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Agricultores paraibanos esperam sinais de bom inverno no dia de São José P. 8 e 9mais

Rede particular sem aula

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

Professores e servidores técnico-administrativos das escolas de ensino privado da Paraíba paralisam
atividades para discutir reivindicações salariais em congresso que será realizado na cidade de Patos P.7

Governo prepara campanha de vacinação
contra a febre aftosa para o mês de abril P.3

" Sementes de girassol serão cultivadas
em 116 municípios da Paraíba P.4

"

"Obras de infraestruturaObras de infraestrutura
Governo do Estado busca recursos para construir
e recuperar rodovias, pontes e barragens P.5

Governo do Estado busca recursos para construir
e recuperar rodovias, pontes e barragens P.5
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Considerada pela revista ingle-
sa Eurobusiness, como a 11.ª na
lista das mulheres mais ricas do
mundo, com 4,7 bilhões de dóla-
res,  a brasileira  Lily Watkins
Cohen Monteverde Bendahan
Safra, víúva do banqueiro Edmon
Safra,  esteve em Natal (RN) visi-
tando o instituto para o qual fez a
doação de 1 milhão de dólares.
Intitulado Instituto Internacional
de Neurociência de Natal Ed-
mond e Lily Safra (IINN-ELS) graças a generosidade e o
apoio desta brasileira, que nasceu em Porto Alegre (1932)
e através da Fundação Filantrópica Edmond J. Safra res-
ponsável por uma das maiores doações privadas a um
projeto científico no Brasil, é que a capital potiguar possui
um centro de excelência em pesquisa nesta área. De fa-
mília modesta, Lily depois de quatro casamentos adquiriu
um considerável patrimônio. Filha de judeus russos que
migraram para o Brasil no ínicio do século passado, a ga-
úcha  aos dezenove anos casou-se com o milionário ar-
gentino Mário Cohen, fabricante de meias de náilon. O
casal teve três filhos: Adriana, Eduardo e Cláudio (1953-
1989). Cláudio faleceu em acidente de carro, deixando um
filho, Raphael Cohen (n. 1984).

Numa festa no Rio, Lily Cohen conheceu Alfredo
Monteverde, dono da rede de eletrodomésticos Ponto
Frio, e ambos se apaixonaram. O casamento com Co-
hen terminou em divórcio e em 1965  Freddy e Lily  tor-
naram-se marido e mulher. O casal teve um filho Car-
los Monteverde, até que em 1969, o marido empresário
foi encontrado morto em casa, com um tiro no tórax. A
polícia concluiu que Freddy havia cometido suicídio.
Viúva, Lily Monteverde se mudou para Londres.

Anos depois, à procura de um administrador profissio-
nal para seu patrimônio, Lily
conheceu o banqueiro judeu
libanês, naturalizado brasi-
leiro, Edmond Safra. Os ir-
mãos mais novos de Ed-
mond, Joseph e Moise não
gostaram do namoro e da
futura união, porque ele era
sefardita ortodoxo e ela, uma

asquenaze liberal. O namoro acabou. Em 1972, Lily casa-
se com o empresário inglês Samuel Bendahan. Em 1976,
já quarentões, Edmond retorna o namoro e a pede em
casamento. O contrato pré-nupcial estabelecido foi de
seiscentas páginas. O casal nunca teve filhos, mas o ca-
samento durou 23 anos, até a morte de Edmond.

Em 1999, Edmon Safra, que sofria de Síndrome de Parkin-
son, morreu num incêndio criminoso provocado pelo
enfermeiro americano Ted Maher (que queria mostrar
serviço e tocou fogo na luxuosíssima cobetura que o ca-
sal vivia em Mônaco). Com medo, acreditando ter seu
apartamento invadido pela máfia russa, Edmond se tran-
ca no banheiro com outra enfermeira e apesar do apelo
da polícia monegasca (que Edmond continuava confun-
dindo com a polícia russa) não abriu a porta, morrendo
asfixiados, tanto o Edmond como a enfermeira.

Generosidade da milionária
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Redução de poluentes
ada menos que 116 municípios parai-
banos serão envolvidos na produção de
girassol para fornecimento de sementes
destinadas ao Programa Nacional de

Biodiesel implementado pela Petrobras. Em princí-
pio, o cultivo será desenvolvido em 72 cidades, numa
área total de 2 mil hectares, e beneficiará, nessa pri-
meira etapa, uma média de 1.000 produtores rurais
que sobrevivem da agricultura familiar. Apoiado pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e
pela Petrobras, o Governo da Paraíba executará o
projeto através da Emater.

Somente pelo expressivo número de novos pos-
tos de trabalho que serão gerados, o programa já
seria de bom tamanho para a sociedade paraiba-
na em termos econômicos. Trabalho gera renda;
renda gera poder de compra; poder de compra
gera impostos; impostos geram recursos nos co-
fres públicos, e recursos nos cofres públicos via-
bilizam investimentos em todos os setores da ad-
ministração. E isso é muito bom.

 Mas há um fator que o torna ainda mais impor-
tante o projeto do biodiesel que começa a tomar
corpo na Paraíba. O combustível "ecologicamente
correto" reduz em 78% as emissões líquidas de
gás carbônico, em 90% as emissões de fumaça e
quase 100% as emissões de ácido de enxofre, se-
gundo dados disponibilizados pela Petrobras.

N "O objetivo do programa é incrementar a produ-
ção de sementes de girassol para produzir óleo com-
bustível a fim de proporcionar a redução de polu-
entes do diesel, melhorando a qualidade ecológica
e ambiental das cidades; contribuindo com a gera-
ção de novos postos de trabalho, aumentando a
renda e melhorando a qualidade de vida dos agri-
cultores familiares", comentou ontem o secretário
de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e
da Pesca, Ruy Bezerra Cavalcante.

Esses resultados esperados são possíveis de se-
rem alcançados, desde que ao projeto seja dada a
prioridade devida. Disso o Governo da Paraíba
tem consciência, notadamente pelo entendimento
da importância e pelo reconhecimento da viabili-
dade econômica, social e ambiental do programa.

Preparado o terreno para a execução do projeto,
haverá inicialmente a distribuição das sementes; de-
pois a garantia de assistência técnica e na sequência
a compra dos grãos produzidos. A produção da Pa-
raíba, a exemplo dos estados do Rio Grande do
Norte, Piauí, Ceará e Pernambuco, será destinada
à base da Petrobras em Quixadá, no Ceará. A pri-
oridade é assistir pequenos produtores de base fa-
miliares inscritos no Pronaf - Programa Nacional de
Agricultura Familiar, localizados principalmente em
áreas de assentamentos ou em outras áreas com po-
tencialidade para cultivo do girassol.

Fundação seleciona
novos bolsitas
A Fundação PaqTcPB informa aos
interessados que estão abertas e vão até
o próximo dia 25 as inscrições para
Seleção de Bolsistas de Iniciação
Tecnológica e Inovação (ITI), destinado a
alunos de Graduação (Administração,
Economia, Contabilidade e Direito) para
suporte técnico e aprendizagem nas áreas
de atuação em Gestão de Contratos e
Convênios de Projetos de Inovação
Tecnológica e Gestão Financeira e Contábil
de Projetos de Inovação Tecnológica.

Aumento nas passagens
Em cumprimento à decisão do juiz da 3ª
Vara da Fazenda Pública, Ruy Jander
Teixeira, o prefeito de Campina Grande,
Veneziano Vital do Rego, assinou decreto
determinando que passasse a vigorar no
município, a partir de  quarta-feira,18, o
valor de R$ 1,70 para as passagens de
ônibus coletivo de concessão pública. O
Conselho Municipal de Transporte Público

de Campina Grande já havia apresentado o
mesmo entendimento do juiz Ruy Jander.

Cresce a produção de
óleo, segundo Petrobras

A produção de óleo
da Petrobras no
Brasil teve cresci-
mento de aproxima-
damente 1% em
fevereiro, em relação

a janeiro, atingindo 1,94 milhão de
barris por dia (17 mil acima do mês
anterior), segundo informações
divulgadas na terça-feira (17) pela
estatal. Mesmo assim, o consumidor
continua pagando muito caro para
abastecer o seu carro nos postos de
conbustíveis, seja alcóol, gasolina ou
diesel.

Estudantes sem aulas nas
escolas particulares
Cerca de 120 mil estudantes das escolas
particulares da Paraíba – exceto Campina

Grande -, vão ficar sem aula amanhã. Os
professores e técnico-administrativos da
rede privada vão paralisar suas atividades
para discutir durante dois dias, em
congresso, na cidade de Patos, a
proposta salarial da categoria para o
exercício 2009/2010, cuja data base é 1°
de maio. A campanha salarial dos
trabalhadores em educação das escolas
particulares foi iniciada no último dia 7.

Enfermeiros podem ter
redução de jornada
A redução da carga de trabalho dos
enfermeiros de 40 para 30 horas
semanais, prevista no Projeto de Lei
2295/00, é uma das reivindicações que
serão feitas pelos integrantes da Frente
Parlamentar em Defesa dos Profissio-
nais da Saúde. No próximo dia 25, às
9 horas, trabalhadores desse setor
farão um ato público no auditório
Nereu Ramos, em Brasília, em defesa
da aprovação da proposta. A categoria
luta há muitos anos por esse benefício.

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

De família
modesta, Lily
depois de quatro
casamentos
adquiriu um
considerável
patrimônio...

Em 1976, já
quarentões,
Edmond retorna o
namoro e a pede
em casamento...
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Campanha quer vacinar
um milhão de bovinos

Governo do Estado está ultimando os preparativos para a primeira etapa de
vacinação contra a febre aftosa, que será realizada durante todo o mês de abril

Criadores paraibanos de gado terão prazo de trinta dias para vacinar o rebanho, e mais dez para entregar o comprovante

  ORTILO ANTÔNIO

Rio – A catedral estava cheia na missa das 11 horas, para
ouvir o arcebispo Dom Oscar Romero (logo depois assassi-
nado). Ele tinha marcado uma entrevista coletiva para de-
pois da missa. Encontrei alguns jornalistas, ficamos con-
versando. Entrei na catedral, vi na parede um cartaz: um
Cristo sofrido, olhando o céu iluminado de fulgurantes es-
trelas caídas.

Ouvi um rumor forte, crescente, lá fora. Saí. Dobrava a esquina
uma passeata desesperada. Uns 400 jovens andando rápido, qua-
se marchando, gritando slogans, cantando, os rostos cobertos
com lenços e armas nas mãos, revólveres, pistolas de cano longo
e granadas. A passeata avançava bonita e feroz, fui ao lado, pelo
passeio. A rua estreita, falei com um deles:

- Aonde vocês vão?
- Ocupar “La Prensa”. Precisamos de um jornal. Já temos

igrejas, as ruas, esta noite ocupamos ministérios, só falta
um jornal.

