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Missão do BID virá ao Estado para inspecionar processo de implantação do Prodetur P.4mais

Decisão é resultado da visita do ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, ao Estado. Comissão
será formada por representantes da administração estadual e de entidades representativas da sociedade civil. P.5

Delegação vai a Brasília discutir
desenvolvimento da Paraíba

Páscoa: comércio
da Capital aposta no
crescimento das vendas

"

Comerciantes investem nos produtos da Páscoa e
estimam que vendas devam ter um crescimento de
15% em relação ao mesmo período do ano passado. P.6
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Emater se prepara para implantar banco
de palma forrageira no município de Pilar P.6

"Casa da Cidadania vai voltar a atender
população no bairro de Jaguaribe P.3

"
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A UNIÃO

ffUNinforme

Ações imediatas
s edições dos principais jornais
paraibanos divulgaram ontem
e divulgam hoje notícias de in-
vestimentos nacionais em proje-

tos de desenvolvimento em várias regiões da
Paraíba, começando pela garantia dada
pelo ministro da Saúde, José Gomes Tem-
porão, de que até o final deste ano o Hos-
pital de Emergência e Trauma de Campi-
na Grande será concluído e entregue à
população totalmente equipado.

No mesmo pacote de ajuda do governo
federal está a  disponibilização de recursos
para que o Governo do Estado possa termi-
nar, equipar e por em funcionamento cerca
de trinta hospitais abandonados desde 2003
em várias cidades paraibanas.

A promessa de empenho para garantir es-
ses recursos foi feita na tarde de quarta-feira,
em Brasília, pelo ministro Temporão, que, in-
clusive, anunciou que deve vir à Paraíba no
final do mês de abril para anunciar oficial-
mente essa e outras ações que deverão ser en-
caminhadas pelo Ministério da Saúde.

Diante dos resultados do encontro com
o ministro, o secretário da Saúde, José Ma-
ria de França, o secretário de Infraestrutu-
ra, Francisco Jácome Sarmento, e o supe-
rintendente da Suplan, engenheiro Gilson
Frade, se reuniram na manhã de ontem

A

Segurança alimentar
será tema de curso
O Instituto Nacional do Semi-Árido
(INSA), em parceria com o programa
de Pós-Graduação em Zootecnia do
Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal da Paraíba,
promoverá o curso “Epidemiologia
molecular de doenças infecciosas:
técnicas e aplicações em patógenos
transmitidos por alimentos”, a ser
ministrado pelo pesquisador
Wondwossen Abebe Gebreyes (Ohio
State University, E.U.A.), no período de
23 a 26 desete mês.

Sine-JP oferece mais 32
oportunidades de emprego
O Sistema Nacional de Empregos de
João Pessoa (Sine/JP) está selecionan-
do interessados em ingressar no
mercado de trabalho da Capital. Estão
sendo oferecidas 32 vagas na faixa
etária dos 18 aos 50 anos. Os
interessados devem preencher os

requisitos e entregar currículo, ontem,
no Sine de João Pessoa, situado à Rua
Cardoso Vieira, 85, Bairro Varadouro
(antigo Shopping Durval Ferreira -
Fone: 3214.1010).

Cooperados vão eleger
conselheiros da Unimed
Em  assembleia geral ordinária da
Unimed JP, que será realizada no dia
12 deste mês, serão eleitos os
membros do Conselho Fiscal da
cooperativa que exercerão a função
por um período de um ano. A escolha
será feita durante todo o dia, das 8h30
às 17h. A assembleia será realizada na
Blu’nelle Recepções. A primeira
convocação está marcada para as
6h30; a segunda para as 7h30; e a
terceira para as 8h30.

Senac define programação
para homenager a mulher
Para celebrar o Dia Internacional da
Mulher, o Senac montará um estande

com profissionais realizando corte de
cabelo, unhas artísticas,
embelezamento de sobrancelhas e
avaliação de massa corpórea. O evento
é em parceria com o Shopping Tambiá.
O  estande estará montado das 9h às
19h, hoje, sábado e domingo , na
praça de eventos.

Curso pré-vestibular da
UFPB tem alta aprovação

O curso Pré-
Vestibular Rumo
à Universidade
registrou um
índice de

aprovação de 58% dos estudantes
matriculados, provenientes da rede
pública de Ensino. Foram  aprovados
141 alunos na primeira etapa do
Processo Seletivo Seriado O curso é
oferecido gratuitamente a estudantes
da comunidade carente de Capital pela
UFPB, em parceria com a Prefeitura
Municipal de João Pessoa.

para traçar, juntamente com assessores
técnicos da Saúde e da Superintendência
de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Estado, o plano de ação necessário para
garantir a captação imediata das verbas
que virão reforçar a infraestrutura da saú-
de estadual.

O empenho e a ação imediata dos auxi-
liares do governo paraibano neste caso dos
hospitais e em vários outros projetos que
começam a ser implementados reforçam
a confiança e a credibilidade do Estado jun-
to ao governo federal e aos vários órgãos
de fomento, nacionais e internacionais, au-
mentando, por consequência, a capacida-
de de atração e captação de recursos para
tocar obras e programas nas várias áreas
da administração.

Depois da reunião na Secretaria de In-
fraestrutura, tanto Francisco Sarmento
quanto José Maria de França e Gilson Fra-
de afirmavam que a determinação da atu-
al equipe administrativa da Paraíba é não
perder tempo para não perder captação
de investimentos externos.

A ordem é não deixar projetos “dormindo”
nas gavetas para que os paraibanos possam
dormir tranquilos e embalados pela serieda-
de verificada no encaminhamento imediato
das soluções para as suas necessidades.

Depois de ser imitado na Ilha
de Fernando Noronha, onde
agora se ouve o Bolero de Ra-
vel, o pôr-do-sol de Jacaré aca-
ba de ser copiado e transplanta-
do para Natal. O Iate Clube da
Capital potiguar, através do pro-
dutor cultural William Collier,
em parceria com a fundação
Hélio Galvão e o próprio clube,
que se localiza diante do Rio Po-
tengi resolveu transformar o
pôr-do-sol em atração turística.
O Rio Potengi, “o rio de camarões”, em tupi, tema de
inúmeros poemas, inspiração dos amantes e recanto
de muitos amores agora é cenário de um dos mais be-
los espetáculos da natureza.  Da mesma forma que o
nosso Jurandir do Sax a que a bordo de uma canoa já
entrou para o livro Guinness dos Recordes com o seu
Bolero de Ravel, em Natal o espetáculo começa com o
saxofonista Luis Dantas, também numa canoa, tocan-
do Royal Cinema, do potiguar Tonheca (já falecido).

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

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

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

O pôr-do-sol de
Jacaré ao Rio Potengi

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

“É sensacional.
Eu conheço o de

João Pessoa, mas
lá já virou

barraca. Aqui é
mais elegante,

tem mais
glamour”
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Roosevelt Vita
SECRETÁRIO DA CIDADANIA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Atua há mais de 30 anos no campo de
Direito, nos Estados da Paraíba, Rio
Grande do Norte, São Paulo e Distrito
Federal e tem doutorado em cursos
monográficos pela Universidade de
Salamanca, na Espanha. Foi
procurador geral e várias vezes
secretário de Estado. Atualmente, é
secretário estadual da Cidadania e
Administração Penitenciária.

CURRÍCULO

Qual o número de presidiários hoje
na Paraíba?

Hoje, na Paraíba, nós temos
em torno de quase 10 mil ape-
nados, ou seja, 8 mil 780 mais
uma população flutuante. Des-
se efetivo 5% é feminino e existe
uma grande concentração nos
presídios maiores, que na Capi-
tal são em número de cinco, com
mais a Colônia Agrícola e o fe-
minino, enquanto que em Cam-
pina Grande se concentram
quatro presídios.

Cabe a Secretaria de Cidadania e
Administração Penitenciária apenas
as ações desenvolvidas junto ao se-
tor carcerário do Estado?

A Secretaria de Cidadania e
Administração Penitenciária é
uma pasta complexa que envol-
ve dois seguimentos de muita
relevância na nossa sociedade.
Ao assumir essa pasta eu encon-
trei um sério problema na Casa
da Cidadania, órgão este que foi
criado para atender a popula-
ção de basto custo ou sem ne-
nhum custo, e com tempos re-
cordes levando-se em conta que
se faz uma soma de esforços
para se concentrar serviços. Ou
seja, em um único local a popu-
lação poderá fazer seu título de
eleitor, carteira de motorista,
carteira de identidade, entre ou-
tros serviços da cidadania. Nós
temos hoje a cidade dividida em
Norte e Sul, sendo que a parte
Sul é muito maior, onde os ser-
viços são supridos pela Casa da

Cidadania de Jaguaribe, com
um fluxo bastante intenso de
pessoas.

O que ocorreu com os serviços que
são oferecidos pela Casa da Cidada-
nia de Jaguaribe?

No governo anterior, a Casa
da Cidadania de Jaguaribe teve
sua sede transferida para o Sho-
pping Manaíra. Com isso, criou-
se um problema de ordem ope-
racional para as pessoas de bai-
xa renda por conta da localiza-
ção. Diante esse fato, nós preten-
demos dentro de 90 dias, reati-
var a Casa da Cidadania de Ja-
guaribe. Nós não iremos fechar
a que foi instalada em Manaíra,
porque quanto mais Casas da
Cidadania existirem é melhor,
porém, nós não podemos privar
e deixar a maior parte da popu-
lação e que tem mais dificulda-
des de acesso a esses tipos de ser-

niadas. Nós necessitamos ter
projetos e necessitamos ter o mí-
nimo de dinheiro para fomen-
tar.

Quais as primeiras ações que se-
rão adotadas na sua gestão à frente
da secretaria?

Nós sabemos que a situação é
crítica hoje, tanto na Paraíba,
quanto no Brasil. Mas nós nos
deteremos posteriormente a
isso. Eu não tenho transcendên-
cia política no sentido partidá-
rio, mas é um novo marco de
postura. Significam políticas di-
ferentes, mais políticas técnicas-
administrativas e projetos. Hoje
não me sinto autorizado a fazer
crítica as pessoas, até porque
nem sempre o problema é do
administrador. Às vezes lhe fal-
tam os recursos,  faltam os apoios,
faltam uma política clara, organi-
zada de noção de Estado, por-

Nós contamos com
diversos projetos
que há sete anos
deixaram de ser
executados. Então,
temos que colocar
esses projetos em
prática”

“

Casa da Cidadania voltará
a funcionar em Jaguaribe

Esta será uma das ações do novo secretário, que também implentará outras medidas para melhorar o sistema prisional

Teresa Duarte
REPÓRTER

reativação dos serviços oferecidos pela Casa da Cidadania
do bairro de Jaguaribe é uma das ações imediatas a ser
tomada pelo atual secretário de Estado da Cidadania e Ad-

ministração Penitenciária, Roosevelt Vita. O novo titular da pasta
entende que o funcionamento da casa nessa área é de relevante
importância para a maior parte da população, tendo em vista a
sua localização e a proximidade com o Centro Administrativo Es-
tadual. Roosevelt acredita que dentro de 90 dias a Casa da Cidada-
nia de Jaguaribe já estará realizando o atendimento normal à po-
pulação. Na entrevista a seguir ele fala sobre as ações desenvolvi-
das pela secretaria e revela que hoje a Paraíba tem um contingente
carcerário em torno de quase 10 mil apenados.

A

viços.
Quais as medidas a serem toma-

das para garantir o trabalho realiza-
do pelas Casas da Cidadania?

Eu digo sempre que a cidada-
nia não se esgota em distribuir
uma carteira de identidade a
quem não tem crédito, a quem
não tem acesso a escola, a quem
não tem acesso a saúde. Cida-
dania é um pouco mais e custa
caro. E o poder público é respon-
sável pela concessão da cidada-
nia. Nós não vamos inventar a
roda. Nós vamos assumir com
um outro propósito. Nós vamos
exigir, porque é compromisso do
governo, fazer com que a Secre-
taria retome o seu poder de in-
vestimento, que não falte ao se-
cretário os 10% necessários aos
convênios com o governo fede-
ral. Eu digo sempre que 1 real
do Governo do Estado vale 10
reais quando têm obras conve-

que a secretaria é uma partícu-
la do Estado. Não basta ter boa
vontade, também é preciso ter
competência e apoio para levar
à frente  a secretaria mais difí-
cil.

Quais as ações a serem desenvol-
vidas de imediato no campo das pe-
nitenciárias do Estado?

No campo das penitenciárias
nós já fizemos uma adequação
do Presídio Feminino, porque ali
havia falta de vagas e nós va-
mos tirar de lá, o Presídio de Ca-
racterísticas Especiais. O nosso
objetivo é resolver o problema
no âmbito feminino da super-
lotação da Grande João Pessoa.

Com relação a frota de veículos,
quais as medidas a serem adotadas
na sua gestão?

Não somente com relação aos
veículos, bem como outros as-
suntos na área administrativa
já estão sendo solucionados.
Nós já fizemos uma modifica-
ção e estamos disponibilizando
mais cinco veículos, também
entramos em entendimento
com a Polícia Militar e o núme-
ro efetivo policial nas guaritas
foi duplicado e nós estamos em
contato com o Ministério da Jus-
tiça para a parte que diz respei-
to a reeducação dos apenados.

Já estão sendo elaborados proje-
tos a serem desenvolvidos nesse sen-
tido?

Nós contamos com diversos
projetos que há sete anos deixa-
ram de ser executados. Então,
temos que colocar esses proje-
tos em prática, porque temos o
dever de preparar o apenado
para que ele seja uma mão- de-
obra útil, para que, ao mesmo
tempo que lhe dermos ocupa-
ção dentro do presídio ele tam-
bém seja preparado para quan-
do cumprir sua dívida com a
sociedade ele possa se reinte-
grar ao meio em que ele vivia
com uma atividade produtiva.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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ecursos da ordem de US$
38 milhões, sendo US$ 23
milhões do BID (Banco In-

teramericano de Desenvolvimen-
to) e US$ 15 milhões do Governo
do Estado, como contrapartida de
recursos, garantirão a realização
de obras importantes para o de-
senvolvimento da Paraíba e, prin-
cipalmente, do Turismo. Para tan-
to, uma missão de técnicos do Ban-
co Mundial virá à Paraíba, ainda
no mês de março, com o objetivo
de inspecionar o processo de im-
plantação da primeira fase do
Prodetur Nacional Paraíba.

Foi o que informou, ontem, o
secretário Edivaldo Dantas da
Nóbrega, da SETDE (Secretaria
de Estado do Turismo e Desen-
volvimento Econômico), duran-
te reunião que manteve com
membros da Unidade de Coor-
denação de Projetos do Prode-
tur na Paraíba, onde estão repre-
sentados os órgãos executores, a
exemplo da própria SETDE, DER,
Cagepa, PBTur, Sudema, Secre-
taria das Finanças e Suplan.

 O secretário destacou, ainda,
que "o governo Maranhão está
garantindo todas as condições
necessárias para viabilizar a
vinda da missão do BID, uma vez
que ela é imprescindível para
que a liberação dos recursos seja
iniciada ainda em 2009" .

Ele garantiu que etapas im-
portantes já foram vencidas, a
exemplo da aprovação da Carta
Consulta, pelo BID e pela Comis-
são de Financiamentos Externos
do governo federal, composta
pelo Banco Central e Ministérios
da Fazenda e Planejamento.

OBJETIVOS
Durante a reunião, o secretário

da SETDE ouviu explanação do
coordenador da Unidade Paraí-
ba, em exercício, Leucio Barbosa,
que disse ser o objetivo geral do
Prodetur contribuir para o desen-
volvimento econômico do Esta-
do, melhorando a qualidade de
vida da população, em 45 muni-
cípios do Brejo, Litoral e Agreste.

Sobre os critérios adotados
para a seleção das regiões be-
neficiadas disse que em primei-
ro lugar, as que apresentam
maior potencial turístico do
Estado, as regiões definidas pelo
Condetur (Conselho de Desen-
volvimento Turístico do Esta-
do) e as de maior concentração
geográfica para obtenção de
resultados mais imediatos.

R

Turismo terá R$ 23 milhões do BID
Recursos serão destinados para execução de projetos do Prodetur na Paraíba. Contrapartida do Governo do Estado se situa em R$ 15 milhões

#
Técnicos do Banco
Mundial virão à Paraíba
inspecionar o processo
de implantação da
primeira fase do
programa do setor
turístico

Os municípios contemplados
serão alvos de ações sobre o
produto turístico local, através
de campanhas de conscientiza-
ção e campanhas de capacita-
ção profissional; na parte de es-
tratégia de comercialização se-
rão realizadas campanhas de
marketing; e no fortalecimento
institucional, implementação
de planos de gestão fiscal e ad-
ministrativa dos municípios.

OBRAS
Entre as obras já elencadas

para serem executadas estão:
aterro sanitário de Pitimbu;
vias de acesso às praias - de
Gramame, ramais um e dois;
entroncamentos na PB008, nas
localidades de Tabatinga, Co-
queirinho, Praia Bela e Barra do
Abiaí. Em João Pessoa - siste-
ma viário da urbanização do
Rio Jaguaribe; complexo da an-
tiga alfândega e revitalização
do Centro Histórico.

Ainda em João Pessoa, serão
contempladas infraestrutura e
serviços básicos, na antiga supe-
rintendência da alfândega, anti-
ga fábrica de gelo no centro de
apoio turístico, urbanização das
áreas do entorno do Centro Tu-
rístico de Tambaú, Centro de
Animação de Tambaú, sinaliza-
ção de orientação ao turismo. E
melhoria de acessos rodoviários
entre Alagoa Grande/Alagoa
Nova, Pilões/Borborema, Alagoa
Nova/Várzea Nova, Distrito de
Santa Marta/Varzeado e Alça
Noroeste de Campina Grande.

GESTÃO AMBIENTAL
Um dos pontos mais fortes do

Prodetur Nacional Paraíba é a
preocupação com a preservação
da natureza e, por isso, no item
Gestão Ambiental, consta a recu-
peração dos passivos ambientais
na PB008-Sul, entre outras obras.

