Paraíba convocou a catego-
ria para uma assembleia na OAB,
em João Pessoa, tendo a senhora
como mediadora da categoria junto
ao governador José Maranhão. Qual
foi o ponto principal debatido?

Um dos pontos principais da
pauta foi o descumprimento do
acordo firmado durante a gre-
ve dos defensores no final do
ano passado, onde os defenso-
res esperavam um subsídio
inicial de R$ 8.000,00 e não hou-
ve cumprimento por parte do
governo anterior. Conforme o
acordo a partir do último mês
de janeiro os defensores públi-

cos teriam um reajuste salarial
no valor de R$ 2.000,00, e isso
não ocorreu. Então, a assem-
bleia foi realizada com o obje-
tivo de discutir sobre essa que-
bra de compromisso por parte
do ex-governador do estado.

Qual foi o seu diálogo com os de-
fensores públicos durante a assem-
bleia?

Eu conversei e solicitei a cate-
goria que dê uma oportunidade
para a atual administração, ten-
do em vistas que nós assumi-
mos agora e ainda estamos fa-
zendo um levantamento da atu-
al situação da Defensoria Públi-

ca do Estado. Eu tenho o maior
interesse e o governador José
Maranhão está solidário aos
defensores públicos e nós pro-
curaremos resolver tudo da
melhor forma possível.

Essa reivindicação dos defensores
públicos sobre a questão salarial é
justa?

A situação é difícil,  porque
são salários que não dão condi-
ções desses profissionais se fi-
xarem nos municípios do inte-
rior do estado, sobre pena de-
les passarem privações no exer-
cício de sua profissão. Essa
questão tem que ser revista ur-
gentemente. Por isso eu tô to-
mando pé da situação, conver-
sei com o governador José Ma-
ranhão e ele se propôs a dar

minou para que seja movida
uma ação direta de inconsti-
tucionalidade dessa lei criada
pelo ex-governador, com rela-
ção ao dinheiro do Fundo de
Desenvolvimento da Defenso-
ria Pública, valor que foi reti-
rado indevidamente já foi fei-
to o ofício para a Secretaria de
Estado das Finanças para que
ele seja devolvido. Na realida-
de a Defensoria Pública do Es-
tado estava tendo suas finan-
ças controladas pela Secreta-
ria de Estado das Finanças.

Quais as suas metas administrati-
vas?

Entre as metas, está um novo
projeto para o desenvolvimen-
to da Defensoria Pública, com
informatização completa, cur-
sos de reciclagem, funciona-
mento da escola da Defensoria,
concursos, luta pela valoriza-
ção da classe e salários justos.
Eu sei que a minha missão não
será fácil, porém eu deverei ul-
trapassar os obstáculos, cami-
nhando de mãos dadas com
uma equipe, objetivando im-
plantar uma gestão moderna,
sem esquecer os recursos hu-
manos. Nós pretendemos ga-
rantir que o órgão da justiça
gratuita seja o escudo protetor
do cidadão carente e que onde
não há uma Defensoria atuan-
te e sólida não há como falar
em estado de direito.

Qual o recado que a senhora dá
aos defensores públicos do Estado?

O meu recado aos defensores
públicos do Estado  é de que eles
tenham um pouco de paciên-
cia, porque o governador José
Maranhão iniciou a sua admi-
nistração agora e, provavel-
mente, a forma como  encon-
trou a Defensoria Pública, como
uma instituição aniquilada, eu
espero que logo nesses primei-
ros meses ele veja toda essa si-
tuação que a Defensoria Públi-
ca está enfrentando.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A situação é difícil,
porque são salários
que não dão
condições desses
profissionais se
fixarem nos
municípios do
interior do estado”

“

Nova dirigente promete
resgatar a Defensoria

Fátima Lopes afirmou que encontrou no órgão um verdadeiro caos, e revelou que
entre as metas que pretende implementar está um novo projeto de desenvolvimento

Teresa Duarte
REPÓRTER

rimeira mulher a dirigir os destinos da Defensoria Pública
do Estado, Fátima de Lourdes Lopes Correia já demonstra
pulso forte e determinação na missão que lhe foi confiada

pelo governador José Maranhão. Convidada pelo Sindicato dos
Defensores Públicos do Estado a participar de uma assembleia
realizada ontem  na sede da OAB, em João Pessoa, ela detalhou
aos defensores públicos a real situação em que encontrou o órgão e
revelou sobre a preocupação e interesse do governador para solu-
cionar os problemas encontrados. Na entrevista a seguir, ela faz
um breve relato sobre a situação encontrada. “Posso dizer que nós
pegamos uma Defensoria Pública na “lama”, como diz a linguagem
popular. Encontramos uma Defensoria Pública onde foi criada uma
lei pelo governador anterior retirando toda autonomia financeira,
administrativa e orçamentária, passando a ser um órgão do Esta-
do. Isso é um verdadeiro absurdo, porque ela é um órgão de Estado
e não do Estado, estando amparada pela própria Constituição Fe-
deral, que foi afrontada pelo então governador ”, comentou a defen-
sora pública geral da Paraíba.

P

todo o apoio que a Defensoria
Pública precise.

Como a senhora encontrou a De-
fensoria Pública do Estado?

Eu posso dizer que nós pega-
mos uma Defensoria Pública na
“lama”, como diz a linguagem
popular. Encontramos uma De-
fensoria Pública, onde foi cria-
da uma lei pelo governador an-
terior, retirando toda autono-
mia financeira, administrativa
e orçamentária, passando ela
para ser um órgão do Estado.
Isso é um verdadeiro absurdo
porque a Defensoria Pública é
um órgão de estado e não do es-
tado, estando ela amparada pela
própria Constituição Federal,
que foi afrontada pelo então go-
vernador da Paraíba.

Quais as maneiras legais de se
rever esse decreto e voltar a dar po-
deres a Defensoria Pública?

Já existe um processo que tra-
mita no Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, que foi ana-
lisado pelos auditores no ano
de 2007 e em 2008 era para o
Governo moldar a essa nova
realidade, que é a autonomia da
Defensoria Pública. Porém, o
então governador não fez. O ex-
defensor público geral anteri-
or fez um comunicado ao Tri-
bunal de Contas do Estado,
onde expõe todas as irregulari-
dades ocorridas na gestão an-
terior. Nesse comunicado ele
cita também o decreto de lei fei-
to pelo então governador, an-
tes de sair do governo, retiran-
do todos os recursos do Fundo
de Desenvolvimento da Defen-
soria Pública, que era para ser
revertido para compra de equi-
pamento, reciclagem dos servi-
dores da Defensoria Pública,
entre outros.

Diante essa situação, quais as me-
didas a serem tomadas de imediato
na sua gestão?

Eu já falei com o governador
José Maranhão, que já deter-
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Governador cobra dedicação
integral dos seus auxiliares

Na solenidade de posse coletiva de 64 novos integrantes do 1° e 2° escalãos, realizada ontem pela manhã no
Espaço Cultural José Lins do Rêgo, José Maranhão cobrou o empenho de todos na reconstrução da Paraíba

Josélio Carneiro
REPÓRTER

m solenidade muito pres-
tigiada, no Cine Banguê do
Espaço Cultural, em João

Pessoa, o governador José Mara-
nhão empossou mais integran-
tes do 1º e do 2º escalão do Go-
verno do Estado, além de diver-
sos outros assessores. Em seu
pronunciamento, Maranhão so-
licitou dos seus auxiliares dedi-
cação integral. Lembrou que ele
próprio tem trabalhado nos úl-
timos dias até as cinco horas da
manhã. “Eu preciso de dedica-
ção integral dos meus auxiliares.
Nós não podemos impor a ne-
nhum secretário esse tipo de
comportamento, mas podemos
ao menos dizer a eles que quem
não se integrar nessa disciplina,
nesse compromisso, tem toda li-
berdade para pedir demissão e
deixar o cargo para quem quer
trabalhar”, observou o governa-
dor, reafirmando que seu lema é
trabalhar, trabalhar e trabalhar
pela Paraíba.

Após a leitura da ata de posse,
feita pela chefe do Cerimonial do
Governo, Dada Novais, o gover-

E
nador Maranhão e o vice-gover-
nador Luciano Cartaxo assina-
ram os atos de posse dos novos
integrantes do governo, tendo a
secretária do Desenvolvimento
Humano, Giucélia Araújo de Fi-
gueiredo, representado todos os
demais empossados. Coube ao
novo secretário da Articulação
Governamental, Vital do Rego,
falar em nome dos demais secre-
tários.

O governador José Maranhão,
em seu pronunciamento, anun-
ciou que as mulheres e os ho-
mens que compõem sua equipe
haverão de fazer nos próximos
22 meses, o milagre da multi-
plicação dos dias e dos resulta-
dos. “Temos que fazer quatro
anos em dois”, reafirmou Ma-
ranhão. Ele elogiou o perfil de
seus secretários e dirigentes de
órgãos e pediu para que todos
trabalhem com o máximo de
empenho.

Sobre o secretário Vital do
Rêgo, José Maranhão destacou
que em Brasília ele construiu um
lastro de amigos e admiradores
a partir do Congresso Nacional,
e esta condição vai lhe permitir
um trânsito fácil nos Ministéri-

os e nos encaminhamentos dos
interesses da Paraíba. O secretá-
rio executivo da Articulação Go-
vernamental, em Brasília, é o ex-
deputado federal Edme Tavares,
que também foi elogiado pelo go-
vernador.

Maranhão lembrou que o
tempo para governar é muito
curto, apenas um ano e dez me-
ses e afirmou: “Todos nós esta-
mos imbuídos do propósito de
recuperar o tempo perdido e fa-
zer com que as coisas aconteçam
na Paraíba”.

Ele ressaltou que pode não ter
maioria partidária na Assem-

bleia Legislativa, mas terá mai-
oria paraibana para aprovar os
projetos de seu governo. O que
preocupa, disse Maranhão, é a
união de todos em defesa de um
projeto de reconstrução. “Nós
não podemos deixar fechados 30
hospitais como se a Paraíba não
precisasse de nenhum”, afirmou.
Em entrevista, Maranhão infor-
mou que até o final da semana
deverá concluir as nomeações
dos demais integrantes do seu
governo.

A presidente da Fundação de
Ação Comunitária, FAC, Lúcia
Braga, disse que dará todo seu
empenho ao órgão com a mes-
ma seriedade que sempre nor-
teou sua vida pública. O coro-
nel Américo Uchoa assumiu o
Detran e anunciou que a edu-
cação de trânsito será a priori-
dade em sua gestão, sem esque-
cer a fiscalização.

O superintendente de A União,
jornalista Nelson Coelho, afir-
mou que sua gestão será dentro
da linha pregada pelo governa-
dor José Maranhão: unidade, re-
construção. Nelson adiantou que
A União encontra-se com boa
saúde financeira. Haverá uns

ajustes no parque gráfico, que
está obsoleto, a redação e o setor
de artes ganharão novos com-
putadores. Será melhorado o pa-
drão do jornal e será mantido o
padrão dos serviços gráficos que
a empresa tinha.

Prestigiaram a solenidade de
posse coletiva o senador Rober-
to Cavalcanti, o ex-governador
Roberto Paulino, o prefeito de
Campina Grande, Veneziano
Vital, os deputados federais Wil-
son Braga, Marcondes Gadelha,
Manuel Júnior e Vital Filho, os
deputados estaduais Ranieri
Paulino, Ivaldo Moraes, Gervá-
zio Filho, Trócoli Júnior, Expedi-
to Pereira, Rodrigo Soares, Leo-
nardo Gadelha, Jeová Campos,
além de diversas outras autori-
dades civis e militares. O Cine
Bangüê estava completamente
lotado.

POLÍCIA MILITAR
A edição do Diário Oficial do

Estado, de sábado (28), publicou
atos do governador José Mara-
nhão com nomeações dos novos
comandantes dos Batalhões de
Polícia Militar da Paraíba.

Para ocupar o cargo de Co-
mandante do 1º Batalhão de Po-
lícia Militar da Paraíba foi no-
meado o tenente-coronel, Carlos
Américo Pereira de Oliveira, já
para o 2º Batalhão de Polícia Mi-
litar, o tenente-coronel, Marcus
Marconi Torres de Lima. Para o
3º Batalhão de Polícia Militar foi
nomeado o tenente-coronel, José
Carlos dos Santos Melo.

O cargo de Comandante do 5º
Batalhão de Polícia Militar da
Paraíba será ocupado pelo te-
nente-coronel, Getúlio Bezerra de
Macedo Filho, já para o 6º Bata-
lhão foi designado o tenente-co-
ronel Vilson Dutra de Souza.

Na mesma edição, também
foi publicado ato do governa-
dor nomeando para o cargo do
7º Batalhão de Polícia Militar
da Paraíba, o tenente-coronel,
Jonas Simões de Araújo. Para o
10º Batalhão foi nomeado o te-
nente-coronel, Geraldo Ramos
de Sousa.

O tenente-coronel, José de Al-
meida Rosas foi nomeado para
ocupar o cargo de Comandan-
te do 12º Batalhão de PM, e por
fim, o tenente-coronel, Daniel
Sales Silva Júnior foi nomeado
para o cargo de comandante do
14º Batalhão da Polícia Militar
da Paraíba.

O novo comandante-geral do
Corpo de Bombeiros é o coronel
QOBM Pedro Luis do Nascimen-
to. O Cel. QOBM Denis da Silva
Néri, é o subcomandante geral.
Para o cargo de Diretor do Cen-
tro de Educação da Polícia Mili-
tar, sediado em Mangabeira (Ca-
pital), foi nomeado o coronel PM
Francisco de Assis Castro.

O novo secretário da Articulação Governamental, Vital do Rego, em seu discurso, falou em nome dos secretários e auxiliares na solenidade

“Nosso lema é
trabalhar, trabalhar
e trabalhar pela
Paraíba.Temos que
fazer quatro anos de
governo em dois”

José Maranhão
GOVERNADOR DO ESTADO

“
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Confira a relação dos auxiliares nomeados:
1. Giucélia Araújo de Figueiredo – Secretária de Estado de Desenvolvimento

Humano
2. Major Jarlon Cabral Fagundes – Secretário Executivo – Chefe da Casa

Militar do Governador
3. Dione Vasconcelos Lima e Silva – Coordenadora Administrativa do

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Estado da Paraíba
(Imeq/PB)

4. Sérgio de Tarso Vieira – Coordenador Financeiro do Imeq/PB
5. João Pereira Gomes Filho – Presidente da Fundação de Desenvolvimento

da Criança e do Adolescente Alice de Almeida (Fundac)
6. Formosina Fonseca Ramalho – Vice-presidente da Fundac
7. Ioná Dantas Florentino Lima – Diretora Técnica da Fundac
8. Maria de Fátima do Rego Barros – Diretora Administrativa da Fundac
9. José de Oliveira Costa – Diretor presidente da Empresa Paraibana de

Pesquisa Agropecuária (Emepa)
10. José Case Filho – Diretor Técnico da Emepa
11. Francisco Marinho de Medeiros – Diretor Administrativo da Emepa
12. Achilles Leal Filho – Superintendente do Instituto de Desenvolvimento

Municipal e Estadual (Ideme)
13. Eraldo Marinho Fernandes – Superintendente do Ideme
14. Coronel Américo José Estrela Uchoa – Diretor Superintendente do

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)
15. Sudenil Soares Silveira – Diretor Administrativo do Detran
16. Álvaro Dantas Vanderley – Diretor presidente do Instituto de Terras e

Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba (Interpa)
17. Pompeu Emílio Maroja Pedrosa Júnior – Diretor Administrativo do

Interpa
18. Antonia Lúcia Navarro Braga – Diretora presidente da Fundação de Ação

Comunitária (FAC)
19. Luiz Gonzaga Pereira de Melo – Diretor de Engenharia da FAC
20. Lígia Borges de Miranda Ribeiro – Diretora de Emprego e Renda da FAC
21. Ana Cavalcanti Virgínia de Moura Bezerra Cavalcanti – Diretora de

Operações da FAC
22. Renata Christine Sousa Lima Barbosa – Diretora Executiva da FAC

POSSE #

23. Milton Ferreira da Nóbrega – Diretor de Operações da Superintendência
de Imprensa e Editora (A UNIÃO)

24. Wellington Hermes Vasconcelos de Aguiar – Diretor Técnico de A UNIÃO
25. Cristiano Xavier de Lira Machado – Diretor Administrativo de A UNIÃO
26. Rosália Maria Lins Araújo – presidente da Fundação Centro Integrado

de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad)
27. Benedita Freire de Queiroz – Vice-presidente da Funad
28. Luís Gomes de Souza Costa Júnior – Diretor Executivo da Fundação

Casa do Estudante da Paraíba (Fnecap)
29. Jonatha Batista Ribeiro – Diretor Técnico da Funecap
30. Michel François Fossy – presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa

do Estado da Paraíba (Fapesq)
31. Sólon Alves Diniz – Diretor superintendente do Departamento de

Estradas e Rodagens (DER)
32. Ricardo Correia Lima – diretor de Planejamento do Departamento

do DER
33. Armando Duarte Marinho – Diretor Administrativo do DER
34. Francisco Roberto Cordeiro – Diretor de Manutenção do DER
35. Carlos Roberto Targino Moreira – Diretor de Obras do DER
36. Rizonaldo Rodrigues da Costa – Diretor de Transporte do DER
37. Antonio Carlos Fernandes Regis – Diretor Presidente da Junta Comercial

do Estado da Paraíba (Jucep)
38. José Madruga Bezerra Cavalcanti Júnior – vice-presidente da Jucep
39. Neucy Chaves Rolim – secretária geral da Jucep
40. João Laércio Gagliardin Fernandes – Diretor Presidente da Companhia

de Industrialização do Estado da Paraíba
41. Carlos Gláucio Sabino de Farias – Diretor Administrativo da Cinep
42. Humberto Trocólli – Diretor de Desenvolvimento Econômico da Cinep
43. Cristhiane Medeiros Loureiro Soares – Subsecretaria Executiva de

Educação
44. Flávio Roberto Tavares de Melo – Subsecretário Executivo de Cultura
45. Diógenes Antonio de Aquino Paulino – Secretário Executivo da

Secretaria de Estado do Acompanhamento da Ação Governamental
46. Coronel Pedro Luis do Nascimento – Comandante Geral do Corpo de

Bombeiros

47. Coronel Denis da Silva Néri – Subcomandante Geral do Corpo de
Bombeiros

48. Carlos Alberto Pinto Mangueira – Diretor Presidente da Companhia
Estadual de Habitação Popular (Cehap)

49. Paulo Vital Franciscano do Amaral – Diretor Administrativo e Financeiro
da Cehap

50. Paulo José de Melo Barreto – Superintendente da Loteria do Estado da
Paraíba (Lotep)

51. Iramir Barreto Paes – Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvi-
mento de Recursos Minerais

52. Hipólito Machado Raimundo de Lima – Diretor Presidente da Compa-
nhia de Processamento de Dados do Estado da Paraíba (Codata)

53. Antônio Alfredo de Melo Guimarães – Diretor Administrativo Financeiro
da Codata

54. Raimundo Gilson Frade – Diretor Superintendente da Superintendência
de Obras  do Plano de Desenvolvimento da Paraíba (Suplan)

55. Francisco de Assis Costa – Secretário executivo da Secretaria de Estado
da Interiorização de Ação do Governo

56. Rui Cezar de Vasconcelos Leitão – Diretor Superintendente de
Radiodifusão da Rádio Tabajara (respondendo cumulativamente pela
Chefia de Gabinete do Governador)

57. Damião Ramos Cavalcante – Diretor Executivo do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphaep)

58. Vera Lúcia Alencar de Lira – Diretora Superintendente da Escola de
Serviço Público do Estado da Paraíba

59. Wagner Antônio Alexandre Brenckenfeld – Diretor Presidente da
Companhia Docas da Paraíba

60. Edézio Rezende de Pereira Filho – Diretor vice-presidente da Companhia
Docas da Paraíba

61. Manoel Raposa da Costa – Diretor Administrativo financeiro da
Superintendência de Rediodifusão

62. Rodrigo Freire de Carvalho Silva – Diretor Presidente da Empresa
Paraibana de Turismo (PBTur)

63. Artur Mariano Villarim – Diretor de Economia e Fomento da PBTur
64. Pedro Madruga da Silva – Diretor de Marketing da PBTur

Lena empossa dirigentes de
A União e da Rádio Tabajara

Tomaram posse ontem os no-
vos dirigentes do Jornal A União
e da Rádio Tabajara, veículos ofi-
ciais de Comunicação da Paraí-
ba. Nelson Coelho  (Superinten-
dente), Cristiano Machado  (di-
retor Administrativo), Welling-
ton Aguiar (diretor Técnico) e
Milton Nóbrega (diretor de
Operações) vão compor a equi-
pe do periódico impresso. Ruy
Leitão (Superintendente) e Ma-
noel Raposo (diretor Adminis-
trativo-Financeiro) foram no-
meados para trabalhar na Rá-
dio. Os novos gestores foram
apresentados pela secretária de
Comunicação do Estado, Lena
Guimarães.