Estrelas caídas

Sebastião Nery
sebastiãonery@ig.com.br/
www.sebastiãonery.com.br

Carnificina
Era o Exército. Dois car-

ros blindados com fuzis e
metralhadoras na altura do
peito dos jovens e dezenas
de soldados atrás. Eles pa-
raram, apontaram. Os jo-
vens pararam, apontaram.
Segundos de silêncio e ter-
rível tensão. Um fotógrafo
passou à minha frente e com
a máquina. Gritei:

- Eles vão atirar!
Deu dois passos para o

lado. Pulei para a beira da
parede. E foi a loucura. Uma
explosão de balas e gritos.
Estirei no chão ao lado de
outros. O fotógrafo, deita-
do, as mãos trêmulas, tra-
balhava. Meus óculos pula-
ram do bolso. Arrastei-me
um metro, espichei o braço,
peguei os óculos.

Uma absoluta carnificina.
Os jovens, todos, sem exce-
ção, de pé, gritando, atiran-
do e caindo. Atrás dos blin-
dados com seus peitos de aço
e as costas largas, os solda-
dos se escondiam, atiravam e
matavam. As bocas das me-
tralhadoras dos blindados
disparavam, as balas zuniam
a nosso lado.

El Salvador
Íamos andando rápido, dobrando esquinas. Eles cantan-

do e gritando e nós jornalistas aos tombos, porque o povo
descia dos edifícios e ocupava as calçadas. Ele olhou para
mim por baixo do lenço amarelo e sujo pendurado no ros-
to e com dois furos mal cortados nos olhos:

- Você é jornalista?
- Sim, brasileiro.
- Brasileiro? Então, irmão. Venha conosco. O inimigo é o

mesmo.
Pegou no meu braço e saiu meio me arrastando. Puxei o

braço:
- Vou ficar de fora para ver melhor.
- Está com medo? Toma esta granada.
Tirou uma granada da barriga por baixo do cinturão:
- Vamos lutar juntos.
- Não. Minha tarefa é outra.
Olhou-me com desprezo e saiu aos pulos, um revólver

na mão e a granada na outra. Estávamos perto do “La Pren-
sa”.  A passeata estancou.

Maurício Funes
Uma menina de cabelos

negros por baixo do lenço
azul tapando a cabeça e o
rosto atirava de pé com seu
revolver miúdo, bem perto
de mim. Uma bala bateu-lhe
no peito, ela subiu cerca de
um metro, voou para trás,
o sangue explodindo como
um foguete de lágrimas de
São João. Arrebentou-se no
chão, os olhos esbugalha-
dos. Como uma desespera-
da estrela caída.

Balanço da Cruz Vermelha:
40 mortos e mais de 200 feri-
dos.

Era 1979, em El Salvador.
Esta semana, 30 anos de-
pois, o jornalista Maurício
Funes, casado com uma bra-
sileira e membro da FMLN
(Frente Marti de Libertação
Nacional), que em 1992 dei-
xou as armas e virou parti-
do político, elegeu-se presi-
dente da República. A meni-
na de cabelos bem negros,
estrela caída de 1979, não es-
perou para ver.

Os culpados estavam atrás
dos blindados, seus fuzis e me-
tralhadoras. Eram os usurpa-
dores militares, que davam um
golpe atrás do outro.

Cleane Costa
REPÓRTER

Governo do Estado está
ultimando os prepara-
tivos para a primeira

etapa da campanha de vacina-
ção contra a febre aftosa, que será
realizada durante todo o mês de
abril. Os criadores paraibanos
terão 30 dias para vacinar o re-
banho e mais 10 dias – 10 de maio
– para a entrega do comprovan-
te nos Escritórios da Defesa Agro-
pecuária ou na Emater. A meta é
vacinar um milhão de cabeças
de bovinos, que inclue ainda os
bubalinos (búfalos), a fim de ter
uma cobertura segura e, assim,
evitar foco da doença no Estado,
possibilitando a conquista do
selo de Zona Livre de Febre Af-
tosa, com o qual a Paraíba pode-
rá exportar sua produção de car-
ne bovina.

Para tanto, o Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, está fazendo
um apelo aos criadores para
adquirirem a vacina nas mais
de 100 farmácias cadastradas.
O gerente executivo da Defesa
Agropecuária, Ricardo Leite, en-
sina que, depois de comprada, a
vacina deve ser acondicionada
em um isopor com gelo a uma

O
temperatura de 2 a 8 graus,
com abrigo da luz, e aplicada o
mais rápido possível.

Ricardo Leite comentou que
o combate à aftosa é uma ques-
tão nacional, tendo em vista
que o Brasil é o maior produtor
e exportador de carne do mun-
do – tem o maior rebanho co-
mercial – e a doença é consi-
derada uma barreira sanitá-
ria para o comércio interna-
cional. Daí a importância de
todos os estados realizarem a
campanha, procurando imu-
nizar a maior quantidade de
animais possível.

O rebanho bovino e bubali-
no paraibano está estimado em
aproximadamente 1,3 milhão
de cabeças e o último foco de
febre aftosa registrado no Esta-
do foi no ano de 2000, na região
de Guarabira. Entretanto, Ri-
cardo Leite adverte que o cria-
dor não deve relaxar e lembrou
o caso de Mato Grosso do Sul,
que possui a maior pecuária
nacional e, recentemente, foi
obrigado a sacrificar animais e
isolar a área por causa de um
foco de aftosa. O fato gerou de-
semprego no campo e o fecha-
mento de frigoríficos. “Os pro-
dutores têm que nos ajudar
para que essa vacina tenha co-
bertura alta e evitar que ocor-

ra um caso da doença na Pa-
raíba, prejudicando a econo-
mia local”, observou.

A segunda etapa da campanha
de combate à febre aftosa acon-
tecerá no mês de outubro, a
exemplo dos anos anteriores,
mas o Governo do Estado está
pleiteando a auditoria do Mi-
nistério da Agricultura para o
mês de setembro para conces-
são do certificado de Zona Li-
vre de Febre Aftosa.

AFTOSA
A febre aftosa é uma doença

viral altamente contagiosa que
afeta bovinos, suínos, caprinos,
búfalos e ovinos. O animal con-
taminado apresenta febre alta,
salivação, depressão, cansaço,
anorexia e andar coxo, causado
pelas vesículas dolorosas que
aparecem nos espaços interdi-
gitais das patas do animal. O
perigo maior da febre aftosa é o
fato de ser uma doença altamen-
te contagiosa, podendo se alas-
trar por enormes áreas com fa-
cilidade, gerando sérios prejuí-
zos econômicos para os pecua-
ristas. Por esse motivo, quando
se descobre focos de febre afto-
sa, todo o rebanho é sacrificado,
para assim evitar o perigo da
disseminação da doença.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA
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plantio de girassol para
fornecer as sementes
para o Programa Nacio-

nal de Biodiesel, da Petrobrás,
será cultivado por 116 municí-
pios paraibanos. Inicialmente,
este ano, o projeto será desen-
volvido em 72 municípios, be-
neficiando 1.000 agricultores
familiares, que poderão fazer o
cultivo numa área total de 2 mil
hectares.

Com o apoio do Ministério
do Desenvolvimento Agrário
(MDA) e Petrobras, o governo
da Paraíba executará o projeto
através da Emater. O biodiesel
pode reduzir em 78% as emis-
sões líquidas de gás carbônico,
90% as emissões de fumaça e
quase 100% as emissões de áci-
do de enxofre.

A Paraíba, pelas suas condi-
ções edofoclimáticas e pela exis-
tência do zoneamento de risco
climático, dispõe de áreas favo-
ráveis para a produção da bio-
massa, fonte biodiesel. Dentre os
72 municípios, estão, na região
de Itabaiana: Ingá, Itabaiana,
Itatuba, Juripiranga, Pilar, Ri-
achão do Bacamarte, Salgado
de São Félix, São José dos Ra-
mos e São Miguel de Taipu.

Na região administrativa da
Emater polarizada por Guara-
bira: Caiçara, Cuitegi, Lagoa de
Dentro, Logradouro, Pilões, Pi-
lõezinhos, Serra da Raiz, Ser-
tãozinho, Jacaraú e Guarabira.
Na área de Solânea: Bananei-
ras, Cacimba de Dentro, Solâ-
nea, Campo de Santana, Cas-
serengue, Damião, Dona Inês, e
Riachão.

De acordo com a Emater, na
região de Areia vão produzir
sementes de girassol agriculto-
res familiares de Alagoa Nova,
Areia, Areial, Esperança, Mon-
tadas, Remígio, Puxinanã e São
José de Lagoa de Roça. Na re-
gião administrativa da Emater,
polarizada por João Pessoa, es-
tão incluídos Alhandra, Baía
da Traição, Caaporã, Capim,
Conde, Cuité de Mamanguape,
Marcação, Mari, Mataraca, Pi-
timbu, Santa Rita, Pedras de
Fogo e a própria Capital.

Por fim, na área de Campina
Grande, a cultura do girassol
vai ser desenvolvida em Aroei-
ras, Lagoa Seca, Massarandu-
ba, Natuba e Serra Redonda. Os
demais municípios passarão a
integrar o Programa Nacional
de Biodiesel, a partir de 2010.

O

Sementes de girassol para o biodiesel
116 municípios paraibanos vão participar do cultivo para Programa da Petrobras. Nesta primeira etapa serão beneficiados mais de mil agricultores

Governo e Dnocs estudam forma
para o monitoramento de açude

Um estudo sobre esvaziamen-
to de parte das águas do Açude
Engenheiro Ávidos, localizado
no município de Cajazeiras, será
enviado hoje pelo Governo do
Estado ao Departamento Nacio-
nal de Obras Contra a Seca
(Dnocs). O objetivo é prevenir
problemas na capacidade de
acumulação do reservatório,
tendo em vista o aumento no
volume de chuvas na região.

Segundo o diretor técnico da
Agência Executiva de Gestão
das Águas do Estado da Paraí-
ba (Aesa), Valdísio Diniz, a po-
pulação deve ficar tranquila,
pois esse procedimento vai es-
vaziar um pouco as águas do
açude, melhorando assim a sua
capacidade de armazenamen-
to durante o aumento das chu-
vas decorrentes do inverno.