TJPB será o primeiro do país
a acabar com o processo-papel

O Tribunal de Justiça da Pa-
raíba foi escolhido como a pri-
meira instituição regional em
todo o país, a aderir ao projeto
do Supremo Tribunal de Justi-
ça (STJ) de acabar com o pro-
cesso-papel. O termo de coope-
ração técnica que possibilita o
envio de ações pelo meio eletrô-
nico foi assinado pelos presi-
dentes do STJ, ministro Cesar
Rocha, e do TJPB, desembar-
gador Luiz Sílvio Ramalho Jú-
nior, em solenidade bastante
concorrida no final da tarde de
ontem (5), no Salão Nobre "Mi-
nistro Osvaldo Trigueiro de Al-
buquerque Melo", no Palácio da
Justiça.

Em breve explanação, o mi-
nistro César Asfor destacou a
competência do TJPB na rapi-
dez no despacho dos processos
junto ao Tribunal em instância
superior. "Escolhemos o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba como
pioneiro na adaptação do pro-
jeto, por ele ser um dos tribu-
nais mais atuantes em todo
país. Quando era corregedor
nacional da Justiça pude confe-
rir o alto grau de informatiza-
ção deste Tribunal e posso as-
segurar que este está prepara-
do para a mudança de proce-

dimento", reconheceu o presi-
dente do STJ.

Para ele, o projeto de virtua-
lização irá acabar com o mon-
tante de processos de papel que
superlotam diariamente os tri-
bunais, além de proporcionar
uma economia de cerca de R$
20 milhões anuais só com o
transporte físico dessas ações.
"Maior velocidade e maior se-
gurança na tramitação dos pro-
cessos eletrônicos representa-
rão uma vantagem muito
grande para o jurisdicionado",
afirmou.

Atualmente, a tramitação de
um processo leva de seis a oito
meses desde a saída do tribu-
nal de origem até ao gabinete
do ministro-relator do STJ. Não
há, ainda, projeção da redução
efetiva do tempo, mas o minis-
tro assegurou que será drasti-
camente reduzido.

Em contato com a imprensa,
o desembargador Luiz Sílvio
Ramalho ressaltou a importân-
cia da adesão ao projeto do STJ
e garantiu que haverá total es-
forço do TJPB para o pleno êxi-
to da iniciativa. "A tramitação
dos processos será muito faci-
litada com essa digitalização
dos processos, proporcionando

uma grande economia em to-
dos os aspectos: de tempo, de
dinheiro e de espaço. Com ele,
os advogados e juízes poderão
acessar os processos direta-
mente de casa, inclusive nos fi-
nais de semana", explicou.

A previsão do TJPB é que este
procedimento seja adotado
dentro de 60 dias. Para tanto,
está previsto o treinamento da
equipe técnica do TJPB, pelos
técnicos da Secretaria de Tec-
nologia da Informação do STJ.
Décimo quinto no ranking dos
tribunais com maior número
de processos no STJ, o TJ da Pa-
raíba enviou, no ano passado,
1.789 processos ao STJ, dentre
recursos e agravos. O TJ do Rio
Grande do Sul está em primei-
ro lugar, com o encaminha-
mento de 54.460 processos.
Diariamente o STJ recebe mais
de 1.200 processos de todas as
instâncias regionais no país.

No STJ, a meta é de digitali-
zar cerca de 450 mil ações até o
dia 31 julho. A estimativa do
presidente do STJ, ministro Ce-
sar Rocha, é a de que 300 mil
processos sejam devolvidos
aos tribunais de origem ainda
neste semestre. A partir daí, o
trâmite de distribuição no STJ
cairá de quatro meses para uma
semana e os processos retorna-
rão ao tribunal de origem em
no máximo cinco dias após sua
distribuição.

EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Ministro Cesar Rocha do STJ faz explanação a desembargadores e juízes no Salão Nobre do Palácio da Justiça
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Delegação vai discutir projetos
com o ministro Unger no DF

Reunião de trabalho terá a participação de representantes paraibanos da classe empresarial e da sociedade civil

ma delegação da Paraí-
ba vai a Brasília apre-
sentar propostas de de-

senvolvimento para o Estado.
Este é um dos resultados da vi-
sita do ministro de Assuntos
Estratégicos, Roberto Manga-
beira Unger, à Paraíba. A con-
vite de Unger, que esteve na
Paraíba nestas quarta e quin-
ta-feira, dentro de quinze dias o
governador José Maranhão en-
caminhará a Brasília uma dele-
gação formada por secretários
do Governo da Paraíba, repre-
sentantes da classe empresarial
e da sociedade civil, para reu-
nião de trabalho com equipes do
ministro e de diversos ministé-
rios. De acordo com Mangabei-
ra Unger, o encontro de traba-
lho definirá o elenco de ações
exemplares que devam merecer
a atenção prioritária, visando o
crescimento do Estado.

O governador José Maranhão,
convocou, de imediato, os se-
cretários Francisco Sarmento
(Infraestrutura e Ciência, Tec-
nologia e Meio Ambiente), Sa-
les Gaudêncio (Educação), José
Maria de França (Saúde), e con-
vidou o presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado da
Paraíba (FIEP), Francisco Bue-
ga Gadelha, a integrar a dele-
gação paraibana.

Maranhão anunciou, ainda,
que o secretário do Planeja-
mento, a ser nomeado, também
vai compor a missão da Paraí-
ba. Outros representantes dos
segmentos do empresariado
nas áreas do comércio, agricul-
tura e da pecuária, serão con-
vidados pelo governador. Ele
assegurou que a Paraíba, além
da vontade de participar do
projeto apresentado pelo mi-
nistro Unger, de desenvolver a
região Nordeste, abraça o de-

U

safio de enfrentar os problemas
que também atingem o Estado.

O ministro Unger anunciou
que o próximo momento deci-
sivo para o projeto será o Fó-
rum dos Governadores do
Nordeste, que acontecerá em
Natal-RN. “Será um momento
importante para aprofundar a
discussão do projeto que é do
Estado brasileiro, não apenas
um plano do governo Lula”,

disse Unger. Maranhão garan-
tiu que, já no Fórum dos Go-
vernadores, a Paraíba apresen-
tará uma proposta concreta
sobre os temas discutidos no
Palácio da Redenção. O subse-
cretário Ariel Pares, presente à
reunião desta quinta-feira, será
o interlocutor com o governo
da Paraíba, designado pelo mi-
nistro Unger.

A convocação da delegação

paraibana foi feita pelo governa-
dor em plena reunião com o mi-
nistro. Unger, em sua viagem pelo
Nordeste, ficou impressionado
com duas coisas, uma delas é o
vigor do empreendedorismo
emergente, com dezenas de mi-
lhares de pequenos e médios em-
preendimentos. O ministro disse
que é preciso organizar a comer-
cialização dos produtos, para li-
bertar o produtor dos atravessa-

dores e organizar uma transfe-
rência de práticas, tecnologias e
conhecimentos avançados para
essa multidão de empreendimen-
tos emergentes. A segunda coisa
que mais  impressiona na região
é o dinamismo inventivo e tecno-
lógico difuso em todo lugar, disse
Mangueira Unger.

O ministro destacou que a
visita à Paraíba objetivou co-
nhecer as potencialidades do
Estado e discutir projetos. A
meta é o desenvolvimento do
Nordeste, a partir de encontros
com governadores, empresári-
os e a sociedade civil. “O obje-
tivo dessa ação é identificar um
conjunto de iniciativas concre-
tas, que se prestem a uma cola-
boração federativa, que possa
se inspirar no exemplo daquilo
que já deu certo no Nordeste, e
que possam começar agora em
2009, abrindo uma porta para
os futuros governos da Repú-
blica”, declarou o ministro.

A reunião de trabalho no Sa-
lão Nobre do Palácio da Reden-
ção contou com a participação
dos secretários do Governo do
Estado, do presidente da FIEP,
Francisco Buega Gadelha, do de-
putado federal Marcondes Ga-
delha, e de deputados estaduais,
além dos técnicos da Secretaria
de Assuntos Estratégicos.

Comitiva visitou Fazenda
Tamanduá em Patos

O ministro-chefe da Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, Ro-
berto Mangabeira Unger, acom-
panhado do vice-governador
Luciano Cartaxo esteve duran-
te da manhã desta quinta-feira
(5) na cidade de Patos. O objeti-
vo da viagem foi conhecer a pro-
dução da Fazenda Tamanduá,
no município de Santa Terezi-
nha, há 12 quilômetros de Patos
e ainda manter encontro com
representantes de entidades
produtivas daquela região.

Unger chegou ao aeroporto da
cidade por volta das 9h30 em um
avião da FAB, onde foi recebido

pelo prefeito Nabor Wanderley,
acompanhado de uma comitiva
composta por representantes da
Sudene, Casa Civil da Presidên-
cia, Ministério da Educação, IPEA
(Instituto de Pesquisas Aplica-
das), Fundação Banco do Brasil,
da Confederação Nacional das In-
dústrias (CNI), CGEE – Centro de
Gestão de Estudos Estratégicos e
do Ministério da Integração Na-
cional. O primeiro compromisso
do ministro e comitiva foi conhe-
cer as potencialidades da Fazen-
da Tamanduá, considerada como
uma das maiores experiências de
produção e exportação de frutas
para exterior, através de um pro-

jeto de irrigação em pleno Semi-
árido nordestino.

O proprietário da fazenda, Pi-
erre Landolf fez uma explanação
da produção do local, tipos de
irrigação utilizada, bem como
conheceu a usina onde são pro-
duzidos os tipos de adubos em-
pregados na localidade. Ele disse
que futuramente pretende dina-
mizar a produção do arroz ver-
melho, através da Embrapa e
também da romã. Outro produ-
to apresentado foi o mel produ-
zido na própria fazenda.

A Fazenda Tamanduá está lo-
calizada numa área de aproxima-
damente três hectares e produz
quatro tipos de queijo, entre eles
o coalho e ricota, mel de várias
floradas, leite de cabra pasteuri-
zado e congelado, manga in na-
tura e melancias e, futuramente,
arroz vermelho e romã.

‘Não há solução para o Brasil,
sem solução para o Nordeste’

“Não há solução para o Bra-
sil, sem solução para o Nordes-
te”. Foi o que disse em entrevis-
ta à imprensa na Câmara Mu-
nicipal de Patos, logo após o en-
contro com os produtores da
região, o ministro Mangabeira
Unger. Para ele, os problemas
do Semiárido, onde vive a mai-
or parte da população nordes-
tina, passa obrigatoriamente
por uma solução para a região.

Três razões, disse Mangabei-
ra, levaram a comitiva naque-
la região, sendo a primeira a
construção de uma iniciativa
para o Nordeste. Segundo o mi-
nistro falta um grande projeto

orientador, mas garantiu que
agora é a hora para começar.

A segunda razão é a convicção
de que esse projeto não deve ser
deduzido de dogmas ou doutri-
nas, precisa ser inspirado no exem-
plo daquilo que já deu certo. Para
ele é necessário se construir um
modelo de desenvolvimento no
Semiárido nordestino com o uso
de agricultura irrigada e de sequei-
ro que dê característica empresa-
rial à agricultura familiar. E por
último grandes obras que possam
unificar a região, citando os por-
tos, as ferrovias e a viação regio-
nal que colocará o Nordeste em co-
munhão consigo mesmo.

Mangabeira Unger (3º à direita) apresenta projeto de desenvolvimento ao governador José Maranhão e a secretários
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inda falta pouco mais
de um mês para a Pás-
coa, mas os supermer-

cados já estão decorando os
departamentos com os famo-
sos ovos de chocolate, apos-
tando tudo na boa venda des-
ses produtos. Até a Semana
Santa, os supermercados e lo-
jas especializadas esperam
vender 15% a mais do que no
ano passado os principais
produtos da época, como
ovos, vinhos e peixes.

Os  ovos de Páscoa já podem
ser encontrados com preços
que variam de R$ 3,79 (8 gra-
mas) até R$ 49,99 (800 gra-
mas). As cestas de Páscoa
também já estão a venda com
preços entre R$ 45,25 e R$
106,37, incluindo um vinho ou
um licor de chocolate.

Para um dos gerentes de
vendas de uma das lojas do
Pão de Açúcar, que já decorou
algumas de suas prateleiras
com o produto, a Páscoa é si-
nônimo de chocolate, vinho e
peixe. Ele afirmou também
que os grandes supermerca-
dos são os que mais vendem
chocolates no período da Pás-
coa, e todos os anos eles se
antecipam e armam suas ten-
das com ovos de Páscoa nos
corredores.

A ideia é boa e as pessoas já
iniciaram as compras desses
chocolates tanto para colégios
como para a família. O objeti-
vo maior de acordo com a
consumidora Claudete An-
drade de Oliveira é evitar a
correria na véspera da Sema-
na Santa.

Alguns supermercados es-
peram um crescimento de
30% nas vendas de produtos
da Páscoa em relação ao mes-
mo período do ano passado.
Incluindo as variedades da
indústria, as empresas esti-
mam vender mais de 2 mi-
lhões de toneladas de choco-
lates até a Páscoa. Essa é a ex-
pectativa dos lojistas de João
Pessoa até a chegada da Sema-
na Santa.

O vinho é a bebida mais
consumida neste período e os
produtos  chilenos são os mais
procurados nos supermerca-
dos e casas do gênero. A ex-
pectativa dos empresários
desse setor também é boa. A
partir de R$ 5,49, os consumi-
dores podem encontrar vi-
nhos nos supermercados e,
dependendo da marca, eles
vão subindo de preço. O Fon-
tana Fredda, por exemplo,
está sendo comercializado a
R$ 69,90 e o Esporão, por R$
156,90.

Vendas de produtos da Páscoa
devem crescer 15% na Capital

Esta é a previsão de lojas e supermercados, que já reforçaram o seu estoque para atender os consumidores

No período da Semana San-
ta, é tradição presentear fami-
liares, amigos e, principalmen-
te crianças com ovos, coelhos,
barras e bombons de chocola-
te na Páscoa. Com a proximi-
dade da data, o Procon orienta
os consumidores com relação
a alguns cuidados a serem to-
mados, para não errar na hora
da compra e assim evitar pro-
blemas.

É necessário verificar a vera-
cidade das inúmeras promo-
ções. A orientação do Procon é
realizar pesquisas de preço,
tanto em supermercados como
em outros tipos de estabeleci-
mentos que comercializam as
marcas tradicionais e próprias.
Procurar preços mais acessíveis
nas lojas dos fabricantes é pon-
to positivo.

Uma recomendação impor-
tante do Procon é a de que o con-
sumidor esteja atento à quali-
dade do produto. Portanto,

precisa se certificar de que não
há violações na embalagem e
observar se as informações
como peso, marca, número,
validade, composição e conser-

Procon orienta os consumidores sobre as compras

vação, estão visíveis.
O consumidor deve observar

que marcas diferentes com nú-
meros iguais não significam,
necessariamente, que tenham o

mesmo peso. Ovos de fabrica-
ção caseira têm prazo de vali-
dade menor e também devem
apresentar todas as informa-
ções ao consumidor.

Outro cuidado refere-se aos
ovos de Páscoa que oferecem
brinquedos. Compre apenas
depois de consultar a idade
mínima para o brinquedo e ve-
rifique a existência do selo do
Inmetro. O Procon lembra que
vale também presentear de
maneiras alternativas, frutas
secas ou cestas de frutas são
opções que não prejudicam a
saúde.

Caso adquira ovos de choco-
late, evite as tentações das com-
pras a prazo para não compro-
meter o orçamento. Exigir sem-
pre nota fiscal é um dever do
consumidor, pois é o documen-
to necessário para efetuar a tro-
ca ou reclamar de possíveis
problemas.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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INFORMES
Os ovos de Páscoa já podem ser encontrados com preços que variam de R$ 3,79 (8
gramas) até R$ 49,99 (800 gramas)

!

de toneladas de chocolate é a estimativa
prevista de vendas pelos lojiistas até a
Semana Santa ;"2 milhões
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CONSUMO DE VINHO
6 O vinho é a bebida mais consumida neste período e os produtos chilenos

são os mais procurados nos supermercados e casas do gênero. A expectati-
va dos empresários desse setor também é boa. A partir de R$ 5,49, os con-
sumidores podem encontrar vinhos nos supermercados e, dependendo da
marca, eles vão subindo de preço. O Fontana Fredda, por exemplo, está
sendo comercializado a R$ 69,90 e o Esporão, por R$ 156,90.

é o preço mínimo de uma cesta de
Páscoa, que ainda pode ser encontrada
pelo consumidor por R$ 106,37;"R$45,25

○

○

○

○

○

As lojas já começaram a decorar os departamentos com ovos e outros produtos da Páscoa, visando atrair os consumidores e incrementar as vendas

  MARCOS RUSSO
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Emater vai criar banco
de palma em Pilar

Técnicos da empresa visitaram o Instituto Agronômico de Pernambuco para se
inteirar sobre o sucesso alcançado com algumas variedades desse tipo de cultura

T

A IBM - uma das gigantes e mais antigas empresas
americanas de TI (Tecnologia da Informação) - divul-
gou um relatório, feito pela X-Force, equipe técnica da
empresa especializada em segurança na Internet, que
aponta um aumento acentuado, de ataques à rede mun-
dial de computadores no último trimestre de 2008, em
função da crise da economia mundial. Segundo os da-
dos coletados pela IBM, os ataques passaram de 1,8
bilhão para mais de 2,5 bilhões por dia em todo o mun-
do! Isso se deve, segundo a empresa, aos cortes que
vêm sendo efetuados pelas empresas, tanto em pessoal
quanto em investimentos no setor de TI o que acarreta
um aumento nas fragilidades, no tocante a segurança,
nos sistemas de informática em nível mundial.