Numa solenidade simples,
mas com a presença de várias
autoridades, a secretária disse
que o  objetivo é “zelar pela ima-
gem desse governo que é com-
prometido com o desenvolvi-
mento e cidadania".

Para ela, os novos diretores
não terão problemas em cum-
prir essa meta porque todos já
trabalharam na equipe de Ma-
ranhão em governos passados e
conhecem bem o funcionamen-
to dos dois veículos oficiais. "Para
mim, é uma honra ter ao meu
lado esses ícones do jornalismo
paraibano. São pessoas que têm
vasta experiência, e tenho certe-
za que contribuirão muito para
este governo", afirmou.

Nelson Coelho foi diretor de

A União por duas vezes. É ad-
vogado, defensor público e jor-
nalista. Cristiano Machado, 44
anos, também já trabalhou no
jornal do Estado. Formado em
Direito e em Jornalismo, ele foi
colunista entre 94 e 2003. Ele é o
diretor Administrativo. O dire-
tor Técnico, o historiador e pro-
fessor aposentado, Wellington
Aguiar, 68 anos, também foi re-
pórter do jornal. É escritor bas-
tante conceituado e autor de
nove livros. Já Milton Nóbrega,
também formado em Comuni-
cação Social, está entre os mais
conhecidos designers gráficos
da Paraíba.

Os novos dirigentes da Rádio
Tabajara também são profissi-
onais que já atuaram no veícu-
lo.  Em breve discurso, o supe-
rintendente Ruy Leitão disse ser
um orgulho retornar àquela
casa. O diretor Administrativo-
Financeiro, Manoel Raposo,
também se mostrou satisfeito
em compor a direção do veículo
onde atuou nos anos de 63 a 68.

Entre os convidados da sole-
nidade estava o deputado fede-
ral Manuel Júnior. Ele fez uma
saudação especial aos novos di-
rigentes e destacou que o gover-
nador José Maranhão demons-
tra que sua administração será
diferente, com mulheres ocu-
pando quatro cargos importan-
tes no governo: Iraê Lucena
(Ação Governamental), Giucé-

lia Figueiredo (Desenvolvimen-
to Humano), Fátima Lopes (De-
fensoria Pública) e Lena Guima-
rães (Comunicação Institucio-
nal).

SUPLAN
Na Superintendência de

Obras de Planos de Desenvol-
vimento do Estado tomou pos-
se o engenheiro Gilson Frade. A
solenidade foi prestigiada por
várias autoridades, dentre elas
os presidentes do Crea/PB, en-
genheiro Paulo Laércio, e do
Sinduscon, engenheiro Irenaldo
Quintans.

O novo superintendente ga-
rantiu que vai valorizar os pro-
fissionais da casa e que vai tra-
balhar para fazer com que a Su-
plan seja um dos órgãos mais
importantes dentro do progra-
ma de reconstrução da Paraíba
implementado pelo governador
José Maranhão.

Os novos dirigentes do Jornal A União e da Rádio Tabajara foram empossados na tarde de ontem

CAGEPA
Foram nomeados ontem os

novos superintendente e dire-
tor Administrativo da Compa-
nhia de Águas e Esgotos da Pa-
raíba.  O engenheiro e advoga-
do, José Edísio Souto, é o Supe-
rintendente da estatal. É natu-
ral do Pará, mas se formou na
Universidade Federal da Paraí-
ba. Já foi conselheiro da Ordem
dos Advogados da Paraíba e
juiz Eleitoral.

CINEP
João Laércio é o novo presiden-

te da Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba. Durante a so-
lenidade de posse, ocorrida on-
tem, ele disse que sente orgulho
em receber  fazer parte da equipe
do governador Maranhão. Des-
tacou que a Cinep é uma institui-
ção empreendedora que tem as
melhores intenções de servir a
Paraíba.

MILANEZ NETO
O advogado Fernando Milanez

Neto foi convidado pelo governa-
dor José Maranhão e vai assumir
o cargo em comissão de Assessor
de Técnico Nível 1, do Gabinete
do Governador, no Palácio da Re-
denção.

Milanez Neto disse que, de acor-
do com o secretário estadual da
Administração, Antônio Fernan-
des, seu ato de nomeação deve ser
publicado no Diário Oficial até
esta quarta-feira. Atualmente ele
exerce a Chefia de Gabinete do
vice-prefeito de João Pessoa, Lu-
ciano Agra.

Filho do vereador Fernando Mi-
lanez, ele tem 25 anos de idade, é
formado em Direito, já foi chefe
de Gabinete da Secretaria de Pla-
nejamento do Estado, de 2002 a
2004. Também atuou como asses-
sor parlamentar da liderança do
PMDB no Senado de 2006 a 2007.
É natural de João Pessoa.
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esquisadores de todos
os continentes estão
em João Pessoa, desde

ontem até o dia 13 deste mês,
para debater o estudo da lin-
guagem em suas várias ver-
tentes. Desde ontem o VI Con-
gresso Internacional da Abra-
lin - Associação Brasileira de
Linguística e  o XIX Instituto
de Linguistica reunem profes-
sores de vários estados brasi-
leiros, além de portugueses,
africanos, americanos, ingle-
ses, alemães e holandeses, li-
gados aos programas de Pós-
Graduação em Linguistica do
Brasil e do exterior.

Segundo o professor Demer-
val da Hora, presidente da
Abralin, a entidade comemora,
este ano, 40 anos  de  existência.
“Estaremos vivendo um gran-
de marco. Iniciamos nossas ati-
vidades em 1969 e aqui, na Ca-
pital paraibana, vamos ter a
presença dos mais importan-
tes estudiosos da linguagem em
todo o mundo”.

A programação oficial co-
meçou às 18h de ontem, no au-
ditório da Estação Ciência, no
Cabo Branco, e às 19h acon-
tece a palestra do professor
Aryon Rodrigues, da UnB,
com o tema “A Linguística
como Ciência no Brasil: 1969

Pesquisadores discutem linguagem
durante congresso internacional

A recente mudança ortográfica na língua portuguesa é um dos principais temas do encontro internacional que acontece em João Pessoa

Estaremos vivendo
um grande marco.
Na Capital
paraibana, vamos
ter a presença dos
mais importantes
estudiosos da
linguagem em todo
o mundo”

Demerval da Hora
PRESIDENTE DA ABRALIN

“

- 2009 ”. Os cursos começaram
ontem, se estendem até  ama-
nhã e serão retomados no dia
9, sendo concluídos no dia 13,
nos turnos da manhã e tarde.
Todos os cursos serão realiza-
dos na Universidade Federal
da Paraíba (UFPB, campus I. A

relação completa dos cursos e
os valores de inscrição podem
ser acessados na página do
evento www.abralin.org/con-
gresso.

A recente mudança ortográ-
fica na língua portuguesa é um
dos temas em discussão por

parte dos estudiosos brasilei-
ros e portugueses. Entre os te-
mas que serão debatidos estão:
“Fundamentos de Sintaxe”,
com Esmeralda Negrão, da
USP; “Tradição oral afro-bra-
sileira: da África para o Brasil”,
ministrado em português pelo

pesquisador Emílio Bonvini
(CNRS – Llacan – Paris); e
“Syllable typology”, em inglês,
com o professor John Harris,
(college London – Inglaterra).
Também haverá o lançamento
de novas gramáticas, organiza-
das pelos professores José Car-
los Azeredo e Maria Helena de
Moura Neves.

Informações sobre toda a pro-
gramação de cursos, palestras
e inscrições podem ser acessa-
das no site www.abralin.org/
congresso.

P

O evento acontece na Estação Ciência, no Cabo Branco, e reune professores brasieleiros e de outros países

UFCG inicia incrições para
Programa de Licenciaturas

Foram abertas na sexta-fei-
ra, 27, pela Pró-Reitoria de En-
sino (PRE) da UFCG, as inscri-
ções para o Programa de Li-
cenciaturas (Prolicen) do ano
letivo 2009. Os projetos, desen-
volvidos por professores da
instituição, devem ser inscri-
tos até o próximo dia 9. Segun-
do o pró-reitor de Ensino, Vi-
cemário Simões, o Prolicen irá
disponibilizar, este ano, 50
bolsas mensais de R$ 250,00
cada, sendo de três meses
(abril, maio e junho) para o
período 2009.1 e quatro meses
(setembro, outubro, novem-
bro e dezembro) para o perío-
do 2009.2.

De acordo com a coordenado-
ra de Programas e Estágios, Be-
tânia Oliveira, dentre os requi-
sitos exigidos na elaboração dos
projetos estão a integração en-
sino/pesquisa/extensão, contri-
buição para o projeto pedagó-
gico do curso e parceria com o
sistema público de ensino.

As inscrições podem ser fei-
tas de segunda à sexta-feira,
das 8h às 12h e das 14h às
17h30, na Coordenação de Pro-
gramas de Estágios da PRE. O
resultado será divulgado no
dia 17 deste mês e o início das
atividades está marcado para
o dia 1º de abril.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Continuam abertas as ins-
crições para 30 bolsas do Pro-
grama Institucional de Bolsa
de Iniciação a Docência (Pi-
bid) no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba. As bolsas são
direcionadas a alunos do cur-
so de Licenciatura em Quími-
ca, do Campus da Capital pa-
raibana. As inscrições se en-
cerram amanhã e a bolsa tem
o valor de R$ 350 mensais.

O aluno atuará em um está-
gio junto a professores da
rede estadual de ensino. As
vagas estão distribuídas da
seguinte forma: 10 vagas, pela
manhã, no Instituto de Edu-

cação da Paraíba, no Centro;
oito vagas pela manhã e duas
à noite, na Escola Estadual de
Ensino Médio Cônego Lins
Gonzaga de Oliveira, em
Mangabeira I; cinco vagas,
pela manhã, na Escola Estadu-
al de Ensino Fundamental
Monsenhor Pedro Anísio Be-
zerra Dantas, no Bairro dos
Ipês e cinco vagas à noite no
Centro Estadual Experimen-
tal de Ensino Aprendizagem
Sesquicentenário, no Conjun-
to Pedro Gondim. O progra-
ma é desenvolvido pela Capes
com recursos do FNDE e MEC.
O objetivo é fortalecer as ati-
vidades de formação inicial de

professores de Química e pro-
mover na Licenciatura os
mesmos níveis de excelência
obtidos na formação de car-
reiras científicas.  O Pibid
também procura construir
junto aos professores das es-
colas estaduais novas meto-
dologias de ensino. O critério
de classificação leva em con-
ta, segundo uma ordem de
prioridades, o coeficiente de
rendimento escolar igual ou
superior a 70 pontos nas ma-
térias pedagógicas; seguida da
renda familiar per capita de
até um salário mínimo e meio;
e o fato do estudante ter sido
aluno de escola da rede públi-
ca de educação básica. Os in-
teressados devem procurar a
Coordenação do curso de Quí-
mica, no horário das 13h às
17h, para a entrega de toda  a
documentação solicitada.

  MARCOS RUSSO

Instituto inscreve
bolsistas até amanhã
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Cleane Costa
REPÓRTER

adoção é, antes de qual-
quer coisa, um ato de
amor. Este processo já foi

muito mais complicado, prin-
cipalmente por conta da buro-
cracia. Atualmente, segundo as
autoridades, o processo está
mais simples e funcionando com
especiais medidas de seguran-
ça para todas as partes envol-
vidas. De acordo com o Cadas-
tro Nacional de Adoção  (CNA),
na Paraíba existem 51 casais ap-
tos à adoção de crianças e ado-
lescentes,  cujo número é pro-
porcionalmente menor – ape-
nas oito podiam ser adotadas.

Mesmo sem mensurar a
quantidade, a juíza corregedo-
ra Antonieta Lúcia Maroja Ar-
coverde afirmou que é grande
o número de adoção, uma vez
que muitos processos não che-
gam a figurar no Cadastro Na-
cional de Adoção. Como exem-
plo, ela citou a denominada
adoção casada, que pode acon-
tecer quando a mãe entrega o
filho para adoção por uma fa-
mília ainda grávida ou logo
após dar a luz. Outro exemplo
é quando uma criança é hospi-
talizada por maus tratos e
quando recebe alta entregue a
alguém com interesse na ado-
ção. Nos dois casos, aí começa
o processo de habilitação.

Além disso, também existem
as crianças que estão em abri-
gos e que ainda não constam do
cadastro. Para tanto, em mar-
ço a Corregedoria da Justiça vai
iniciar um trabalho estatístico,
a fim de saber em que fase anda
o processo de destituição do
poder familiar destas crianças
e quais os concluídos.

A juíza não considera que
exista algum entrave no pro-
cesso de adoção. Ela esclareceu
que, de acordo com a metodo-
logia utilizada pela Justiça e
com o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, só podem
ser colocados à adoção crian-
ças e adolescentes para os quais
foram esgotados todos os recur-
sos para mantê-los no conví-
vio com a família de origem.

“Quando se detecta um caso
de abandono ou maus tratos, a
primeira providência é tentar
reintegrar essa criança ao seio
da família e somente no caso de
total impossibilidade de algum
membro ficar com a criança é
que ela é colocada para adoção
através da destituição do poder
familiar”, informou, ressaltan-
do que todo processo deve ser
feito com muita responsabilida-
de e critério para evitar maio-
res sequelas para a criança.

A juíza Antonieta Maroja es-
clareceu ainda que, durante o

A juíza corregedora adiantou
que para se habilitar à adoção,
a pessoa ou o casal pretenden-
te deve, em primeiro lugar, pro-
curar a Vara da Infância e da
Juventude de sua cidade, onde
apresentará toda documenta-
ção pessoal, além de atestado
de sanidade mental e certidão
negativa de antecedentes crimi-
nais. A idade mínima do ado-
tante é de 21 anos.

Depois disso, a pessoa ou ca-
sal pretendente passará por
um processo de acompanha-
mento do Setor Psicossocial da
Justiça, cuja preocupação é
com a felicidade e segurança
da criança a ser adotada. As-
sim, o setor realiza entrevis-
tas, busca informações, anali-
sa dados e visita as residências
dos pretensos adotantes, com
o objetivo de fornecer ao pro-
motor e ao juiz todas os subsí-
dios possíveis que possam es-
clarecer sobre a conduta soci-
al e familiar dos futuros ado-
tantes.

processo de tentativa de rea-
proximação da família, a crian-
ça é colocada pelo juiz em um
abrigo por cerca de dois anos e
quando acontece a destituição
do poder familiar esta criança
fica totalmente desprovida de
pai e mãe na sua documenta-
ção. “Por isso devemos ter me-
didas de segurança tanto para
a criança quanto para os pre-
tendentes a adoção”, destacou.

A juíza Antonieta Maroja in-
formou ainda que esse acom-
panhamento dura cerca de seis
meses e todo processo de habi-
litação é de aproximadamente
um ano. Depois das entrevis-
tas, da visita às residências dos
pretensos adotantes, e depois
de esclarecidas todas as dúvi-
das dos técnicos do Juizado, o
processo segue para o promo-
tor que manifestará sobre a ha-
bilitação e, finalmente, o pro-
cesso segue para o juiz que, en-
contrando-o satisfatoriamente
instruído, poderá deferir a ha-
bilitação dos adotantes, os
quais passarão a integrar o ca-
dastro. Quando se trata de uma
adoção por pessoas estrangei-
ras, além deste processo, ainda
existe um período de estágio de
convivência no Brasil.

Vale salientar que a adoção é
definitiva, cancela os vínculos
familiares anteriores e cria um
novo vínculo, não permitindo
quaisquer questionamentos fu-
turos.

Após o recesso de final de ano
e reinício das aulas, as clínicas
de Fisioterapia, Fonoaudiolo-
gia e Psicologia do Unipê vol-
taram a atender ontem a co-
munidade de João Pessoa e de
municípios do interior do es-
tado. As clínicas oferecem ser-
viços gratuitos  em diversas
áreas, a exemplo de  exames,
terapias e testes.

Por ano, as clínicas realizam
aproximadamente 100 mil
atendimentos gratuitos a cri-
anças, adultos e idosos, junta-
mente com outros projetos de
extensão voltados à comuni-
dade e serviços nas áreas de
saúde, assistência social e
apoio jurídico.

Na Clínica-Escola de Fisiote-
rapia, são oferecidos serviços
e terapias na área neurológi-
ca, ortopédica, traumatológi-
ca, reumatológica, pneumoló-
gica, geriátrica, além de reedu-
cação postural e acompanha-
mento de gestantes e bebês. As
pessoas que quiserem obter
mais informações sobre os
atendimentos, podem ligar
para o telefone da clínica 2106
9271.

Já na Clínica-Escola de Fo-
noaudiologia, são atendidos
pacientes com Síndrome de
Down, paralisia cerebral, ga-
gueira, adultos vítimas de
AVC (Acidente Vascular Cere-
bral), além de outras patologias.
Vários exames e testes são re-
alizados, entre eles, o teste da
orelhinha (para detectar se o
bebê nasceu com perda audi-
tiva) e o teste do labirinto.