O processo será realizado

com a utilização do mesmo
procedimento que foi aplicado
na ocasião da abertura das
comportas da Barragem de
Acauã. Ele explica que, como a
responsabilidade do Açude En-
genheiro Ávidos é do Dnocs, os
técnicos da Aesa fizeram o es-
tudo sobre a possibilidade de
abertura das comportas a títu-

lo de parceria e sugestão.
“Preocupado em conter as

cheias, devido a promessa de
chuvas acima da média para o
inverno deste ano, o Governo
do Estado está utilizando esse
procedimento que é executado
quando se dá esta previsão.
Todo o processo será realizado
com o acompanhamento de
técnicos do Dnocs e da Defesa
Civil Estadual. Portanto, isso
não causará nenhum tipo de
danos à população, nem tão
pouco provocará enchentes no
Rio Piranhas”, enfatiza.

No dia 29 de janeiro último,
durante reunião com o Minis-
tério Público Federal em Sou-
sa, o Dnocs assumiu compro-
misso para garantir a preser-
vação do açude Engenheiro
Ávidos, bem como prevenir
problemas na capacidade de

acumulação do reservatório,
tendo em vista o aumento no
volume de chuvas na região.
Esse procedimento foi instau-
rado a partir da constatação re-
alizada por membros da Co-
missão Gestora do Açude, onde
foi informado que as paredes
que envolvem o reservatório
estariam comprometidas pelo
excesso de água das chuvas.

A inspeção no Açude Enge-
nheiro Ávidos foi determinada
pelo Ministério Público Federal
para o dia 25 próximo. Ela deve
ser feita por engenheiros do
Dnocs e acompanhada por en-
genheiro do Ministério Público
Federal. Os técnicos terão um
prazo determinado para corri-
gir dois buracos constatados
na última inspeção realizada
pelo próprio Dnocs. Além dos
problemas na estrutura, o ór-
gão também deverá firmar con-
vênio com a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte
(UFRN), para realizar estudos
geológicos e geofísicos no local
da barragem.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

#
Objetivo é prevenir
problemas no
armazenamento d’água
do reservatório
Engenheiro Ávidos, em
Cajazeiras, por conta
da chuva

Com a incidência das fortes chuvas, o Governo do Estado tem se preocupado em monitorar a capacidade de armazenamento d’água nos açudes paraibanos

  EVANDRO/SECOM
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US$ 120 mi para infraestrutura da PB
Governador reivindica em Brasília empréstimo internacional, cujo processo corre no Tesouro Nacional desde o final da sua primeira administração

governador José Ma-
ranhão se reuniu
nesta quarta-feira

(18), em Brasília, com o se-
cretário adjunto do Tesouro
Nacional, Eduardo Couti-
nho. Na pauta, a liberação
de um empréstimo interna-
cional no valor de US$ 120
milhões. Os recursos serão
aplicados em obras de infra-
estrutura, como construção
e recuperação de rodovias,
pontes e barragens.

Maranhão reivindicou a
agilização do empréstimo
internacional na ordem de
US$ 120 milhões, acrescen-
tando que o processo corre
no Tesouro Nacional desde
o final do seu primeiro go-
verno. Ele encaminhou do-
cumentos levantados pelo
secretário de Estado da In-
fraestrutura Francisco Sar-
mento, tendo o secretário
adjunto do Tesouro Nacio-

O

nal se comprometido a agi-
lizar a análise dos documen-
tos.

Nesta quinta-feira (19),
Maranhão será recebido pelo
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, às 12 horas, no Pa-
lácio do Planalto, em audiên-
cia onde fará reivindicações
que objetivam inserir a Pa-
raíba no processo de desen-
volvimento nacional.

#
O governador José
Maranhão será recebido
em audiência, hoje, pelo
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, no
Palácio do Planalto

O dinheiro também será aplicado na construção e recuperação de rodovias

Encontro de Atores do Roteiro Integrado
Civilização do Açúcar acontece em Maceió

Cerca de 30 pessoas, entre ges-
tores públicos, parceiros e em-
presários, integram a caravana
paraibana que está participan-
do do 1º Encontro de Atores do
Roteiro Integrado Civilização
do Açúcar, no Centro de Con-
venções de Maceió, em Alagoas.
O encontro, que integra os par-
ticipantes dos municípios con-
templados no roteiro, vai esco-
lher os nomes dos componen-
tes do Comitê Gestor, apresen-
tar o recorte territorial por onde
passará a chamada "Doce Rota
da Civilização do Açúcar", que
agrega 21 cidades do interior da
Paraíba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte.

O encontro proporciona, tam-
bém, um intercâmbio entre os
participantes envolvidos nos
três estados. Os locais estão sen-
do preparados para serem ofe-
recidos no 4º Salão do Turismo,
que acontecerá na primeira se-
mana de julho, em São Paulo.

O Roteiro Integrado da Civili-
zação do Açúcar está sendo apoi-
ado pelo Ministério do Turismo,
Secretaria de Estado do Turismo
e Desenvolvimento Econômico,

Instituto Marca Brasil e o Sebrae
Nacional. Com o Roteiro, os tu-
ristas podem conhecer  fazendas
de engenho e casarões remanes-
centes do século XVIII, além dos
costumes e tradições seculares da
civilização da cana-de-açúcar e
as belezas naturais.

O intuito é encantar os turis-
tas, dando oportunidade de po-
der degustar da produção da ca-
chaça e rapadura na Paraíba.
João Pessoa será a cidade indu-
tora e os municípios de Alagoa
Nova, Alagoa Grande, Areia,
Bananeiras e Serraria, no Brejo
paraibano, que compõem inici-

almente o roteiro, serão rotas a
serem trabalhadas.

"Como é um roteiro integra-
do, os três estados não concor-
rem entre si, mas somam", re-
vela a gestora do Projeto de Tu-
rismo do Sebrae Paraíba, Regi-
na Amorim, que destacou "a
marcante presença" no encon-
tro de sensibilização realizado
no Centro de Educação Empre-
endedora do Sebrae, em João
Pessoa, no dia 4 de março. A
participação efetiva dos seis
prefeitos e dos secretários de tu-
rismo dos municípios paraiba-
nos que integram o roteiro e o
interesse que cada um demons-
trou prova que se houver conti-
nuidade nessa disposição as di-
ficuldades de infraestrutura
poderão ser superadas. Além
disso, os problemas comuns,
como é o caso dos acessos aos
engenhos, poderão ser realiza-
dos e encaminhados de forma
conjunta pelo Comitê Gestor
por meio de projetos para insti-
tuições e Ministérios.

Os acessos aos equipamentos
e aos engenhos "são os princi-
pais gargalos dos três estados,

principalmente os da Paraíba",
ressaltou Regina.

Regina Amorim disse que no
último encontro houve um en-
caminhamento para solucionar
uma das preocupações comuns
dos municípios da região do
Brejo: a ausência do inventário
turístico, pois somente a Capi-
tal paraibana possui. "A UFPB
disse que passará a metodolo-
gia do inventário para as pre-
feituras e cada gestor ficou de
acordar com a Universidade e
concluí-la até junho", afirmou.

O inventário turístico é utili-
zado como um levantamento de
todos os serviços que são pres-
tados no município e também
de locais que possuem potenci-
al para se tornar um atrativo
turístico. Através deles são di-
agnosticados todos os dados de
cada empreendimento, como
restaurantes, padarias, sorvete-
rias, postos de combustíveis,
farmácias, hospitais, igreja,
pontos turísticos, entre outros
existentes na cidade. "O inven-
tário serve de referência de onde
estamos e para onde queremos
chegar", lembrou Regina.

#
Os participantes
dos municípios
contemplados no roteiro
vão escolher os nomes
dos componentes
do Comitê Gestor

Programação
financeira já
está em fase
de conclusão

A programação financeira
do mês de março elaborada
pela Secretaria de Estado das
Finanças já está em fase de
conclusão. A informação foi
concedida na tarde desta
quarta-feira, dia 18, pelo se-
cretário Marcos Ubiratan.
Segundo ele, para a progra-
mação ser concluída resta
apenas a inclusão da folha de
pessoal da administração di-
reta e indireta do Poder Exe-
cutivo, cuja elaboração é de
responsabilidade da Secre-
taria de Estado da Adminis-
tração.

De acordo com as informa-
ções, a receita do Estado para
o período de 1 a 30 de março
está prevista em R$ 277 mi-
lhões, já consideradas as re-
duções de R$ 6 milhões de
ICMS e de R$ 26 milhões do
FPE, ambas em relação ao
mês de fevereiro.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS
A liberação dos recursos fi-

nanceiros para todos os po-
deres, inclusive órgãos da
administração direta e indi-
reta do Poder Executivo, deve
ter início a partir desta sex-
ta-feira, dia 20, após a finali-
zação da programação fi-
nanceira, e deve ser concluí-
da até o dia 31 de março.

O duodécimo dos Poderes
Legislativo, Judiciário, Mi-
nistério Público e da Defen-
soria Pública também será
liberado dentro da normali-
dade, obedecendo a propor-
cionalidade da receita arre-
cadada.

O custeio dos órgãos do
Poder Executivo terá a reten-
ção momentânea de 10%
para atender aos limites da
redução da receita do perío-
do. "Essa redução será dispo-
nibilizada tão logo haja su-
ficiência de caixa," acrescen-
tou o secretário Marcos Ubi-
ratan.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

  BRANCO LUCENA
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UEPB vai ampliar oferta de
cursos de mestrado este ano

A grande procura por cursos
de Pós-Graduação gratuitos e
de qualidade oferecidos pela
UEPB tem incentivado a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa da Instituição a am-
pliar sua gama de novos cur-
sos e o número de acadêmicos
beneficiados.

Até o dia 26 deste mês, a
UEPB enviará para a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Ensino Superior (Ca-
pes) mais quatro novas pro-
postas para cursos de Mestra-
do, distribuídos nas áreas de
Ecologia e Conservação, Ciên-
cias Agrárias, Farmácia e Co-
municação Social.

Cada uma dessas áreas abor-

dará um foco específico, a exem-
plo de Farmácia, que terá como
foco a Assistência Farmacêuti-
ca; Ecologia, com foco na Con-
servação; e Comunicação Soci-
al, que abordará a Regionaliza-
ção Midiática

“O que chama atenção nas
novas propostas é o caráter de
inovação e a maturidade que a
UEPB tem conseguido nos últi-
mos três anos, inclusive for-
mando parcerias. O Mestrado
de Ciências Agrárias, por exem-
plo, resulta de uma ampla as-
sociação com a Embrapa e terá
como foco o estudo e a pesquisa
em agrobioenergias e agricul-
tura sustentável”, explicou o
professor Cidoval Morais.