   PROPOSTA PARA ENFRENTAR A CRISE
Como forma de enfrentar a crise econômica mundial,

a Inglaterra está criando incentivos para uso de tecno-
logias verdes, visando gerar empregos e assim movi-
mentar a economia. Os ingleses estão investindo mui-
to, tanto o governo quanto as empresas, em fontes re-
nováveis de energia e em pesquisa (e na consequente
geração de produtos comerciais) que minimizem o efeito
estufa. É uma forma de criar novas alternativas de ge-
ração de empregos e renda, principalmente para pes-
soal técnico altamente qualificado, oriundo das indús-
trias automobilísticas e de geração de energia através
de fontes não renováveis (leia-se petróleo) que são al-
tamente poluidoras e estão sofrendo muito com a crise

    CHINA E PATENTE
A China que muitas pessoas ainda associam a pro-

dutos baratos, de baixa qualidade e “pirateados” está
cada vez mais se preparando para a dura competição
nos mercados mundiais. No último dia 27 de dezem-
bro de 2008, segundo informe da Agência Xinhua
(Agência de Notícias Oficial da China), o Parlamento
chinês aprovou uma lei de patente permitindo, a par-
tir de outubro desse ano, que empresas busquem pa-
tentes em outros países antes de obtê-las na própria
China. A nova legislação é um grande avanço e visa
incentivar a inovação e melhorar a competitividade
internacional das empresas chinesas. A única exigên-
cia feita agora às empresas é que o governo aprove pre-
viamente, se o produto ou processo que será registra-
do no exterior, é um “segredo nacional”.

    ENERGIA
A Agência de Notícias Reuters divulgou informe so-

bre a escolha, pelo presidente eleito dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, do cientista Steven Chu, que ga-
nhou o prêmio Nobel de Física de 1997, para secretário
de Energia de seu governo. Dr. Chu é defensor e admi-
rador da produção de álcool (etanol) pelo Brasil e críti-
co do modelo de produção norte-americano que faz uso
de subsídios governamentais para produzir álcool
usando milho como matéria-prima. Esses subsídios
dificultam a exportação de álcool do Brasil para os Es-
tados Unidos e é a principal reclamação dos exporta-
dores brasileiros com referência ao comércio entre os
dois países. Vamos ver se algo muda sob a direção do
Dr. Chu.

Na esteira da crise

Alexandre Moura É ENGENHEIRO ELETRÔNICO

Alexandre Moura
akex@lightinfocon.com.br

Mais de 1.700 agricultores do
município de Esperança estão
sendo contemplados com a dis-
tribuição de sementes selecio-
nadas de milho e feijão. Ao todo,
foram 27 toneladas entregues
à Secretaria de Agricultura,
Recursos Hídricos e Meio Am-
biente, pela Embrapa de Petro-
lina, para o trabalho de repas-
se aos agricultores. A distribui-
ção termina nesta quarta-feira,
4, e está sendo acompanhada

écnicos da Empresa Es-
tadual de Assistência
Técnica e Extensão Ru-

ral (Emater-PB), lotados na
Unidade Operativa de Pilar,
na região administrativa de
Itabaiana, visitaram recente-
mente o Instituto Agronômi-
co de Pernambuco (IPA) para
se inteirar sobre o sucesso ali
alcançado com o aproveita-
mento da palma forrageira na
alimentação animal, medida
já utilizada por alguns pecua-
ristas paraibanos.

Os extensionistas da Paraíba
solicitaram ao presidente do
IPA, Júlio Zoe de Brito, algumas
variedades de palma forragei-
ra semelhantes às cultivadas
em Pernambuco para que seja
montado um banco  de matri-
zes no município de Pilar, área
de forte presença da pecuária

na formação da economia pri-
mária paraibana. O projeto de
financiamento neste sentido já
está sendo discutido entre a
Emater e o Banco do Nordeste.

Os mesmos técnicos da Ema-
ter de Pilar também estiveram
conhecendo o trabalho desen-
volvido por especialistas do Rio
Grande do Norte, no município
de Lages, onde há um projeto de
produção de palma forrageira
adensado, em que se utiliza o
sistema de irrigação por goteja-
mento que também pode se im-
plantado na região do Baixo
Paraíba, onde a pecuária é mais
desenvolvida no Estado.

    RASPA DE MANDIOCA
Agricultores e criadores do

município de Pilar, acompanha-
dos de técnicos da Emater-PB e
da Secretaria Municipal de

Agricultura local participaram
de uma excursão às instalações
do centro de produção de raspa
de mandioca no assentamento
Santa Lúcia, no município de
Araçagi. O objetivo da visita,
segundo o gerente da unidade
operativa de Pilar, o extensio-
nista rural João Ferreira Gon-
çalves, foi conhecer todo o pro-
cesso de produção de raspa de
mandioca utilizada na alimen-
tação animal, prática pouco di-
fundida na Paraíba.

Na oportunidade, o assessor
estadual da cultura de mandio-
ca, Genival Soares, fez uma longa
explanação sobre as várias eta-
pas de produção da raspa de
mandioca. A parte prática acon-
teceu na unidade de processa-
mento onde os produtores pude-
ram observar in loco as várias
etapas do processo de fabricação.

Embrapa distribui sementes
selecionadas com agricultores

pelo prefeito Nóbson Pedro de
Almeida, o Nobinho.

Cerca de 10 pessoas de apoio
estão envolvidas na distribui-
ção, que acontece na sede da
Cibrazem, na saída para o
município de Areial, nos tur-
nos manhã e tarde. Cada agri-
cultor está recebendo para o
plantio 15 quilos de milho e
cinco quilos de feijão macassá,
tipo sempre verde. No ato da
entrega do produto, é necessá-

rio ao portador estar munido
do CPF e documento com foto,
não sendo possível o recebi-
mento por outra pessoa a não
ser o titular.

Além do trabalho de distri-
buição das sementes seleciona-
das aos agricultores do muni-
cípio de Esperança, a Secreta-
ria Municipal de Agricultura
vem implantando na região
uma política do corte de terra.
São 10 tratores trabalhando
neste sentido, beneficiando 800
pessoas num prazo de 20 dias.
Um trabalho que já repercute
em favor da região.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A palma forrageira é alimento indispensável ao rebanho bovino, caprino e ovino, principalmente no período de seca
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orria o ano de 1997. Diante dos
lindos e coloridos casarios da
praça Anthenor Navarro,

ocorriam festas e mais festas. Era fes-
ta junina, carnavais, shows, teatro,
música e lançamentos de livros. O lu-
gar foi revitalizado e exibia uma nova
cidade cenográfica. Enfim, o Varadou-
ro virou ponto de encontro de políti-
cos, escritores, artistas, estudantes,
entre outras personalidades. Os res-
ponsáveis por tamanha mudança, em
parte, foram os jovens da Associação
Oficina-Escola de Revitalização do Pa-
trimônio Cultural de João Pessoa. Fo-

ram eles que revitalizaram o lu-
gar com a ajuda do maior par-
ceiro nessa empreitada - a
Agência Espanhola de Coope-

ração Internacional (AECI), sólida
parceria que, em abril próximo, se
acaba.

“Neste mês, em abril próximo, se
encerra o convênio que o governo es-
panhol mantém com a Oficina-Esco-
la de João Pessoa. Ele já sinalizou que
não vai mais renovar o contrato”,
diz, com certa angústia, Nahya Caju,
diretora da Oficina-Escola, que, no
Brasil, só existem nos estados da
Bahia, Maranhão e em João Pessoa.
Vale lembrar que a cooperação com
o governo espanhol também se es-
tendeu a vários países da América
Latina.

Foram 17 anos de parceria com a
Espanha que teve início, praticamen-
te, com a revitalização do Centro His-
tórico de João Pessoa. O lugarejo vol-
tou a exibir o rosto nos tempos em que
a Capital estava se expandindo, isto é,
saindo das margens do Rio Sanhauá
para as bandas das ruas da Areia, Ge-
neral Osório e Duque de Caxias. É o re-
torno da arquitetura secular.

O maior aliado da Oficina-
Escola de João Pessoa, o

governo espanhol, está
desfazendo a parceria,

que foi responsável pela
revitalização de dezenas

de monumentos
históricos da Capital

Acima, uma das
primeiras turmas
formadas e, abaixo,
imagens sacras que
foram restauradas
pelos profissionais da
Oficina-Escola

C

EscuelaO fim da

Taller
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Origem da escola
A Associação Oficina-Escola de Revitalização
do Patrimônio Cultural de João Pessoa foi fun-
dada no ano de 1991. Ela era algo assim que
funcionava com o Programa Espanhol
Escuela-Taller de João Pessoa, resultado de
um convênio entre a Agência Espanhola de
Cooperação Internacional (AECI), o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), o Governo do Estado da Paraíba e a
Prefeitura Municipal de João Pessoa. A Ofici-
na-Escola, à época, integrava o Projeto de
Revitalização do Centro Histórico de João Pes-
soa. Isso aconteceu por volta do ano de 1987.
Hoje, a Oficina-Escola paraibana, a de Salva-
dor e a de São Luis, integra o Programa de
Escuela-Taller em todo o mundo. Elas tem a
missão principal de revitalizar obras que fo-
ram construídas sob a influência da Espanha
em séculos passados cujo modelo atual tem
origem na própria Espanha e vinha sendo
desenvolvido na Espanha pelo Ministério do
Trabalho desde 1986, voltado para adoles-
centes e jovens.

SAIBA MAIS#Por coincidência, a oitava turma de jovens
oriundos de famílias de baixa renda, forma-
dos nos ofícios de serralheiro, marceneiro,
carpinteiro e pedreiro, conclui a formação
agora neste mês de abril. Talvez seja a últi-
ma. Quase 900 alunos já foram formados pela
Oficina-Escola de João Pessoa até o momento.
“Ao longo desses anos foram 2,7 mil horas de
formação que resultou na certificação de de-
zenas de alunos. Muitos hoje atuam no setor
privado. Na verdade, o governo espanhol
quer que o governo federal assuma agora a
responsabilidade do programa”, assinala
Nahya Caju.

“Esperamos que haja empenho das autori-
dades no sentido de que a existência da Ofici-
na-Escola se mantenha. Estamos na expectati-
va de que outras parceria surjam em nível de
governos municipal, estadual e federal para
que possamos continuar com o trabalho de
resgate da cidadania e de patrimônios históri-
cos da Paraíba”, apela Nahya Caju, destacan-
do: “Formamos jovens com idade entre 18 a
23 anos e apresentando situação econômica
de baixa renda. A gente oferece, em cada tur-
ma, 30 vagas para as mulheres e 40 vagas para
os homens. Está sendo um verdadeiro resgate
da cidadania e de revitalização do patrimônio
histórico e cultural da Paraíba”.

Na realidade,  foi nos anos de 1997-2002
que o Centro Histórico de João Pessoa come-
çou a apresentar essa efervência cultural. Se
tornou vivo, colorido e dinâmico, ostentan-
do uma vida noturna ativa. E de lá para cá, o
local entrou definitivamente no calendário
turístico da Capital. É cartão postal obriga-
tório para os visitantes da cidade. Claro, tí-
nhamos como exemplo principal o Recife An-
tigo. E, realmente, com a ajuda dos jovens
aprendizes da Oficina-Escola se construiu
uma nova imagem de Felipéia de Nossa Se-
nhora das Neves.

“Neste momento, estamos empreendendo
esforços no sentido de buscar parcerias com
o governo federal para garantir a continui-
dade da Oficina-Escola de João Pessoa. As dis-
cussões vêm se sucedendo desde o ano pas-
sado. Foi uma recomendação passada pelo
governo espanhol que já anunciou o fim de
sua parceria com os jovens”, esclareceu
Nahya Caju.

Os jovens da Oficina-Escola de João Pessoa
foram mais além ao longo desses anos. Eles
revitalizaram a Igreja da Misericórdia, se
acham revitalizando a Igreja do Carmo e a
azulejaria da Igreja de São Francisco. Muitos
estão trabalhando no setor privado após se
formarem. Alguns já foram contratados para
trabalhar na revitalização da Fazenda Boi Só.

O fato deflagrador que deu origem a Oficina-
Escola foi a extinção do Pró-Memória, o atual
Iphan. Na época, os trabalhadores que execu-
tavam serviço de restauração de obras, como
pedreiros, marceneiros, carpinteiros, entre ou-
tros, foram demitidos e alguns deles, a exemplo
de serralheiro, pedreiro, marceneiro e carpin-
teiro foram aproveitados pela recém-criada
Oficina-Escola. Naquele tempo esses profissio-
nais começaram a repassar o ofício aos jovens
no âmbito de revitalização do Centro Histórico
de João Pessoa. E, a partir da década de 90, os
profissionais da Oficina-Escola já começaram
a concluir as primeiras obras.

EDITORAÇÃO: ROBERTO MATOS

Altar da Igreja da
Misericórdia foi

recuperado pelos jovens
da Oficina-Escola, que tem

mulheres entre os seus
profissionais

Fo
ra

m
 a

pl
ic

ad
as

 2
,7

 m
il 

ho
ra

s 
de

 fo
rm

aç
ão

Fo
ra

m
 a

pl
ic

ad
as

 2
,7

 m
il 

ho
ra

s 
de

 fo
rm

aç
ão

Fo
ra

m
 a

pl
ic

ad
as

 2
,7

 m
il 

ho
ra

s 
de

 fo
rm

aç
ão

Fo
ra

m
 a

pl
ic

ad
as

 2
,7

 m
il 

ho
ra

s 
de

 fo
rm

aç
ão

Fo
ra

m
 a

pl
ic

ad
as

 2
,7

 m
il 

ho
ra

s 
de

 fo
rm

aç
ão

pr
of

is
is

on
al

pr
of

is
is

on
al

pr
of

is
is

on
al

pr
of

is
is

on
al

pr
of

is
is

on
al



10 PUBLICIDADEJOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”



11PUBLICIDADE JOÃO PESSOA, SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2009
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“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.: ALIDA DOS SANTOS DU-
ARTE
CPF/CNPJ....: 072961084-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: ASSISTENCIA ODONTOLO-
GICA CECILIO LT
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 008417
Responsavel.: CASA DO PORTO LTDA
CPF/CNPJ....: 009608596/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  509,90
Cedente.....: KARNE KEIJO - LOGISTICA
INTEGRADA L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012072
Responsavel.: CLAUDIA MARIA DE LIMA
CARVALHO
CPF/CNPJ....: 003502054/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  311,54
Cedente.....: DIMEX DISTRIBUICAO IM-
PORT E EXPORT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013791
Responsavel.: CMD INDUSTRIA E META-
LURGICA LTDA
CPF/CNPJ....: 004670247/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  545,80
Cedente.....: BREKAR COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013849
Responsavel.: EMANOEL PAULINO DE
FARIAS
CPF/CNPJ....: 075024104-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.054,00
Cedente.....: PONTO CERTO MATERIAL
DE CONTRUCAO L
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 011083
Responsavel.: FORTALEZA COMERCIO E
REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 070119854/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  527,64
Cedente.....: ORIENT RELOGIOS DA AMA-
ZONIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013845
Responsavel.: GROTA ESTIVAS E CERE-
AIS LTDA
CPF/CNPJ....: 004436991/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.465,00
Cedente.....: POTENCIAL FACTORING
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012889
Responsavel.: GROTA ESTIVAS E CERE-
AIS LTDA
CPF/CNPJ....: 004436991/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.732,50
Cedente.....: POTENCIAL FACTORING
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012890
Responsavel.: GROTA ESTIVAS E CERE-
AIS LTDA
CPF/CNPJ....: 004436991/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.732,50
Cedente.....: POTENCIAL FACTORING
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012891
Responsavel.: HANAM COSMETICOS
PROFISSIONAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 007490093/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  110,00
Cedente.....: SAG SERVICOS ELETRONI-
COS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 011575
Responsavel.: HELMUT HANS LIEBIG
MAIA
CPF/CNPJ....: 601830714-68
Titulo......: CHEQUE R$1.200,00
Cedente.....: JOSE RIVEL DAS NEVES
Apresentante: JOSE RIVEL DAS NEVES
Protocolo...: 2009 - 010001
Responsavel.: J.MONTEIRO PE AS E SER-
VI OS P/ MOTO

CPF/CNPJ....: 008949954/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  278,00
Cedente.....: LUBRICOM COMERCIO E
TRANSPORTES LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013775
Responsavel.: JANIZE BEZ VIEIRA MERC
VITOR
CPF/CNPJ....: 005285113/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  994,70
Cedente.....: TELECOM NET S/A LOG. DI-
GITAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 014032
Responsavel.: JOAO BOSCO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 008877441/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  898,50
Cedente.....: LEGAL LIVROS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013895
Responsavel.: JOAO BOSCO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 008877441/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$
16.012,50
Cedente.....: LEGAL LIVROS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013981
Responsavel.: JOSE ANTONIO DE AN-
DRADE SILVA
CPF/CNPJ....: 282040694-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   52,48
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012703
Responsavel.: MANAIRA COMERCIO
LTDA
CPF/CNPJ....: 005343755/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.687,49
Cedente.....: BRANDY INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012622
Responsavel.: MARINESIO DA SILVA
COSTA
CPF/CNPJ....: 008972343/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  869,50
Cedente.....: MSM DO BRASIL COMER-
CIO DE CONFECCOE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012571
Responsavel.: MERCIA LUCIA DE BRITO
SILVA
CPF/CNPJ....: 527193754-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  157,60
Cedente.....: LONDON FACTORING SOC
DE FOM MERC LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012784
Responsavel.: NADSSA CRISTIANE SA-
LES DE ANDRADE M
CPF/CNPJ....: 009398122/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  447,28
Cedente.....: PAKITA IND E COM DE CON-
FECCOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012499
Responsavel.: RONALDO OLIVEIRA DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 797616904-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  583,33
Cedente.....: XENONIO INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS M
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013861
Responsavel.: TALENTOS DE OURO LTDA
CPF/CNPJ....: 006309500/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   22,50
Cedente.....: TRANSPORTES REAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012359

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

Joao Pessoa,  06/03/2009
------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADAILTON VIRGULINO DE
LIMA
CPF/CNPJ....: 237800534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  186,54
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012965
Responsavel.: DIGITO REP COM ASSIST
TEC DIGITAL L
CPF/CNPJ....: 012728747/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$5.203,34
Cedente.....: AIDC TECNOLOGIA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 014143
Responsavel.: GONCALVES TENORIO COM
DE COLCHOES L
CPF/CNPJ....: 002657434/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.075,00
Cedente.....: CASEBRAS FACTORING LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013907
Responsavel.: GONCALVES TENORIO COM
DE COLCHOES L
CPF/CNPJ....: 002657434/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.075,00
Cedente.....: CASEBRAS FACTORING LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013908
Responsavel.: YES DIST DE PROD DE CONS
E ALIMENTO
CPF/CNPJ....: 008890091/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$5.589,00
Cedente.....: CRIVIALLI IND PROD HIGIENE

E L LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012648
Responsavel.: YES DIST DE PROD DE CONS
ALIME
CPF/CNPJ....: 008890091/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.201,00
Cedente.....: NATURYTHA IND COM COSM
LTDA ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013529
Responsavel.: JOSE ALVES DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 007408988/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   96,00
Cedente.....: TRANSPORTES REAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012374
Responsavel.: J.F. CALCADOS LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 007434328/0002-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  162,20
Cedente.....: CALCADOS DEMILER LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 011991
Responsavel.: J.F. CALCADOS LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 007434328/0002-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  210,37
Cedente.....: CALCADOS DEMILER LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012008

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

Joao Pessoa,  06/03/2009
--------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA. PODER JUDICIÁRIO. COMARCA DE CAMPINA GRANDE.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 dias. O Dr. Valério Andrade Porto, Juiz de Direito
da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina, Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc. faz saber
a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que por esse juiz e
cartório se processam os termos da ação de NOTIFICAÇÃO, processo nº 001.2005.026.065-
0, tendo como parte autora MULTIBANK em face de JOSÉ ARAÚJO DANTAS NETO é o
presente para I-N-T-I-M-A-R E NOTIFICAR JOSÉ ARAÚJO DANTAS NETO, Av Assis Chateu-
briand, nº 2340 – B Distrito Industrial, Campina Grande – PB, atualmente em lugar incerto
e não sabido, de todo conteúdo da petição inicial. E, para que ninguém alegue ignorância,
mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente edital de intimação que será afixado e
publicado na forma da Lei. CUMPRA-SE. Dado e passado neste Cartório do 5º Ofício de
Campina Grande – PB, aos 26 de setembro de 2008. Eu, Jimmy Costa de Araújo. Técnico
Judiciário. O digitei e assino.