Novos pacientes e interessa-
dos em geral podem adquirir
mais informações sobre con-
sultas, ligando para o número
2106 9216, das 8h às 12h e das
13h às 17h.

A Clínica-Escola de Psicolo-
gia atende crianças, jovens e
adultos com depressão, sín-
drome do pânico, problemas
de relacionamento, orientação
vocacional, fobias, distúrbios
do sono e realiza também ava-
liação psicológica.

A triagem de novos pacien-
tes na clínica de psicologia é
feita nas segundas, quartas e
quintas. Para obter mais infor-
mações, as pessoas podem li-
gar para a clínica, pelo telefo-
ne 2106 9218, que funciona das
7h às 22h.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

51casais estão aptos a
adotar crianças na PB

A confirmação foi feita pelo Cadastro Nacional de Adoção e o processo está mais
simples e funciona com medidas de segurança para todas as partes envolvidas

Primeiro caminho é procurar a
Vara da Infância e da JuventudePara adotar uma criança, o casal

ou pessoa terá de passar por um

PROCESSO DE

ACOMPANHAMENTO do Setor

Psicossocial da Justiça, cuja

preocupação é com a felicidade

e SEGURANÇA DO MENOR a ser

adotada. Informações com

todas os subsídios possíveis

que possam esclarecer sobre a

CONDUTA SOCIAL E FAMILIAR

dos futuros adotantes serão

apresentadas ao promotor e ao

juiz.

SAIBA  MAIS#

Clínicas do
Unipê voltam
atender a
comunidade

A adoção é, antes de tudo, um ato de amor, além da melhor maneira de ajudar a mudar a vida de uma criança

A
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 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Carlos Cavalcanti
TEXTO

Ortilo Antônio
FOTOS

gastronomia é um daqueles
segmentos imprescindíveis
à indústria do turismo. O se-

tor envolve a culinária, as bebidas e
as matérias-primas usadas na ali-
mentação. Enfim, aspectos culturais
gastronômicos associados à uma re-
gião de um país. Um gastrônomo (gour-
met, em francês) é um cozinheiro espe-
cial. É aquela pessoa que se preocupa
com o refinamento da alimentação –
a forma como os alimentos são pre-
parados e como são exibidos à mesa.

Em breve, a Paraíba contará com
um bocado desses cozinheiros sofis-

ticados. Eles serão formados pela Es-
cola de Gastronomia de João Pessoa,
instituição que será instalada em um
prédio do século passado, fixado na
rua Rosário de Lorenzo, situado qua-
se em frente ao Terminal Ferroviário,
na Capital, no bairro do Varadouro.
As obras de restauração, que come-
çaram em fevereiro do ano passado,
se encerram até o final deste ano.

Da Escola de Gastronomia sairão
pessoas, que, entre outras tarefas, te-
rão ainda a missão de planejar, mi-
nistrar e gerenciar um restaurante.
E, acima de tudo, promover a gastro-
nomia paraibana. O prédio antigo
está sendo restaurado por moças e
rapazes. No total são 70. São jovens
que foram formados pela Oficina-Es-
cola de João Pessoa, a exemplo de car-
pinteiros, marceneiros, pedreiros e os

que se responsabilizam pela restau-
ração de bens móveis integrados do
Patrimônio Histórico da Capital.

A Escola de Gastronomia de João
Pessoa, cujo prédio pertence à União,
vai oferecer algo em torno de 1,2 mil
vagas, distribuídas em cursos em
nível profissionalizante, nos quais se
inserem, além da formação de cozi-
nheiro, auxiliar de cozinha, barman
e garçon, entre outras profissões do
setor de gastronomia.

O serviço de restauração envolve
praticamente a reconstrução do pré-
dio, que atinge o pavimento inferior e
superior e até o telhado. Pisos, assoa-
lhos, esquadrias, cobertura dos blo-
cos laterais estão sendo restaurados
pelos jovens da Oficina-Escola. Até o
resgate do quintal e do jardim está
sendo executado pelos profissionais.

Até o final de 2009, a
restauração de prédio
histórico que vai abrigar a
Escola de Gastronomia da
Capital estará concluída. A
obra está sendo executada
pelos jovens da Oficina-
Escola de João Pessoa

gastronomia
O foco na
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O prédio tem área de 720O prédio tem área de 720O prédio tem área de 720O prédio tem área de 720O prédio tem área de 720
metros quadrados e, após concluída a
restauração, a implantação da Oficina
Escola passará para a responsabilida-
de da Prefeitura Municipal de João Pes-
soa e do Ministério do Turismo. Estão
sendo investidos na obra de restaura-
ção do prédio R$ 698 mil. “Do total des-
ses recursos, o governo espanhol, que
tem sido o principal parceiro da Ofici-
na-Escola de João Pessoa, liberou a par-
cela de R$ 450 mil”, diz a arquiteta
Piedade Farias.

Ao longo dos anos, o prédio “so-
freu um processo de ocupação de co-
mércio”, recorda Nahya Caju, dire-
tor da Oficina-Escola de João Pessoa.
Essas ações de restauração do velho
casario envolve vários agentes par-
ceiros. São resultados de acordos fir-
mados entre a Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes (Abrasel),
Oficina-Escola de João Pessoa, Prefei-
tura Municipal e o Ministério do Tu-
rismo e a Agência Espanhola de Coo-
peração Internacional.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
O projeto da implantação da Esco-

la de Gastronomia de João Pessoa vai
além da simples tarefa de formar co-
zinheiro especial. É ambicioso. O pla-
no também consiste executar a in-
clusão de mão-de-obra no mercado
do trabalho por meio da qualificação
de profissionais neste setor, confor-
me informa o presidente da Abrasel,
Paulo Solmucci: “A intenção, também,
é abrir as portas do mercado para
profissionais formados nas áreas de
atendimento, segurança alimentar e
formação de cozinheiros”.

O setor de turismo, na Paraíba,
nesses últimos anos, tem exibido uma
importante expansão e, paralelo a
esse crescimento, tem surgido no Es-
tado várias entidades com ações edu-
cacionais voltadas para desenvolver
o turismo no Estado, a exemplo de
duas faculdades privadas, uma uni-
versidade, e o Senac que oferece cur-
sos nesta área.

A Escola de Gastronomia vai, ainda,
promover a divulgação e o aproveita-
mento do conjunto de temperos, mo-
lhos, ervas, bebidas, especiarias e os
sabores das várias regiões paraibanas.
Em todo o mundo, a área também está
relacionada com a cultura. No momen-
to, dois restaurantes do setor de servi-
ço, do Estado, se destacam na divulga-
ção da singular gastronomia paraiba-
na fora de suas fronteiras, como o Tá-
bua de Carne e o Mangai.

A Paraíba é uma ilha em excelência
no que se refere a uma culinária que
tem como grande suporte a ovinoca-
prinocultura. E a Escola de Gastrono-
mia, de forma óbvia, vai aproveitar esse
grande potencial que ora está sendo
desenvolvido no Estado pela Empresa
Paraibana de Pesquisa Agropecuária
(Emepa), que já desenvolveu vários
itens gastronômicos com os derivados
de caprinos e ovinos.

Como exemplo do desenvolvimen-
to da culinária envolvendo o setor
ovinocaprinocultor, no segundo se-
mestre de 2007, a Emepa promoveu
o 3º Simpósio Internacional sobre
Ovinos e Caprinos de Corte (Sincor-
te), evento que reuniu especialistas
de vários países para discutir o de-
senvolvimento dos segmentos das
cadeias produtivas das carnes capri-
nas e ovinas. Na ocasião, a Emepa
exibiu avanços tecnológicos no seg-
mento de cortes de carnes de capri-
nos e ovinos, entre outras iguarias.

EDITORAÇÃO: ROBERTO MATOS

O universo da gastronomia
A gastronomia vai mais além. Ela engloba itens
importantes como o vestuário, a música e a
dança, atrativos que podem acompanhar as
refeições.
Dessa forma, a gastronomia tem uma missão
mais alargada que o setor culinário, segmen-
to que se ocupa mais especificamente das
técnicas de confecção dos alimentos. Um
provador de vinhos é um gastrônomo espe-
cializado neste tipo de bebidas (e, muitas ve-
zes, é também um gastrônomo no sentido
mais amplo do termo). O grande prazer pro-
porcionado por uma boa comida é um dos
fatores mais importantes da vida depois da
alimentação de sobrevivência. A gastronomia
se originou, então, desse prazer e se consti-
tuiu como uma arte de cozinhar e preparar os
pratos. E, ainda, associar os alimentos para
deles retirar o máximo benefício. Cultura mui-
to antiga, a gastronomia esteve na origem de
grandes transformações sociais e políticas. A
alimentação passou por várias etapas de de-
senvolvimento ao longo da trajetoria huma-
no. Isso ocorre desde o caçador nômade ao
homem sedentário, quando, por esta época,
se descobriu a importância da agricultura e da
domesticação dos animais.
A fixação do homem à terra trouxe maior abun-
dância de comida. Tal fato provocou um au-
mento demográfico que, por sua vez, levou a
um esgotamento dos recursos naturais e à
consequente migração para novas regiões a
explorar.

SAIBA MAIS#

Piedade Farias afirma
que um dos maiores

parceiros do serviço de
restauração de prédios

históricos tem sido o
governo espanhol

Nahya Caju (abaixo)
afirma que, ao longo
dos anos, prédios
históricos vinham
“sofrendo processo de
ocupação de comércio”
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 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

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.: CARMEM CELIA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 274614164-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   32,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011616
Responsavel.: CASA DO PORTO LTDA
CPF/CNPJ....: 009608596/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  623,78
Cedente.....: KARNE KEIJO - LOGISTICA IN-
TEGRADA L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011141
Responsavel.: CAVALCANTE GONCALVES E
CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 010561165/0007-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.250,00
Cedente.....: IGUANA FACTORING FOMENTO
MERCANTIL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012147
Responsavel.: CEZARIO DA SILVA VIRIATO
CPF/CNPJ....: 832841844-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   60,00
Cedente.....: R R COMERCIO DE COMPONEN-
TES ELETRON
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012364
Responsavel.: CEZARIO GONZAGA DE AL-
BUQUERQUE NETO
CPF/CNPJ....: 003843079/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  248,93
Cedente.....: COMERCIAL DE RACOES E
PRODUTOS AGRO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012423
Responsavel.: DILMA INACIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 434502614-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   39,00
Cedente.....: JOSE RONALDO DOS SANTOS
OLIVEIRA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012887
Responsavel.: EQUILIBRIUM CONSTRUCO-
ES E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 009502686/0001-93
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  865,27
Cedente.....: ATHOS DIST DE MAT DE CONS-
TRUCAO LTD
Apresentante: ATHOS DIST DE MAT DE
CONSTRUCAO LTD
Protocolo...: 2009 - 005530
Responsavel.: FERNANDO MATIAS DO NAS-
CIMETNO
CPF/CNPJ....: 007539684/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.814,00
Cedente.....: HC PNEUS S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012624
Responsavel.: FRANCISCO GUILHERME DE
ARAUJO MELO
CPF/CNPJ....: 004617301/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.812,00
Cedente.....: MACLENS OPTICAL LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011770
Responsavel.: GILDA MARIA DA SILVA ARA-
UJO
CPF/CNPJ....: 554353274-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  343,00
Cedente.....: DECORART MOVEIS E DECO-
RACOES LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011185
Responsavel.: JOSE AUGUSTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 188691224-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  290,00
Cedente.....: ANTONIO MARCELO PEIXOTO
DE MENDONCA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012441
Responsavel.: JOSE DA PENHA BATISTA
DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011898657/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  854,00
Cedente.....: WF DISTRIBUIDORA DE BATE-
RIAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG

PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012569
Responsavel.: KALINE BARRETO DE AQUI-
NO TEIXEIRA A
CPF/CNPJ....: 006696354/0001-07
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  606,13
Cedente.....: TECH E LAB NUTRICAO E FAR-
MACEUTICA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011364
Responsavel.: MAIZA RODREGUES ALVES
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 001903499/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  231,33
Cedente.....: WF DISTRIBUIDORA DE BATE-
RIAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012417
Responsavel.: MANAIRA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 005343755/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.687,49
Cedente.....: BRANDY INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 010944
Responsavel.: MARIA AURELUCIA GOMES
LIRA
CPF/CNPJ....: 132351334-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   30,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 010498
Responsavel.: MARIA ROBERTA BEZERRA
DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 012842204-19
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   39,00
Cedente.....: JOSE RONALDO DOS SANTOS
OLIVEIRA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012886
Responsavel.: MARCOS RODRIGUES DOS
SANTOS
CPF/CNPJ....: 009265883/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  221,63
Cedente.....: DISTRIBUIDORA F PANARELLO
LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012940
Responsavel.: NOVATEC CONST. EMPREEN-
DIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 000338885/0003-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  334,84
Cedente.....: MERCANTIL ARTEFATOS DE
BORRACHA LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011119
Responsavel.: RAMALHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 024513327/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  418,40
Cedente.....: KARNE KEIJO LOGISTICA IN-
TEGRADA LTD
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012674
Responsavel.: SHEILA MARIA BARBOSA
AZEVEDO -EPP
CPF/CNPJ....: 007194290/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  203,02
Cedente.....: OFFICE MASTER BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 011199
Responsavel.: SILVANA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ....: 057408154-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  359,44
Cedente.....: G C UCHOA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012471
Responsavel.: VF CONSTRUCAO E SANEA-
MENTO LTDA
CPF/CNPJ....: 003553862/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Cedente.....: ACCESS FOMENTO COMERCI-
AL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA PB
Protocolo...: 2009 - 012131

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,  03/03/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE

BRITO
 - Titular -

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO – CNPJ/CPF Nº 01.612.690/0001-00,
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação nº 351/2009 em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2009 – Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Açude (Forquilha), no Sítio Forquilha Município: SÃO BEN-
TINHO – UF: PB. Processo: 2009-000489/TEC/LI-0090.

CONSTRUTORA GRISI LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.404.351/0001-81, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 40/2009 em João Pessoa, 6 de janeiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Construção de Habitação Multifamiliar, dotada – fossa séptica e sumidouro
prismática, na Rua: Otavio Novaes, S/N – Praia do Poço Município:CABEDELO – UF: PB.
Processo: 2008-005621/TEC/LI-0394.

HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA (PADARIA BONANÇA) – CNPJ/CPF Nº 07.221.779/
0001-14, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 8/2009 em João Pessoa, 5 de janeiro de 2009 –
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de pães, bolos e equivalentes industriali-
zados, na Rua: Senador Humberto C de Oliveira Nº 127 Centro. Município: GURINHEM
– UF: PB. Processo: 2008-003642/TEC/LO-0879.

 UNIMAMA-UNIDADE DE DIAG. DA GL. MAM. LTDA. – CNPJ/CPF Nº 41.142.571/0002-
29, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação nº 350/2009 em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2009 – Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Clínica Radiológica, na Rua: Professora Maria Janet nº 444
Tambaú. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2009-000981/TEC/LO-0214.

COMUNICADO
A Empresa denominada CATARINA MARIA FRANCO KOERNER-ME – CNPJ N°
01.511.215/0001-30 – Insc. Estadual n°  16.139.016-1, localizada na  Rua Nicola Porto, 256,
Manaíra, nesta Capital, comunica que foram extraviados cinco (05) Talões de Notas Fiscais
de venda ao consumidor do número 000.001 ao 000.250, da referida empresa, conforme
Boletim de Ocorrência de 27.02.2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EDITAL DE LEILÃO N. 01/2009.

NORMA LEGAL: Lei 8.666/93
OBJETO: Alienação de 01 (um) veículo automotor do tipo FIAT DUCATO COMBINATO,

Ano/Modelo 2004/2004, considerado inservível para administração pública, conforme discri-
ção no anexo I.

DIA E HORA DA ARREMATAÇÃO: 18/03/2009, às 11:h00;
Edital e informação: Sala de reunião da CPL, na Rua: Odilon Francisco de Oliveira, S/

N – Centro – Poço Dantas, ou através do tel (083) 35621023.
Poço Dantas, 02 de março de 2009.

Cerismar Alvilino da Silva
Leiloeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia
16 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de 01 (um) veículo destinado a secretaria de Educação, no município de Poço
Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35621023.  Email: prefeiturapocodantas@yahoo.com.br
Poço Dantas - PB, 02 de Março de 2009

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia
19 de Março de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Serviços de Locação Mensal de Veículos destinados a diversas secretarias do município de
Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 35621023.  Email:
prefeiturapocodantas@yahoo.com.br

Poço Dantas - PB, 02 de Março de 2009
RENALDO PAULINO DENIZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 11:00 horas do dia
19 de Março de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Fornecimento diário e parcelado de alimentos perecíveis (Hortifrutigranjeiro, carnes, Paes,
leite e Derivados).. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 35621023.  Email:
prefeiturapocodantas@yahoo.com.br

Poço Dantas - PB, 02 de Março de 2009
RENALDO PAULINO DENIZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada

na Rua Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia
20 de Março de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Serviços de locação mensal de veículos para transporte escolar de estudantes da rede Muni-
cipal e Estadual da zona rural. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 35621023.  Email:
prefeiturapocodantas@yahoo.com.br

Poço Dantas - PB, 02 de Março de 2009
RENALDO PAULINO DENIZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
GABINETE DO PREFEITO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL – 01/2009

Abre inscrição para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares dos setores I
e II do Município de Cabedelo, estabelece e dá outras providencias.

Leonardo Januário da Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da criança
e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 8.069/90 e a Lei
Municipal 630/91, faz saber que, no dia 02 de Março de 2009, estarão abertas às inscrições para
as eleições dos Conselhos Tutelares setores I e II do Município de Cabedelo e seus respec-
tivos suplentes. São eleitores, e poderão candidatar-se a membro dos Conselhos Tutelares
setores I e II respectivamente, todos os cidadãos que residam nos limites dos setores I e II de
Cabedelo ficando a cidade de cabedelo desmembrada nos dois setores citados, sendo a
divisão da seguinte forma:

SETOR I – Centro da cidade, até o limite Norte da praia do poço na Rua Agostinho
Garcia Lobo e Rua Projetada que limita o loteamento Jardim Atlântico com o Loteamento
Cidade Recreio, Seguindo em linha reta até o Rio Paraíba.