Técnicos são treinados
sobre algodão orgânico

O curso de Formação é promovido pela Embrapa para profissionais de Ongs e tem
como  tema certificação e beneficiamento do produto em consórcios agroecológicos

certificação e benefici-
amento do algodão em
consórcios agroecológi-

cos é o tema central do sexto
módulo do curso de Formação
que a Embrapa Algodão pro-
move, visando a capacitação
de técnicos das organizações
não-governamentais AS-PTA
– PB, Diaconia, Sabiá, Coep e
Arribaçã. O curso acontece no
período de 18 a 20 deste mês,
no  Convento Marista de La-
goa Seca-PB.

Na manhã de ontem, os par-
ticipantes tiveram um módulo
sobre a “Organização para a
certificação”, com os facilitado-
res Maria Valdenira Rodrigues
e Pedro Jorge Lima, que vão dis-
cutir sobre temas como  a cer-
tificação como imposição do
mercado. Quando é necessário
certificar um produto, para que,
para quem? As formas de certi-
ficação; conceitos, legislação e
normas.

Serão discutidos ainda a prá-
tica da certificação orgânica:
normas, cadastro de agriculto-
res, inspeção, custos, exigênci-
as de trabalho, organização;
certificação participativa: pos-
sibilidades e limites; certifica-

ção no comércio justo. “A ideia
é preparar os técnicos para sa-
ber como proceder este ano
para a certificação da pluma or-
gânica”, diz o pesquisador Mel-
chior Batista, um dos organi-
zadores do evento.

No período da tarde, o curso
vai tratar da certificação do al-
godão orgânico, orientando os
técnicos como repassar infor-
mações para os agricultores e
qual será a participação dos
agricultores no processo de
certificação. Hoje, o curso abor-
da o beneficiamento do algo-
dão orgânico, com a fala de
Lima sobre a experiência da
ADEC / Esplar com beneficia-
mento.

Ele deve tratar ainda dos pa-
râmetros para o beneficiamen-
to do algodão (algodão em
rama, pluma) e dos equipamen-
tos para beneficiar e processar
algodão. Pedro Jorge deverá fa-
lar também sobre as exigências
de qualidade no algodão. Ele vai
mostrar exemplos de máqui-
nas e implementos como o des-
caroçador manual, fuso, roca
de pedal elétrica; descaroçadei-
ras, fiação, tecelagem e confec-
ção .

No período da tarde os par-
ticipantes vão conhecer in loco
o beneficiamento do algodão
de produtores da região de Jua-
rez Távora, onde vão presenci-
ar o trabalho de beneficiamen-
to de 200 kg de algodão em
rama e farão uma discussão
com os operadores e respon-
sáveis. Na sexta-feira, dia 20,
acontecerá uma sessão de in-
tercâmbio na equipe técnica ,
com o relato da situação do
projeto nos territórios do Apo-
di, Cariri e Pajeú.

O evento prevê ainda uma
rodada de discussões sobre si-
tuação de cada comunidade de
referência. Os técnicos farão
uma reavaliação do projeto,
visando melhorar a organiza-
ção da equipe e definir o calen-
dário das próximas formações
de técnicos e agricultores.

“Vamos discutir a escolha de
10 comunidades vizinhas e a
abordagem das visitas de in-
tercâmbio no próximo módulo
de formação”, acrescenta Batis-
ta. Discutirão ainda detalhes
do encontro semestral dos cin-
co territórios e a metodologia
de formação dos agricultores à
luz das “Escolas de Campo”.

Paraibana é selecionada para
etapa nacional de prêmio

Mais uma vez a Paraíba terá
uma representante de peso na
etapa nacional do Prêmio Sebrae
Mulher de Negócios. Maysa Ga-
delha, presidente da Coop Na-
tural, de Campina Grande, foi
selecionada juntamente com
mais 19 mulheres de todo o país
como finalista do ciclo 2008, já
que o prêmio acontece no início
de cada ano, no mês das mulhe-
res. A paraibana concorrerá na
categoria Grupos de Produção
Formal e participa da cerimônia
de premiação final no dia 7 de
abril, em Brasília.

Para a quinta edição do prê-
mio, na etapa regional, concor-
reram 2.667 candidatas, duas de
cada estado do Brasil. Na região
Nordeste Maysa ganhou junta-
mente com a piauiense Luzia
Maria Costa, presidente da As-
sociação das Artesãs do bairro
São Vicente de Paula.

Para a categoria Micro e Peque-
na Empresa a região Sul será re-
presentada por mulheres dos
estados do RS e PR, no Sudeste
por SP e RJ, Centro-Oeste por GO
e DF, no Nordeste MA e AL, e o
Norte será representado pelo AC
e AP.

Já na categoria Grupo de Pro-
dução Formal, além das nor-
destinas, o Sul concorre com
empreendedoras do estado do
RS, o Sudeste com SP e RJ, Cen-
tro-Oeste com MT e DF, e a re-
gião Norte com mulheres dos
estados do AC e TO. As vence-
doras da etapa nacional devem

ganhar uma viagem internacio-
nal para conhecer um centro
empreendedor.

As histórias finalistas das eta-
pas estaduais, enviadas por
cada escritório regional do Se-
brae, foram avaliadas por uma
banca de 20 jurados escolhidas
pelo Sebrae Nacional.

“Na 5ª edição do prêmio, essa
é a quarta vez que a Paraíba é
representada na final do concur-
so. Isso mostra tanto a expressi-
vidade das histórias das mulhe-
res da nossa terra quanto o nível
de empreendedorismo feminino
que vem aumentando cada vez
mais entre as paraibanas, seja no
comando de cooperativas como
de micro e pequenas empresas”,
destaca Maria José Menezes, ges-
tora do prêmio aqui na Paraíba.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Maysa Gadelha está na etapa final

O beneficiamento do algodão orgânico e outras experiências são repassados pela Embrapa aos participantes

A

  MARCOS RUSSO

ARQUIVO
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erca de 120 mil estu-
dantes da rede particu-
lar de ensino  na Paraí-

ba – exceto Campina Grande -
vão ficar sem aula amanhã. Os
professores e técnico-admi-
nistrativos das escolas vão
paralisar suas atividades
para discutir, durante dois
dias, em congresso, na cidade
de Patos, a proposta salarial
da categoria para o exercício
2009/2010, cuja data base é 1°
de maio.

De acordo com o Sindicato
dos Trabalhadores em Estabe-
lecimentos de Ensino Privado
da Paraíba (Sinteenp-PB), a
suspensão das aulas faz par-
te da cláusula 24 da Conven-
ção Coletiva do Trabalho
(CCT) firmado no ano passa-
do, que prevê também puni-
ção para as escolas que teima-
rem em realizar qualquer
atividade em dias de assem-
bleias liberadas (três no ano).

A campanha salarial dos
trabalhadores em educação
das escolas particulares foi
iniciada no último dia 7, com
assembleias regionais reali-
zadas em João Pessoa, Patos e
Cajazeiras. Nesses encontros,
foram escolhidos os delega-
dos responsáveis pela elabo-
ração do documento conten-
do as  reivindicações dos pro-
fissionais de educação.

REIVINDICAÇÕES
Segundo o coordenador de

gestão do Sinteenp/PB,
Avenzoar Arruda, entidade
que agrega cerca de seis mil
professores e quatro mil téc-
nico-administrativos, uma
minuta já foi alinhavada e
contempla basicamente todas
as alterações reivindicadas
pela categoria na Convenção
Coletiva de Trabalho. O docu-
mento final será encaminha-
do e discutido com a classe pa-
tronal sobre as reivindicações
da categoria na Paraíba.

A luta da categoria, de acor-
do com Avenzoar Arruda, é
para que nenhum professor
receba um salário inferior ao
piso nacional e para que, nos
termos da lei 1738/08, seja
respeitando o limite de horas/
aulas dos docentes.

120 mil alunos da rede particular
de ensino ficam sem aula na PB

Professores e técnico-administrativos vão paralisar as atividades durante dois dias, para discutir proposta salarial em congresso da categoria

O Projeto Tartarugas Urba-
nas, o Guajiru, está denuncian-
do a atuação de vândalos na des-
truição de ninhos de tartarugas
que desovam na praia do Bessa
e Intermares. Neste mês, uma
quantidade preocupante de ni-
nhos teve o material roubado
(estacas e telas).

Ainda foram observados
marcas de carros que passa-
ram por cima de onde se encon-
travam os ninhos, provocando
assim um soterramento que
pode ocasionar também na
morte das tartaruguinhas.

Os ninhos distribuídos nas
praias  são cercados  e, para isso,
são utilizados estacas de madei-

ra e telas de plásticos com placa
de identificação do ninho.

O Projeto  Guajiru, constituí-
do por voluntários, busca pre-
servar as tartarugas marinhas
ameaçadas de extinção. Esses
voluntários desenvolvem tra-
balhos de monitoramento de
desovas, proteção dos ninhos,
acompanhamento dos nasci-
mentos, pesquisa, educação
ambiental e tratamento de ani-
mais enfermos.

O trabalho é desenvolvido
todos os dias nas praias do Bes-
sa e Intermares, mas atende
também outras praias mais
próximas.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

C

ONG denuncia que ninhos
de tartarugas são destruídos

Durante dois dias, os estudantes ficam sem aula e aguardam com expectativa uma proposta positiva da classe patronal para evitar uma greve geral

O trabalho de proteção aos ovos das tartarugas realizado em Intermares

FOTOS: BRANCO LUCENA
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Hilton Gouvêa
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Branco Lucena
FOTOS

Tônio
ILUSTRAÇÃO

Comunidade Católica do Bra-
sil festeja hoje, 19, o dia de São
José, o pai de Jesus, um santo

de tanto prestígio que, ao contrário do
que todos pensam, em popularidade
supera João e Pedro, seus contempo-
râneos. Este personagem, considerado
pela Igreja como o marido da Virgem
Maria, em sua simplicidade de operá-
rio empresta o nome a pelo menos 40%
da população masculina da Paraíba,
onde é venerado por mais de 400 mil
discípulos, que clamam por ele nas ho-
ras de amargura. Dezenove de março,
é considerado um indicativo de bom
ou mau inverno, daí a expectativa em
torno de um  ente dos céus, que real-
mente faz chover na terra ou a castiga
com a seca.

Chover no dia de São José significa
bom inverno? Para o engenheiro agrô-
nomo José Antunes de Oliveira, geren-
te executivo da Sedap - Secretaria do
Desenvolvimento da Agropecuária e
da Pesca -, esta data coincide com a
passagem do Equinócio, daí surgindo
o indicativo de muita, pouca ou nenhu-
ma chuva. "É a partir deste dia que o
fenômeno La Niña também se mani-
festa, influindo no clima de muitas re-
giões do Brasil, inclusive na produção
de chuvas", completa Antunes.