Dr. Valério Andrade Porto
Juiz de Direito

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba
CNPJ (MF): 09.307.729/001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA que será realizada no dia sete de abril de dois mil e nove, às 10:00 horas, na
sede da sociedade, localizada na av. Assis Chateaubriand, 2630, Distrito Industrial, na
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: a) – tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demons-
trações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; b)
–eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c) eleição dos Membros do Conselho de Ad-
ministração e d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: Comunicamos, outros-
sim, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documen-
tos a que se refere ao Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2008. A presente convocação está de conformidade com que preceitua
a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 05 de março de 2009.
José João Correia de Oliveira

Diretor Administrativo

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os senhores acionistas da Companhia Docas da
Paraíba a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar-se-á no próximo dia 20 de março de 2008, às 09:00h, na sede social da Com-
panhia, situada na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo-PB, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:

Em caráter ordinário:
a) Tomada das contas dos Administradores, examinando, discutindo e votando as

demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2008;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo e a distribuição

de dividendos;
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal.
Em caráter extraordinário:
a) Eleição de membros substitutos do Conselho de Administração; e
b) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Cabedelo, 05 de março de 2009
Eurípedes Balsanufo de Sousa Melo

Acionista

AVISO AOS ACIONISTAS
A Diretoria da Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB, comunica aos senhores

acionistas que se encontra á disposição de todos, na sede da empresa, situada na Rua
Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo-PB, (Fone: 3250-3000), no horário de 7:00
ás 13:00 horas, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, referentes
ao exercício de 2008, quais sejam:

a) Relatório dos Administradores;
b) Demonstrações Financeiras;
c) Todo e qualquer documento referente ao Balanço Geral da Companhia.

Cabedelo, 26 de fevereiro de 2009
Eurípedes Balsanufo de Sousa Melo

Diretor Presidente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB
FÓRUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS – 4ª VARA

Rua Edgard Vilarim Meira, s/n Bairro da Liberdade
Campina Grande/PB  – Fone: (83) 2101-9132 – Fax: (83)2101-9131

EDITAL DE
LEILÃO/PRAÇA E

INTIMAÇÃO Nº
EDI.0004.000005-2/

2009

00098000400001102008
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  Nº. 00.0031471-4 - Classe: 98
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉ(U)(S): LASER ENGENHARIA COMERCIO LTDA, LUIZ ALBERTO LEITE,
MARIA SALETE DE FREITAS LEITE, ANTONIO TARCISO PEREIRA LEITE

Datas

Local

1º Leilão – 31/03/2009, a partir das 09:00 horas
2º Leilão – 14/04/2009, a partir das 09:00 horas.

Auditório da Justiça Federal – Rua Edgard Villarim Meira,
s/nº, Liberdade, C. Grande/PB.   Fones: (83) 2101.9132.

O DOUTOR FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS, Juiz Federal Titu-
lar da 6ª Vara, no exercício da titularidade da 4ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, no uso
de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tive-
rem, que a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, levará à venda em arrematação
pública, nas datas, local e sob condições adiante descritas, os bens penhorados na ação
supracitada:

DATA:
1º. Leilão: 31/03/2009, a partir das 09:00 horas, por preço igual ou superior ao valor

da avaliação.
2º. Leilão: 14/04/2009, no mesmo horário, por qualquer preço, desde que não seja

considerado preço vil por este Juízo.
LOCAL:
Auditório da Justiça Federal – Rua Edgard Villarim Meira, s/nº, Liberdade, Campina

Grande/PB – Fone: (83) 2101.9132.

ADVERTÊNCIAS:
1) Ficam intimados pelo presente Edital o(s) Sr(s) Executado(s) e cônjuge(s), se

casado(s) for(em), bem como o(s) credor(es) hipotecário(s), o senhorio direto, o credor
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo
parte na execução, caso não tenham sido encontrados para intimação pessoal, acerca do
leilão designado.

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO Nº EDI.0004.000005-2/2009 – REF.
PROC.  Nº 00.0031471-4, CLASSE 98

2) Quem tiver interesse em adquirir o bem a ser leiloado em prestações poderá
apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta de pelo menos
30%(trinta por cento) à vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel,
conforme art. 690, §1º, do CPC.

RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS:

IMÓVEL

 LOTE  1
 PROCESSO  00.0031471-4
 CLASSE  98 -  EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
 EXEQÜENTE  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 
EXECUTADO

 LASER ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA, LUIZ ALBER
TO LEITE, MARIA SALETE DE FREITAS LEITE E ANTÔ
NIO TARCÍSIO PEREIRA LEITE.

CPF/CNPJ  08.328.809/0001-59
DEPOSITÁRIO  ANTÔNIO TARCÍSIO PEREIRA LEITE
LOCALIZAÇÃO DO BEM CUITÉS/CG/PB – ACESSO PELA AVENIDA PARIS
RECURSO  NÃO HÁ RECURSO PENDENTE
ÔNUS/PENHORA NADA CONSTA
PARCELAMENTO AUTORIZADO
BEM(NS) PENHORADO(S):

 01(UM) sítio no lugar Cuités, acesso pela Av. Paris, registrado no
Cartório Imobiliário de C. Grande, sob nº R-1-7.409, Livro 2-A-B, fls.
21, em 22/11/78, todo cercado de arame, medindo sete quadros de
cinqüenta braças, com casa de vivenda, olho d? água, fruteiras e
vazantes de capim, com área total de 8,4 há, área explorada de 8,4 há,
dispondo a casa de terraço, sala estar, sala de jantar, cozinha dispen-
sa, dois quartos, WC social, lavabo, salão de jogos, três suítes, estar
íntimo, quadra de esportes, casa de morador, casa de empregados,
piscina, galpão para apoio para estábulo e garagem para aproxima-
damente 06 (seis) carros, limitando-se ao sul com a propriedade de
Antônio Maximiliano; ao norte, com a propriedade de Camilo José dos
Santos; ao nascente com terras de Severino Lopes Loureiro.

 R$ 400.000,00

AVALIAÇÃO DO LOTE  R$ 400.000,00

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO Nº EDI.0004.000005-2/2009 – REF.
PROC.  Nº 00.0031471-4, CLASSE 98

CONSIDERAÇÕES FINAIS

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e possíveis credores e nin-
guém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o presente EDITAL que será afixado no
local de costume e publicado em resumo pelo menos uma vez em jornal local de ampla
circulação, na forma do art. 687, cabeça, do Código de Processo Civil. Dado e passado
nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, aos 19 de fevereiro de 2009. Eu,
_________________, Geralda Bezerra de Freitas, Supervisora Assistente, o digitei. Eu,
José David Vieira Mota, Diretor de Secretaria da 4ª Vara, em exercício, o conferi e subscre-
vo, de ordem do MM. Juiz Federal.

JOSÉ DAVID VIEIRA MOTA
Diretor de Secretaria da 4ª Vara, em exercício

INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROTEICOS DO NORDESTE S/A – CNPJ/CPF FN°  03.469.494/
0001-46 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Mio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 374/2009 em João Pessoa, 5 de março de 2009 – Prazo: 365
dias, para a atividade de: Fabricação de proteínas vegetal a base de farelo de soja, na BR 101,
KM 99 – Distrito Industrial, Município: Conde: UF:PB; Processo: 2009-000540/TEC/LI-0038.

ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. – CNPJ/CPF Nº 04.866.077/
0002-80, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licença de Operação nº 337/2009 em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2009 –
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio varejista de madeira e seus artefados, na Rua:
Presidente João Pessoa, Nº 743 Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2008-
007992/TEC/LO-2301.
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“Paraíba, terra amada”

Zé Roberto fez bonito na
goleada do Flamengo sobre o
Ivinhema e marcou duas vezes. O
time rubro-negro venceu o
confronto por 5 a 0, na última
quarta-feira, fora de casa.
Segundo o jogador, o elenco do

"Zé Roberto diz
que Fla voltou

   a ter atitude

TREINA PARA O MUNDIAL
KAIO MÁRCIO

Dono das melhores marcas nos 100m e 200m borboleta no Brasil, o paraibano
vem treinando quase cinco horas por dia no Parque Aquático do Flamengo, no Rio

Objetivo do nadador paraibano é conquistar uma vaga na seletiva que ocorrerá no mês de maio no Rio de Janeiro para o Mundial programado para o mês de julho, em Roma, na Itália

Marcos Lima
REPÓRTER

nadador Kaio Márcio
de Almeida encontra-
se no Rio de Janeiro in-

tensificando os treinamentos
visando seletiva que fará no mês
de maio para o Campeonato
Mundial de Natação, que ocor-
rerá na cidade de Roma, Itália,
no mês de julho. Os treinamen-
tos estão acontecendo no Par-
que Aquático do Clube de Rega-
tas Flamengo, sob o acompa-
nhamento da treinadora Rosa-
ne Carneiro. “Este treinamento
faz parte da minha programa-
ção deste ano”, disse ontem, por
telefone, o paraibano.

Kaio Márcio informou que o
Parque Aquático do Flamengo

é igual ao que ele treina em João
Pessoa, porém, optou pelo Rio
de Janeiro para variar de am-
biente. “No ano passado, tam-
bém tomei esta decisão e deu
certo. Portanto, resolvi repetir
neste início de temporada”, jus-
tificou.

Dono das melhores marcas do
Brasil nos 100m (51s99) e 200m
(1,54s65) borboletas, Kaio Már-
cio Almeida pretende, com os
treinamentos, melhorar seus
tempos nestas categorias e
também nos 50m borboleta.
“Nos 50 metros, minha marca
nacional é de 24 segundos e

nove centésimos. Estou traba-
lhando para melhorar todos
esses tempos”, disse o nadador.

Conforme Kaio Márcio, o
Campeonato Mundial em
Roma (Itália) será um dos mais
disputados, até mesmo porque
trata-se do primeiro evento de
âmbito internacional onde es-
tarão reunidos os melhores
nadadores do planeta. “Isto
aumenta minha responsabili-
dade. Não relaxo nos treina-
mentos. São quase cinco horas
por dia de muita adrenalina
dentro das piscinas”, comen-
tou.

Há duas semanas que o pa-
raibano intensifica os treina-
mentos no Parque Aquático do
Clube de Regatas Flamengo.
Seu retorno à Paraíba está pro-
gramado para a próxima sema-
na, quando dará continuidade
aos treinos nas piscinas do Es-
porte Clube Cabo Branco.

PARAIBANO MIRIM
A Federação de Desportos

Aquáticos da Paraíba promo-
ve no próximo dia 14, na Vila
Olímpica Ronaldo Marinho,
antigo Dede, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa, o Cam-

peonato Paraibano Mirim-Pe-
tiz de Natação. Estima-se que
120 crianças, na faixa etária
entre 9 e 12 anos participem das
disputas. Ontem, a entidade
informou que as inscrições se
encerram hoje.

"A competição abre o calen-
dário de atividades de 2009 da
natação paraibana. Será a
oportunidade de entrar em
cena os futuros nadadores pro-
fissionais do nosso Estado", dis-
se Antônio Meira, integrante da
Federação.

Seis equipes já garantiram
participação na competição:
Clube dos Oficiais da Polícia
Militar, Esporte Clube Cabo
Branco, Grêmio Cief, Sesi-CG,
Campestre-CG e Sest/Senat.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O



RAPOSA PERDE
R$ 500 MIL

Eliminação da Copa do Brasil faz diretoria remontar Campinense Clube. Varredura
é inevitável e, de imediato, time contrata sete jogadores para livrar time da crise

Flamengo sentiu bastante a
eliminação da Taça Guanabara e
mudou a postura para a Copa do
Brasil. "Essa vitória ajudou a
resgatar a confiança. Corremos,
lutamos, e daqui pra frente a
tendência é melhorar", disse o
camisa 10. Cuca renovou o time.
Josiel e Everton Silva são titulares
e, Léo Moura de lateral virou meia.
Para Zé Roberto, mais uma vez, a
postura é a principal mudança.

A

12, 9, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. Esse
deverá ser o novo sistema de
pontuação da Fórmula 1. A
Associação das Equipes (Fota, em
inglês) se reuniu nesta quinta-
feira e aprovou uma série de
mudanças técnicas e esportivas
para a categoria nas temporadas

"Novo sistema de
pontos na F-1

Algo está errado com o Campi-
nense Clube. O time que conquis-
tou o Campeonato Paraibano do
ano passado e, heroicamente, fez
uma boa campanha na Série C do
Campeonato Brasileiro, levando
de volta à Paraíba para a Série B
do Campeonato Nacional, já não
é mais o mesmo. Em menos de uma
semana, a equipe protagonizou
uma das façanhas jamais vistas em nosso futebol: perdeu
a oportunidade de decidir o 1º turno do Campeonato Pa-
raibano de Profisisonais da 1ª Divisão de 2009, decepcio-
nadamente, deixou escapar a chance de prosseguir à se-
gunda fase da Copa do Brasil. O pior: dentro dos próprios
domínios, perante sua louca torcida que lotou o estádio
Amigão, em Campina Grande, na última quarta-feira.

Voltou a repetir: alguma coisa está errada nos bastido-
res do Campinense. Marquinhos Marabá, Fábio Júnior e
porque não dizer 90% do elenco, praticamente, não “esti-
veram” em campo na partida contra o Misto-MS. Os joga-
dores, irreconhecíveis, não mostraram seus potenciais.
Futebol que é bom e muito aguardado pela torcida ficou
apenas nas ilusões. Ilusões também no que diz respeito a
possibilidade de ir a Copa Libertadores das Américas.
Sabe-se, no entanto, que a Copa do Brasil é o caminho mais
fácil de conquistar vaga para a Libertadores, porém, o re-
presentante paraibano sequer passou da primeira fase.

Nova chance desta fica cada vez mais difícil, até mesmo
porque, do jeito que o Campinense Clube se encontra no
estadual, somente conquistando o título paraibano deste
ano e/o ganhando a Copa Paraíba de Futebol. Pelo andar
da carruagem, cabeças devem rolar na Toca da Raposa. A
situação do treinador Freitas Nascimento já não é mais a
mesma da época da conquista da vaga à Série B, como não
é mais a mesma a situação dos atacantes Marquinhos Ma-
rabá e Fábio Júnior.

ABERTURA
A Associação Desportiva de Futebol Amador do Bairro do

Cristo Redentor abre, no próximo domingo (8), o seu campe-
onato amador de 2009. Nada mais justo do que um confronto
entre o atual campeão do bairro contra o vice-campeão da
temporada passada. Ibis x Kashima farão o jogo de abertu-
ra, programado para as 9h30. A partida será no estádio Chico
Matemático e deverá atrair a atenção de aproximadamente
500 torcedores. A rodada inicial terá apenas este jogo. Os
torcedores poderão ver em campo grandes nomes do fute-
bol paraibano, dentre eles Esquerdinha (ex-Porto), Renê,
oriundo do futebol pernambucano, dentre outros.

Descendo a ladeira...

Alguma coisa
está errada no
Campinense e

muitas cabeças
devem rolar após

o fracasso

...

...

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Marcos Lima É JORNALISTA

2009 e 2010. No entanto, as
medidas ainda precisam ser
aprovadas pela FIA (Federação
Internacional de Automobilismo.

De acordo com a entidade, a
mudança no sistema de pontos
irá dar mais importância ao
vencedor da corrida e provocar
que os pilotos busquem mais
ultrapassagens. Até o ano
passado, o vencedor levava dez
pontos e o segundo colocado, 8.