SETOR II – limite Norte da praia do poço até o limite Sul do Município.
DA ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DOS SETORES I e

II DO MUNICIPIO DE CABEDELO – PB :
I – Será feita por votação secreta e direta, pelo voto facultativo dos cidadãos do Muni-

cípio de Cabedelo , setores I e II respectivamente;
II – Podem votar os cidadãos que estejam em gozo dos seus direitos políticos;
III – Os eleitores poderão votar em até 05(cinco) candidatos a membro de um dos

Conselhos Tutelares , setores I e II ;
IV – A escolha será coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente do Município de Cabedelo – PB e fiscalizada pelo Ministério Público;
PARA A CANDIDATURA À MEMBRO DOS CONSELHOS TUTELARES DOS SETORES

I e II DE CABEDELO – PB. SERÃO EXIGIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS:
I – Reconhecida idoneidade moral e civil (apresentar certidões negativas dos cartórios

criminais e civil, existentes no Município, 1ª e 2ª varas no que couber);
II – Idade superior a 21 anos (apresentar cópia do documento de identidade);
III – Residir no município (apresentar comprovante de residência em seu nome) aten-

dendo os limites dos setores I e II;
IV – Ter concluído o ensino Médio;
V – Ter reconhecida experiência no trabalho com criança e adolescente, de no mínimo

dois anos, atestado por entidade que atue na área e que esteja registrada no CMDCA (Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), ou Órgãos públicos que tenham progra-
mas registrados no CMDCA;

VI – Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, e ser eleitor de Cabedelo – PB;
VII – Apresentar duas fotos 5x7 fundo branco no ato da inscrição.
O PRAZO PARA REGISTRO DAS CANDIDATURAS À MEMBRO DO CONSELHO TUTE-

LAR, DOS SETORES I e II, SERÁ ENTRE 02 a 06 DE MARÇO DE 2009 DAS 14:00 ÀS 17:00,
NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, SITUADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS.

• Conforme a Lei Federal 8.069/90 Art. 140, ficam impedidos de servir no mesmo Con-
selho: marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunha-
dos durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, bem como a autori-
dade Judiciária, representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da
Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.

DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS:
I – Encerrado o prazo de registro de candidaturas e sorteio dos números, será publicado

edital com relação dos candidatos por setor I e II, para conhecimento público;
II – A partir da publicação qualquer pessoa, natural ou Jurídica, da comunidade local,

terá prazo de 03 dias úteis para impugnar a candidatura, com base nos critérios do registro do
candidato, oferecendo, se possível, a prova material do alegado;

III – O candidato impugnado terá prazo de 03 (três) dias úteis para manifestar – se Sobre
a impugnação, a partir da intimação.

CALENDÁRIO OFICIAL EVENTOS: DATAS:
· Publicação da Resolução 18 de Fevereiro de 2009;
· Publicação do Edital 18 de Fevereiro de 2009;
· Inscrições de Candidaturas 02 a 06 de Março de 2009 na Secretaria de Comunicação;
· Sorteio dos números dos candidatos 12 de Março às 15:00 horas na Secretaria de

Comunicação;
· Eleição 26 de Abril de 2009;
· Publicação do resultado da eleição 28 de Abril de 2009;
· Recurso ao resultado da eleição 28 e 29 de Abril de 2009;
· Posse dos eleitos 01 de Maio de 2009.

Cabedelo 16 de Fevereiro de 2009
Leonardo Januário da Silva

Presidente do CMDCA
Republicado por incorreção

ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA – CNPJ Nº 05.852.586/0001-36, que
recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para Cons-
trução de Prédio Comercial/Supermercado, situado à rua Empres. João Rodrigues Alves,
85 – Bancários – JOÃO PESSOA – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2009
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do

Pregoeiro Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 003/2009, que tem por
objeto o fornecimento de Material Elétrico, conforme Termo de Adjudicação, em favor das
seguintes empresas: VISOR EMPREENDIMENTOS METALÚRGICOS COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 41.208.000/0001-69, nos seguintes itens: ITEM 1 - Valor Unitário R$
0,63, Valor Total R$ 63,00 - ITEM 2 - Valor Unitário R$ 15,60 Valor Total R$ 62,40 - ITEM 9 - Valor
Unitário R$ 162,00, Valor Total R$ 324,00 - ITEM 11 - Valor Unitário 3,60, Valor Total R$ 360,00
- ITEM 12 - Valor Unitário R$ 3,00, Valor Total R$ 1.500,00 - ITEM 18 - Valor Unitário R$ 3,20,
Valor Total R$ 960,00 - ITEM 26 - Valor Unitário R$ 60,00, Valor Total R$ 3.600,00 - ITEM 30 -
Valor Unitário R$ 2,40, Valor Total R$ 720,00 - ITEM 34 - Valor Unitário 13,00, Valor Total R$
3.900,00 - ITEM 44 - Valor Unitário R$ 3,40, Valor Total R$ 2.737,00 - ITEM 48 -  Valor Unitário
R$ 25,80, Valor Total R$ 3.870,00 e ITEM 52 - Valor Unitário R$ 230,00, Valor Total R$ 690,00,
perfazendo um valor global de R$ 18.786,40 (Dezoito mil setecentos e oitenta e seis reais
e quarenta centavos); LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
LTDA – CNPJ: 05.515.041/0001-34, nos seguintes itens: ITEM 3 - Valor Unitário R$ 3,90, Valor
Total R$ 780,00 - ITEM 4 - Valor Unitário R$ 4,63 Valor Total R$ 463,00 - ITEM 5 - Valor Unitário
R$ 1,83, Valor Total R$ 306,00 - ITEM 6 - Valor Unitário 1,53, Valor Total R$ 459,00 - ITEM 7 -
Valor Unitário R$ 3,29, Valor Total R$ 329,00 - ITEM 8 - Valor Unitário R$ 4,21, Valor Total R$
547,30 - ITEM 10 - Valor Unitário R$ 294,00, Valor Total R$ 5.880,00 - ITEM 13 - Valor Unitário
R$ 32,30, Valor Total R$ 32,30 - ITEM 14 - Valor Unitário 0,30, Valor Total R$ 6,60 - ITEM 15 -
Valor Unitário R$ 38,25, Valor Total R$ 191,25 - ITEM 16 - Valor Unitário R$ 220,00, Valor Total
R$ 6.600,00  ITEM 17 - Valor Unitário R$ 0,36, Valor Total R$ 4,32 - ITEM 19 - Valor Unitário R$
0,68, Valor Total R$ 2,04 - ITEM 20 - Valor Unitário R$ 5,53, Valor Total R$ 165,90 -  ITEM 21
- Valor Unitário R$ 42,75, Valor Total R$ 256,50 - ITEM 22 - Valor Unitário R$ 36,00, Valor Total
R$ 36,00 - ITEM 23 - Valor Unitário 5,53, Valor Total R$ 33,18 - ITEM 24 - Valor Unitário R$ 4,68,
Valor Total R$ 4,68 -  ITEM 25 - Valor Unitário R$ 115,00, Valor Total R$ 1.150,00 - ITEM 27 - Valor
Unitário R$ 150,00, Valor Total R$ 1.500,00 -  ITEM 28 - Valor Unitário 235,00, Valor Total R$
11.700,00 - ITEM 29 - Valor Unitário R$ 2,72, Valor Total R$ 685,44 - ITEM 31 -  Valor Unitário
R$ 12,33, Valor Total R$ 283,59 -  ITEM 32 - Valor Unitário R$ 2,13, Valor Total R$ 2,13 - ITEM
33 - Valor Unitário R$ 5,50, Valor Total R$ 13.750,00 - ITEM 35 - Valor Unitário R$ 16,00, Valor
Total R$ 4.800,00 - ITEM 36 -  Valor Unitário R$ 6,00, Valor Total R$ 18.150,00 - ITEM 37 - Valor
Unitário R$ 3,15, Valor Total R$ 258,30 - ITEM 38 - Valor Unitário R$ 3,15, Valor Total R$ 261,45
- ITEM 39 - Valor Unitário 26,55, Valor Total R$ 79,65 - ITEM 40 - Valor Unitário R$ 17,99, Valor
Total R$ 5.504,94 - ITEM 41 -  Valor Unitário R$ 1,45, Valor Total R$ 14,50 - ITEM 42 - Valor
Unitário R$ 0,81, Valor Total R$ 8,10 - ITEM 43 - Valor Unitário R$ 2,81, Valor Total R$ 2.248,00
- ITEM 45 - Valor Unitário R$ 4,42, Valor Total R$ 17,68 - ITEM 46 - Valor Unitário R$ 6,97, Valor
Total R$ 571,54 - ITEM 47 - Valor Unitário R$ 6,97, Valor Total R$ 578,51 - ITEM 49 - Valor Unitário
27,90, Valor Total R$ 4.185,00 - ITEM 50 - Valor Unitário R$ 13,70, Valor Total R$ 41.442,50 -
ITEM 51 - Valor Unitário R$ 7,00, Valor Total R$ 5.964,00 - ITEM 53 - Valor Unitário R$ 1,10, Valor
Total R$ 2,20 e ITEM 54 - Valor Unitário 2,98, Valor Total R$ 65,56, perfazendo um valor global
de R$ 129.370,16 (cento e vinte e nove mil trezentos e setenta reais e dezesseis centavos).

Monteiro - PB, 02 de Março de 2009.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE RESULTADO

REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2009

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, torna
público para conhecimento dos interessados, que após ter sido republicada a licitação na
modalidade Pregão Presencial nº. 002/2009, realizado no dia 02/03/2009 às 10h00min horas,
que tem por objeto a Contratação de Transportadores Autônomos, para efetuarem o transporte
escolar de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do Município e demais
localidades, a mesma foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em
participar do processo licitatório.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
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: Aquisição
de Gêneros Alimentícios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - R$ 1.596,00;
ANDREA MARIA DE LIMA - R$ 145.990,00; BOUTIQUE DAS CARNES LTDA - R$ 119.085,00;
DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 106.163,20; GEILSA LIMA
CAVALCANTE ME - R$ 33.506,40; IRS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$
2.597,40; LUERCIO SILVA PORTELA - R$ 177.070,00; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALI-
MENTOS LTDA - R$ 173.399,00.

Guarabira - PB, 26 de Fevereiro de 2009.
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00001/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de 2009 - Recursos Próprio do Município de Gua-
rabira/FMAS/FNDE - Administração Direta - Executivo - 03:00 - Secretaria de Administração -
04.122.0011.2022 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo-Diversos; Ad-
ministração Direta - Executivo - 05:00 - Secretaria da Família, Bem Estar, Criança e Adolescen-
te - 08.243.0033.2032 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo-Diversos;
Administração Direta - Executivo - 07:00 - Secretaria de Educação - 12.306.0017.2046/
12.306.0017.2047/12.361.0017.2049 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Con-
sumo-Diversos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009, ou seja, até 31/12/2009.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00012/2009 - 27.02.09
- ANDREA MARIA DE LIMA - R$ 145.990,00; CT Nº 00013/2009 - 27.02.09 - 3T COMERCIO DE
MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - R$ 1.596,00;  CT Nº 00014/2009 -
27.02.09 - BOUTIQUE DAS CARNES LTDA - R$ 119.085,00; CT Nº 00015/2009 - 27.02.09 -
DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 106.163,20; CT Nº 00016/2009
- 27.02.09 - GEILSA LIMA CAVALCANTE ME - R$ 33.506,40; CT Nº 00017/2009 - 27.02.09 - IRS
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 2.597,40; CT Nº 00018/2009 - 27.02.09
- LUERCIO SILVA PORTELA - R$ 177.070,00; CT Nº 00019/2009 - 27.02.09 - MEGA MASTER
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 173.399,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº  002/2009
A Prefeitura Municipal de TENÓRIO/PB, torna público para conhecimento dos interes-

sados, que se encontra aberta a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/
2009. OBJETO: Contratação de veículos, destinados ao transportes de estudantes, um Veí-
culo para coleta de lixo, dois veículos para o transporte de Água, locação de um Veículo para
a Secretaria der Saúde e locação de um Veículo para a Secretaria de Educação. Data e hora
da abertura: 12 de Março de 2009, às 10:00  horas. Local: Sede da Prefeitura Municipal, sito
a Rua 14 de Agosto, S/N - Centro – Tenório-PB. Fundamento: Lei Federal 10.520/02 e Lei
Federal nº 8.666/93 e legislação posterior. Os interessados poderão adquirir cópias do Edital,
na Prefeitura  Municipal, nos  dias úteis, nos horários de 8:00 as 12:00 horas. Informações
pelos telefone: (83) 3644-l001. .

Tenório, 23 de Fevereiro de 2009.
JOSÉ DANIEL DINIZ FONTES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº  003/2009
A Prefeitura Municipal de TENÓRIO/PB, torna público para conhecimento dos interessa-

dos, que se encontra aberta a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2009.
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a Merenda escolar e mate-
riais de limpeza, destinados as Secretarias Municipais.. Data e hora  da abertura: 12 de Março
de 2009, às 14:00  horas. Local: Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua 14 de Agosto, S/N -
Centro – Tenório-PB. Fundamento: Lei Federal 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e legislação
posterior. Os interessados poderão adquirir cópias do Edital, na Prefeitura  Municipal, nos  dias
úteis, nos horários de 8:00 as 12:00 horas. Informações pelos telefone: (83) 3644-l001. .

Tenório, 23 de Fevereiro de 2009.
JOSÉ DANIEL DINIZ FONTES

PREGOEIRO



11JOÃO PESSOA, TERÇA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 08:30

horas do dia 17 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor

preço, para: Aquisição de carteiras escolares, conforme anexo I do Edital. Recursos: pre-

vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-

cipal nº 097. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço

supracitado.

São Francisco - PB, 02 de Março de 2009

LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 09:30

horas do dia 17 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor

preço, para: Aquisição de uma ambulância para simples remoção, conforme anexo I do

Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/

02 e Decreto Municipal nº 097. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias

úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 02 de Março de 2009

LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2009.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Riachão do Poço – PB, torna

público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de Março de 2009,

às 08:00(oito) horas, Licitação na Modalidade Tomada de Preço, tipo “MENOR PREÇO”,

regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, objetivando ao fornecimento de

Pneus e Peças diversas, destinadas aos Veículos pertencentes a esta edilidade. Os interes-

sados poderão adquirir cópias do Edital e anexos e referente à tomada de Preço nº 003/2009,

na sede da Prefeitura, situada à Rua João Ferreira Alves, s/n – Centro – RIACHÃO DO

POÇO-PB, Cep. 58.348-000, no horário de 08:00 às 17:00 horas.

Riachão do Poço-PB, 02 de Março de 2009.

JOSÉ VALDO CORDEIRO LIMA

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do

dia 16 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,

para: Contratação de empresa para os serviços de telefonia com fornecimento de aparelhos

destinados as diversas secretarias desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamen-

to vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informa-

ções: no horário das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço

supracitado.

Cabedelo - PB, 03 de Março de 2009

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2009

OBJETO:  Construção de uma unidade escolar localizado no Bairro Vila Nova, neste

Município de Marizópolis, conforme especificações do anexo I.

Data de Abertura: 18 de Março de 2009, às 16:00 horas

Edital e Informações: Centro Administrativo Municipal de Marizópolis, situado à Rua

João Vicente de Almeida, S/Nº, Centro, Marizópolis – Paraíba.

Marizópolis (PB)., 02 de Março de 2009

ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

PRESIDENTE DA CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2009

A Prefeitura Municipal de Conde, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2009 DO TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição gêneros alimentícios, para atender

as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Quilombola,

PNAP, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Creches deste Município, no dia 16/

03/2009 às 14:00 horas, na sala de Licitação deste Órgão, situada na Rodovia PB 018, Km

05, s/n, Conde-PB.

O Edital e demais informações no endereço acima citado, no horário das 13:00 às

17:00 horas, até o dia 13/03/2009. Telefone: (0xx83) 3298-1040.

Conde(PB), 2 de março de 2009.

ROOSEVELT ARAÚJO DE OLIVEIRA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 10:30 horas do dia

17 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:

Aquisição de um trator agrícola, conforme anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento

vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 097. Informações:

no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 02 de Março de 2009

LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

Lula diz que Brasil será
o primeiro a sair da crise

O

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que o país foi o último a sentir os efeitos da crise mundial

Lula acredita que o Brasil vai se recuperar muito rápido da crise que está afetando a economia de vários países

Paula Laboissière
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva afirmou   ontem es-
tar convencido de que o país

entrou por último na crise financei-
ra internacional e de que sairá dela
antes de todos. Em seu programa
semanal Café com o Presidente, Lula
manifestou otimismo, mais uma
vez, em relação à recuperação da eco-
nomia brasileira por meio do que
considera “um mercado interno po-
tencial e extraordinário”.

Ao comentar os dados divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) so-
bre desemprego, o presidente ad-
mitiu que o mês de fevereiro “cer-
tamente” fechará com queda na
oferta de postos de trabalho. Mas

Economia deverá crescer menos em 2010
 Analistas de mercado esperam

menor crescimento da economia no
próximo ano. A informação consta do
boletim Focus, publicação semanal
do Banco Central (BC) elaborada com
base em projeções de analistas de
mercado para os principais indica-
dores da economia. De acordo com o
boletim, a estimativa para o cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços pro-

a previsão do governo, segundo
ele, é de que os números comecem
a melhorar já a partir deste mês.

“Nós prevíamos um primeiro tri-
mestre muito delicado por conta da
crise internacional. Mas, ao mesmo
tempo, todas as medidas que toma-
mos, seja a liberação de mais crédito
para financiar capital de giro, seja o
incentivo à construção civil, seja re-
passar mais dinheiro para o BNDES
[Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social], tudo isso tem
um processo de maturação que, na
minha opinião, começa a melhorar
agora, a partir de março.”

Lula lembrou a escassez de cré-
dito em todo o mundo e afirmou
que ainda quer negociar com o
Banco Central e com o Ministério
da Fazenda maior redução do spre-
ad bancário (diferença entre as ta-

xas que os bancos pagam ao cap-
tar dinheiro no mercado e o juro
que cobram nos empréstimos).

Para o presidente, estratégias
como a de ampliar os postos de tra-
balho por meio de obras do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento
(PAC), além do lançamento do pro-
grama habitacional que irá distri-
buir 1 milhão de casas populares
para pessoas com renda entre zero
e dez salários mínimos, “dinami-
zam” a economia brasileira.

“Volto a repetir aquela velha his-
tória da roda gigante: se as pessoas
consumirem adequadamente, se
comprarem aquilo que necessitam,
o comércio vai vender e vai enco-
mendar das fábricas, que vão pro-
duzir mais e, portanto, vamos ge-
rar os empregos necessários aqui
dentro do Brasil.”

duzidos no país, caiu de 3,60% para
3,50% em 2010. Para este ano, é man-
tida a projeção de 1,5% há duas se-
manas. A menor expectativa de cres-
cimento da economia se deve à crise
financeira internacional, que reduz a
atividade econômica no país.

Os analistas também diminuíram
a projeção para o crescimento da ati-
vidade industrial de 1,30% para 1,24%
neste ano, mas mantiveram a esti-

mativa de 4% para 2010.
A projeção para a relação entre PIB

e dívida líquida do setor público caiu
de 36,10% para 36% ao fim deste ano.
Quanto menor esse percentual, mai-
or é a confiança do investidor sobre a
capacidade de o país honrar os seus
compromissos. A estimativa do Ban-
co Central é fechar o ano com essa
relação em 35%. Em janeiro esse per-
centual ficou em 36,6%.
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Mesmo machucado,
Ronaldinho segue como
destaque na imprensa européia.
Desta vez, o meia do Milan não é
lembrado por seu desempenho
em campo, mas sim por sua
aparência, avaliada como uma

"Ronaldinho entre
jogadores mais
feios do mundo

TREZE LEVA VANTAGEMMarcos Lima
REPÓRTER

reze e Sousa iniciaram
ontem os trabalhos vi-
sando a primeira parti-

da decisiva do 1º turno do Cam-
peonato Paraibano da 1ª Divi-
são de 2009. As equipes vão se
enfrentar no próximo domingo,
dia 8, no estádio Marizão, em
Sousa. O segundo e último jogo
ocorrerá no dia 15, no estádio
Amigão, em Campina Grande.
O Treze eliminou o Campinen-
se e o Sousa o Nacional.