E o que é o Equinócio? O Dicionário
de Sinônimos de Aurélio Buarque de
Holanda diz que "é o ponto de partida
da Terra em que se registra igual du-
ração do dia e da noite". Este fenôme-
no ocorre entre os dias 19 de março e
23 de setembro de cada ano. Neste pe-
ríodo São José reina sobre os súditos.
E, segundo a crença, o santo operário,
símbolo da bondade, contempla a to-

São JoséSão JoséSão JoséSão JoséSão José
rogai pelas chuvas

A

dos com a
água, principal
elemento da vida. É
considerado o padroeiro
dos agricultores.

 Pedro Paulo Bezerra, engenheiro
agrônomo da Emater, em João Pessoa,

c i t a
que o dia

consagrado
a São José, apesar

de ser um símbolo místi-
co do sertanejo, que enxerga nele um
indicativo de inverno auspicioso ou

não, é apenas uma coincidência  da fase
boa de chuvas, que na Paraíba e ou-
tros estados do Nordeste começa no
dia 19 de março. "Quando a chuva é
boa, o povo agradece a São José, embo-
ra o caso esteja mais ligado aos fenô-
menos naturais", ensina.

 As homenagens ao santo pai de Jesus acontecem nesta
quinta-feira e, caso chova nessa data, o padroeiro dos
agricultores está sinalizando com a sua bondade infinita,
que o interior nordestino terá um bom inverno
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Coisas naturais à parte,Coisas naturais à parte,Coisas naturais à parte,Coisas naturais à parte,Coisas naturais à parte,
São José é o santo que predomina em
João Pessoa e na Paraíba, em todos
os sentidos. Na Capital ele é o pa-
trono da principal igreja de Cruz das
Armas, a de São José Operário e a da
Paróquia do Conjunto Residencial
José Américo, na Zona Sul. Aqui, ele
tem um bairro com seu nome, uma
rua, uma empresa de ônibus, um
instituto filantrópico, uma escola e
um hospital. E, se depender da ala
masculina, seu prestígio vai além,
pois, segundo levantamento do Car-
tório de Registro de Nascimentos
Azevedo Bastos, os pré nomes José e
João ainda são muito utilizados na
terra tabajara.

No território paraibano, São José ain-
da dá nomes a nove municípios e um
distrito. E, pasmem, nos últimos oito
dias, o município de São José da Lagoa
Tapada, no Sertão Oeste da Paraíba, se
destacou entre os 10 que mais chove-
ram  no Estado, nos últimos 31 anos. De
acordo com os fiéis e a localidade, São
José recebeu nomes diferentes em nove
áreas da Paraíba: São José dos Ramos,
no Baixo Paraíba; dos Cordeiros, na re-
gião do Seridó; da Lagoa Tapada, no Ser-
tão Oeste; de Piranhas, no Sertão Cen-
tral; de Brejo do Cruz, na fronteira com
o Rio Grande do Norte; do Sabugi, no
vale do rio do mesmo nome; de Prince-
sa, na microrregião da Serra do Teixei-
ra; de Caiana, no Alto sertão; e de Espi-
nharas, no vale do rio homônimo. Cam-
pina Grande, também batizou um bair-
ro e um distrito com este nome

Só? Não. O inesquecível Monsenhor

José Coutinho, fundador do Instituto
São José e do hospital do mesmo nome
- ambos em João Pessoa - resolveu ma-
terializar sua primeira obra no dia 19
de março, para prestigiar São José. A
informação partiu do atual dirigente
dessas instituições, o desembargador
aposentado Júlio Aurélio Coutinho, so-
brinho do padre que mais se dedicou a
assistir aos pobres da Capital e que se
destacou como pioneiro na criação de
cursos profissionalizantes, destinados
aos carentes.

Júlio Aurélio diz que, além de patro-
no das chuvas, São José é considerado,
pelos sertanejos, como um mensageiro
de paz, que anuncia mudanças dentro
da própria natureza. "O dia 19 de mar-
ço significa, para os devotos, um indi-

cativo de muita ou pouca chuva. E o dia
de São José foi o escolhido pelos crentes,
porque que o pai de Jesus, em sua bon-
dade infinita, prega o amor entre as pes-
soas, ensinando-as a valorizar e a amar
o próximo", afirma.

Um trabalho realizado pela Secreta-
ria do Meio-Ambiente e dos Recursos
Hídricos da Paraíba atesta que uma
coincidência técnica acabou gerando a
lenda da influência de São José na inci-
dência das chuvas. Os climatologistas
qualificam o dia 19 de março como o
mais favorável para o registro de chu-
vas, pois, o tal dia conta com a maior
extensão temporal do ano. Ou seja, é o
dia mais longo do ano, sujeito a inci-
dência de chuvas por causa das mu-
danças climáticas. Coincidentemente é
o dia de São José. Nesta data também
são colhidas as primeiras espigas de
milho, cujos grãos foram plantados com
as chuvas temporais de janeiro.

Meteorologistas do Instituto Nacio-
nal do Semiárido analisaram, em re-
cente estudo, que as chuvas previstas
para o Norte/Nordeste, entre março e
maio deste ano, ocorrerão com valores
entre normais e acima da média histó-
rica, havendo probabilidade da ocor-
rência de 45% acima da média, 35%
normal e de 25% abaixo das médias re-
gistradas. Essas previsões foram feitas
com base no resultado dos modelos de
previsões climáticas fornecidos pelas
condições oceânicas e atmosféricas pes-
quisadas nessas regiões. Nesses cálcu-
los científicos, não são levadas em con-
ta as influências de São José sobre os
fenômenos meteorológicos.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Muitas das primeiras espigas de milho são
colhidas na data consagrada a São José

Esposo de Maria
A Bíblia mostra São José

como o esposo de Maria, mãe
de Jesus. Sua ascendência
aparece nos evangelhos, que
pretendem apresentá-lo como
descendente de Davi, pai do rei
Salomão. Dessa linhagem
procedeu o Messias. Acredita-
se que, após o nascimento de
Cristo, José viveu em Nazaré até
morrer - não se sabe se ele
alcançou a data em que o filho
foi crucificado. Mateus dá
destaque a São José. Lucas o
coloca em segundo plano. Mas
ambos são unânimes em
afirmar que ele exerceu a
profissão de carpinteiro e que
guardou a castidade antes e
depois do casamento com
Maria, data festejada a 23 de
janeiro. O papa João XXIII tirou
esta comemoração do rol das
festas litúrgicas em 1961.

SAIBA MAIS #
  REPRODUÇÃO

Os agricultores preparam a terra para o plantio com a expectativa de que ocorra chuva no dia 19 de março, data que conta com a maior extensão temporal do ano
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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.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  248,54
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE PE-
CAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016833
Responsavel.: ALCERES GOMES DOS
SANTOS
CPF/CNPJ....: 011527484-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  245,67
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 011370
Responsavel.: ALISSON CALIXTO DA SIL-
VA LIMA
CPF/CNPJ....: 010296351/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA
JUNIOR
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017169
Responsavel.: BOATE INCOGNITO
CPF/CNPJ....: 002564493/0001-18
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  300,00
Cedente.....: SIND HOTEIS REST BARES
E SIMILARES
Apresentante: SIND HOTEIS REST BARES
E SIMILARES
    . ..
Protocolo...: 2009 - 011947
Responsavel.: ELIETE CAMPOS MORAIS
CPF/CNPJ....: 000066804-45
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$
14.218,88
Cedente.....: BANCO FINASA S/A
Apresentante: BANCO FINASA S/A
Protocolo...: 2009 - 013686
Responsavel.: EMANUELA MACIEL DOS
SANTOS
CPF/CNPJ....: 031560784-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  224,11
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 011378
Responsavel.: HINDEMBURGO DE CAR-
VALHO LISBOA
CPF/CNPJ....: 591997334-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   50,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCI-
AL ODILON MAIS
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012667
Responsavel.: JAIRTON COSTA
CPF/CNPJ....: 048459434-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  625,00
Cedente.....: FRANCELINO COMERCIO E
REPAROS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017223
Responsavel.: JOSE WAMBERTO QUEI-
ROZ NUNES - O CAM
CPF/CNPJ....: 001350444/0001-10
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$  634,20
Cedente.....: POLIMASSA ARGAMASSAS
LTDA
Apresentante: POLIMASSA ARGAMASSAS
LTDA
Protocolo...: 2009 - 015884

Responsavel.: LIFE SOLUCOES E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 009625853/0001-93
Titulo......: CHEQUE R$  260,00
Cedente.....: MULTQUIL PROD P/LAV E
LIMP PROFISSI
Apresentante: MULTQUIL PROD P/LAV E
LIMP PROFISSI
Protocolo...: 2009 - 016733
Responsavel.: LIFE SOLUCOES E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 009625853/0001-93
Titulo......: CHEQUE R$  260,00
Cedente.....: MULTQUIL PROD P/LAV E
LIMP PROFISSI
Apresentante: MULTQUIL PROD P/LAV E
LIMP PROFISSI
Protocolo...: 2009 - 016734
Responsavel.: LIFE SOLUCOES E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 009625853/0001-93
Titulo......: CHEQUE R$  764,46
Cedente.....: MULTQUIL PROD P/LAV E
LIMP PROFISSI
Apresentante: MULTQUIL PROD P/LAV E
LIMP PROFISSI
Protocolo...: 2009 - 016735
Responsavel.: MANAIRA COMERCIO
LTDA
CPF/CNPJ....: 005343755/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.687,49
Cedente.....: BRANDY INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 015573
Responsavel.: MARCO ANTONIO DE
SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 005008442/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  580,32
Cedente.....: 3K INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017221
Responsavel.: RANIERI GLYCIMAR M
BOTELHO
CPF/CNPJ....: 726326744-68
Titulo......: LOCACAO DIVERSA  R$  410,00
Cedente.....: ATALA COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
Apresentante: ATALA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
Protocolo...: 2009 - 014550
Responsavel.: REFORMULAR CONS-
TRUCOES S/S LTDA
CPF/CNPJ....: 010250358/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  100,21
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTA-
COES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012282
Responsavel.: WINGBERTO COSTA ARA-
UJO
CPF/CNPJ....: 007046182/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,76
Cedente.....: TERMACO TERMINAIS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016654

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,  19/03/2009
------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

EDITAL DE LOTEAMENTO

A OFICIALA DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE
AGUA BRANCA, ESTADO DA PARAIBA, NA FORMA DA LEI, ETC...