Marcos Lima
REPÓRTER

eliminação precoce da
Copa do Brasil, ainda
na primeira fase, cus-

tou aos cofres públicos do
Campinense Clube a importân-
cia de quase R$ 500 mil. Isto
pelo menos foi o que afirmou
ontem, Gustavo Ribeiro, um
dos diretores do time. “Esse
valor, no entanto, pode ser até
maior, haja vista que a equipe
deixa de ganhar estes recursos
por não ter se classificado à fase
seguinte da competição”, afir-
mou.

A justificativa é de que, a não
classificação para a fase seguin-
te da Copa do Brasil levou o
Campinense Clube a deixar de
arrecadar com transmissão de
jogos e com uma verba indeni-
zatória concedida pela Confe-
deração Brasileira de Futebol –
CBF, além da renda do jogo que
faria com o Corinthians-SP, in-
clusive, com a presença do ata-
cante Ronaldo.

“No Brasil e, especialmente
na Paraíba, que não é diferente,
a mania é nacional em ver Ro-
naldo Fenômeno em campo. Se
tivéssemos classificados, iría-
mos enfrentar o Timão com a
presença do fenômeno e, com
certeza, seria recorde de públi-
co no estádio Amigão, em Cam-
pina Grande”, completou Gus-
tavo Ribeiro.

O dia de ontem foi de reuniões
entre dirigentes da Raposa. A
desclassificação da Copa do
Brasil foi o principal assunto.
Os diretores evitaram comen-
tar com a imprensa algumas
decisões tomadas. Sete novas
contratações já foram feitas
pela diretoria do Campinense
Clube.

Desembarcarão nos próximos
dias na Toca da Raposa o zaguei-
ro Emérson(ex-Treze); Márcio
Souza; atacante Amir (ex-Goiás);
Raul (Horizonte-GO); lateral es-
querdo Vainer; volante Du, e;
provavelmente Ailton, natural
de Mogeiro, com passagem por
vários clubes do exterior.

MARABÁ
O desempenho nos últimos

jogos do atacante Marabá, tam-
bém não tem agradado os diri-
gentes do Campinense Clube.
O jogador, que passa por pro-
blemas familiares, tem sido
bastante criticado, principal-
mente pelos torcedores.

Logo após a eliminação do
time para o Misto-MS, na úl-
tima quarta-feira(4), o joga-
dor declarou que estaria dei-
xando o time. Gustavo Ribei-
ro, dirigente da Raposa, reba-
teu as declarações do atleta.
“No momento da emoção,
somos capazes de afirmar
tudo. Vamos deixar a poeira
baixar e falar com o jogador”,
disse.

O centro das atenções para a
crise do time é mesmo o coman-
do técnico, principalmente Frei-
tas Nascimento. “Futebol é re-
sultado. Reconhecemos o que
Freitas já fez pelo Campinense
Clube, mas, futebol é resulta-
do”, disse.

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Freitas não conseguiu evitar desclassificação Marabá não tem correspondido dentro das quatro linhas
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“Paraíba, terra amada”

NELSINHO CRITICA A MÍDIA
om duas vitórias em
dois jogos na Taça Li-
bertadores da Améri-

ca, o Sport lidera o grupo 1 da
competição. Nesta quarta-fei-
ra (4), o Leão da Ilha do Retiro
bateu a atual campeã LDU por
2 a 0, porém o técnico Nelsi-
nho Batista revela a sua insa-
tisfação com a mídia, que co-
meçou desde a estreia do time
no maior torneio sul-america-
no interclubes:

- Tivemos duas vitórias im-
portantes. Muita gente não
valorizou a nossa vitória so-
bre o Colo Colo, e 10 dias de-
pois, quando o Colo Colo ven-
ceu o Palmeiras, voltaram a
falar de nosso triunfo em San-
tiago. Principalmente a mídia
fora de Pernambuco - afirmou,
em entrevista à rádio JC/CBN.

Perguntado se o Sport está na
briga pelo título, o comandan-
te respondeu com humildade:

- Se eu falar que vamos bri-
gar pelo título hoje, é muito
complicado. Mas estamos no
caminho certo. Nós consegui-
mos formar um elenco, e os
jogadores que chegaram con-
seguiram se integrar. Desta
forma, os resultados estão
sendo conseguidos – concluiu.

DANIEL
O bom filho à casa torna. O

ditado se aplica bem ao volan-
te Daniel Paulista. Depois de
ser campeão da Copa do Bra-
sil com o Sport, o jogador foi
vendido para o exterior. No
início do ano, o atleta foi repa-
triado para reforçar a equipe
na Libertadores. Em seu pri-
meiro jogo no torneio conti-
nental (e primeiro perante a
torcida rubro-negra após seu
retorno), o atleta foi importan-
tíssimo para a vitória do time,
inclusive marcando um gol.

- Para mim, foi uma rees-
treia especial por voltar a jo-
gar diante da torcida e mar-
car um gol importante. Estou
muito feliz pela volta. Não
tem coisa melhor do que sair
de campo e ouvir a torcida
gritando seu nome. Espero re-
tribuir esse carinho – afirma,
em entrevista à rádio JC/CBN.

Para o volante, a vitória foi
ainda mais importante por
ser contra o atual campeão da
Libertadores.

- A LDU é uma equipe de
qualidade. Tem jogadores de
qualidade indiscutível. Mas o
Sport soube neutralizar bem
as jogadas deles, que quase não
tiveram chances.

C
STJD afasta presidente da
Federação Paulista por 90 dias

Técnico do Sport, líder de seu grupo na Libertadores, lamenta a falta de reconhecimento de parte da imprensa

Kléber volta a ser expulso e
preocupa direção do Cruzeiro

 Mesmo com a vitória sobre o
Universitario de Sucre, na Bo-
lívia, pela Copa Libertadores
da América, o Cruzeiro sabe
que há problemas a serem cor-
rigidos. A vitória apertada de 1
a 0 foi garantida a duras penas
no fim da partida, sob pressão
do adversário e com grande
atuação de Fábio.

O motivo da reação bolivia-
na num jogo que estava sob
controle foi o mesmo que cau-
sou o empate contra o Deporti-
vo Quito na rodada anterior: o
cartão vermelho. Desta vez,
Kléber foi o jogador expulso,
com um chute no rosto de um
adversário. Foi sua segunda
expulsão em duas partidas da
Libertadores com a camisa ce-
leste. No Palmeiras, o atleta
também se notabilizou pela
indisciplina.

O lateral esquerdo Fernandi-

nho evitou entrar em polêmi-
ca, mas não escondeu sua de-
cepção com o companheiro. "O
Kléber não é mais nenhum me-
nino, ele sabe muito bem o que
ele faz. A diretoria e o treina-
dor vão tomar as atitudes que
tiverem que tomar para que
isto não possa acontecer, por-
que acaba prejudicando", dis-
se, em entrevista à Rádio Itati-
aia.

O camisa 6 do Cruzeiro ex-
plicou ainda que Kléber é im-
portante e pode ser decisivo,
desde que se controle. "Não é só
por ter um jogador a menos,
mas pela qualidade do jogador.
Durante o primeiro tempo, ele
segurava a bola, teve oportu-
nidades de gol. Ele é muito im-
portante para a nossa equipe,
então não pode acontecer de ele
jogar um jogo e ficar o outro do
lado de fora", completou.

No fim das contas, o que fala
mais alto na Libertadores é o
resultado. Por isto, Fernandi-
nho viu na partida um saldo
positivo. "Nossa equipe, duran-
te toda a partida, procurou
sempre vencer. Tivemos opor-
tunidades de gol e, infelizmen-
te, não fizemos. Tivemos, mais
uma vez, um jogador a menos.

A equipe da casa, é claro, teve
que vir para cima do Cruzeiro.
Mas o importante é que nós fo-
mos bem melhor que no final
do jogo diante da equipe do
Quito. Suportamos bem e não
sofremos gol, eu acho que isto é
o ponto fundamental", come-
morou.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Atuando no Palmeiras, Kléber também tinha a fama de indisciplinado

Vencemos o Colo Colo no Chile e a imprensa sulista não valorizou

Após investigação sobre o caso
que culminou com o afastamen-
to do árbitro Wagner Tardelli,
que estava escalado para o últi-
mo jogo do São Paulo no Cam-
peonato Brasileiro de 2008, o Su-
perior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD) decidiu punir
Marco Polo del Nero. O presiden-
te da Federação Paulista de Fu-
tebol foi afastado do cargo por
90 dias, enquanto a entidade terá
de pagar multa de R$ 10 mil.

A defesa de Del Nero baseou-
se na ideia de que o presidente
da Federação Paulista de Fute-
bol zelou pela idoneidade do
Campeonato Brasileiro. Por
conta disso, o advogado João
Zanforlim pediu absolvição do
mandatário do futebol paulis-
ta. Contudo, os auditores resol-
veram puni-lo com a pena mí-
nima para o artigo 221 do Có-
digo Brasileiro de Justiça Des-
portiva, que fala sobre "ofere-
cer queixa infundada ou dar
causa, por erro grosseiro ou

sentimento pessoal, à instaura-
ção de inquérito ou processo na
Justiça Desportiva".

A polêmica toda começou nos
dias que precederam a última ro-
dada do Campeonato Brasileiro
do ano passado. Um dia antes de
o São Paulo encarar o Goiás fora
de casa, Del Nero revelou que um
envelope havia sido entregue a
Reinaldo  Bastos, vice  da FPF,
para ser encaminhado a Tardelli.

Del Nero teria sido avisado
sobre o envelope por uma de
suas secretárias, e depois fez a
denúncia à Confederação Bra-
sileira de Futebol com a inten-
ção de evitar especulações so-
bre um esquema de manipula-
ção de resultado. Diante da in-
tervenção do dirigente, Tarde-
lli foi afastado da partida.

O problema é que o tal envelo-
pe nunca foi encontrado. Che-
gou-se a especular que o nome
de Tardelli estava em uma lista
de convidados do São Paulo para
um show da cantora Madonna.
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O FENÔMENO VOLTOU

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

aior artilheiro da his-
tória da Copa do
Mundo e matador

reconhecido, Ronaldo teve sua
estreia com a camisa do Corin-
thians marcada pela ausência
de oportunidades de balançar
as redes. Durante os 28 minu-
tos em que ficou em campo na
última quarta-feira, na vitória
por 2 a 0 sobre o Itumbiara pela
Copa do Brasil, o Fenômeno até
tentou marcar de cabeça, mas
deixou o gramado em Goiás
sem ter finalizado nenhuma
vez contra a meta dos donos da
casa. Por outro lado, o atacante
acertou todos os passes que
deu.

Ronaldo teve 100% de apro-
veitamento nos 11 toques que
deu. Em seu primeiro lance, aos
23min do segundo tempo, ele
acionou André Santos na es-
querda. Depois, pelo alto, inver-
teu o jogo através de um lança-
mento para Morais, que esco-
rou de cabeça para trás.

"Ele se movimentou bem, fez
uma boa estreia. Já começou a
ensaiar alguns dribles e, daqui
para frente, isso vai crescer aos
poucos. Mas o importante nes-
ta partida era ele dar o primei-
ro passo em campo para inici-
ar um caminho", afirmou o téc-
nico Mano Menezes.

Os poucos mais de 25 minutos
de Ronaldo em campo pelo Co-
rinthians quarta-feira (4), contra
o Itumbiara, pela Copa do Bra-
sil, foram destaque da imprensa
internacional de ontem. Jornais
da Itália, Espanha e até mesmo o
site oficial da Fifa dão enorme es-
paço ao retorno do atacante, que
voltou a jogar após longo perío-
do de recuperação de grave le-
são no joelho esquerdo.

A Gazzetta Dello Sport come-
mora a volta do Fenômeno e a
sua esperada estreia pelo Co-
rinthians. O diário italiano lem-
bra que o jogador mostrou de-
terminação, apesar do pouco
tempo dentro de campo. Por
outro lado, a publicação critica
a forma física de Ronaldo, que
"ainda está longe dos melhores

Ronaldo poderia até ter dei-
xado o gramado com um 12º
passe certo que resultaria no
terceiro gol do Corinthians. Foi
aos 48min, quando ele arran-
cou em velocidade pela direita
e tocou para o centro da área. O
árbitro, entretanto, havia pa-
ralisado o lance apontando
uma falta do camisa 9 na dis-
puta de bola.

O técnico Mano Menezes, que
durante a semana já havia si-
nalizado a possibilidade de fa-
zer Ronaldo entrar em campo,
aprovou o retorno do jogador
aos gramados. Ele não atuava
em uma partida oficial há mais
de um ano. A decisão de pro-
mover a estreia de Ronaldo em
Itumbiara, entretanto, não foi
apenas do treinador.

"Nós vínhamos traçando um
plano de trabalho para o Ronal-
do. Nesta semana, testamos ele
em um jogo contra o nosso time
juvenil e apertamos um pouco
mais para ter um parâmetro
mais próximo da realidade de
um jogo. Conversei com ele an-
tes e depois deste teste. E tam-
bém falei com o Antônio Car-
los, que ainda era nosso diretor.
Como tínhamos a mesma opi-
nião, decidi colocar ele no jogo",
afirmou Mano Menezes após a
vitória em Itumbiara.

Ronaldo
ainda não

está no
melhor de sua

forma, mas
mostrou que

a técnica
continua a

mesma nos
poucos

minutos que
passou em
campo na
estreia do

Corinthians
na Copa do

Brasil

Além de alguns passes, Ronaldo ajudou na marcação e foi muito comentado pelos jornais italianos e espanhóis

Depois de mais de um ano fora dos gramados, o
atacante Ronaldo finalmente volta a jogar por 28
minutos na vitória do Corinthians sobre o Itumbiara

Estreia tem boa repercussão
na imprensa internacional

dias". Ainda de acordo com o
jornal italiano, a grande chan-
ce de Ronaldo deverá ser con-
tra o Palmeiras, em jogo mar-
cado para o próximo domingo
e que o atacante tem chances
de ser titular.

O espanhol Marca comenta o
retorno de Ronaldo e o fim das
especulações sobre a sua aposen-
tadoria do futebol. A matéria
lembra que o público de Itumbia-
ra o ovacionou antes de sua en-
trada e aplaudiu as suas tentati-
vas de arrancadas e controles de
bola. A Fifa também dedica li-
nhas para a possível chance
como titular de Ronaldo contra
o Palmeiras. "A hora da verdade
para o atacante chegará no pró-
ximo domingo".



Funesc entrega kits de
livros às prefeituras
Os prefeitos dos municípios conveniados com o Sistema
de Bibliotecas Públicas, estão sendo convocados para
receberem os kits de livros sobre agricultura, destinados
às bibliotecas dos seus municípios. O convite está sendo
feito pela diretoria da Biblioteca Juarez da Gama Batista
do Espaço Cultural José Lins do Rego. Os interessados
devem procurar a diretora da biblioteca da Funesc,
Helenise Assis, pelo telefone 9981-6930.

O medo tem
alguma
utilidade, mas
covardia não

Mahatma Ghandi,
LÍDER RELIGIOSO
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‘Onze Minutos’ ganhará
versão para o cinema
Filme é baseado na obra do escritor Paulo Coelho e

conta com a brasileira Alice Braga no elenco. 19

" Escritor surdo e cego é
finalista de concurso
Alex Garcia está entre os 10 melhores do Prêmio

Sentidos 2008. 20

x

Iggy Pop faz disco com
influências do jazz
Iggy Pop “cansou” das guitarras sujas do punk - e
resolveu mudar de ares com um álbum de jazz. Em vídeo
divulgado em seu site oficial, o cantor explica que buscou
influências do jazz de Nova Orleans (EUA), ouvindo
músicos como Louis Armstrong e Jelly Roll Morton, para
criar um disco inspirado no livro A Possibilidade de uma
Ilha, do autor francês Michel Houellebecq. ‘Preliminaires’
tem lançamento previsto para 18 de maio na Europa.

x
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Com direção de Zack Snyder, a adaptação do clássico HQ de Alan
Moore e Dave Gibbons entra em cartaz hoje nos cinemas paraibanos

A

‘Watchmen’

“

Calina Bispo
REPÓRTER

daptação de uma obra para outra é
sempre esperada com ansiedade e
até mesmo desconfiança. E quando

se fala de adaptação de uma história em qua-
drinhos para o cinema, a expectativa aumen-
ta ainda mais, já que as duas linguagens têm
na imagem, um dos principais e mais impor-
tantes elementos narrativos.

Na Paraíba já tivemos uma experiência que
conquistou a plateia local com o curta-me-
tragem Cão Sedento, de Bruno de Salles, adap-
tado dos quadrinhos do artista multimídia
Shiko.

Essa é a nossa referência em adaptações,
apesar do quadrinho de Shiko não ter sido
publicado, o filme de Salles percorre o país
integrando o acervo itinerante da Programa-
dora Brasil, dedicado ao tema de Violência
Urbana, sendo exibido em vários cineclubes
brasileiros.

Muito além da realidade do cinema parai-
bano, encontramos Hollywood com seus bi-
lhões de dólares investidos na indústria de
cinema. E foi de lá que surgiu uma polêmica
que atrasou um dos mais aguardados lança-
mentos da história das adaptações de HQ
para o cinema.

Após resolvido o impasse judicial entre a
Fox e a Warner, que impedia o lançamento do
filme Watchmen, os amantes dos quadrinhos
já podem comemorar em João Pessoa, pois
mais cedo do que se esperava, a adap-
tação da obra de Alan Moore enfim
chega às telas de cinema da Capital.

Entre traillers e inúmeros blogs na
internet que se dedicam a expor as ex-
pectativas dos fãs de HQ, dos fãs de
Alan Moore e daqueles que conhecem os qua-
drinhos apenas através das adaptações cine-
matográficas, entra em cartaz Watchmen, a
partir de hoje no Tambiá Shopping e Box Ci-
nemas no Manaíra Shopping, em duas salas
de João Pessoa.