As duas equipes chegaram de
forma brilhante na final do 1º
turno do Estadual 2009. Das
nove partidas que disputou, o
Treze venceu quatro vezes,
empatou duas e perdeu três. Já
seu adversário (Sousa), tam-
bém venceu quatro vezes, per-
deu três e empatou duas.

Nos confrontos diretos, o Sou-
sa leva vantagem em cima do Tre-
ze, já que, em apenas uma parti-
da disputada entre ambos, no dia
18 de janeiro, na estreia do Parai-
bano, o "dinossauro" goleou o
Galo da Borborema por 4x0, no
estádio Marizão, em Sousa.

Para o compromisso do pró-
ximo domingo, quando aconte-
ce a primeira partida da final
do 1º turno, "cautela" é a pala-
vra principal dos treinadores
Reginaldo Sousa (Sousa) e Mar-
celo Villar (Treze). Os técnicos
definirão os times titulares
apenas momentos antes da
partida.

Reginaldo e Marcelo Villar,
no entanto, prometem traba-
lhar pesado os atletas para os
90 minutos iniciais da grande
decisão do turno. Do lado do
Sousa, vencer com uma boa di-
ferença o Treze é o objetivo de
todos, principalmente porque
o time estará jogando em seus
domínios. Já o Galo da Borbo-
rema promete deixar o Mari-
zão com três pontos e com o tí-
tulo praticamente assegurado.

A classificação do Sousa para
a final do primeiro turno ocor-
reu em cima do rival Nacional
de Patos. Depois de vencer em
casa por 1x0, empatou com o "ca-
nário do Sertão" em 1x1, no está-
dio José Cavalcante, em Patos.

 A Federação Paraibana de
Futebol anunciou ontem que a
abertura do segundo turno do
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Profissional da 1ª Divisão
será no próximo dia 18. Neste
dia ocorrerão três jogos. A pri-
meira rodada, no entanto, se
encerra no dia 19 com o jogo
entre Internacional x Campi-
nense Clube, no estádio Almei-
dão, em João Pessoa.

No dia 18 se enfrentam Es-

T Nos critérios de desempate o Galo leva a melhor sobre o Sousa para os dois jogos finais do primeiro turno

CAMPANHAS
#TREZE

Sousa  4x0 Treze

Treze 1x0 Esporte

Treze 1x0 Nacional

Internacional 2x0 Treze

Campinense 0x0 Treze

Treze 1x1 Botafogo

Treze 2x0 Queimadense

Treze 2x0 Campinense

Campinense 2x1 Treze

#SOUSA
Sousa 4x0 Treze

Nacional 2x0 Sousa

Sousa 2x1 Campinense

Botafogo 3x1 Sousa

Sousa 3x2 Internacional

Queimadense 1x1 Sousa

Esporte 2x1 Sousa

Sousa 1x0 Nacional

Nacional 1x1 Sousa

Segundo turno
do Paraibano
vai começar no
próximo dia 18

Nos anos anteriores, Treze e Sousa tem feito jogos decisivos como no ano passado quando o time de Campina Grande levou a melhor sobre o adversário

porte x Queimadense, no está-
dio José Cavalcante, em Patos;
Botafogo x Nacional de Patos,
no Almeidão, em João Pessoa,
e; Treze x Sousa, no Amigão, em
Campina Grande.

Os oito times que participam
das disputas do Estadual 2009

O Esporte vai estreiar em casa
enquanto o Nacional joga em
João Pessoa contra o Botafogo

prometem um segundo turno
muito mais movimentado e dis-
putado dentro das quatro linhas.
Botafogo, Campinense, Treze,
Nacional de Patos, Sousa, Espor-
te, Internacional e Queimaden-
se continuam reforçando seus
elencos.

As equipes teem até o próxi-
mo dia 16 para inscrever no-
vos jogadores, já que, depois
desta data, não será mais pos-
sível, um vez que o regulamen-
to da competição estabelece que
a inscrição de novos atletas de-
verá ser feita até 48 horas an-
tes da realização do primeiro
jogo do segundo turno. O time
vencedor do segundo turno
fará a final do campeonato com
o campeão do primeiro turno.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS



PENSAMENTO NA
COPA DO BRASIL

Campinense esquece eliminação no Paraibano e
foca jogo decisivo contra o Misto no estádio Amigão

das dez mais feias do mundo em
uma lista do jornal inglês The Sun.
Para o tablóide, Ronaldinho
merece integrar a lista por causa de
seu "visual único e sorriso
constante". O meia, quarto
colocado, é o único brasileiro
presente na pesquisa, que inclui
também jogadores de Inglaterra,
Croácia e Holanda. Um deles, o
atacante Dirk Kuyt (3º), do
Liverpool, defende a Holanda.

Os atacantes Edmundo
(Sousa), seis gols, e Nonato
(Treze), cinco gols, passaram em
branco no fim de semana, mas
estarão frente na decisão do
primeiro turno do Campeonato
Paraibano a partir de domingo.

"Artilheiros vão
estar frente a
frente na final

D

A maioria da torcida do Grêmio
quer derrubar Celso Roth. É o que
mostram as manifestações dos
torcedores em programas de rádio
e a opinião deles em fóruns na
internet. Os gremistas ficaram
insatisfeitos com as declarações

"Torcida quer a
saída de Roth
no Grêmio

Os “favoritos” não emplacaram
nas semifinais como no ano pas-
sado e novamente Treze e Sousa
vão decidir o primeiro turno em
dois jogos nos dias 8 e 15 deste mês
em Sousa e Campina Grande, res-
pectivamente. No Amigão, o Cam-
pinense venceu, mas não levou. Vi
algums momentos pela televisão
e a classificação fez jus a quem teve
mais competência e soube jogar pelo regulamento diante
do adversário que, mesmo vencendo, não mostrou porque
chegou às semifinais. Aliás, o rubro-negro não fez uma
partida neste campeonato que passasse confiança ao seu
torcedor e o planejamento feito não está funcionando. Al-
guma coisa está errada e se uma providência urgente não
for tomada vem mais decepção por aí.

A propósito não custa lembrar que em 2006, pela Copa
do Brasil,  o Galo foi eliminado pelo Cene jogando no Al-
meidão - tinha perdido o mando de campo por conta da-
quele jogo memorável contra o Fluminense, no Amigão,
em 2005 - por 3 a 1. Agora, a Raposa atua em casa diante do
Misto e com a obrigação de vencer, afinal o adversário não
tem tradição alguma no futebol barsileiro.

Se bem que um empate sem gols serve pelo fato de ter
empatado lá em Mato Grosso do Sul. O elenco tem nomes
de jogadores de qualidade, mas em campo os jogadores do
rubro-negro parece que desaprenderam.

Quanto ao Treze parece que reencontrou o seu melhor
caminho na competição. Vai ter a oportunidade de fazer a
final em Campina Grande, no próximo dia 15, porque fez
melhor campanha que seu adversário. Em 2008 as duas
equipes decidiram também o título, mas no estádio Mari-
zão e deu Galo.

Quanto ao Sousa, o time mostrou mais competência nos
dois jogos diante do Nacional e chega á final com méritos
depois de alguns jogos ruins na etapa de classificação con-
tra Queimadense e Esporte. Muitos apostavam na classifi-
cação do nacional devido a melhor campanha, porém o
futebol é gostoso por essas nuanças e andanças.

O presidente Aldeones Abrantes está radiante de alegria e
já prevê jogos duríssimos contra o Treze na certeza de que-
brar o favoritismo do Galo, não alcançado no ano passado.

O Nacional volta-se agora, a exemplo do Campinense,
para a Copa do Brasil. Na quinta-feira (5), o time paraiba-
no se exibe no Maracanã, diante do Fluminense que no pri-
meiro jogo, em João Pessoa, saiu vitorioso por 1 a 0. É dificíl
alcançar a classificação. No entanto, não custa nada torcer
pelo nosso representante.

Repete-se a final de 2008

Sousa e Treze
decidiram

também o título
no ano passado e

o Galo levou a
melhor na disputa

...

...

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Geraldo Varela É EDITOR DE ESPORTES

Marcos Lima
REPÓRTER

epois de perder a vaga
na final do 1º turno do
Campeonato Paraiba-

no da 1ª Divisão, temporada
2009, para o arqui-rival Treze
Futebol Clube, mesmo vencen-
do, no último domingo, o ad-
versário por 2x1, o Campinen-
se voltou às atividades na tar-
de de ontem, visando o jogo de
volta pela Copa do Brasil.

A raposa vai enfrentar na
quarta-feira (4), às 20h30, no es-
tádio Amigão, em Campina
Grande, o time do Misto-MS.
No primeiro jogo, no dia 16 de
fevereiro, no Mato Grosso do
Sul, as duas equipes empata-
ram em 1x1, resultado este que
foi considerado como uma der-
rota para os donos da casa. O
Misto-MS prometeu à sua tor-
cida a classificação à próxima
fase, em pleno estádio inimigo.

A perca da vaga na final do 1º
turno do Estadual 2009 por
apenas um gol, já que precisa-
va vencer o Treze por dois gols
de diferença já é coisa do pas-
sado para os comandados do
treinador Freitas Nascimento.
O técnico, na apresentação do
time às 15h30 de ontem, voltou
a pedir aos jogadores uma maior
atenção no setor defensivo.

O treinador quer evitar sur-
presas de última hora na parti-
da contra o Misto, já que vale
vaga à segunda fase da Copa do
Brasil. Freitas Nascimento, por
sua vez, pretende fazer algumas
modificações para este jogo, prin-
cipalmente no setor defensivo. Ele
não adiantou as modificações.
Quanto ao Misto-MS, o time de-
verá desembarcar nesta terça-
feira (3) em solo paraibano. A
equipe fará um reconhecimento
do estádio e treino recreativo.

do treinador durante a semana,
minimizando a importância do
Gre-Nal, e perderam de vez a
paciência com a derrota no
clássico. A escalação não foi
engolida pela torcida. Após a boa
atuação com o 3-5-2 no empate
por 0 a 0 contra o Universidad do
Chile, o treinador decidiu retirar
um atacante (Jonas) e colocar um
volante (Diogo) no duelo com o
Inter. Na prática, retrancou o time.

O "canário do sertão", outro
representante da Paraíba na
Copa do Brasil deste ano, deixa
o estado amanhã (quarta-feira,
dia 4), com destino ao Rio de
Janeiro. O Nacional de Patos vai
enfrentar na quinta-feira (5), no
estádio do Maracanã, o Flumi-
nense, jogo este antecipado das
20h30 para as 19h30, com ob-
jetivo de atender a grade de
programação do Canal Sportv.

No dia 18 de fevereiro, o Na-
cional de Patos perdeu para o
Fluminense por 1x0, no estádio
Almeidão, em João Pessoa, gol
assinalado por Everton Silva.
Para prosseguir na Copa do
Brasil, o time paraibano preci-
sava vencer o time carioca por

dois gols de diferença. Caso
derrote por 1x0, a decisão da
vaga sairá nas cobranças de
pênaltis.

A Copa do Brasil, criada pelo
presidente da CBF, Ricardo Tei-
xeira, em 1989, chega em 2009 à
sua 21ª edição, com 64 clubes de
todo o país - representantes das
27 Federações - em busca do tí-
tulo e do direito de participar
da Copa Libertadores da Amé-
rica de 2010. Desses 64 clubes,
54 são oriundos dos campeona-
tos estaduais ou torneios seleti-
vos e 10, do Ranking da CBF,
atualizado em dezembro pas-
sado. A  decisão acontecerá nos
dias 17 de junho e 1 de julho.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Fora das finais, o Nacional
joga contra o Flu na quinta

Freitas, com o supervisor Dorgival, preocupado com a má fase do time
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DERROTA
NÃO ABALA
SÃO PAULO

epois de sofrer a sua se-
gunda derrota no ano
- 1 a 0 para o Santos no

domingo -, o São Paulo já co-
meça a se concentrar na Copa
Libertadores. Hoje a delega-
ção tricolor viaja para a Co-
lômbia onde enfrenta, dois
dias depois, o América de Cali,
pelo grupo 4.

Os atletas e o técnico Mu-
ricy Ramalho asseguram que
o revés na Vila Belmiro não
terá interferência na partida
válida pelo torneio conti-
nental. "A gente não pode
comparar o Santos, com todo
respeito, com a Libertado-
res. Temos aqui vários joga-
dores acostumados a jogar
uma competição atrás da
outra e damos conta do re-
cado. Estamos conscientes
do que vamos enfrentar na
Colômbia", opinou o zaguei-
ro André Dias.

Na estreia pela competição
internacional, o São Paulo
empatou em casa com o Inde-
pendiente de Medellín por 1 a
1, no dia 18 de fevereiro. O
Defensor Sporting, do Uru-
guai, lidera a chave com qua-
tro pontos, e o time brasileiro
é o terceiro com um.

No clássico paulista, Muri-
cy poupou apenas um titular,
o zagueiro Miranda. Borges
cumpriu suspensão, e Zé Luís
entrou no segundo tempo. Os
demais foram a campo, e o
treinador afirma que todos
estão bem fisicamente.

Ele adotou estratégia dife-
rente em relação ao clássico
contra o Corinthians, do dia
15, quando escalou um time
formado em sua grande maio-
ria por reservas. Isso porque
três dias depois o São Paulo
enfrentaria o Independiente.

"Dessa vez temos um dia a
mais de descanso, porque o
jogo será só na quinta. Além

disso, já estamos em melho-
res condições físicas, tanto
que corremos muito mais do
que no jogo contra o Corin-
thians", argumentou.

Já o capitão Rogério Ceni vê o
compromisso em Cali com pre-
ocupação. Como a equipe pau-
lista empatou em casa, terá que
buscar pontos nos dois com-
promissos fora. A partida con-
tra o América acontece na últi-
ma quinta-feira, às 23h30 (ho-
rário de Brasília), e no dia 18 o
adversário será o Defensor, em
Montevidéu.

Os jogadores se reapresen-
tam na tarde desta segunda-
feira no CCT da Barra Funda
para um trabalho de recupe-
ração muscular. Hoje ocorre a
viagem de cerca de seis horas
para a Colômbia.

CORINTHIANS
O técnico Mano Menezes

evitou ao máximo comentar
o ato de indisciplina de Ronal-
do, principal estrela do elen-
co do Corinthians. Mas no úl-
timo domingo, após o empate
por 1 a 1 com o Marília, no in-
terior paulista, o comandan-
te alvinegro falou sobre o ocor-
rido e salientou que o craque
sabe a dimensão do seu erro.

- Trato essas coisas com pro-
fissionalismo. Sabíamos que
teríamos um ano atípico aqui
no Corinthians. O Ronaldo
sabe que cometeu um erro e
também que tudo foi tratado
como seria com qualquer ou-
tro jogador - disse Mano Me-
nezes.

A decisão da diretoria dian-
te do caso foi punir o Fenôme-
no com uma multa, muito
embora relatos das garotas de
programa que estiveram com
o jogador apontam para a pre-
sença de dirigentes na casa
noturna em que aconteceu a
festa.

D

Pelé diz que foi melhor que Maradona

Técnico Muricy Ramalho acredita que resultado
negativo não vai influir na atuação da equipe pela
Taça Libertadores contra o América na Colômbia

André Dias combate Molina na derrota do São Paulo para o time santista por 1 a 0 no domingo passado

 Desde outubro de 2008, Pelé
pode pagar meiaentrada no ci-
nema e pegar ônibus de graça.
Em entrevista à revista Veja, o
aposentado pelo INSS disse que
recusou uma oferta do presi-
dente Marcelo Teixeira para
trabalhar no Santos, prometeu
fazer uma visita a Barack Oba-
ma, presidente dos Estados
Unidos, e reiterou sua superio-
ridade sobre o argentino Diego
Maradona.

"Eu me aposentei como atleta
profissional no ano passado.
Desde outubro, recebo quase R$
3 mil do INSS", declarou Pelé em
entrevista à publicação. Questio-
nado sobre sua situação financei-
ra, ele disse que os netos não pre-
cisarão trabalhar se forem capa-
zes de administrar sua fortuna.
"Mas não fiquei rico com o fute-
bol como os jogadores de hoje.
Ganhei dinheiro com palestras e
publicidade depois que parei de
jogar", explicou.

Pelé contou que constante-
mente recebe propostas para
ser político ou técnico de fute-
bol. Recentemente, ele recusou
uma oferta de R$ 1 milhão por
mês para trabalhar no Santos,
seu time de coração. "Disse a ele
(Marcelo Teixeira) que a minha
reputação e a minha tranquili-
dade valem mais que isso: não
têm preço. O Edson não faria
isso com o Pelé. Além disso, nem
sempre o grande jogador é bom
técnico", afirmou.

Em entrevista à Veja, Pelé se

disse querido nos Estados Uni-
dos e contou que a embaixada
norte-americana entrou em
contato para chamá-lo para a
posse do presidente Barack
Obama. O ex-jogador do San-
tos e da Seleção Brasileira re-
cusou o convite em função de
compromissos publicitários,
mas prometeu visitar o novo
chefe de estado em breve.

Para completar, Pelé não dei-
xou de falar sobre a eterna po-
lêmica que domina a relação
entre brasileiros e argentinos
no campo futebolístico. "Todo
mundo sabe que o Pelé foi me-
lhor que Maradona: cabecea-
va melhor, chutava com as
duas pernas... Maradona só
chutava com a esquerda. Foi
um grande jogador que, infe-
lizmente, se envolveu com
drogas. Mesmo assim, os ar-
gentinos ainda falam que ele foi
o melhor".
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Ex-jogador se aposentou pelo
INSS em outubro de 2008
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NEY QUER MAIS TÍTULOS

 Depois de 11 dias apenas treinando, a
maioria deles integralmente, o Vasco vê
cada vez mais próxima a estreia na Taça
Rio, o segundo turno do Campeonato
Carioca. Em situações normais, toda es-
treia é aguardada com ansiedade, já na
situação do Gigante da Colina, seis dias
podem parecer meia dúzia de anos. Isso
pela forma como o time foi eliminado na
Taça Guanabara, no tapetão, depois de
ter feito uma bela campanha. Apesar de
negar que este fato influencie em algo, o
meia Carlos Alberto espera que depois
de tanto esforço, venha a bonança.