F A Z   S A B E R, para conhecimento de interessado: em cumprimento ao que
determina o Código 18 da lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979,  a Srª MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA,  brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade nº
164.284 SSP/PB e CPF nº 058.784.114-15, residente e domiciliada na Rua Padre Aristides
nº 53, depositou e apresentou neste Serviço Notarial e Registral o Memorial Descritivo,
Mapa Topográfico e demais documentos exigidos pela Lei acima mencionada, com relação
ao Imóvel Urbano desta cidade, situado no Perímetro Urbano da cidade de Água Branca –
PB, localizado no Bairro Barro Vermelho da cidade de Água Branca – PB, ora transcritas
e inscritas no Cadastro Técnico Municipal, ora transformadas em DESMEMBRAMENTO,
com a denominação LOTEAMENTO COLINAS, tendo acesso as ruas e travessas do Bairro
acima mencionado, encontra-se totalmente numa  Zona Urbana conforme Certidão forne-
cida pela Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, datada de 14/08/2008, autorizado pela
SUDEMA–Superintendência de Administração do Meio Ambiente, conforme Licença de
Instalação nº 3271/2008 datado de 10/12/2008. LIMITANDO-SE: com ao Norte com terras
de Antonio Salustino da Silva; ao Sul com Dr. José Nicolau Pereira; ao Leste com terras de
Vicente Melo da Silva e ao Oeste com a Rua José Moreno da Silva. Área do imóvel ora
loteado é de 30.218,00 m² (trinta mil, duzentos e dezoito metros quadrados) que corres-
ponde a 3,0218 ha (três hectares, dois ares e dezoito centiares). Existido espaço de
comunicação e espaços livres. O referido DESMEMBRAMENTO é composto de 07
(sete) quadras e 83 (oitenta e três) lotes, estando as referidas quadras enumeradas “A”,
“B”, “C”, “D”, “E”, “F”e “G”. E para que ninguém alegar ignorância, o presente Edital,
será publicado 03 (três) vezes consecutivas nos jornais de grande circulação deste
Estado da Paraíba, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da última publicação, não
havendo nenhuma contestação, por parte de quem quer que seja interessado, será o
DESMEMBRAMENTO legalmente registrado, não cabendo recurso. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Água Branca-PB; aos 12 de março de 2009. Eu, a oficiala do
Serviço Notarial e Registral desta comarca de Água Branca, a subscrevi e digitei, dou
fé. (Maria Aparecida Marçal Pereira Leite).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação

Popular, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 20 de abril de 2009, às
10:00hs, na sede social, situada  na Av. Hilton Souto Maior, nº 3.059, Mangabeira, nesta
Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de Contas dos
Administradores, exames, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008.

João Pessoa,  16 de março de 2009
CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA

Diretor Presidente

     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.: C MAGUALHAES ME
CPF/CNPJ....: 005654140/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  633,45
Cedente.....: POLIASA IND DE PRODS DO
LAR LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 008295
Responsavel.: CLAUDIA LOPES VICEN-
TE DE LIMA
CPF/CNPJ....: 067032774-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  157,16
Cedente.....: DECORART MOVEIS E DE-
CORACOES LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 009796
Responsavel.: FRANCISCO GUTEM-
BERG CAMPELO
CPF/CNPJ....: 726588194-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  210,13
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E
FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016508
Responsavel.: IVSON BORGES DE SOU-
ZA
CPF/CNPJ....: 008703228/0001-50
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   21,60
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A

AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016346
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE
MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 274598884-00
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  300,49
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017067
Responsavel.: SANDRA MARIA ROCHA
A DE AZEVEDOLBUQ
CPF/CNPJ....: 002249081/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.638,20
Cedente.....: DAY BRASIL S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016981
Responsavel.: SAG SERVICO ELETRO-
NICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006270934/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  857,98
Cedente.....: MOTOGAS-
IND.COMPRE.COM.GAS NAT
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016623

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 ju-
ridicas  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 PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/03/2009
-------------------------------------
 Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTA-
LICE
 - Titular -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
INTRAFRUT INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A

CNPJ: 08.972.622/0001-93
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para se reunirem em

AGE que se realizará ás 09:00 hs do dia 30 de março de 2009, na sede social, na Rua B 3,
nº 800, Distrito Industrial, João Pessoa/PB, a fim de discutirem e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:

a) Apreciação da renúncia coletiva do Conselho de Administração, e sua reeleição;
b) Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa (PB) 13 de março de 2009

JOSÉ LEOVIGILDO DE MELO COELHO
(Presidente do Conselho de Administração)

PARAIBAN CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A.
EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
CNPJ/MF Nº 09.361.361/0001-38

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas da PARAIBAN CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A.
- EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-
se às 10:00 (dez) horas do dia 27 de março de 2009, em sua sede social, localizada à Avenida
Epitácio Pessoa nº 1457 - 3º Andar - Bairro dos Estados, nesta cidade de João Pessoa - PB,
para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. apreciação da prestação de contas dos atos e operações praticados, durante o
exercício de 2008;

2. apreciação do relatório e do balanço do estado da liquidação da Sociedade, con-
soante disposto no “caput” do art. 213, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976; e

3. outros assuntos de interesse social.
João Pessoa, 18 de março de 2009

FRANCISCO ORENGO FILHO
Liquidante

EDITAL DE CANCELAMENTO DE AGE

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Po-
pular, o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, designada para o dia 19 de
março de 2009.

João Pessoa,  17 de março de 2009
CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA

Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

diada na Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 03 de
Abril de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa para fornecimento parcelado de materias de construção. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35541050. Email: prefeituranazarezinho@yahoo.com.br
Nazarezinho - PB, 18 de Março de 2009

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

diada na Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:30 horas do dia 03 de
Abril de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa para fornecimento parcelado de Gás GLP para o município de Nazare-
zinho-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35541050. Email: prefeituranazarezinho@yahoo.com.br
Nazarezinho - PB, 18 de Março de 2009

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2009
TIPO: MENOR PREÇO

Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à situada à Rua
15 de novembro, 159, 1º andar, centro, nesta cidade de Cuité/PB, LICITAÇÃO NA MODA-
LIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas para
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Início da Sessão às 10:00 (horário de Brasília – DF) do dia 31/03/2009 no prédio
sito Rua 15 de novembro, 159, 1º andar, Centro, Cuité/PB.

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Com-
pras, em meio magnético, mediante entrega de um CD-R vazio, de segunda a sexta-feira,
no horário de 08:00 às 11:00 horas ou pelo endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br.
Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (83) 3372-2246 ou através do e-mail
licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, em 17 de março de 2009.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços Técnicos Especializados, correspondendo a
Consultoria e Assessoria nas Áreas de Planejamento e Administração Municipal

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2009
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis/PB
VIGÊNCIA: Até o Exercício Financeiro de 2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marizópolis/José Vieira da Silva
CONTRATADO: CEPAM  - Consultores em Planejamento e Administração Munici-

pal Ltda.
CONTRATO: PMM/CPL/IN 04  01/01/2009
VALOR MENSAL:  1.500,00  (Um mil e quinhentos reais)
VALOR TOTAL:  15.000,00 (Quinze mil reais)
DATA: 18.03.2009

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um imóvel urbano destinado ao funcionamento da casa de

apoio no Município de João Pessoa/PB,
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação Nº 001/2009
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis/PB
VIGÊNCIA: Até o Exercício Financeiro de 2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marizópolis/José Vieira da Silva
CONTRATADO: Willian Dantas da Silva
CONTRATO: PMM/CPL/DIS 01  01/01/2009
VALOR MENSAL:  1.300,00  (Um mil e trezentos reais)
VALOR TOTAL:  13.000,00 (Treze  mil reais)
DATA: 18.03.2009

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços Técnicos Especializados, correspondendo pro-

jetos topográficos planialtemétrico, mensuramento georeferenciado e acompanhamento de
obras neste município de Marizópolis

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação Nº 005/2009
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis/PB
VIGÊNCIA: Até o Exercício Financeiro de 2009
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marizópolis/José Vieira da Silva
CONTRATADO: ATEC – Agrimessura e Edificações Técnicas Ltda.
CONTRATO: PMM/CPL/IN 05  01/01/2009
VALOR MENSAL:  5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinqüenta reais)
VALOR TOTAL:  52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais)
DATA: 18.03.2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2009. OBJETO: Aquisição parcelada
de combustíveis, filtros e lubrificantes diversos, mediante requisição diária. ABERTURA:
04/03/2009 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 06/03/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer

da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2009, que objetiva: Aqui-
sição parcelada de combustíveis, filtros e lubrificantes diversos, mediante requisição diária;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Aroeiras - PB, 06 de Março de 2009.
GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preço nº 00001/2009. OBJETO: Aquisição de combus-
tíveis, filtros e lubrificantes diversos; fornecimento de Gás Liquefeito de petróleo - GLP e
água mineral. ABERTURA: 10/02/2009 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deser-
ta. DATA: 27/02/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00001/2009,
que objetiva: Aquisição de combustíveis, filtros e lubrificantes diversos; fornecimento de
Gás Liquefeito de petróleo - GLP e água min; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório: Licitação Deserta.

Itapororoca - PB, 27 de Fevereiro de 2009
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

diada na Rua Senador Cabral, 295 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 10:00 horas
do dia 03 de Abril de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Aquisição de medicamentos de A a Z da linha farma - maior porcentagem de desconto sobre
a tabela da ABCFarma, com solicitação diária e entrega imediata. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 3316-1070. Email: licitacao.rbacamarte@ymail.com.