Essa expectativa não é gratuita, já que Wa-
tchmen (palavra em inglês que significa ‘vi-
gilantes’) é tido pela crítica especializada como
uma das primeiras obras em HQ a conquis-
tar o respeito da literatura e assim ser consi-
derado pelos próprios literatos como obra li-
terária.

‘Watchmen’ nasceu como uma série men-
sal da DC Comics e foram publicadas 12 edi-
ções no período entre 1986-1987. Um ano de-
pois, a editora investiu na mudança de for-
mato e lançou a obra de Alaan Moore com
ilustração de Dave Gibbons, em brochura de
Grafic Novel.

O
VIGILANTE
chega às telaschega às telas
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Outra estreia desta semana é o filme brasilei-
ro “O Menino da Porteira”, dirigido por Jeremias
Moreira Filho. Com o cantor Daniel como prota-
gonista, o filme se passa no interior do Sudeste
do Brasil, anos 50.

Diogo é o nome do personagem de Daniel no
filme e também na próxima novela da Rede Glo-
bo (Paraíso). Além de mesmo nome e profissão –
já que Diogo também será cantor na telinha da
TV e na telona do cinema, tanto o personagem do
filme quanto da novela conserva as mesmas ca-
racterísticas ficcionais e da vida do cantor.

Diogo/Daniel é um peão de boiadeiro calado, in-
trospectivo de coração bom e quando solta a voz
na cantoria, todos se encantam. Entre questões
políticas, mocinhos e bandidos, o cantor Diogo/
Daniel se apaixona por uma moça cobiçada pelo
bandido da trama, mas o amor prevalece e dá tudo
certo para o protagonista. Coisas de novela...

FORÇA POLICIAL, CONDUTA AMERICANA
E ESCÂNDALOS

A última estreia desta semana é o filme “Força
Policial”, dirigido por Gavin O’Connor. “Na his-
tória, os policiais seguem a vida obedecendo a
um restrito código de honra: proteja sempre os
seus “Quando uma batida de rotina em um pon-
to de drogas dá terrivelmente errado, um escân-
dalo de corrupção no coração da polícia acaba se
tornando a principal manchete dos jornais..

Daí pra frente ‘Watchmen’ se popularizou
entre a crítica e o público leitor, sendo a única
história em quadrinhos a conquistar o Prê-
mio Hugo de Ficção Científica, onde são con-
sagradas anualmente as melhores publica-
ções, editores, revistas e promessas do gêne-
ro. Em 2005, integrou – também como única

publicação em HQ - a seleção das 100 Me-
lhores Obras Literárias da Língua

Inglesa de 1923 até o presente.
O filme é dirigido por Zack
Snyder, que em 2007 dirigiu
“300”, adaptação da Grafic
Novel de FranK Miller. A histó-

ria é ambientada numa realida-
de fictícia norte-americana nos anos 80, onde
um grupo de super-heróis aposentados co-
meça a ter sua vida ameaçada. Rorschach (Ja-
ckie Earle Haley), detetive que usa uma más-
cara desfigurada, e o Coruja (Patrick Wilson)
passam a investigar a identidade do vilão an-
tes que suas próprias vidas corram perigo.

Cantor Daniel estrela
‘Menino da Porteira’

Em João Pessoa,
‘Watchmen’ pode
ser visto nos
cinemas dos
shoppings Tambiá
e Manaíra

Watchmen é aquele que
‘vigia os vigilantes’; o
astro das histórias em
quadrinhos ganhou vida
nas telas dos cinemas
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Boa proporção

Ao meio-dia, na hora do almoço,
Joaquim só tinha a refeição
como objetivo...

‘Sentidos’ tem como finalista escritorO gaúcho Alex Garcia ficou
entre os 10 melhores e vai
disputar o concurso literário
na categoria ‘Gente como a
Gente’, que destaca
histórias de superação e
inclusão social CEGO e SURDO

Todos os dias, antes das sete horas, Joa-
quim saía de casa para a escola, a pé. Che-
gava sempre atrasado. Como tinha ho-
rário na aula, em casa também tinha para
o almoço. Para este nunca se atrasava.

Quando veio o fim do ano Joaquim es-
tava gordo e em recuperação.

De manhã, antes da aula, ele se demo-
rava pelo caminho, porque achava que

o dia, ao amanhecer, tem muitas coisas
para proporcionar. Aliás, todo início é
assim, é cheio de ofertas. E deu a espe-
rança como exemplo:

´´A esperança de que tudo será melhor,
já que é através dela que se chega à felici-
dade. ́ ´

Ao meio-dia, na hora do almoço, ele só
tinha a refeição, como objetivo. Poderia
faltar tudo, menos o que havia sobre a
mesa. Ele não se encantava com o meio-
dia porque, nessa hora, o sol estava alto,
a mente cansada pelos inúmeros exercí-
cios escolares e o estômago completa-
mente vazio.

No inconsciente das pessoas, meio-dia
lembra o meio do caminho. Nessa fase
já temos consumido uma certa reserva
da nossa esperança, das expectativas e

entusiasmo.
Meio-dia também significa um perío-

do de outro maior, no caso o dia, que é
representado por fatos e ações motiva-
dores de emoções e sentimentos, os quais
podem ser envolventes, ou não, saben-
do-se que uma missão tem um sofrimen-
to e um prazer correspondente, e sofri-
mento e prazer estão interligados.
No ano seguinte, quando as aulas retor-
naram, Joaquim voltou a fazer o mesmo
percurso, a pé. Continuou entusiasma-
do com as coisas que a manhã oferecia: a

vontade de aprender e vencer, a expres-
são de solicitude no rosto das pessoas
que encontrava pela rua, o estômago
cheio, os efeitos de luz e sombra nas ár-
vores e casas, além da brisa suave.

Um dia, porém, viu uma placa numa
loja de produtos naturais: boa propor-
ção.

Ficou com o nome da loja na cabeça.
Começou a associar aquelas palavras à
luta entre forças opostas, a conflitos. Foi
quando se deu conta de que a vida era
cheia de conflitos, e que estes só nos fa-
zem bem quando estão equilibrados, ou
seja, quando se encontram em boa pro-
porção.

Naquele dia Joaquim voltou para casa,
certo de que ia emagrecer e sair de férias
mais cedo.

lex Garcia, surdocego que preside
a Agapasm - Associação Gaúcha
de Pais e Amigos dos Surdo-Ce-

gos e Multideficientes, é um dos 10 finalis-
tas que concorrerão ao Prêmio “Sentidos
2008”, na categoria “Gente como a Gen-
te”. O prêmio tem por objetivo divulgar e
reconhecer as histórias de superação de
pessoas com deficiências, além de mostrar
as realizações pela inclusão social e econô-
mica, desenvolvidas por instituições do
terceiro setor, empresas e poder público. É
uma iniciativa da revista Sentidos, da As-
sociação de Valorização e Promoção do Ex-

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

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

Néctar do Groove mostra mix
de jazz, funk e música regional

cepcional (Avape), Instituto Ressoar e Rede
Record de Rádio e TV.

“Há cerca de 10 anos destino totalmente
minha vida à causa dos surdocegos. Acre-
dito que é possível os surdocegos terem li-
berdade absoluta de corpo e mente. Estou
bastante emocionado de ter minha traje-
tória reconhecida, entre tantas outras, be-
líssimas. Sou, desde já, vencedor por ter al-
cançado esta etapa junto a meus írmãos
de deficiência  ́de todo o Brasil!”, diz o gaú-
cho da cidade de São Luiz Gonzaga.

Alex Garcia é também autor do livro
“Surdocegueira: empírica e científica”, lan-

çado em novembro passado durante a 54ª
Feira do Livro de Porto Alegre. Atua ain-
da como articulista do Portal Planeta Edu-
cação (www.planetaeducacao.com.br),
onde escreve artigos para a coluna “Apren-
der com as Diferenças”, o que ele conside-
ra fundamental para ´dar voz´ aos multi-
deficientes. “Ter este espaço é uma verda-
deira revolução inclusiva de idéias e ati-
tudes para todos os cidadãos, em especial
para nós, pessoas com deficiência”.

A 2ª edição do Prêmio Sentidos contou
com 636 inscrições, nas seis categorias
disponíveis para a participação do pú-

blico: Artes, Empresas, Esportes, Gente
como a Gente, Literatura e Terceiro Setor.
As próximas etapas do concurso ocorre-
rão em 10 próximo (divulgação dos três
vencedores de cada categoria); 11 de mar-
ço (início da votação do Júri Popular atra-
vés do site: www.sentidos.com.br) e 17
(reunião da Comissão Julgadora que in-
dicará os vencedores). A cerimônia de
premiação está marcada para 4 de abril,
às19h, no Pavilhão Imigrantes, na capi-
tal paulista, durante a Reatech, maior fei-
ra de reabilitação e inclusão de pessoas
com deficiência da América Latina.

A banda Néctar do Groove toca hoje
no restaurante Sagarana, a partir das
20h30. O repertório traz uma mistura
de jazz, funk, afrobeat apoiada nas for-
tes raízes da música nordestina.

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

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

No repertório, Néctar do Groove in-
clui composições próprias como Afro-
jam, Terra, Rosa, Voo da Viúva, além de

A

O pessoal da banda
paraibana Néctar do
Groove fará mais um

show hoje, em
João Pessoa

clássicos de grandes mestres da ‘world
music’, a exemplo de Manu Dibango e
Eumir Deodato, sempre com o inconfun-
dível e marcante tempero da música
nordestina.

Na sua formação, a banda traz nomes
já conhecidos da cena local – todos inte-
grantes de outros projetos musicais. Ste-
phan Thomas Bühler (Sax/ xaphoon/ elec-
tronic sounds) já fez parte dos grupos
Os Mano e Unidade Móvel. Hoje faz par-
te da Chico Correa & Electronic Band.

Cristiano de Oliveira (banda As Pa-
rêa), é quem dá vida às cordas de viola
e violão na banda Néctar do Groove. O
baixo fica por conta de Orlando Frei-
tas, ex-Cabruêra, ex-Aero Trio e hoje
integrante da Chico Correa & Electro-
nic Band. Outro instrumentista da
Chico Correa que faz parte do projeto
Néctar é Victor Ramalho (bateria e
percussão). O quinto elemento da ban-

da é Peter Bühler, ex-Unidade Móvel.
Ele comanda a percussão e electronic
sounds.

A cada semana, Néctar do Groove
apresenta um show diferente, onde o
saxofone melodioso de Stephan se une
ao suingue da percussão em um palco
montado de frente para o mar.
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O labirinto nu
Não é que os contos de fadas apenas

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

O diretor Guillermo del Toro, ao convi-
ver com seus fantasmas de uma infância

Guillermo del Toro nos presenteia
com um surpreendente diálogo
entre a fábula e a opressão...

Atriz brasileira está em

ONZE MINUTOS
atriz Alice Braga e os atores Mi-
ckey Rourke e Vincent Cassel fo-
ram escalados para protagoni-

zar a adaptação do romance “Onze Mi-
nutos”, de Paulo Coelho, cuja direção ca-
berá ao palestino Hany Abu-Assad, que
ficou conhecido em 2005 por “Paradise
Now”, indicado ao Oscar de melhor fil-
me estrangeiro.

“Onze Minutos”, que terá o roteiro escrito
pelo próprio Abu-Hassad, contará a histó-
ria de Maria (interpretada por Braga), uma
jovem do interior do Brasil que encontra no
Rio de Janeiro uma oportunidade para mu-

André Ricardo
Aguiar
andrericardoaguiar@uol.com.br

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE ÀS
SEXTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

rígida, nos presenteia com este O labirin-
to do fauno, um surpreendente diálogo
entre uma história fabulosa e um filme
sobre opressão e liberdade na Espanha da
guerra civil. Situa-se no ano de 1944 e nar-
ra a pequena odisséia de Ofélia (Ivana Ba-
quero), uma garota de 13 anos que acom-
panha sua mãe, Carmen (Ariadna Gil),
para descansar e ficar em trabalho de parto
no lugar onde se encontra o capitão Vidal
(Sergio López), um cruel agregado do exér-
cito franquista e novo marido de Carmen. 

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

(Doug Jones), uma criatura mitológica
com uma revelação: Ofélia é na realida-
de uma princesa por quem os súditos,
num mundo subterrâneo, estão espe-
rando há muito tempo. Para poder re-
gressar, tem que cumprir três provas
antes que a lua fique cheia.

Ofélia é uma personagem que fascina.
Ela sofre todo tipo de resistências. Ela
aproveita todas as brechas, as desaten-
ções para, com ajuda do fauno, receber
instruções e cumprir tarefas. Por outro
lado, o padrasto imposto também cum-
pre tarefas, e é implacável em conter fo-
cos de resistência enquanto espera o nas-
cimento do filho, no seu entender, her-

deiro de sua estirpe. A tensão que se es-
tabelece entre ele e sua enteada está na
cena em que Ofélia, ao conhecê-lo, ofere-
ce a mão errada (na outra, os insepará-
veis livros de histórias). A partir daí, com
a descoberta do labirinto (belo cenário,
impondo sua antiguidade), o filme se
bifurcará em duas tramas, e para o es-
pectador, junto com a heroína, a crueza
da realidade terá consolo – ou escapis-
mo – no fascinante mundo da imagina-
ção, que em nenhum momento, interfe-
re por vias diretas, mas – e isso é funda-
mental na intimidade que o diretor tem
com a simbologia dos contos de fada –
por processos, autoconhecimento, supe-
ração dos limites. Ofélia precisa resga-
tar seu irmãozinho e vai se esgueirando,
através de pequenas tragédias ou de
grandes acontecimentos do regime fran-
quista, para sua própria lenda, não me-
nos real do que a realidade.

O livro do ‘mago’ Paulo
Coelho vai virar filme e já
tem no elenco a brasileira
Alice Braga e Mickey
Rourke; as gravações
começam em junho,
inclusive no Brasil

dar de vida: um emprego na Suíça.
Como no livro, Maria começa a traba-

lhar como bailarina em uma boate, cujo
dono será interpretado por Mickey Rourke,
indicado ao Oscar 2009 por sua atuação
em “O Lutador”, filme que ressucitou
sua carreira e o alçou novamente à elite
da indústria do cinema.

O francês Vincet Cassel, por sua vez,
aparecerá na trama como o empresário
musical que conhece Maria na Suíça,
como é contado no romance de Coelho.

O filme começa a ser rodado no dia 1º de
junho, e terá locações no Brasil e na Suíça.

Roteirista
que ganhou 2
Oscars morre
nos EUA

Paulo Coelho é
autor do romance

adaptado para o
cinema, que tem

Alice Braga no
elenco

A

O dramaturgo e roteirista de
Hollywood Horton Foote, duas
vezes premiado com o Oscar e que
chegou a ser comparado ao russo
Anton Tchécov, morreu em Har-
tford, no estado de Connecticut,
aos 92 anos, informou a imprensa
local.

Apesar da idade, Foote, texano
estabelecido em Los Angeles, seguia
em atividade e estava em Hartford
para assessorar a publicação de
uma série de suas obras.

Foote foi premiado com o Oscar
em 1963 pelo roteiro que levou ao
cinema o romance de Harper Lee O
Sol é Para Todos (To kill a mockin-
gbird), através do filme homônimo.

O escritor levou outra estatue-
ta, 20 anos mais tarde, pelo rotei-
ro de A Força do Carinho, filme que
teve como protagonista Robert
Duvall.

Ao saber da morte de Foote, Du-
vall disse ao diário The New York
Times que “a voz de Horton era a
grande voz americana. Era própria
de seu estado ou região de origem,
mas também universal”.
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O homem não é um anjo nem um
animal e, por felicidade, quem quer
que seja anjo é na verdade um ani-

mal”
  Pascal - escritor

 Os parabéns da coluna seguem hoje para: Ana Emília
Cartaxo, Luciano Wanderley Filho, Camila Costa e Edesio
Rezende.

 A executiva Elza Seixas convidando para uma festa de
adesão em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
que vai acontecer no próximo domingo, na nova churrascaria
Sal e Brasa, às19h.

 A defensora pública geral do Estado, Fátima Lopes, participou,
ontem, da posse da defensora pública geral da Bahia, Tereza
Cristina Almeida Ferreira.

 A advogada Socorro Brito viajou para  Curitiba, retornando no
próximo dia 9, a tempo de participar da festa da mulher, na
Sal e Brasa.

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

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

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

DROPSDROPSDROPSDROPS DROPSDROPSDROPS

2 Mulher
Hoje, a partir do meio-dia, no Sonho Doce, acontece o almoço espe-

cial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher promovido
pelo Women´s Clube, que tem como presidente a querida amiga
Laís Arruda.

2 Mulher II
E mais homenagem à mulher. À noite, uma ceia típica promovida

pelo gerente geral do Tropical Hotel Tambaú, Fernando Souza
Júnior e o diretor da Operadora Tambaú, Gustavo Garcia, será
mais uma homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”. O
evento acontece no restaurante Olho D’Água.

2  Posse
Hoje, o desembargador Júlio

Paulo Neto toma posse na
presidência do TRE com a
seguinte programação: pela
manhã, às 10h30, missa em
Ação de Graças na própria
sala de sessões do TRE e, às
16h, a solenidade de posse,
também no salão de sessões
da Corte.

2  Nova churrascaria
O empresário Bastos vai colo-

car a griffe ‘Picanha do Bas-
tos’ na praia, onde antes fun-
cionava  a churrascaria
Casa Grande. O local  passa
por reformas e, dentro de
mais algumas semanas, será
inaugurado.

2  Enlace
A bonita Karina, filha de Antô-

nio da Cunha Cavalcanti e
de Sofia Catão, e Leon, filho
de Leon Franco (in memori-
am) e de Goretti Guedes
Franco, casam-se hoje, na
Capela de São Francisco se-
guindo-se de elegante re-
cepção no Sonho Doce.

2 Convite
O grupo Capuche e a Ecomex

convidando para a entrega
do residencial Bosque das
Orquídeas, primeira fase da
Cidade dos Bosques Cabo
Branco, no Altiplano. Na oca-
sião, haverá um animado pi-
quenique. A festa acontece
amanhã, a partir das 15h.