"Vamos mostrar toda a nossa força
nesse segundo turno. Não pelas coisas
negativas que aconteceram com a gente,
mas sim pela vontade e disposição que
estamos tendo para trabalhar. Treina-
mos bastante esses dias e agora vamos
para o jogo", disse o capitão cruzmalti-
no, que sentiu dores na panturrilha es-
querda, no jogo-treino contra o CFZ, mas
não preocupa para a partida com o Fri-
burguense, domingo, dia 8, às 16h, em
São Januário.

Botafogo conquistou o título da
Taça GB, no domingo (1), ven-
cendo o Resende por 3 a 0.

Numa partida que mostrou a força do
Alvinegro sobre o adversário, conside-
rado a zebra do campeonato, ficou clara
a superioridade do Bota. Para o técnico
Ney Franco, o resultado é fruto de um
trabalho longo.

"Nosso trabalho foi difícil desde o ano
passado. Tivemos de montar todo o elen-
co. Montamos um time competitivo e acho
que essa equipe vai ganhar mais coisas
nesta temporada", diz Ney Franco, com-
plementando que essa conquista é impor-
tante para dar moral à equipe, que come-
çou a pré-temporada desacreditada.

"Esse título é bom para a autoestima
do grupo, que é novo e tem muito a cres-
cer. Iniciamos o ano com a elenco enxuto
e algumas contratações ainda estão por
vir, como o Renato (meia, ex-Atlético-
MG, Corinthians e Vasco), que ainda não
estreou", afirma o treinador.

Para Ney Franco, a vitória era real-
mente necessária, porque o time entrou
como favorito ao título. O técnico ainda
destaca a boa atuação da equipe, o que
tornou a conquista da Taça GB incon-
testável e mais do que justa.

"Entrar em campo para enfrentar o
Resende em uma final aumenta a res-
ponsabilidade, porque éramos favoritos.
Não poderíamos pensar em outra coisa,
senão o título. Todos foram bem coleti-
vamente e alguns sobressaíram indivi-
dualmente. Fizemos um ótimo jogo", fi-
naliza.

O título da Taça Guanabara conquis-
tado pelo Botafogo, não foi um alívio so-
mente para os torcedores, que estavam
ansiosos depois das várias 'escapadas',
mas também para um jogador remanes-
cente de um grupo de dois anos atrás:
Leandro Guerreiro. O volante, que guar-
da momentos bons e, ao mesmo tempo,
ruins no Alvinegro, encara a conquista
como um presente muito especial.

"Para mim, esse título tem mesmo um
sabor especial. Sou remanescente de um
grupo que sofreu muito em duas tempo-
radas. Esse é apenas um primeiro passo,
pois devemos trabalhar ainda mais",
revela Leandro Guerreiro.

Mas quem pensa que com o título da
Taça GB, que coloca o Bota na decisão do
Campeonato Carioca, o time vai se con-
formar e relaxar na Taça Rio, está enga-
nado. Pelo menos é o que o volante ga-
rante. Lutar pelo título antecipado será
fundamental para a equipe.

"Foi muito legal essa conquista. Mas a
gente não pode se conformar não. Temos
de manter o foco e lutar para conseguir
o título do Campeonato Estadual logo.
Se pudermos evitar a final será ótimo",
finaliza.

Ciente de que essa semana será de ex-
trema importância para dar retoques
finais no time, o técnico Dorival Júnior
promete dar mais atenção aos aspectos
tático e técnico, já que nos dias anterio-
res o físico foi o mais exigido.

"Já trabalhamos bem o condiciona-
mento físico. Agora é hora de dar uma
lapidada nas partes técnica e tática.
Acredito que a Taça Rio será mais equili-
brada do que a Taça Guanabara. Com

certeza, quem quiser chegar às semifi-
nais, terá que jogar muito mais do que
fez até o momento", opinou o treinador
que, logo após a goleada sobre o CFZ,
garantiu não ter se empolgado com o
placar elástico de 9 a 1.

"Se tivésemos perdido o jogo, mas de-
monstrado a movimentação que tivemos,
eu teria gostado do mesmo jeito", afirma.

FLAMENGO
Barrado por Cuca no novo Flamengo,

Marcelinho Paraíba pode ficar fora da
estreia do time na Copa do Brasil, nesta
quarta-feira, contra o Ivinhema (MS), em
Campo Grande. Liberado pelo treinador
para resolver problemas particulares, o
meia sequer participou da atividade rea-
lizada nesta segunda, na Gávea, e é dúvi-
da na delegação que segue para o Mato
Grosso do Sul nesta noite.

Não é novidade para ninguém a insa-
tisfação de Marcelinho Paraíba com a
crise financeira que toma conta do Fla-
mengo em 2009.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O Técnico relembra as dificuldades do início da temporada na montagem da equipe e diz que a conquista
da Taça Guanabara vai dar ainda mais moral ao elenco que iniciou a pré-temporada bem desacreditado

Vasco da Gama ansioso para estrear na Taça Rio

BOTAFOGO:

Ney Franco, no detalhe, vibra com a sua primeira conquista muito festejada pelos jogadores após a vitória de 3 a 0 sobre o Resende

Vasco e Flamengo agora vão lutar pelo
título da Taça para decidir com o Botafogo



Capital terá ‘Noites
de Ópera em Tambaú’
A temporada 2009 do projeto ‘Noites de Ópera em Tambaú’
começa na quinta-feira (5), às 19h, na Sala de Cinema do
Zarinha Centro de Cultura, na Av. Nego, em Tambaú, na
Capital. Na ocasião será apresentado o filme ‘Mozart na
Turquia: O Rapto do Seralho’. Este filme constitui uma
excelente iniciação à ópera, pois entremeia à obra na íntegra,
um ‘making-off’ e comentários que ilustram judiciosamente
a dimensão e problemática da obra, tanto no plano
musical quanto dramático. Nesta ‘ópera-buffa’ de 1782,
tipicamente iluminista, Mozart confronta as diferenças
morais e culturais Oriente/Ocidente. A programação
completa de 2009 pode ser conferida no site do centro:
http://www.zarinha.com.br/?p=ver_noticia&id=319 .

É possível
descobrir mais
sobre uma
pessoa numa
hora de
brincadeira."

Platão,
FILÓSOFO
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Marcos Arakaki abre
temporada da OSPB
Maestro titular vai reger primeiro concerto da Orquestra

Sinfônica da Paraíba dia 26 de março. 19

" Zarinha Centro de
Cultura oferece cursos
ZCC lança série de cursos livre destinados ao público

em geral. 23

x

Zodíaco abre março com
o axé da Bereguedê
A Bereguedê será a atração do Dancing Bar Zodíaco desta
primeira quinta-feira do mês de março, dia 5. O grupo,
que recentemente fez muito sucesso no carnaval da Bahia,
toca o melhor do axé music e costuma agradar o público
jovem e adulto. Os ingressos custam R$ 15,00.

x
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Novos artistas
visuais

A jornalista Nara Rocha se coloca
entre os novos nomes que surgem
no campo das artes visuais no
estado. Ela expõe na Aliança
Francesa seu olhar sobre a
população da Ásia

A
Calina Bispo
REPÓRTER

Aliança Francesa em João Pessoa está
iniciando sua programação de even-
tos culturais do ano de 2009, com a

instalação de um projeto de fomento a novos
e inéditos artistas visuais da cidade.

Quem abre o programa é a jornalista e fotó-
grafa paraibana Nara Rocha. Ela apresenta,
nesta terça-feira (3), a partir das 19h30, na
Aliança Francesa da Capital, a exposição in-
dividual ‘Indochina’, a primeira de sua traje-
tória fotográfica. A mostra reúne 20 fotogra-
fias, dimensões de 30 x 40 cm, onde a autora
aborda a população do Vietnã, Laos, Cambo-
ja e parte da Tailândia.

“Realizaremos diversas exposições no
campo das artes plásticas, fotografia, arte
digital, instalação, etc. A intenção é divulgar

“

artistas de João Pessoa e de outras regiões da
Paraíba, com menos de 35 anos de idade, que
nunca realizaram uma exposição individu-
al”, diz Mikael de la Fuente, diretor da Alian-
ça Franco-Brasileira de João Pessoa - Campi-
na Grande.

“Nosso objetivo é apoiar sua carreira nas-
cente, mostrar ao público da Paraíba sua cri-
atividade e o potencial desses artistas, valori-
zando assim a cultura local. Com isso coloca-
mos em perspectiva as culturas francesas e
brasileiras para um melhor conhecimento
mútuo”, enfatiza la Fuente.

Segundo la Fuente, uma curadoria foi forma-
da por personalidades do mundo da cultura que
selecionou seis jovens artistas para o ano de 2009.
“Também estaremos abrigando um artista re-
conhecido pela sua contribuição às artes plásti-
cas, numa espécie de homenagem”, diz.

La Fuente diz ainda que o programa cultural
da instituição também contemplará outros
segmentos artísticos, a exemplo do ciclo de ci-
nema – prevista para 29 de março a primeira
sessão, e dos eventos oficiais do ano da França
no Brasil que tem início no dia 13 de março.

INDOCHINA
Com uma máquina fotográfica nas mãos e

uma mochila nas costas, Nara Rocha, de ape-
nas 28 anos de idade, natural de João Pessoa,
percorreu diversos vilarejos asiáticos, desco-
brindo a ‘cara’ da gente que tem formas tão
diferentes e distantes de viver a vida.

“Nara inventariou rostos, expressões,
gestos e movimentos reveladores de

um mundo de hábitos milenares,
mas em lenta e perene transforma-
ção”, apresenta Betrand Lira, pro-
fessor doutor do Departamento
de Comunicação Social da Univer-
sidade Federal da Paraíba.
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O Ano da França no Brasil
O diretor da Aliança Francesa antecipa com exclusivida-
de para a reportagem de A União a programação do
primeiro evento oficial do ano da França no Brasil.
“Estaremos abrindo as comemorações com uma
proposta contemporânea de poesia urbana (Slam).
Para isso, traremos à João Pessoa uma das maiores
expressões da contemporaneidade do gênero na
França, a ‘slameuse’ Delphine II”, acrescenta La Fuente.
Essa programação será no dia 13 de março, na
Estação Cabo Branco, a partir das 17h30, com entrada
gratuita.

O Slam
É um tipo de arte de expressão popular. O Slam é
comparado aos “repentistas”, pela sua mistura entre
poesia declamada e muito ritmada. As apresentações
de SLAM são como desafios entre os participantes,
mas, ao contrário do “repente”, raramente são
improvisadas e os participantes recitam textos
próprios previamente escritos.

SAIBA MAIS#

A exposição tem como tema as paisagens, a
vida, a cultura e as diferentes etnias dos povos
que habitam esses países que, juntos, formam a
chamada “Indochina”, uma região do Sudeste
asiático, que inclui Vietnã, Laos, Camboja e parte
da Tailândia. Localizada entre o Leste da Índia e
o Sul da China, foi, durante anos, fortemente
influenciada pela cultura de ambos os países.

“Ao expor esse universo, através da foto-
grafia, quero divulgar uma cultura tão fasci-
nante quanto desconhecida, proporcionando
às pessoas uma nova experiência através de
um meio capaz de ultrapassar as fronteiras
geográficas”, argumenta Nara, que decidiu
unir a paixão que tinha por explorar novos
mundos e suas diferentes etnias com um meio
de comunicação capaz de ultrapassar qual-
quer barreira cultural e geográfica: a imagem.

Nascida em João Pessoa, 28 anos, Nara Rocha
é formada em jornalismo pela Universidade Fe-
deral da Paraíba e tem especialização em antro-
pologia visual pela Universidade de Goldsmiths
em Londres. Ela conta que descobriu a fotografia
há uns dois anos e que já fez outros ensaios, mas
sempre tendo as diferentes etnias do mundo e
cotidiano delas como foco principal.

“João Pessoa é meu porto-seguro, quando
sinto saudades de casa é pra cá que eu volto.
Mas como estou sempre viajando e ex-
plorando novos mundos não sei bem
onde vivo”, confessa a “mochileira”
que já rodou o mundo registran-
do-o na retina e com sua câmera
digital Nikon D50.

SERVIÇO
O que: Exposição fotográfica

“Indochina”

Onde: Hall da Aliança

Francesa, Av. Bento da Gama,

396 Torre

Quando: de 3 de março a 6

de abril

Hora: 19h30

#

Nara  percorreu  vários
vilarejos asiáticos,

descobrindo a ‘cara’ de
uma população de

cultura tão diversificada
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Entrevistando
Chico Xavier

Tributo ao erudito

Embora sediada no
Rio, a série organiza,
neste mês, concertos
com a mesma
temática em São
Paulo, no Norte e no
Nordeste do país

BRASILEIRO

m 2009, no mesmo ano
em que lembramos o
cinquentenário da mor-

te de nosso compositor maior,
Heitor Villa-Lobos, o país se
curva diante de seu gênio para
comemorar, no dia de seu nas-
cimento, 5 de março – pela pri-
meira vez em nível nacional –
o Dia da Música Clássica. A sé-
rie Música no Museu dedica a
programação de março à sua
obra multifacetada, porém fir-
memente arraigada em suas
origens brasileiras. Serão 48
concertos em que parte da im-
pressionante produção de Vi-
lla-Lobos (mais de mil obras)
poderá ser apreciada em pro-
gramas executados por intér-
pretes de talento (e conheci-
mento de causa).

Embora sediada no Rio, a sé-
rie organiza, neste mês, concer-
tos com a mesma temática em
São Paulo, no Norte e no Nor-
deste do país. Em Maceió, São
Luís e Belém, o eclético e refina-
do Quarteto Colonial interpre-
ta modinhas de Villa-Lobos.
Em Salvador e Aracaju, apre-
senta-se o duo de violino e pia-

Faz de conta que estou diante de Chi-
co Xavier, para um ligeiro bate-papo,
enquanto ele repousa um pouco do
exaustivo trabalho da psicografia.

Portanto, leitor, ouça a nossa entrevista
imaginária com o maior médium de to-
dos os tempos. E eis a primeira pergunta:

Cronista: Chico, quem mais sofre nes-
te mundo?

Médium: “Quem mais sofre neste
mundo é quem tem mais tempo para si
mesmo”.

Cronista: Qual a questão mais aflitiva
para o espírito?

Médium: “É a da consciência do tem-
po perdido.”

Cronista: Devemos sempre dizer a ver-
dade, doa em quem doer?

Médium: “A verdade que fere é pior do
que a mentira que consola”.

Cronista: Você já ofendeu alguém?
Médium: “Graças a Deus, não me lem-

bro de ter revidado a menor ofensa às
inúmeras que sofri, certamente objetivan-
do, todas elas, o meu aprendizado e não
me recordo que tenha, conscientemente,
magoado a quem quer que fosse”.

Cronista: Que acha dos jovens drogados?
Médium: “Muitos jovens drogados são

filhos de pais excessivamente liberais”.

Cronista: E que acha do casamento?
Médium: “Sem espírito de tolerância

casamento algum vai adiante”.
Cronista – Defina o que é mediunidade.
Médium: “Mediunidade é só contato

com os espíritos”.
Cronista: Quando alguém o ofende,

como você se sente?
Médium: “Fico triste quando alguém

me ofende, mas com certeza ficaria mais
triste se fosse eu o agressor.”

Cronista: Que diz da atividade no
bem?

Médium: “Nenhuma atividade no
bem é insignificante... As mais altas ár-
vores são oriundas de minúsculas se-
mentes. ”

Cronista – Sua opinião sobre o Brasil.
Médium: “O Brasil é um país jovem.

Muito temos que aprender. O essencial é
que evitemos as experiências negativas

dos outros paises.”
Cronista – Você se sente um homem

feliz?
Médium: “Eu vivo muito alegre, muito

feliz, trabalho, tenho sempre muita gen-
te em volta de mim. Muita, muita gente
na minha vida e é disso que eu gosto.

Cronista – E que dizer do fenômeno da
vida e da morte?

Médium: “Quanto a este fenômeno,
devo dizer que me vejo, simbolicamen-
te, na condição de um lagarto que con-
seguisse viver, durante longo tempo, e
que, por isso, enxergou muitos lagar-
tos-companheiros se cadaverizarem
na forma de casulos aparentemente
secos e imóveis, a se transformarem,
logo após, em borboletas que vencem
alturas, surpreendendo-se com o belo
fenômeno, sem possibilidades de expli-
cá-lo”.

Carlos
Romero
caromero@globo.com

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE
AOS FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA

no Jerzy Milewsky & Aleida
Scheitzer. Villa será ouvido em
Manaus pelo trio formado pelo
saxofonista Mauro Senise, pelo
violoncelista Márcio Mallard e
pelo pianista Gabriel Geszti em
concerto no Teatro Amazonas
no dia 5 de abril.

No Rio, a festa já começou no

MAM (11h30), com a pianista
Késia Decoté interpretando a
Suíte floral de Villa-Lobos, den-
tre obras de compositores fran-
ceses que influenciaram a sua
produção musical, como De-
bussy e Ravel. Amanhã, na Bi-
blioteca Nacional (12h30), acon-
tece o primeiro concerto de ar-
tistas da Cia. Versátil de Músi-
ca, responsável pela curadoria
da programação. O violonista
Fábio Nin toca a célebre Suíte
popular brasileira, além de
vários de seus estudos e prelú-
dios para violão.

No Museu do Primeiro Rei-
nado, na terça (12h30), Rubi-
nho Bastos (piano) e Charles
Kocerginskis (clarineta e sax)
fazem um programa focado na
música brasileira contendo
composições próprias. Na quar-
ta, no mesmo museu (12h30), o
Duo Solaris retorna à série. A
PianOrquestra se apresenta na
quinta, no CCBB (12h30). Na
sexta, o Centro Cultural Light
recebe, às 12h30, a Camerata de
Violões do Conservatório Bra-
sileiro de Música e, no sábado,
Villa e música contemporânea
brasileira com a soprano Dori-
ana Mendes e o violonista Mar-
co Lima (Parque das Ruínas,
11h30).

Complementando a programa-
ção de concertos, ministro o curso
Villa-Lobos: o homem, o artista e
sua obra, dividido em três pales-
tras ilustradas com DVD, às quin-
tas, no Forte de Copacabana (18h),
começando dia 12.

Villa Lobos
aprendeu a tocar
violão aos 12
anos e deixou um
legado de mais de
mil obras

Villa-Lobos terá seu nome e
obra lembrados em todo o país
pelo cinquentenário da morte

E
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Cultura no
vermelho

A preguiça mental obrigará as
pessoas a uma quietude doentia
e a um comodismo letárgico...

A

A Orquestra Sinfônica da
Paraíba (OSPB) retoma as suas
atividades artísticas agora em
março, no dia 26, com
concerto sob regência do
maestro titular Marcos Arakaki

Passei um tempo sem frequentar a Li-
vraria do Luiz, ali da Galeria Augusto
dos Anjos (Praça 1817). Num belo dia
resolvi, quando passava pelo centro,
procurar algo de novo para ler. Lógico, e
também para rever velhos amigos. Pois
bem. Displicentemente abri a porta pela
qual eu estava habituado a entrar. Quan-
do levantei a vista me deparei com mu-
lheres dando escovas no cabelo, outras

cortando as belas madeixas, e mais al-
gumas embelezando as unhas. Estranhei
aquilo, mas sem fazer perguntas e dan-
do meia-volta, fechei a porta rapida-
mente meio que desapontado. Andei
mais um pouco e decidi abrir a outra
porta do estabelecimento vizinho. A
mesma cena. Cheguei a pensar que fosse
um “replay” da cena anterior. Não era.