Riachão do Bacamarte - PB, 18 de Março de 2009
GILVAN BARBOSA TITO
Presidente da Comissão



11PUBLICIDADE JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00006/2009. DOTAÇÃO: Orçamento 2009 - Recursos Próprio do Município/
SUS - 02110 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.2002.2011/10.302.2002.2068 - Elemento
de Despesa - 33.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2009, ou seja, até 31 de dezembro de 2009. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00058/2009 - 11.03.09 - CIRUFARMA COMERCI-
AL LTDA - R$ 66.054,00; CT Nº 00059/2009 - 11.03.09 - COMERCIAL CIRURGICA RIO-
CLARENSE LTDA - R$ 235.724,80; CT Nº 00060/2009 - 11.03.09 - CRISTALIA PRODU-
TOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 107.593,80; CT Nº 00061/2009 - 11.03.09
- DROGAFONTE LTDA - R$ 237.366,80; CT Nº 00062/2009 - 11.03.09 - ENDOMED COM.
E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 19.646,00; CT Nº 00063/2009 - 11.03.09 - F.
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP - R$ 121.935,00; CT Nº 00064/2009 - 11.03.09
- FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME - R$ 90.942,00; CT Nº 00065/2009 - 11.03.09
- PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 25.479,60; CT Nº
00066/2009 - 11.03.09 - PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -
R$ 110.717,80.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-

gão Presencial nº 00008/2009. DOTAÇÃO: Orçamento 2009 - Recursos Próprio do Muni-
cípio/SUS - 02110 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.2002.2013/10.302.2002.2068 -
Elemento de Despesa - 33903000 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2009, ou seja, até 31 de dezembro de 2009. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00067/2009 - 13.03.09 - C. VELOSO - R$ 45.836,00;
CT Nº 00068/2009 - 13.03.09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 7.130,00; CT Nº
00069/2009 - 13.03.09 - DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -
R$ 10.967,00; CT Nº 00070/2009 - 13.03.09 - M A ZANELATO & CIA LTDA - R$ 43.635,00;
CT Nº 00071/2009 - 13.03.09 - PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME - R$ 77.068,00; CT Nº 00072/2009 - 13.03.09 - SAUDE DENTAL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 57.227,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00006/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº. 00006/2009, que objetiva:
Aquisição de Medicamentos Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 66.054,00; COMERCIAL CI-
RURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 235.724,80; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 107.593,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 237.366,80;
ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 19.646,00; F. WILTON CA-
VALCANTE MONTEIRO EPP - R$ 121.935,00; FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS
ME - R$ 90.942,00; PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
R$ 25.479,60; PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$
110.717,80.

Areia - PB, 11 de Março de 2009.
ELSON DA CUNHA LIMA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO

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

cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2009, que objetiva:
Aquisição de Materiais Cirúrgicos Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: DROGAFONTE LTDA - R$ 52.278,10; ENDOMED COM. E
REP. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 106.381,20; MAUES LOBATO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 8.692,00; PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - R$ 5.817,00; PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME - R$ 128.404,18.

Areia - PB, 17 de Março de 2009.
ELSON DA CUNHA LIMA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00008/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2009, que objetiva:
Aquisição de Materiais Odontológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento li-
citatório em favor de: C. VELOSO - R$ 45.836,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$
7.130,00; DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 10.967,00;
M A ZANELATO & CIA LTDA - R$ 43.635,00; PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA - ME - R$ 77.068,00; SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA - R$ 57.227,00.

Areia - PB, 13 de Março de 2009.
ELSON DA CUNHA LIMA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2009
A Prefeitura Municipal de Cacimbas através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2009, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS. Data de abertura: 31/03/2009 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura
de Cacimbas, à Rua São José, nº. 35, centro, Cacimbas – PB, no horário de expediente.
Outras informações pelo Telefone (83) -3476-11137.

Cacimbas, 13 de março de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2009
A Prefeitura Municipal de Cacimbas através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2009, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA. Data de abertura: 31/03/2009 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura
de Cacimbas, à Rua São José, nº. 35, centro, Cacimbas – PB, no horário de expediente.
Outras informações pelo Telefone (83) -3476-11137.

Cacimbas, 13 de março de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2009
A CPL da Prefeitura de Cacimbas – PB, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos

interessados a Tomada de Preços nº. 004/2009, do tipo Menor Preço por Item, objeto:
Locação de Veículo. Data de Abertura: 03/04/2009 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na
sede da Prefeitura de Cacimbas, situada à Rua São José, nº. 35, centro – Cacimbas - PB.
Maiores informações através do telefone (83) 3476 - 1137, no horário das 08:00 às 12:00.

Cacimbas - PB, 13 de março de 2009.
Olavo Silva Pereira
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2009
A Prefeitura Municipal de Logradouro, Estado da Paraíba, através de sua CPL, torna

público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 002/2009, tipo Menor
Preço por Item, objetivando a aquisição de combustíveis e lubrificantes para abastecimento
da frota de veículos desta Edilidade, no dia 06/04/2009 às 10:00 horas, na sala de licitações
deste Órgão, Rua Francisco Gomes, 06 – Centro – Logradouro - PB.

Edital e informações: no endereço acima, no horário das 8:00 às 12:00. Tel.: (0xx83)
3370-1327, até o dia 01/04/2009.

. Logradouro(PB), 18 de março de 2009.
MARCONDES CUNHA BEZERRA

PRESIDENTE DA CPL

INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROTEÌCOS DO NORDESTE S.A.
CNPJ 03.469.494/0001-46 - NIRE 2520034666-1
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembléia Geral Extraor-

dinária, que se realizará no dia 31 de março de 2009, às 9 horas, na sede social, no Distrito
Industrial do Conde, nos lotes 05 e 07, quadra 05, na cidade do Conde, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:  a) exame e deliberação a respeito da carta de renuncia do
Diretor Elizeu de Figueiredo Sena; b) eleger a diretoria para um mandato de 3 (três) anos.

Conde, 17 de março de 2009.
Saint Clair Fernandes de Avelar

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA – PB
C O N V O C A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATUBA  - ESTADO DA PARAÍBA, através do

seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 022/2007, de 18/01/2007, publicado no
Jornal do Município no dia 18/01/2007, torna publico para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e  suas alterações, pelo Decreto nº 004/06,
que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado
a  Rua Professor José Silvério, 75, centro, nesta cidade de Itatuba  - Paraíba, ( 83) 3398
1020 - CEP- 58.378-000 no dia 31/03/2009 às 14:00 horas para: Aquisição de Equipa-
mentos e Material de Consumo, para implantação de Feira Comunitária, visan-
do atender a demanda por escoamento da produção de pequenos agricultores
e  impulsionar a auto - sustentabilidade dos agricultores, incentivando a pro-
dução agro alimentar, no Município de Itatuba - PB.  Maiores informações e cópia
completa de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no
endereço acima, através de disquete CD Multimídia.

 Itatuba, 18 de Março de 2009.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ARAÚJO

Pregoeira  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

para o exercício de 2010.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ESTA-

DO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art.
48, parágrafo único, da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNICA às entidades
civis organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 27
de março de 2009, às 15:00h, no auditório da Câmara Municipal de São Domingos, com o
objetivo de definir as prioridades e metas da Administração Pública Municipal relacionadas
a investimentos e geração de despesas para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para o exercício de 2010.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São Domingos, Estado da Paraíba,
12 de março de 2009.

Adeilza Soares Freires
Prefeita Constitucional do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2009

 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fica
adiada para o dia 03 de abril de 2009, às 09 h (nove horas), Tomada de Preços objetivando
à AQUISIÇÃO DE PÃES PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCO-
LARES DO MUNICÍPIO, durante o presente ano letivo.

Os interessados em participar do certame poderão adquirir o Edital, no valor de R$
10,00 (dez reais), à Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, Município de Boa Vista – PB, na Sala
de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08 às 11 horas.

 Boa Vista - PB, 18 de março de 2009.
KÉZIA SILMARA COSTA FARIAS BARBOSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA No. 001/09
Após análise dos elementos que compõem os Documentos para Habilitação - EN-

VELOPE No. 1A e 2A das licitantes participantes da Concorrência Pública No. 001/09, que
tiveram seus referidos envelopes de documentação abertos às 9h do dia 16 de março de
2009, na Sala de Licitação, a referida Comissão concluiu o que se segue: EMPRESAS
HABILITADAS: Líder Limpeza Urbana Ltda - CNPJ: 01.840.291/0001-99  e Construtora
Marquise S/A - CNPJ: 07.950.702/0001-85. EMPRESA INABILITADA: Equilibrium Cons-
truções e Serviços Ltda. - CNPJ: 09.502.686/0001-93, por não atender aos itens: 9.3.3, 9.3.4,
9.3.5, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.7, 9.4.8, 10.2.1.1, 10.2.1.2, 10.2.1.4., 10.2.1.5, 10.2.2.1., 10.2.2.2., 10.2.2.3.,
10.2.3.1., 10.2.3.2., 10.2.4.1., 10.2.4.2., 10.2.4.3., 10.2.4.4., 10.2.5.1., 10.2.5.2., 10.2.5.4.,
10.2.6.2., 10.2.6.3., 10.2.7.1., 10.2.7.2., 10.2.7.3., 10.2.8., 10.2.9., 10.2.10. e 10.2.11.O relató-
rio detalhado da avaliação dos Envelopes No. 1A e 1B das licitantes poderá ser retirado pelo
interessado, através de solicitação por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, devidamente protocolado e identificado, à Av. Liberdade, 1973 - Centro - Bayeux/
PB, nos dias úteis, das 12:00 às 18:00.

Bayeux - PB, 19 de março de 2009
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Presidente da CPL

CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.313.089/0001-08, torna público que
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração para Pesquisa nº 395/2009 em João Pessoa, 10 de março de 2009 – Prazo: 149 dias. Para
a atividade de: Lavra experimental de argila na área referente ao Processo DNPM 846.318/2006,
na Ausente S/N. Município: GURINHEM – UF: PB. Processo: 2007-006523/TEC/LOP-0031.

ORCA CONSTRUTORA E CONCRETOS LTDA, CNPJ Nº 05.852.586/0001-36, torna
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de
Instalação, para Construção de prédio comercial – atacadão, situado à rua Dr. Manoel Lopes
de Carvalho L.1363 Q.201 – Geisel – João Pessoa-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

para o exercício de 2010.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, ESTADO

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48,
parágrafo único, da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNICA às entidades civis
organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 26 de
março de 2009, às 15:00h, no auditório da Câmara Municipal de Aparecida, com o objetivo
de definir as prioridades e metas da Administração Pública Municipal relacionadas a inves-
timentos e geração de despesas para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício de 2010.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Aparecida, Estado da Paraíba,
12 de março de 2009.

Deusimar Pires Ferreira.
Prefeito Constitucional do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

para o exercício de 2010.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA

TAPADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao
disposto no art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNI-
CA às entidades civis organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA
PÚBLICA no dia 27 de março de 2009, às 15:00h, no auditório da Câmara Municipal de São
José da Lagoa Tapada, com o objetivo de definir as prioridades e metas da Administração
Pública Municipal relacionadas a investimentos e geração de despesas para inclusão na Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2010.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada,
Estado da Paraíba, 11 de março de 2009.

Evilásio Formiga Lucena Neto
Prefeito Constitucional do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

para o exercício de 2010.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, ESTADO

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48,
parágrafo único, da Lei Complementar federal n º 101/2000, COMUNICA às entidades civis
organizadas e à população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 25 de
março de 2009, às 15:00h, no auditório da Câmara Municipal de Vieiropolis, com o objetivo
de definir as prioridades e metas da Administração Pública Municipal relacionadas a inves-
timentos e geração de despesas para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício de 2010.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Vieiropolis, Estado da Paraíba,
10 de março de 2009.