2  Viagem
As jornalistas Rosa Aguiar e

Messina Palmeira viajam
no próximo domingo para o
Chile e Peru. Farão um giro
pelos locais mais atraentes e
bonitos daqueles países.

2 Niver
Hoje, a partir do meio-dia, no

Tanabata, acontece um al-
moço especial em comemo-
ração  ao aniversário da so-
cialite Lizete Nunes. As
amigas Norma Pedrosa, Te-
reza Cunha, Lúcia Costa,
Maria Barros e Roziane Co-
elho estão à frente do even-
to, que promete ser dos
mais animados. A deliciosa
torta será um presente de
Socorro Cristóvão.

2  Moda
Vestidos glamourosos leves, de-

licados e ultrafemininos. Cor-
de-rosa, lilás e o amarelo são
os tons mais explorados. Es-
sas são as dicas da empresá-
ria Raquel Neves, leia-se Bou-
tique Gloss, para o inverno
2009. Ela esteve esta semana,
em São Paulo e Belo  Horizon-
te e hoje promove lançamen-
to da nova coleção.

2 Mulher
Os festejos do Dia Internacional da Mulher irão movimentar a ci-

dade no próximo dia 9, com um happy-hour (adesão) na chur-
rascaria Sal e Brasa, no Bessa. Astrid Bakke e esta colunista,
com as madrinhas do evento, serão as anfitriãs da festa, onde
estaremos recebendo 200 convidadas. Várias atrações estão
sendo programadas.

Destaque: Lena Guimarães, secretária de Comunicação do Estado

Festejo: Lizete Nunes, Lúcia Costa, Maria Diniz e Tereza Cunha. Lizete recebe o
carinho das amigas hoje

Competentes: Ana Rita Henriques, Lúcia Braga, Creuza Pires e Yolanda Fernandes

Presenças: Solange e Zeneide Franca prestigiando os eventos sociais da cidade
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2 “Pagodão da Estação”
 A Estação Music apresenta no próximo domingo, o “Pagodão da

Estação”, com as bandas Expressão Popular e Sob Medida, a
partir das 17h.

 O pagode nasceu no fundo de quintal das casas dos subúrbios
cariocas. Ao longo dos anos 70, quando os emergentes sambis-
tas se viram diante do bloqueio das rádios e das próprias esco-
las de samba (reféns de um carnaval comercializado), os pago-
des se tornaram a melhor opção para que suas composições
fossem ouvidas e divulgadas.

2 Destaques do Pagode
Uma das famosas cantoras de samba da época (junto com Alcione

e Clara Nunes), Beth Carvalho certo dia foi investigar o pagode
do Cacique de Ramos e levou alguns daqueles compositores ain-
da desconhecidos para o seu disco de 1978, De Pé no Chão. Foi a
partir daí que o Brasil tomou conhecimento de nomes como o
grupo Fundo de Quintal dos compositores Arlindo Cruz e Som-
brinha (Vou Festejar), os ex-fundo Jorge Aragão (Coisinha do
Pai) e Almir Guineto (que tirou terceiro lugar no festival MPB
Shell, de 1981, com Mordomia), Zeca Pagodinho (Camarão que
Dorme a Onda Leva), Jovelina Pérola Negra, Luiz Carlos da Vila
(de Por um Dia de Graça, gravado mais tarde por Simone), entre
outros. Astros desse novo samba, que rumava para o futuro
com um sólido embasamento no passado, eles protagonizari-
am mais tarde, a partir de 1986 um dos movimentos de melhor
resultado comercial da história da música brasileira: o pagode.
Ironicamente, por uma contingência de marketing e mídia, a
festa passou a emprestar seu nome à música que a anima.

2 Fatos da época
 No decorrer da história, há outros fatos importantes que ilus-

tram esta luta, como o que ocorreu durante a Revolução France-
sa com a escritora e revolucionária Olympe de Gouges. Em 1791,
ela escreveu um panfleto intitulado “Declaração dos Direitos da
Mulher e da Cidadã”, no qual pregava que a ignorância e o es-
quecimento dos direitos da mulher, bem como o desprezo por
estes, eram as únicas causas das desgraças públicas e da cor-
rupção dos governantes. Olympe foi guilhotinada em 1793, como
resultado do seu ativismo

 Antes dela, em 1792, a inglesa Mary Wolstonecraft escreveu um
dos grandes clássicos da literatura feminista: “A Reivindicação
dos Direitos da Mulher”, no qual defendia uma educação para
meninas que aproveitasse seu potencial humano. Na Inglaterra
do século XIX, a mulher chegou a ser considerada um “problema
social”, pois o número de mulheres solteiras estava excedendo o
número de homens.

2 Contexto social
De fato, a sociedade machista vedou a participação das mulheres

na sociedade e coibiu o exercício de sua cidadania. As conquis-
tas feministas, ao longo da história, são o resultado de muito
ativismo e sofrimento. Ao perceber o seu importante papel na
sociedade e sua condição enquanto ser humano, a mulher deu
início à sua luta pela igualdade de direitos.O Brasil tem dados
positivos e negativos a respeito da emancipação feminina. No
governo de Getúlio Vargas, as mulheres tiveram direito ao vota
pela primeira vez, em 1932, 12 anos antes das francesas. Nesse
mesmo ano, a nadadora Maria Lenk foi a primeira atleta brasi-
leira a participar de uma olimpíada. No Tênis, Maria Ester An-
dion Bueno tornou-se a primeira mulher a vencer, em 1960, os
quatros torneios do Grand Slam (Australian Open, Wimble-
don, Roland Garros e Us Open). Em 1988, o “lobby do batom”,
movimento feminista que apresentou propostas suprapartidá-
rias aos parlamentares, liderado por feministas e pelas 26 de-
putadas federais constituintes, obteve importantes avanços na
Constituição Federal, garantindo a igualdade de direitos e obri-
gações entre homens e mulheres perante a lei.

2 Almoço potiguar
O grupo italiano Futura Empreendimentos que administra o Mirador

Flat, localizado na praia de Ponta Negra vai receber 10 mulheres
natalenses para um jantar especial com direito a brinde no domin-
go (8), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Foram sele-
cionadas 10 mulheres de várias profissões, entre jornalistas, médi-
ca, advogada, pedagoga, empresária do turismo, etc. A noite será
completa com um buffet especial com direito a música ao vivo.
Entre as mulheres, as jornalistas Marleide Brito, Simone Silva, no
turismo, a presidente da Abav-RN, Ana Carolina Costa.

2 Mulheres no Brasil
 As mulheres brasileiras já

representam mais da me-
tade da população do país,
participando da popula-
ção economicamente ati-
va com o mesmo percen-
tual.

  Contudo, somente as mu-
lheres enfrentam jornada
dupla de trabalho como
profissionais e donas de
casa. Embora esses dados
sejam extremamente re-
presentativos, a nossa so-
ciedade ainda sofre com os
resquícios do machismo e
do preconceito.

 Ainda é comum encontrar
mulheres que ganham sa-
lário menor que o dos ho-
mens, embora desempe-
nhem a mesma função.
Além disso, a violência
contra a mulher é outro
fator alarmante que preci-
sa ser combatido energica-
mente por nossas autori-
dades. Diante de tudo o
que precisa ser mudado, o
importante é saber que, ao
respeitar os direitos da
mulher, todos estarão con-
tribuindo para a constru-
ção de uma sociedade mais
justa, saudável, feliz e pa-
cifista.

2 Dia Internacional da Mulher
 No dia 8 de março de 1857, as tecelãs de uma fábrica de tecidos de

Nova York iniciaram uma greve, reivindicando redução da car-
ga diária de trabalho, salários equiparados aos dos homens e
tratamento digno. Foi deflagrado um incêndio criminoso na fá-
brica, mas as mulheres não conseguiram sair, porque as portas
foram fechadas pelo lado de fora. Cerca de 130 operárias morre-
ram e muitas ficaram feridas.

 O Dia Internacional da Mulher foi criado em homenagem a essas
heroínas da luta pela emancipação feminina. Esse foi um dos
fatos históricos mais significativos na luta das mulheres pela
igualdade de direitos em nossa sociedade machista.

2 Bosque das Orquídeas
Amanhã, acontece no Altiplano Cabo Branco, ás 15h, solenidade de

entrega do Residencial Bosque das Orquídeas, primeira fase da
Cidade dos Bosques Cabo Branco. Agradecemos o amável con-
vite do grupo Capuche e  Ecomax , que tem como assessor  de
imprensa o competente jornalista Leandro Ramalho.

Comunicadora Jassa Costa

2 Carnaval
Festa popular, o carnaval ocorre em regiões católicas, mas sua ori-

gem é obscura no Brasil, o primeiro carnaval surgiu em 1641,
promovido pelo governador Salvador Correia de Sá e Benevi-
des em homenagem ao rei dom João IV, restaurador do trono de
Portugal, Atualmente é uma das manifestações mais populares
do país e festejado em todo o território nacional. As cidades
onde não acontece a folia de momo em fevereiro, geralmente
realizam  um carnaval fora de época denominado  Micareta,
que teve origem  na cidade de Feira de Santana na Bahia. A
região Nordeste tem os estados da Paraíba, Pernambuco e Sal-
vador que se destacam igualmente tanto no  carnaval como nas
festas juninas, ambas realizações acontecem no período de féri-
as atraindo milhares de turistas.
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Se liga!

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

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

2 CINEMA
SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens. Co-
média. Direção: Daniel Filho. Box 8 -
18h45/21h. Tambiá 3 - 14h20/
16h20/18h20/20h20.

SIM SENHOR. Cens. 14
anos.Comédia. Direção: Peyton
Reed. Box 2 - 14h15 (menos ter e
quit)/16h35/18h50/21h05. Campina
3 (Dub) - 16h30/20h30.

NOIVAS EM GUERRA. Cens. 10
anos. Comédia Romântica. Dire-
ção: Gary Winick. Box 3 -
13h15(menos ter e quit)/15h10/
17h10 /19h10/21h10. Campina 3
- 14h30/18h30.

SEXTA-FEIRA 13. Cens. 18. Terror.
Direção: Marcus Nispel. Campina 2 -
14h15/16h45/18h45/20h45.

OPERAÇÃO VALQUÍRIA - Cens.
14. Suspense. Direção: Bryan
Singer. Box 7 - 13h20 (menos ter
e quit)/16h/18h40/21h20. Tambiá
2 (Leg) - 13h40/16h/18h20/
20h40. Campina 1- 14h/16h20/
18h40/21h.

FOI APENAS UM SONHO. Cens.16
anos. Drama. Direção: Sam Mendes.
Campina 4 - 16h40/20h40.

A PANTERA COR DE ROSA.
Cens.10 anos. Comédia. Direção:
Shawn Levy. Box 1 - 13h05 (menos
ter e quit) /15h05/17h05/19h20/
21h25. Campina 4 - 14h40/18h40.
Tambiá 4 - 14h15/16h15/18h15/
20h15.

UM HOTEL BOM PRA CACHORRO.
Cens.Livre.Comédia. Direção: Thor
Freudenthal. Box 8 - 14h10  (menos
ter e quit)/16h30. Tambiá 1 - 13h50.

2 ESTREIAS
WATCHMEN - O FILME. Cens.16
anos. Ação. Direção: Zack Snyder.
Box 6 - 14h20 (menos ter e quit)/
17h35/20h50. Tambiá 6 - 14h/
17h/20h.

O MENINO DA PORTEIRA. Cens.
Livre. Drama. Direção: Jeremias Mo-
reira Filho. Box 5 - 13h10 (menos ter
e quit)15h15/ 17h20/19h25/21h30.
Tambiá 5 - 14h10/16h10/18h10/
20h10.

FORÇA POLICIAL. Cens. 16 anos.
Policial. Direção: Gavin O'Connor.
Box 5 - 13h (menos sex, ter e
quit)15h45 e 18h30 (menos sexta)/
21h15. Tambiá 5 - 16h10/18h30/
20h50.

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 Lingüísti-
ca - 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 Univer-
sidade Federal da Paraíba, Campus I,
Centro de Ciências Humans, Letras e
Artes. Nos dois eventos estarão reu-
nidos em João Pessoa, diversos
pesquisadores brasileiros e estrangei-
ros no intuito de discutir temas di-
versos ligados à Lingüística.

Áries (21/03 a 20/04)  - Algumas
angústias que ainda incomodam
precisam ser reavaliadas e as emoções
devem ser olhadas de frente. Muitos
sentimentos desencadeados por
acontecimentos fora de você podem
ter origem no passado. Bom
momento para começar uma terapia.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Pare de
se queixar e tome uma atitude
definitiva. Mude o que deve mudar,
coloque os limites necessários e
invista em seus conhecimentos para
alavancar sua vida profissional. Não
perca esta oportunidade, apesar de
alguns obstáculos.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Com alua
em seu signo você se sente mais
aberto e ainda mais sensível. Procure
evitar pessoas e ambientes
carregados, pois seus canais estão
abertos demais. Afaste-se de qualquer
tipo de energia pesada e faça
exercícios de respiração.

Libra (21/09 a 20/10) - Nem tudo é
festa libra e está na hora de você olhar
com mais responsabilidade para o seu
trabalho que sofre algumas mudanças.
Você precisa tomar muito cuidado para
não cair em uma espécie de euforia.
Mantenha os pés no chão e avalie o que
deve ser mudado em seu ambiente.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Não perca o foco de seus negócios, pois
o momento continua ótimo para
investimentos de médio e longo prazo.
Aproveite as boas energias para fazer
um bom planejamento para todo anos.
Mudanças em todos os setores
continuam sendo o foco de suas
preocupações.

Virgem (21/08 a 20/09) - Nem
tudo é festa libra e está na hora de
você olhar com mais
responsabilidade para o seu
trabalho que sofre algumas
mudanças. Você precisa tomar
muito cuidado para não cair em
uma espécie de euforia.

Sagitário (21/11 a 20/12) - A
tendência a mudar radicalmente sua
vida está cada vez mais forte. Sua
vontade é de mudar de casa, de
trabalho, de amor e se possível de
país...mas calma sagitário, não se
apresse. Tudo já está mudando
aceleradamente.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Não fique
aflito se certa pressão acompanhar
você nos próximos dis. Novos
acontecimentos e algumas coisas que
já estavam como certas podem mudar
de rumo. Esta fase é mesmo assim, até
que tudo se acomode. Confie em
Deus e saiba esperar o tempo de cada
coisa seguir seu próprio caminho.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Hoje você
pode se ver envolvido em meio a
algumas confusões mentais, sem
saber direito que caminho deve
seguir. Não dê importância a esse
estado de espírito, pois ele é
passageiro. Mantenha o foco de sua
atenção e energia em seus negócios.

Leão (21/07 a 20/08) - Algumas
energias ficam mais pesadas, mas isso
não é de todo ruim, pois é necessário
estabelecer alguns limites,
especialmente no que diz respeito a
relacionamentos e parcerias. O trabalho
sofre mudanças e você deve estar
atento para manter algum controle.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Usufrua do ambiente doméstico que
se torna cada vez mais agradável. Faça
reformas, ou mesmo mude de casa,
tudo será para muito melhor. O amor
e a forma que você ama passam por
algumas avaliações importantes neste
período.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Não
desperdice seu dinheiro em coisas que
não tem utilidade. Gastos podem sair
de seu controle e isso pode causar
grande estrago em sua vida material.
Procure manter os pés no chão e faça
um bom planejamento para todo ano.
Não desperdice as oportunidades que
estão aparecendo.

2A banda Travolta fará a cena musical
no Dancing Bar Zodíaco, na noite de hoje.
O grupo, que tem muitos anos de estra-
da, toca as melhores músicas das ban-
das estrangeiras que estiveram nas pa-
radas de sucesso de todo o mundo na
década de 80. O evento, que começa às
22h, deverá atrair uma plateia eclética e
que aprecia a boa músical mundial.
A trajetória de sucesso da banda Travol-
ta começou no início dos anos 2000. Os
músicos experientes costumam se apre-
sentar em vários espaços sempre execu-
tando os grandes sucessos do pop rock
internacional dos anos 80, que ainda hoje
embalam as festas e casas noturnas em
todo o mundo.
A banda Travolta é formada por Duda
(voz e guitarra), Markel (guitarra solo e
vocal), Pedrinho (contrabaixo) e Júnior
Punk (bateria).

DESTAQUE

Banda Travolta anima
noite no Bar Zodíaco

Repertório composto por hits dos anos 80

O evento começa com a exibição de
vídeosclipes nacionais e internacionais
e com a performance da DJ Julliana
Aguiar, que vai apresentar o melhor
da música dance e house, antes e de-
pois da banda. Os ingressos têm o
preço único de R$ 15,00. Os interes-
sados em reservar mesas podem li-
gar para o telefone 3247-4711. O Dan-
cing Bar Zodíaco está localizado na
Rua Isidro Gomes, 63, no Baixo Tam-
baú em João Pessoa. Site: www.zodia
cobar.com.br.
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TROMPETE
Obras clássicas e solo de

Orquestra Jovem abre temporada 2009 com concerto no Espaço Cultural José Lins  do Rego

O rquestra Sinfônica Jovem da Pa-
raíba (OSJPB) faz o primeiro con-
certo oficial abrindo a tempora-

da de apresentações deste ano, no próxi-
mo dia 12, às 20h30, no Cine Banguê do
Espaço Cultural José Lins do Rego, em
Tambauzinho. A apresentação da Or-
questra de Jovem será com peças clássi-
cas e solo de trompete do músico Helié-
ber Pessoa, e regência do maestro titular
Luiz Carlos Durier. A entrada é franca.

No programa a ser apresentado, com-
posições de Ernest Mahle, com a peça
‘Suíte Pernambuco’; de A. G. Arutiunian,
e ‘Concerto para Trompete em Lá Mai-
or’, com solo de Heliéber Pessoa. Após
o intervalo, será executada a peça de F.
Schubert, ‘Sinfonia nº 1 em Ré Menor,
D 82.”