Na terceira tentativa é que encontrei
seu Luiz (falecido recentemente), figura-
síntese da vida literária de João Pessoa,
sentado num canto da livraria. E aí eu
não poderia deixar de registrar minha
curiosidade sobre o porquê de tantas
mudanças. E ele, com a tranquilidade de
monge que lhe era peculiar, me respon-
dera que o comércio de livros estava fra-
co e que precisara diversificar os negócios
para poder sobreviver. Entendi a lógica
de seu Luiz. Livro já não era um artigo
bom pra comércio. Os tempos muda-
ram. A preguiça mental obrigara as pes-

soas a uma quietude doentia e a um co-
modismo letárgico. Para ele (e para mim)
isso significava um retrocesso psicoló-
gico: Será que estávamos retroagindo aos
nossos estágios mais primitivos? Talvez
não, mas observamos, nos dias atuais,
uma grave tendência das pessoas para
a autodestruição intelectual. O que sig-
nifica isso? Que existe uma indisposição
coletiva pela busca por novos conheci-
mentos, o que se configura em “analfa-
betismo por antisofia” (antisofia é um
vocábulo que, creio eu, só exista neste
texto, e pode ser entendido como “con-
trário ao conhecimento”).

Para se entender essa coisa toda basta
fazermos a seguinte matemática para se

chegar a um veredicto acerca do que foi
dito acima. O brasileiro faz a seguinte
conta: bem, se um livro vale R$ 25 reais,
quantas cervejas eu deixarei de tomar
se o comprar? Feitas as contas, concluiu
que poderia se privar de algo próximo
de dez cervejas se cometesse tal boba-
gem. Assim, o botequim agradece a pre-
ferência, enquanto a razão perde mais
um “round” na sua luta contra a “igno-
rância festiva”. Será este o ocaso de toda
uma história de evolução mental e psi-
cológica desenvolvida ao longo de mi-
lhares de anos? Tal “paralisia intelectual”
decorre, também, de “desvios focais” aos
quais estamos sujeitos no cotidiano. Eles
causam “esvaziamentos mentais”, os
quais resultam na incapacitação do ra-
ciocínio e no “desmanche” do nosso po-
der de realização no campo sóciocultu-
ral, psicológico e intelectual.

Seu Luiz tinha razão: nossa cultura
está no “vermelho”.

Orquestra Sinfônica da Paraí-
ba (OSPB) retorna as ativida-
des artísticas no próximo dia

26 de março, com concerto que terá a
regência do maestro titular Marcos
Arakaki, abrindo assim, a temporada
de apresentações deste ano, segundo
informações do diretor executivo da
OSPB, Plutarco Elias Sales Filho.

A apresentação da Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba no dia 26 de março,
acontecerá no Cine Banguê do Espaço

Cultural José Lins do Rego, Tambauzi-
nho, em João Pessoa, às 20h, com en-
trada franca. O concerto, que terá a re-
gência do maestro titular Marcos
Arakaki, terá um repertório clássico.
Serão executadas as peças: ‘Tristão e
Isolda’,  de R. Wagner, e ‘Sinfonia nº 5’,
de Shostakovh.

O calendário de apresentações das
orquestras que compõem o corpo ar-
tístico da OSPB já está definido. A pro-
gramação prevê 25 concertos a serem
realizados até o fim do ano.

A Orquestra Sinfônica da Paraíba
(OSPB) foi fundada pelo professor
Afonso Pereira da Silva em 4 de no-
vembro de 1945. Seu surgimento se
deve a uma iniciativa da Sociedade de
Cultura da Paraíba além de uma par-
ceria posterior com o governo estadu-

SINFÔNICA

Temporada
2009 para

SINFÔNICA
al e com a Universidade Federal da
Paraíba o que possibilitou á orquestra
a alcançar a profissionalização.

Sua primeira apresentação oficial
ocorreu no dia 29 de maio de 1946 sob
a regência do maestro Francisco Pica-
do.  Seu regente titular atual é o maes-
tro paulista Marcos Arakaki.

A orquestra tem uma estrutura com-
posta por 4 outros corpos artísticos:
Orquestra Sinfônica, Orquestra Sinfô-
nica Jovem, Camerata Juvenil e Orques-
tra Infantil, além de 3 corais e uma ofi-
cina para formação de luthier.

Eleazar de Carvalho, Miguel Angel
Gilard (4), Isaac Karabtchevsky, John
Neschling, Cláudio Santoro e Roberto
Tibiriçá são alguns dos maestros que
já regeram a Orquestra Sinfônica da
Paraíba como regentes convidados.

Seleção para
cantores da
Paixão do
Menino Deus

Nonato
Nunes
nonato.nunes@hotmail.com

JORNALISTA E ESCREVE QUINZENAL-
MENTE ÀS TERÇAS-FEIRAS NESTA
COLUNA

A Fundação Cultural de João Pes-
soa está anunciando teste para os
interessados em participar do coral
da Paixão de Cristo 2009. A seleção
será no próximo sábado, 7 de março,
às 17h,  no turno da tarde no Depar-
tamento de Música da UFPB.

A seleção de cantores será para
completar o quadro dos músicos que
participarão da encenação da Pai-
xão de Cristo ‘Paixão do Menino
Deus’, do autor Tarcísio Pereira. Na
ocasião, o candidato deverá preen-
cher um formulário e realizar um
teste vocal.

O espetáculo, com direção geral do
próprio Tarcísio Pereira, será apre-
sentado em sessões duplas durante
a Semana Santa, com expectativa de
3.000 espectadores por sessão. As
composições, regência e direção mu-
sical do espetáculo estão a cargo de
Eli-Eri Moura.

Os ensaios com os cantores ocor-
rerão pelo menos 3 vezes por se-
mana, a partir da segunda semana
de março/2009. Cada cantor fará
jus a um cachê de R$ 1.000,00 (va-
lor bruto).

A formação será um madrigal de
12 vozes nas seguintes tessituras:
soprano (3); contralto (3); tenor (3) e
baixo (3).

Os interessados devem preencher
o seguinte requisito: experiência na
área (de preferência, com habilidade
de ler partituras - mas esta não é uma
condição indispensável). Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo tele-
fone: 3218-9812/3218-9811.
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Não se justifique. Os amigos não pre-

cisam e os inimigos não acreditam”

Provérbio árabe

 Os parabéns da coluna seguem hoje para: colunista social
Ricardo Castro, Walter Azevedo e médico Gilberto Stropp.

 Lizete Nunes será alvo de homenagem, no próximo dia 6,
com um almoço de adesão, no restaurante Tanabata, no
Bessa, em comemoração ao seu niver.

 Hoje, às 20h, na galeria da Construtora Aliança, no Altiplano,
acontece a exposição “Preto e Branco”, do artista plástico Fred
Svendsen.

 Já na Aliança Francesa haverá a  primeira exposição
individual da fotógrafa Nara Rocha, intitulada “Indochina”.

 Cely Furtado, uma das mulheres mais  elegantes da cidade,
confirmou presença na festa do Dia Internacional da Mulher.

 O  Sebrae-PB convidando para a divulgação das vencedoras
do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2008, etapa estadual
paraibana, que acontece hoje, às 19h, na Casa Roccia.

 Amaury (Amarília) Farias, Edísio (Marilza) Souto, Júnior e Carla
Melo, Aracely (Elísia) Ramalho,  Adalberto (Ezilda) Rocha,
Flávio (Ana Carla) Aquino, Roberta Aquino, Socorro Carvalho,
eram presenças de destaque, no último domingo, na
churrascaria Sal e Brasa.

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

 Esta coluna também está disponível na internet em: http://
www.auniao.pb.gov.br

DROPSDROPSDROPSDROPS DROPSDROPSDROPS

2 Em Minas
Esta colunista ficou muito feliz com o convite para receber o “XIX

Prêmio MG Turismo”, representando o jornal A União,  na catego-
ria colunismo social da cidade. O evento é uma iniciativa do jorna-
lista Antônio Claret Guerra, diretor geral do jornal MG Turismo e
acontecerá no Dayrell Minas Hotel,  no próximo dia 9,  na capital
mineira. Esta colunista não poderá comparecer ao importante even-
to porque estará, na mesma data, ao lado da colunista Astrid Bakke,
promovendo a festa do Dia Internacional da Mulher.

2 Anayde
Hoje, às 17h, no sebo cultural, haverá a reunião do grupo de admi-

radores da professora e poetisa Anayde Beiriz. Do grupo, fazem
parte Ialmita Grisi, Vitória Chianca, entre outras.

2  Viagem
Nos próximos dias o diretor executivo da AETC-JP, Mário Touri-

nho, participará de vários eventos ligados ao Setor de Trans-
porte Urbano no Sul do país e no exterior. O objetivo da viagem
técnica será conhecer in loco diversos sistemas de transportes
públicos eficientes adotados na maior metrópole brasileira (São
Paulo) e de um país vizinho, Colômbia.

2  Convite
Em nossas mãos o convite para a solenidade de posse do desem-

bargador Júlio Paulo Neto, na presidência do TRE.  Será no pró-
ximo dia 6, com a seguinte programação: pela manhã, às 10h30,
missa em Ação de Graças na sala de sessões do TRE e, às 16h, a
solenidade de posse, também no salão de sessões da Corte. De-
verá ser uma das mais prestigiadas.

2  Mês da Mulher
Já que estamos na semana em que  comemoramos o Dia Internacio-

nal da Mulher, promoveremos, em parceria, Astrid Bakke e esta
colunista, uma festa especial para lembrar a importante data.
Será no dia 9 (segunda-feira), na churrascaria  Sal e Brasa, no
Bessa, a partir das 18h.

2 Telma
A empresária Telma Diniz,

leia-se Telma Noivas, via-
ja este mês para adquirir
novos modelitos para sua
empresa de ‘aluguel de
roupas’. Na nova coleção
feminina, roupas de toilet-
te curtas.

2 Eficiência
Ainda na Quarta-Feira de

Cinzas, quando o Brasil
começou efetivamente tra-
balhar o novo ano de 2009,
o Clube do Vinho-PB rece-
beu dois e-mails que de-
monstraram as vantagens
da atual Tecnologia de In-
formação usada na comu-
nicação pela mídia em ge-
ral: de Natal-RN o jorna-
lista Gilvan Passos infor-
ma estar divulgando na
Tribuna do Norte, os prin-
cipais assuntos relativos à
realização do concurso Eva
Prova e Aprova; confir-
mando ao mesmo tempo
que estará presente a essa
3ª edição do evento que ho-
menageia a mulher brasi-
leira.

2  Massaroca
 A Natura acaba de lançar

um produto inédito no
mercado brasileiro, o Mas-
saroca, sabonete para mo-
delar, que faz parte da li-
nha Natura Naturé, para
crianças de 3 a 7 anos.
Cada embalagem contém
10 massinhas de modelar
que viram sabonetes ao
contato com a água.

 Massaroca tem selo do Inme-
tro para segurança de brin-
quedos, assim como os de-
mais produtos da linha, e
possui um amargante para
evitar que as crianças co-
mam o produto.

2 Filantropia
A empresária Inês Cunha irá realizar um jantar beneficente, no próxi-

mo dia 5, na Bella Casa Recepções, no Bessa. Toda a renda será  para
a reconstrução da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. A parte
musical terá Jessiê Quirino e Josalbo Licarão e banda. Haverá o
sorteio de uma guitarra autografada pelo músico pessoense Her-
bert Vianna. O vinho da noite será uma cortesia da De Passagem.

2 A União
A União conta com um novo superintendente: o jornalista Nel-

son Coelho, que tem muita experiência na gestão pública, já
tendo exercido, inclusive, este mesmo cargo anteriormente,
com muita eficiência.

Destaque: Sílvio e Patrícia Torres em evento social

Alegria: Bernadeth Botelho com seu filho, o jovem advogado Clistenis Botelho. Bernadeth em ritmo de nova idade

Nelson Coelho: superintendente de A União
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 As patronesses da Tarde da Ele-
gância 2009 receberão lindo
brinde da Aerovias Turismo –
leia-se Valéria Valença.

 Luiz Alberto e Salete Leite estão
se programando para passeio
por Gramado-RS, no fim do ano.

  Kekéu e Zeca Campos passa-
ram carnaval entre João Pes-
soa e Maceió.

 Tony Dumond comandou a “ma-
tinê” do Clube Ipiranga, último
domingo, na reabertura festiva
do sodalício.

 A esperança nossa, raposeiros,
agora está voltada para o título
do segundo turno do  “Paraiba-
no”.

 Geison Voz será a atração musi-
cal do Banana Beer, na noite da
próxima quinta-feira. Está agen-
dada também uma apresenta-
ção na Sapore d’Itália.

 Quinta eu retorno com outras.
Bye.

Hot NewsHot NewsHot NewsHot NewsHot News

2 Excepcionais
 No final do ano passado, a Apae-Campina Grande realizou no

Teatro Municipal o espetáculo “Do luto à luta”, tendo como
protagonistas as mães dos portadores de deficiências e os pro-
fissionais que atuam na instituição. Foi retratado durante as
apresentações a angústia da família ao receber a notícia de que
chegou um bebê com deficiência, o esforço desta mãe para bus-
car atendimento especializado que minimize as dificuldades do
filho, com o objetivo de torná-lo independente e participativo
na vida.

 Desde o ano passado (2008), com a parceria junto ao Sesi no pro-
jeto “Esporte e Lazer da Cidade”, através do qual os assistidos
da Apae contam com prática de capoeira, futebol, atletismo,
tênis de mesa e recreação, fruto da colaboração dos clubes Tra-
balhador, Campestre, do colégio Motiva, Faculdade de Educa-
ção Física, a Academia de Fialho, entre outros.

 Já este ano, foi implantado na Apae de nossa cidade o Projeto
Viver, desde o último dia 18. O projeto destina-se aos portado-
res têm perfil para escolaridade ou aptidão para cursos pré-
profissionalizantes. A equipe inter-displinar objetiva disponi-
bilizar atividades de vida digna e de lazer com os portadores de
deficiência o que muito contribuirá para suas autoestima.

 A Apae-CG, sob a presidência da médica Dra. Santana Florindo,
está concluindo a construção do Centro de Equaterapia-Ceape e
pretende inaugurar a obra ainda este mês, com a presença con-
firmado presidente da Federação Nacional das Apaes, o depu-
tado federal Eduardo Barbosa (MG). Da solenidade participa-
rão também autoridade estaduais e municipais, parceiros, doa-
dores e colaboradores da implantação do projeto.

2 Na noite
Noite da última sexta, fomos ao nupcial de Danielle Macedo

Souza e Paulo Viana, na Igreja de São Sebastião. Aliás, um
acontecimento alinhadérrimo – que comento em colunas
próximas (com ilustrações fotográficas by Edson Vascon-
celos)! A recepção foi no Palácio das Nações e tive o privilé-
gio de dividir mesa com os queridos amigos engenheiro
Luiz Alberto (Salete) Leite – leia-se Energil, além de Leonar-
do e Danielle Leite Ramos, Luiz Alberto Filho e Cláudia.
Uma família linda.

2 Pampas
O seu passeio de fim de ano –

com destino ao “Natal
Luz”, que faz Porto Alegre,
Gramado, Canelas e outras
cidades gaúchas – você
pode garantir desde já, pela
Aerovias. A passagem aé-
rea está na promoção e você
paga apenas R$ 477,04 (em
até seis de R$ 79,50, sem ju-
ros) – ida e volta. A empre-
sária Valéria Valença já está
com várias inscrições. E a
parte terrestre ficará em
torno de 800 reais, incluin-
do hotel, traslados, circui-
to do vinho, city tours. A ex-
cursão será no período de
20 a 24 de novembro. O má-
ximo.

2 Viviane & Clélio
Um acontecimento elegantérri-

mo! – Estou falando do en-
lace matrimonial dos bem
nascidos Viviane & Clélio,
filhos dos destacados casais
Antônio Henrique (Eliane)
Bandeira e José Flávio (So-
corro) de Holanda Curvelo,
respectivamente. A ceri-
mônia está marcada para
a noite (20 horas) do dia
21 próximo, no convento
São Francisco. A recep-
ção, em alto estilo, terá
lugar no Grand Chateau.
Confirmamos.

2 Vips & Tops
 A empresária Luzineide Farias decolou ontem rumo a “pauli-

céa”. Chega na próxima sexta com as malas repletas de novida-
des para a “Toque de Festa”, inclusive as roupas especiais para
os formandos de Civil e Elétrica, da UFCG.

 A professora Elizabeth Marinheiro, recém chegada do Rio de
Janeiro – depois de longa temporada por lá – irá ministrar cur-
so na Facma, cujo tema será “A arte do relacionamento”.

 Que chic! – O figurinista Antônio José aterrissou na cidade on-
tem, procedente do Rio Maravilha – onde tinha ido especial-
mente para assistir o desfile das escolas campeãs, na Marquês
de Sapucaí.

 Os primeiros convites para nossa festa de 37 anos de colunismo
social começam a circular. De início estão recebendo as patro-
nesses e, depois, será a vez das demais “vips” receberem os
seus. Dia 19 deste mês, no “Luiza Mota”.

 Me contaram: Cida Santos estava deslumbrante no Carnaval
das Mulheres, com uma fantasia alinhadérrima. *** A professo-
ra Yara Lira coordenando a homenagem às mulheres-empresá-
rias, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Grato pelo
convite.

2 Gaby & Tércio
Marcado para o dia 4 de abril, na capela do Convento de Ipuarana,

o enlace matrimonial dos jovens Gabriela Brasileiro Campos e
Tércio de Souza Mota. Gaby é filha dos queridos amigos Kekéu e
José Campos Filho. O noivo, Tércio, é filho do casal Marcos An-
tônio (Maria das Graças) Mota. A elegante recepção acontecerá
nos salões de festa do Palácio das Nações.

2 Baía da Traição
 Glória e Jaime Filho comandaram grande turma na Baía da Trai-

ção, onde têm casa de praia, para os festejos carnavalescos. Do
grande e animado grupo faziam parte: Tião e Fany, Flamarion e
Gildene, Patrícia, Sandra, Beto, Rômulo, Brawner, Ghiam, Die-
go, Arthur, Priscila, Alana, Larissa, Eduarda, Talita, Tailane, Preá,
Michelle, Elves, Daniel e Camila.

2 Frades
Depois de muitos anos servindo em nossa cidade, o frei Urbano

foi transferido para unidade franciscana da cidade de Mosso-
ró – Rio Grande do Norte. Frei Petrônio – que é sergipano de
Aracaju – irá para Salvador. A comunidade católica de Cam-
pina Grande já está amargando saudades de tão caros e esti-
mados religiosos.

O casal Luiz Alberto (Cláudia) Leite Filho, que reside na Capital, era presença
chic no enlace Danielle & Paulo

Presidente da ACECG Luiz Alberto (Salete) Leite com o colunista. Salete em
noite chiquérrima

Eles estão super felizes aguardando a chegada do primeiro herdeiro:
Leonardo (Danielle) Ramos
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Picado  3211-6224 Casa do Cantador  3337-4646
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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-

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)  - Procure
nesta fase criar projetos que
envolvam amigos ou grupo de
pessoas que tenham os mesmos
ideais que você.  Você deve começar a
pensar em construir paralelamente
um novo caminho profissional, ou
injetar novas energias no que já faz.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Se você
se sentir um pouco perdido diante
das dificuldades, especialmente as
domésticas e familiares, procure fazer
parte de algum ritual religioso. Se for
católico, vá à missa, se evangélico,
ritual para dissipar as energias
negativas em seu lar.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Com a
passagem de Plutão por seu signo
oposto, nada é muito fácil, pois com
Plutão perdemos grande parte do
arbítrio. Mantenha a fé e os pés no
chão, neste momento será para a volta
de seu equilíbrio que deve ter sido
perdido em algum ponto de sua vida.

Libra (21/09 a 20/10) - Sua vida
domestica passa por transformações e
você deve estar atento às necessidades
de seus familiares. Pode ser que
alguém muito próximo esteja
precisando de sua ajuda, por isso
esteja atento; saiba que você é a
pessoa certa para auxiliá-la.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Fase ótima para investir em estudos e
formações para aperfeiçoar sua
carreira profissional. Você precisa se
abrir para entender os sinais que o
Universo tenta enviar a você. seu
pragmatismo pode atrapalhar, pois
em fases de mudanças é preciso abrir
os canais da intuição.

Virgem (21/08 a 20/09) - Sua
auto estima passa por uma espécie
de crivo e você tenta colocar alguns
sentimentos no lugar. O auto
conhecimento é fundamental nesta
fase, pois se conhecer pode ajudar
e muito a compreender suas
emoções.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Nesta
fase as transformações em sua vida
material serão intensas. Esteja atento a
todas as oportunidades e procure não
perder nenhuma delas. A fase é ótima
para investir em estudos superiores
que vão incrementar sua vida
profissional.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Esta é uma
fase de questionamentos e respostas
importantes para o caminho que leva ao
seu futuro. Pare de arrastar correntes e
perceba que o novo só poderá entrar
em sua vida se você deixar de lado
padrões de pensamentos, emoções,
atitudes e até pessoas que já não fazem
mais parte de sua vida.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Nesta fase
será inevitável o aprofundamento em
sua filosofia de vida. Muito de sua fé e
religiosidade passará por um sério crivo
e certamente sofrerá transformações. A
vida profissional e a projeção de sua
imagem ajudarão nesses
questionamentos.

Leão (21/07 a 20/08) - As
mudanças no trabalho serão
inevitáveis e você deve estar atento
para começar a fazê-las o quanto
antes, se é que já não começaram.
Sua saúde também pede mais
atenção e a criação de novos
hábitos.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Sua
cabeça tem dado algum trabalho a
você. Pensamentos obsessivos, idéias
fixas e algumas dúvidas podem
atrapalhar alguns de seus planos. Não
deixe que pensamentos negativos e
dúvidas paralisem você. Siga em
frente sem medos.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Nesta
fase você precisa se abrir para que o
Universo possa curar as feridas do
passado. Uma nova fase se aproxima e
algumas portas já estão sendo abertas.
Portanto, procure entender que, neste
momento, é necessário exercitar o
silêncio. Abra seus canais e use sua
famosa intuição.

2 Estimular a leitura e interagir com
clientes e amigos são os objetivos da
promoção iniciada pela Múltipla Co-
municação e Marketing. Até 30 deste
mês, todos que enviarem um email
para contato@multiplacomunica.
com.br com a palavra "Comunicação"
estarão concorrendo a uma cesta de
livros publicados pela Editora CLA.
"Acreditamos que a leitura é uma ati-
vidade que diverte, emociona e ins-
trui, por isso, selecionamos obras va-
riadas do catálogo, que abordam as-
suntos tão diversos quanto saúde, éti-
ca, biografias e comunicação", expli-
ca a diretora da Múltipla, a jornalista
Mônica Alvarenga.
Desde que a Múltipla iniciou a edição
do multiplacomunica há quatro anos,
o sorteio de livros tem sido uma for-
ma de promover a participação em
enquetes e de interação com os leito-

DESTAQUE

Múltipla Comunicação sorteia cesta de livros

res. A cada ano, o número de assinan-
tes da newsletter cresce aproximada-
mente 30%, somando, atualmente,
cerca de 3.000 emails, que são atuali-
zados regularmente.
Para verificar os títulos dos livros que
compõem a cesta (que será sorteada
no dia 31 deste mês, basta entrar no
site (www.multiplacomunica. com.br)
e clicar no link sorteio.
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ZARINHA
Expansão do saber noO Centro de Cultura oferece

cursos livres nas áreas de
Filosofia, Mitologia, Arte,
Cinema, Fotografia e Música.
Neste primeiro semestre serão
quatro opções no campo

O

Escritor e
dramaturgo
cearense lança
livro na Capital

O curso de Filosofia "Aprender a Vi-
ver" compreende uma série de discus-
sões filosóficas sobre a arte de viver
baseada na obra homônima do filóso-
fo francês Luc Ferry, e será ministra-
do, a partir de terça-feira (10), pelo pro-
fessor Rui Dantas. O curso tenciona
seguir o percurso traçado por Luc Fer-
ry, no livro citado, com o intuito de
propiciar uma iniciação ao discurso
filosófico, através da exposição dos cin-
co maiores momentos da história da
filosofia, a fim de suscitar o interesse
pelo estudo aprofundado dos grandes
pensadores.

O curso de História do Cinema será
ministrado pelo jornalista e crítico de
cinema Renato Félix e terá início na
quarta-feira (11). Apresentará a histó-
ria do cinema, desde seus primórdios,

no final do século XIX, até hoje. Os fun-
damentos de sua linguagem e sua evo-
lução, através do cinema mudo e dos
vários estilos e movimentos que sur-
giram através das décadas, como o ex-
pressionismo alemão, o neorrealismo
italiano, a nouvelle vague francesa, o
cinema novo brasileiro. Os grandes
mestres do cinema americano. Tudo
ilustrado com cenas dos filmes corres-
pondentes.

O curso de História da Arte I será
ministrado pela professora e crítica de
arte Madalena Zaccara, e terá início na
sexta-feira (13). Mostrará que a histó-
ria da arte não se restringe ao conheci-
mento dos artistas, de suas obras e dos
movimentos ou escolas por eles cria-
dos. Conhecer a arte estimula a sensi-
bilidade e a razão. Os artistas e suas
obras são marcas históricas de suas
épocas e movimentos sociais; conhe-
cê-los é ter acesso às grandes realiza-
ções estéticas do homem.

O curso de Introdução à Mitologia
será iniciado no sábado (14). Mostrará
que os mitos sobre os heróis e deuses
greco-latinos encontram-se vivos em
nossa sociedade moderna, através da
tradição oral ou da reprodução de
comportamentos ancestrais cuja expli-
cação encontra-se, muitas vezes, em
um mito instituidor, de origem clássi-
ca. O mito será estudado como funda-
dor desses comportamentos humanos
e de todas as instituições sociais e cul-
turais.

Zarinha Centro de Cultura
sintonizou João Pessoa com
um importante fenômeno que

toma conta, hoje, dos grandes centros
do país, como São Paulo e Rio de Janei-
ro: a expansão das ‘casas do saber’, que
oferecem, para um público de classe
média formado, principalmente, por
profissionais liberais e aposentados da
terceira idade, cursos livres em áreas
como Filosofia, Mitologia, História da
Arte, Cinema, Fotografia e Música Eru-
dita.

Os cursos livres são considerados
ferramentas importantes para quem
deseja destacar-se como agente de
transformação nas empresas privadas
ou órgãos públicos, através da apre-
sentação de ideias e sugestões intuiti-
vas com potencial para substituir os
‘padrões automáticos de pensamento
e atitude’ saturados de comodismo. São
ainda alternativas inteligentes para
quem pretende preencher o tempo li-
vre com a aquisição de novos conheci-
mentos, em ambientes desprovidos
dos formalismos acadêmicos.

Para este primeiro semestre do ano,
o Zarinha está oferecendo cursos de
Fotografia Digital e Linguagem Foto-
gráfica, Filosofia, História da Arte, His-
tória do Cinema e Ópera. Para minis-
trar os cursos foram convidados, en-
tre outros especialistas, o fotógrafo
Antônio David, o jornalista Renato Fé-
lix, o professor Rui Dantas e o músico
Didier Guigue.

O curso de Fotografia Digital e Lin-
guagem Fotográfica começa na segun-
da-feira (9), e será ministrado pelo pro-
fessor e fotógrafo Antônio David Diniz
e é destinado às pessoas com pouco co-
nhecimento de fotografia, enfocando
princípios da fotografia digital, lingua-
gem fotográfica, percepção visual,
composição e enquadramento, inclu-
indo edição e tratamentos de imagens
usando o photoshop.

Os interessados em obter informações sobre
reservas, investimentos e formas de
pagamento devem se dirigir à recepção da
Livraria Esquina das Letras (no Zarinha
Centro de Cultura, na Av. Nego, 140,
Tambaú), ligar para o telefone 4009-1130 ou
acessar o site www.zarinha.com.br.

SAIBA MAIS#

DIVULGAÇÃO

O escritor e dramaturgo cearense
Fernando Lira lança hoje, a partir das
20h, o livro ‘Os brinquedos no reino da
gramática e outras peças para crian-
ças’, em um evento que conta com o
apoio da Prefeitura Municipal de João
Pessoa (PMJP), por meio de sua Secre-
taria de Educação e Cultura (Sedec), e é
organizado pela Cia Produções Artís-
ticas e Edilson Alves. Em troca do apoio
da Sedec ao lançamento, o autor doará
100 exemplares para as escolas muni-
cipais. A obra será lançada no Centro
de Cultura Municipal Teatro Ednaldo
do Egypto, no Bairro de Manaíra.

O livro, conforme o autor, quer “ul-
trapassar os limites do palco e buscar
novos públicos dentro do universo da
leitura, sem perder de vista a consoli-
dação do teatro infanto-juvenil como
obra de arte. É uma proposta lúdica e
estética, que transcende a intenção pe-
dagógica”, revela ele, acrescentando
que a obra contém 83 páginas e foi im-
pressa pela Editora Foxceará.

Professores, atores e arte educado-
res estarão presentes no lançamento
do livro. O evento inclui palestra e lei-
tura dramática de textos autorais de
Fernando Lira. ‘Os brinquedos no rei-
no da gramática e outras peças para
crianças’ é o terceiro livro do autor. Os
dois primeiros foram ‘O nariz da ma-
dame e outros esquetes’ e ‘O vendedor
de palavras e outras comédias’, am-
bos lançados em 2005.

DESAFIO
Como ressaltou o autor, os quatro tex-

tos compilados na obra que será lança-
da hoje acentuam os traços da drama-
turgia contemporânea. “Não existe mais
aquela história de ser sempre cômica e
com final feliz. O grande desafio é com-
preender a visão da criança”, observa.

Lira lembra que já são poucas as
publicações com textos de drama-
turgia e menos ainda aquelas desti-
nadas às histórias infantis. Desta for-
ma, os quatro textos que compõem o
livro, todos em linguagem de teatro,
estimulam a atividade de criação dos
leitores. A obra também permite que
as escolas montem os espetáculos e
discutam a temática abordada com
os alunos.

Os quatro textos incluídos no livro
de Fernando Lira são os seguintes:
‘Miralu e a luneta encantada’, adapta-
do em 2000 do romance ‘A luneta má-
gica’, de Joaquim Manoel de Macedo;
‘Sol, lá, si mi tocar’, de 2003; ‘O fantás-
tico circo ou hoje tem marmelada’,
montado este ano pelo grupo Abre
Alas; e ‘Os brinquedos no reino da gra-
mática’ que teve a primeira montagem
em 1999, ainda com o nome de ‘O rei
que não sabia ler’.

Antônio David vai
ministrar o curso de
Fotografia Digital e
Linguagem
Fotográfica
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“Paraíba, terra amada”

Governador quer a inclusão de
novos projetos paraibanos no PAC

José Maranhão viaja a Brasília para se encontrar com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, e com outros ministros do governo Lula

governador José Mara-
nhão viajou para Bra-
sília no início da tarde

de ontem, logo após dar posse
a mais um grupo de auxilia-
res. Na Capital federal, ele vai
se encontrar com a ministra-
chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, entre outros minis-
tros, com o objetivo de buscar
entendimento sobre projetos
comuns e apresentar reivindi-
cações de inclusão de novos
projetos no PAC - Programa de
Aceleração do Crescimento.

Segundo Maranhão, a Para-
íba não foi bem contemplada
no PAC e ele próprio quer ser o
porta-voz desse descontenta-
mento de toda a sociedade pa-
raibana. Ele disse que preten-
de inserir outras obras de mai-
or amplitude e repercussão na
vida econômica do Estado den-
tro do programa do governo
federal.

Uma das solicitações do go-
vernador é a inclusão do por-
to de Cabedelo, que, segundo
ele, será necessário aumentar
mais 5 metros do seu calado,
cuja bacia de evolução é toda
forrada de rocha.

Maranhão observou que a
Paraíba não tem um porto,
justificando que o mesmo não
tem capacidade nem calado
para receber navios de grande
porte, sendo necessário elevar
o cais para uma profundidade
de 15 metros. “Vamos come-
çar aprofundando a partir da
bacia de evolução, que é aque-
la área portuária que começa
no alto-mar e chega até o cos-
tado do porto”, explicou.

Maranhão anunciou tam-
bém que em Brasília tratará da
Transnordestina. Segundo ele,
somente o território da Paraí-
ba foi tangenciado – “não
adentrando em nosso territó-
rio”. Garantiu que vai conti-
nuar perseguindo esse proje-
to, por ser macro e de grande
repercussão na vida econômi-
ca e social do Estado.

 Ele comentou ainda que,
além do porto de Cabedelo e
da Transnordestina, está estu-
dando outros projetos para
apresentar ao governo do pre-
sidente Lula.

O

Duzentos e 30 mil paraibanos devem
 fazer a entrega de declaração de IR

Começou ontem a entrega da
declaração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física - IRPF 2009, re-
ferente ao exercício 2008. Segun-
do a Delegacia da Receita Fede-
ral na Paraíba, 230 mil contri-
buintes deverão declarar o im-
posto, o que representa um cres-
cimento de 4,5% em relação ao
ano passado, quando foram en-
tregues cerca de 220 mil declara-
ções de paraibanos. Os contribu-
intes têm até o dia 30 de abril
para declararem o Imposto de
Renda. Quem perder o prazo es-
tará sujeito a uma multa míni-
ma de R$ 165,74 ou 20% do im-
posto devido.

De acordo com a Receita Fede-
ral, estão obrigados a declarar o
IRPF os contribuintes que rece-
beram mais de R$ 16.473,72 nos
12 meses de 2008 ou rendimen-
tos não-tributáveis, tributados
e isentos acima de R$ 40 mil,
além daqueles que participaram
do quadro societário de uma em-
presa, inclusive inativa, como ti-
tular, sócio ou acionista, ou de co-

operativa, realizou negócios em
bolsa de valores, de mercadori-
as, de futuros e assemelhadas e
teve posse ou a propriedade de
bens ou direitos, inclusive terra
nua, de valor total superior a R$
80 mil ou obtiveram receita bru-

ta da atividade rural em valor
superior a R$ 82.368 em 2008. No
ano passado, a Receita Federal
na Paraíba arrecadou mais de R$
222,4 milhões com o imposto.

NOVIDADES
A principal novidade em 2009

é o fim da exigência para o con-
tribuinte informar o número do
recibo da declaração do ano an-
terior. Além disso, os contribu-
intes que deixam para enviar a
declaração no último instante
ganharam mais quatro horas
para entregar as informações à
Receita. Em vez das 20h de 30 de
abril, como ocorreu nos últimos
anos, a Receita receberá as infor-
mações até a meia-noite, horá-
rio de Brasília.

Outra novidade: quem entre-
gar a declaração até o dia 30 de
março poderá fazer o agenda-
mento de débito em conta da 1ª
cota do imposto devido. Até o
ano passado, o contribuinte só
conseguia fazer o agendamento
a partir da 2ª cota. Em caso de

imposto devido, o contribuinte
pode dividir o valor em até oito
cotas, desde que cada uma tenha
o valor mínimo de R$ 50, mas
caso o imposto não ultrapasse R$
100, o pagamento deverá ser fei-
to em cota única e, caso não atin-
ja o valor mínimo de R$ 10, não
será necessário efetuar o recolhi-
mento.

A declaração do IRPF 2009
pode ser feita pelo site da Recei-
ta, em disquete nas agências do
Banco do Brasil ou da Caixa Eco-
nômica Federal ou em formulá-
rio nas agências e nas lojas fran-
queadas dos Correios. O formu-
lário custa R$ 4. Os programas
para o preenchimento e a trans-
missão dos dados estão disponí-
veis na página da Receita na in-
ternet no endereço é
www.receita.fazenda.gov.br.

Com a correção da tabela do IR
em 4,5%, houve reajuste também
nos valores do IR devido e das
deduções. O limite de isenção ba-
seado nos rendimentos tributá-
veis subiu para R$ 16.473,72. A
opção pela declaração simplifica-
da prevê desconto de 20% no va-
lor dos rendimentos tributáveis,
limitado a R$ 12.194,86.

Também há novos valores
para dedução por dependente
(R$ 1.655,88), para despesas com
instrução (R$ 2.592,29) e em re-
lação à contribuição previden-
ciária para empregado domés-
tico (R$ 651,40).

Outra informação adicional
neste ano é que a Receita passará
a registrar no recibo da declara-
ção um aviso de existência de dé-
bito com o Fisco, quando hou-
ver. Até o ano passado, a Receita
só avisava sobre o não recebi-
mento de declarações de anos
anteriores.

A Receita Federal espera rece-
ber 25 milhões de declarações
neste ano. Isso representa 800 mil
documentos a mais que o recebi-
do em 2008. Como nos anos an-
teriores, a Receita Federal paga-
rá as restituições do Imposto de
Renda em sete lotes, entre junho
e dezembro próximos. Lotes re-
siduais serão pagos a partir de
janeiro de 2010.

EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para declararem o Imposto de Renda Pessoa Física

PROJEÇÃO
A Receita Federal deverá registrar um
crescimento de 4,5% no número de
contribuintes. Abaixo, os números do
setor:

!

220
mil contribuintes entrega a declaração
de Imposto de Renda no ano
passado

"

165,74
reais é o valor da multa mínima para
quem perder o prazo de entrega do
IR

"

Estão obrigados a declarar o IRPF
os contribuintes que receberam
mais de R$ 16.473,72 nos 12
meses do ano passado
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