A Orquestra Sinfônica Jovem da Paraí-
ba abre a Temporada 2009 com um gran-
de concerto, trazendo no repertório a
música brasileira inédita de Ernest Mah-
le em comemoração aos seus “80 anos de
vida”, a música do armênio Arutiunian
com concerto para trompete, com o “de-
but” do solista convidado Heliéber Pes-
soa, integrante da orquestra e a Sinfonia
nº 1 de Schubert escutada pela primeira
vez em solo paraibano. Uma grande no-
vidade para os ouvintes.

O concerto abre com a Suíte Pernam-
buco do compositor austríaco naturali-
zado brasileiro Ernest Mahle. Esta ma-
ravilhosa página musical tem inspira-
ção nos folguedos do estado vizinho e foi
dedicada ao presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. A suíte tem três movimentos
intitulados Viva o Nosso Rei na Corte,
Nas Águas Verde do Mar e A Bandeira.
Todos de grande energia rítmica, muito
alegres e dançantes. Tudo para empol-
gar os ouvintes.

Em seguida é a vez de o solista Helié-
ber Pessoa apresentar o Concerto para
Trompete em Lá Bemol Maior de Ale-
xander Arutiunian. A música tem uma
forte influência e características rítmi-
cas e melódicas da cultura armênia.
Como compositor, ele exprime a sua na-
cionalidade, incorporando o sabor de
ashughner (folk menestrel) e improvi-
sações. Ele foi escrito em 1950 para o fa-
moso trompetista soviético Timofei
Dokschitzer. O concerto tem três movi-
mentos interligados numa brilhante fan-
tasia, as melodias soam por vezes ro-
mântica, vigorosa e alegre. O ritmo é
marca desta obra-prima.

Encerraremos a noite com a Sinfonia
nº 1 em Ré M, D. 82 de Franz Schubert,
um dos mais criativos e inventivos com-
positores do século XIX.

Segundo o maestro, professor e pes-
quisador musical, Luiz Carlos Durier,
regente da Jovem, “a orquestra inau-
gura a Temporada 2009 com uma bela
seleção musical, o que será a tônica de
todos os concertos, ou seja, alegria e
emoção sempre. Em particular serão
as homenagens aos grandes composi-
tores celebrados este ano, a exemplo
de J. Haydn, Marlos Nobre e Villa-Lo-

Peça da Paraíba ‘Déjà Vu’ participa
de Festival de Teatro em Curitiba

bos. Durier diz que “a orquestra é uma
grande escola na formação de músicos
e de plateia. Nosso objetivo é sempre
alegrar e divertir o povo da Paraíba”,
finaliza.

O SOLISTA ELIÉBER PESSOA
Natural de João Pessoa, onde nasceu

em 8 de maio de 1986. Iniciou seus estu-
dos musicais aos 10 anos na Escola de
Música da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus em Jaguaribe, sob a direção do
professor Geilson Vieira. Aos 11 anos
recebe suas primeiras aulas de Trompe-

te com o professor Murilo Leodegário
que o encaminhou ao curso de Extensão
da Universidade Federal da Paraíba, na
classe do professor Dr. Ayrton Benck.

Participou entre os anos de 2000-
2005 da Orquestra Sinfônica Infanto-
Juvenil da UFPB, tendo como regentes
os professores Geraldo Rocha e Dra.
Luceni Caetano. Desenvolveu um am-
plo trabalho de quinteto para metais
sob a orientação do professor Dr. Ra-
degundis Feitosa. Participou, também,
como estudante de Trompete e Música
de Câmara de importantes festivais de
música, tais como: o 25º e 27º curso In-
ternacional de Verão de Brasília em
2003 e 2005; 5º Festival Eleazar de Car-
valho (Fortaleza); VII e VIII Encontro
Nordestino de Metais (Natal e São Luís
respectivamente). Assim, pôde receber
aulas com renomados músicos como
Charles Schlueter (Boston Symphony
– EUA), Andrew Balio (Baltimore Sym-
phony – EUA), Adenilson Telles (Bra-
sil/Alemanha), Malte Burba (Alema-
nha), Nailson Simões (Unirio), Anor
Luciano Jr. (UFMG), Joatan Nascimen-
to (OSBA), Ranilson Bezerra (UFRN/
OSPB), Heinz Schwebel (OSBA/UFBA)
e com o quinteto de metais Spanish
Brass (Espanha).

Em março de 2006 deu início ao curso
de Bacharelado em Música com habili-
tação em Trompete na UFPB com o pro-
fessor Dr. Ayrton Benck e com professor
Dr. Gláucio Xavier. Concluiu o curso su-
perior em dezembro de 2008.

Atualmente é integrante da banda
Municipal 5 de Agosto em João Pessoa;
1º Trompete da Orquestra Sinfônica Jo-
vem da Paraíba (OSJPB); trompetista do
quinteto de metais Jampa Brass, Orques-
tra Sanhauá da Paraíba, Cidade Viva
Music Brazil. Atua também como do-
cente convidado na Escola de Música do
Município do Conde – PB.

Após percorrer os bairros da Capi-
tal e inúmeras cidades do interior do
Estado, o grupo Graxa de Teatro parte
para conquistar o país. Tal empreita-
da tem início no Sul do país, no Estado
do Paraná, durante o Festival de Tea-
tro de Curitiba a ser realizado de 19 a
29 deste mês. E como representante ofi-
cial da Paraíba, o grupo irá com o es-
petáculo Déjà Vu.

Como forma de aquecimento da en-
cenação e para arrecadar fundos
para a viagem, a peça será apresen-
tado no bairro do Roger, nas depen-
dências da Escola Piollin (final da
ladeira vizinha ao Parque Arruda
Câmara – a Bica) às 19 horas,  do-
mingo próximo. Vale ressaltar que
não estarão sendo vendidos ingres-
sos, cabendo a cada espectador con-

tribuir financeiramente da melhor
forma que o convier.

O enredo da peça se desenrola em
um prólogo, dois entreatos, três qua-
dros e um epílogo: no primeiro (inspi-
rado em Nelson Rodrigues), vemos
uma família desestruturada esforçan-
do-se para manter as aparências; no
segundo (inspirado em Shakespeare),
podemos ver a luta pelo poder nas es-
feras do governo, da família e do amor;
e no último (inspirado em Sófocles), a
influência do divino, dos ditames do
sobrenatural na conduta e orientação
daquilo a que se costuma chamar des-

tino. Nos entreatos, no epílogo e nos
entreatos são os atores sem caracteri-
zação de personagem que estão em
cena.

No elenco: Adriele Daniel, Ana Ca-
rolina Guedes, Bertrand Araújo, Cely
Farias, Joevan Oliveira e Thardelly
Lima. Operação de Som: Ingrid Castro.
Atriz (Stand by): Mayra Montenegro.
Plano de luz e cenografia: Jorge Bwe-
res. Figurino: Maurício Germano. Arte
Plástica: Cristina Strapação. Maquia-
gem e adereços: o grupo. Direção e Dra-
maturgismo: Antônio Deol. Operação
de luz: Heráclito Cardoso.

Luiz Carlos Durier é o regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba
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GBF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E DE TURISMO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.833.238/
0001-59, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambi-
ente, emitiu a Licença de Operação nº 3443/2008 em João Pessoa, 29 de dezembro de 2008
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Empreendimento turístico com 51 (cinqüenta e um)
unidades geminadas, restaurante, piscina, centro de convenções, bloco de serviços, entre
outros, com sistema de esgotamento sanitário composto de fossa séptica, filtro anaeróbio e
sumidouro, no Loteamento cidade balneário novo mundo praia de Jacumã Município: CONDE
– UF: PB. Processo: 2008-008053/TEC/LO-2322.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – CNPJ Nº 09.074.592/0001-60 Torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 190/2009 em João Pessoa, 28 de janeiro de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: CONJUNTO HABITACIONAL, FORMADO POR 07 UNIDADES HABITACI-
ONAIS COM SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO DOTADO DE FOSSA SÉPTICA E SUMI-
DOURO. Na(o) – Rua: PEDRO FEITOSA, S/N CENTRO. Município: SÃO JOAO DO TIGRE – UF:
PB. Processo: 2008-001237/TEC/LO-0287

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado
de medicamentos, destinados a manutenção da Farmácia Básica do município. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 237/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Março de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado
de materiais hospitalares, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 237/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Março de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços
de locação de veículos, conforme anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 237/2007. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços
de locação de um trator de pneus, conforme anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamen-
to vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 237/2007.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Março de 2009,
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de
pneus e acessórios, conforme anexo I do Edital. 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.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Março de 2009,
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
para confecção de materiais gráficos e formulários padronizados, conforme anexo I do Edital.
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.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 13:30 horas do dia 24 de Março de 2009,
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Execução de serviços na
confecção de fardamentos escolares, bolsas e mochilas, conforme anexo I do Edital. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada

na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 15:00 horas do dia 24 de Março de 2009,
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de
locação mensal de veículo, tipo ônibus, conforme anexo I do Edital. 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.

São Domingos - PB, 05 de Março de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas
do dia 19 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição de um Trator Agrícola destinado a manutenção das atividades da Secretaria
de Agricultura do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 05 de Março de 2009
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Coremas
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009
À Prefeitura Municipal de Coremas/PB, através da Comissão de Licitação, Torna Pú-

blico, para conhecimento dos interessados, que no dia 23 de março de 2009, realiza-se na sala
da CPLC a Sessão de abertura dos envelopes, no edifício sede, objeto Obra de Melhorias
Habitacionais no Município, encontra-se à disposição o presente EDITAL, e será adquirido de
2ª a Sª Feira.

Coremas – PB, 03/março/2009.
Jônio Pereira da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Março de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros
alimentícios diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as
18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 05 de Março de 2009.
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Parari/PB, resolve: Homologar os resultados da apuração
na Tomada de Preço Nº 01/2009, objetivando a Compra de 186.000 Mts. de gasolina, 152.400
Mts. de óleo diesel, 800 Lts. de óleo lubrificante motor/diesel e 1.000 Mts. de óleo lubrificante
motor/gasolina, destinados  aos veículos desta, com base no relatório apresentado pela
CPLP, o qual aponta como vencedoras: Farias Com. de Combustíveis Ltda, CNPJ. 09.323.379/
0001-45, com.o valor total de R$ 257.450,00(duzentos cinqüenta e sete mil, quatrocentos e
cinqüenta reais). e Djalma Correia Silva, CNPJ. 08.412.551/0001-74, com o valor total de
R$ 642.350,00(seiscentos quarenta e dois mil, trezentos e cinqüenta reais).

Publique-se e cumpra-se.
Parari/PB, 27/fevereiro/2009.

Solênge Aires Caluête Guimaraes
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 097/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI - PB, CNPJ nº

01.612.532/0001-42
CONTARTADA: FARIAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ Nº

09.323.379/0001-45
OBJETO: LOTE Nº 05: Venda de 55.000 Mtas de gasolina e LOTE Nº 06: Venda de

45.000 Mts Óleo Diesel.
VIGÊNCIA: 01(um) ano.
TOTAL CONTRATADO: R$ 257.450,00(duzentos cinqüenta e sete mil quatrocentos

e cinqüenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Correrão no exercício de 2009 - 33.90.30 – Mat. de

Consumo.
FONTE DE RECUSOS: FPM, ICMS, ISS, IRRF, PAB, FUNDEF 40%, e MDE
DATA: 02 de março de 2009.
Partes Assinantes: Solânge Aires Caluête Guimarães(Prefeita) e Antonio de Pádua

Cabral(Empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 098/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/PB, CNPJ nº 01.612.532/

0001-42
CONTARTADA: DJALMA CORREIA SILVA, CNPJ Nº 08.412.551/0001-74
OBJETO: Compra de: LOTE Nº 01: 131.000 Mts. gás., LOTE Nº 02: 107.400 Mts.

óleo diesel, LOTE Nº 03: 1.000 Mts. óleo lubrificante motor/gás., LOTE Nº 04: 800 Mts. óleo
lubrificante motor/diesel.

VIGÊNCIA: 01(um) ano.
TOTAL CONTRATADO: R$ 642.350,00(seiscentos quarenta e dois mil, trezentos e

cinqüenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Correrão no exercício de 2009 - 33.90.30 – Mat. de

Consumo.
FONTE DE RECUSOS:  FPM, ICMS, ISS, IRRF, PAB, FUNDEF 40%, e MDE
DATA: 02 de março de 2009.
PARTES ASSINANTES: Solânge Aires Caluête Guimarães(Prefeita) e Djalma

Correia Silva(Empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação-

CPL e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00004/
2009, que objetiva: Contratar 1.200 (uma mil e duzentas horas) de trator de pneus com grade
aradora.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:
ANIBAL BEZERRA DA SILVA - R$ 41.550,00; José Anchieta de Sousa - R$ 20.775,00; José
Humberto de Araújo Gomes - R$ 20.775,00.

Dona Inês - PB, 02 de Março de 2009
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Av. Major Augusto Bezerra, 2 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de
carne, peixe e produtos hortifrutigranjeiros.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771338. Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br
Dona Inês - PB, 04 de Março de 2009

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Av. Major Augusto Bezerra, 2 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de
uma ambulância destinada ao PSFIII deste município.. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações:
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
33771338.

Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br
Dona Inês - PB, 04 de Março de 2009

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia
18 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de Materiais Permanentes Odontológicos destinados, para as Unidades Bási-
cas de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3291-
2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 05 de Março de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia
18 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de Material de Consumo Odontológico, destinado a Secretaria de Saúde e ao
Programa Saúde da Família. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3291-
2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 05 de Março de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

sediada na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia
19 de Março de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de Materiais de Laboratório diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3291-2221.Email:
pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 05 de Março de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 005/2009
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009
A Prefeitura Municipal de Cuité, através da sua Comissão Permanente de Licitação,

observados as exigências da Lei Federal nº 8.666/93, torna público, o resultado da Tomada de
Preço nº 005/2009, na modalidade, Menor Preço, destinada a aquisição de Material de Cons-
trução paras as Secretarias e Programas deste Município, realizado no dia 03 de março de
2009, ás 10:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura, situada à Rua 15 de novembro, 159,
1º andar, Centro, Cuité/PB, onde foi declarada vencedora a empresa licitante CWC DISTRIBUI-
DORA LTDA, somando um valor total de R$ 164.952,30. Os interessados poderão obter maiores
informações junto a Comissão de Permanente de Licitação no endereço acima mencionado
de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas.

Cuité-PB, 03 de março de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 006/2009
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009
A Prefeitura Municipal de Cuité, através da sua Comissão Permanente de Licitação,

observados as exigências da Lei Federal nº 8.666/93, torna público, o resultado da Tomada de
Preço nº 006/2009, na modalidade, Menor Preço, destinada a aquisição de Computadores,
Impressoras e Suprimentos de Informática, realizado no dia 04 de março de 2009, ás 10:00
horas, na sala de licitações da Prefeitura, situada à Rua 15 de novembro, 159, 1º andar, Centro,
Cuité/PB, onde foram declaradas vencedoras as empresas licitantes DANIEL DA ROCHA
VENÂNCIO ME, somando o valor total de R$ 4.600,00, CHIP INFORMÁTICA COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA, somando o valor total de R$ 823,60 e
AGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA somando o valor total de 37.526,40.
Os interessados poderão obter maiores informações junto a Comissão de Permanente de
Licitação no endereço acima mencionado de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas.

Cuité-PB, 04 de março de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 007/2009
TOMADA DE PEÇOS 007/2009
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,

torna público para conhecimento dos interessados que resolve PRORROGAR a abertura da
Tomada de Preços nº 007/2009, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS E OVOS,
tudo conforme edital nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e alterações
posteriores, com data prevista para NOVA ABERTURA NO DIA 24/03/2009, às 10:00 (horário
local). Os interessados poderão adquirir cópia do Edital e maiores informações junto a Comis-
são Permanente de Licitação de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas, localizada
a Rua 15 de Novembro, 159, 1º andar, centro, Cuité/PB ou pelo telefone 83-3372-2246.

Cuité/PB, 05 de março de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

Diretoria do Cendac vai ser
empossada na manhã de hoje

Na mesma solenidade, será empossada a coordenadora do programa "A Paraíba em Suas Mãos"

primeira-dama do Estado,
desembargadora Maria de
Fátima Bezerra Cavalcanti,

será empossada nesta sexta-feira (6)
como presidente do Cendac - Cen-
tro de Apoio à Criança e ao Adoles-
cente. Como presidente executiva
será empossada a administradora
de empresas Tereza Alice Cavalcanti
Teixeira. A posse da nova diretoria
acontecerá às 9h, na sede da entida-
de, na avenida João Machado, Cen-
tro.

 Fundado no ano de 1975, o Cen-
dac é uma entidade filantrópica

A sem fins lucrativos, de reconhecida
utilidade pública federal, que desen-
volve ações de apoio às crianças de
creches, mediante o suprimento de
vestuário, mobiliário, decoração e
ambientação, visando o bem-estar
de todas; promove a Educação e
Qualificação Profissional para jo-
vens, mulheres e adultos, visando a
geração de ocupação e renda e ou a
inserção no mercado de trabalho
desses seguimentos.

Na mesma ocasião, será empos-
sada a nova coordenadora do pro-
grama de artesanato "A Paraíba

em Suas Mãos", arquiteta Sandra
Moura, que tem como proposta
dar continuidade ao desenvolvi-
mento alcançado pelo artesanato
paraibano e ampliá-lo para novos
mercados.

Nascida em João Pessoa, a desem-
bargadora Maria de Fátima Bezer-
ra Cavalcanti é formada em Direito
com pós-graduação pela Universi-
dade Federal da Paraíba. Ela ingres-
sou na Magistratura em 1984, como
juíza da Comarca de Pilões, tendo
sido aprovada no 43º Concurso de
Juiz de Direito em 1º lugar.