Marcos Pereira de Oliveira.
Prefeito Constitucional do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009
OBJETO: Locação de veículos tipo ônibus, destinados ao transporte dos alunos do

Ensino Fundamental. LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores
totais das contratações: ADRIANO DE SOUSA - Valor: R$ 22.900,00; ANTONIO VICEN-
TE PEREIRA NETO - Valor: R$ 25.000,00; ARLINDO LINDOLFO DA SILVA - Valor: R$
25.000,00; DAMIAO TARGINO MAIA - Valor: R$ 25.000,00; FABIO MIGUEL DINIZ - Valor:
R$ 25.000,00; FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES - Valor: R$ 14.000,00; FRANCISCO
ROBERTO BARBOSA DE LIMA - Valor: R$ 22.900,00; GUTEMBERG BATISTA DA SILVA
- Valor: R$ 29.000,00; JAILSON TAVARES DA CUNHA - Valor: R$ 25.000,00; JOAO BA-
TISTA SALES DA SILVA - Valor: R$ 25.000,00; JOHANDSON LIMA FRANÇA - Valor: R$
22.000,00; JOSE ALBINO FILHO - Valor: R$ 25.000,00; JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
NETO - Valor: R$ 14.000,00; JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES - Valor: R$
22.900,00; LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS - Valor: R$ 25.000,00; LÚCIA TARGINO
DINIZ - Valor: R$ 25.000,00; LUIZ RODRIGUES SOARES - Valor: R$ 25.000,00; REGI-
NALDO TERTULINO DA SILVA - Valor: R$ 17.000,00; SEVERINO LUCIANO DE OLIVEI-
RA - Valor: R$ 22.900,00; TEREZINHA ALVES CAMILO - Valor: R$ 25.000,00; TEREZI-
NHA TAVARES DA SILVA - Valor: R$ 22.900,00;VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO -
Valor: R$ 22.900,00; VICENTE DE PAULA SOUZA DE LIMA - Valor: R$ 25.000,00. Dos
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, no
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32711246. Email:
pmglicitacoes@voax.com.br.

Guarabira - PB, 16 de Março de 2009
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009
OBJETO: Locação de veículos e trator agrícola, destinados a atender as Secretarias

da Administração Municipal. LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos
valores totais das contratações: ADRIANO SILVA DOS SANTOS - Valor: R$ 19.000,00;
AMADEU MARINHO DE PONTES - Valor: R$ 8.000,00; ANTONIO ALEXANDRE DA
SILVA - Valor: R$ 8.000,00; ANTONIO LUIZ NETO - Valor: R$ 19.000,00; CARLANE DE
MORAES MOURA - Valor: R$ 8.000,00; DAMIANA ROQUE DOS SANTOS - Valor: R$
19.000,00; EDIVALDO CARDOSO DA SILVA - Valor: R$ 8.000,00; EMERCIA DA SILVA
GOMES - Valor: R$ 8.000,00; FERNANDES ANTONIO DA SILVA - Valor: R$ 21.000,00;GI-
NALDO SOARES DA SILVA - Valor: R$ 8.000,00; JAILSON LOURENÇO DOS SANTOS
- Valor: R$ 21.000,00; JOAO NUNES PADILHA NETO - Valor: R$ 10.500,00; JOSE EUC-
LIDES DOS SANTOS - Valor: R$ 18.000,00; JOSE EURICO - Valor: R$ 8.000,00; JOSEFA
FELIX DA SILVA - Valor: R$ 8.000,00; JURACY SILVA DE OLIVEIRA - Valor: R$ 21.000,00;
LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS - Valor: R$ 21.000,00; LUCIANA FERREIRA
ADELINO - Valor: R$ 10.000,00; MARCELO PACIFICO DE PAIVA - Valor: R$ 16.500,00;
MARIA DAS DORES PONTES VENÂNCIO - Valor: R$ 8.000,00; MARIA DE FATIMA
MONTEIRO TOMAZ - Valor: R$ 8.000,00; MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES -
Valor: R$ 21.000,00; MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA - Valor: R$ 10.000,00; MARIA
LUCIA PEREIRA DE ANDRADE - Valor: R$ 8.000,00; MARINEZIO DA SILVA - Valor: R$
8.000,00; PEDRO DERICÁRIO BENTO - Valor: R$ 8.000,00; PEDRO SERAFIM CLE-
MENTINO - Valor: R$ 8.000,00; RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES - Valor: R$ 8.000,00;
RANGEL IRINEU GOMES - Valor: R$ 21.000,00; REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA
- Valor: R$ 8.000,00; RISETE COSTA DE LUCENA - Valor: R$ 8.000,00; RITA CLAUDINO
DO NASCIMENTO - Valor: R$ 8.000,00; ROSINETE JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA -
Valor: R$ 11.000,00; SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS - Valor: R$ 8.000,00; SEVERINA
GRANGEIRO - Valor: R$ 11.000,00;SEVERINA GUILHERME PEREIRA - Valor: R$
8.000,00; SEVERINO BATISTA DOS SANTOS - Valor: R$ 8.000,00; TACIANO COSTA
CÂMARA - Valor: R$ 35.000,00; TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS
LTDA - Valor: R$ 35.500,00; WELLINGTON DO NASCIMENTO - Valor: R$ 8.000,00. Dos
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, no
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32711246. Email:
pmglicitacoes@voax.com.br.

Guarabira - PB, 16 de Março de 2009
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

JUCELINO DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 09.531.499/0001-38, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 278/2009 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Fabricação de produtos e panificação, na Rua: José Elias Lins Nº 647 Centro.
Município: AREIA – UF: PB. Processo: 2008-003338/TEC/LO-0807.

ECO VILLAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.985.179/0001-05,
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação nº 412/2009 em João Pessoa, 13 de março de 2009 – Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Hotel Ecológico, na Fazenda Bom Sucesso Zona Urbana
Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 2009-001320/TEC/LI-0103.

FRANCISCA MENDES DA SILVA – ME – CNPJ/CPF Nº 04.649.171/0001-05, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu
a Licença de Operação nº 3311/2008 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2008 – Prazo:
730 dias. Para a atividade de: Fabricação de produtos de padaria, na Rua: Belarmino
Rufino de Carvalho, Nº 10 – Centro Município: MARIZOPOLIS – UF: PB. Processo:
2008-005447/TEC/LO-1309.
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“Paraíba, terra amada”

São 11 jogos sem marcar.
Mesmo assim, a torcida do
Flamengo não esquece Obina.
Durante os treinos, o jogador
continua sendo um dos mais
assediados. Às vésperas do jogo
contra o Vasco, ele recebeu
apoio: 'Domingo é contra os seus

"Obina sonha
em marcar
contra o Vasco

Bota enfrenta o Nacional

Marcos Lima
REPÓRTER

otafogo e Nacional de Patos se enfrentam hoje a partir
das 20h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa, no
complemento da rodada de abertura do segundo turno

do Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Primei-
ra Divisão, que teve seu início ontem com a realização de três
jogos. A partida será comandada pelo árbitro Antônio Carlos
Rocha. Nilton Atanásio e Kleber Camelo serão os assistentes.

A equipe da Capital há seis anos não sabe o que é ser campeão
paraibano da Primeira Divisão. O último título foi conquista-
do em 2003. No primeiro turno deste ano, sequer figurou entre
os quatro melhores que disputaram as semifinais. Na classifi-
cação do primeiro turno, o Botafogo teve que se contentar com
a quinta posição, atrás do Treze, Campinense, Nacional de Pa-
tos e Sousa. Somou apenas nove pontos.

Diferente do adversário de hoje à noite, o Nacional de Patos
vive situação bem melhor do que o time da Maravilha do Con-
torno, se for analisado o retrospecto dos últimos anos. Cam-
peão paraibano em 2007 e sempre presente entre os quatro
melhores do Paraibano, o "Canário do Sertão" tem mostrado
dentro das quatro linhas um time sempre "aguerrido", toman-
do para si a autoestima como sendo a principal bandeira de
luta em seus confrontos.

Para o segundo turno, tanto o Botafogo quanto o Nacional de
Patos reforçaram seus elencos visando à conquista do returno,
uma vez que pretendem, a exemplo do Sousa (campeão do pri-
meiro turno) conquistar o título estadual e a única vaga da
Paraíba na Série D (Quarta Divisão) do Campeonato Brasileiro.

No Botafogo, por exemplo, a diretoria dispensou o técnico
Celso Teixeira e contratou o experiente treinador Maurício Si-
mões, tricampeão paraibano comandando o Treze e Campi-
nense. Simões assinou contrato com o clube apenas para o se-
gundo turno. Além de Simões, a diretoria contratou também
apenas três jogadores como reforços: Didi, Fabrício Ceará e
Juninho. Demais atletas são os mesmos que disputaram o pri-
meiro turno, quando a equipe ficou em quinto lugar, ficando
fora das semifinais.

Para o jogo de hoje à noite, o técnico Maurício Simões exigiu
muita determinação dos jogadores. "Não será fácil vencer o Nacio-
nal, mas temos que fazer o dever de casa", afirmou o treinador. O
time está concentrado desde ontem. Com o objetivo de incentivar
novas gerações a torcer pelo Botafogo, a diretoria deliberou que
nos jogos realizados no Almeidão, crianças vestidas com a cami-
sa oficial do clube, comprada na Loja Oficial do Botafogo, poderão
entrar em campo juntamente com a equipe. "É uma forma de
incentivarmos a meninada a gostar do esporte e especialmente a
torcer pelo Botafogo", disse o presidente Alcedo Gomes.

Alvinegro da Capital faz a sua estreia no segundo
turno do Campeonato Paraibano hoje à noite no
Almeidão com muitas novidades para o torcedor

B

Maurício Simões é a principal novidade do Botafogo neste segundo turno. Apesar de não
marcar gols, o treinador tem uma missão difícil à frente da equipe: levar o time ao título do
segundo turno e, consequentemente, conquistar o Estadual 2009, assegurando assim a única
vaga da Paraíba na Série D (Quarta Divisão) do Campeonato Brasileiro. Outro objetivo
também do treinador é acabar com o "mal entendido" que teve com os próprios torcedores
em épocas passadas quando afirmou ser João Pessoa o quintal de Recife, sua cidade natal.

Pelos números à frente do comando técnico do Botafogo, desde que chegou à Maravilha
do Contorno, há um mês, Maurício Simões já se considera um vitorioso, mesmo não tendo
ainda estreado com a equipe. Os atletas treinados por ele aprenderam fácil suas determi-
nações e nas partidas amistosas que serviram de preparação para o segundo turno foram
somente glórias.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Simões já fala em conquistar o título
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Depois de vários jogos
amistosos e exaustivos
treinamentos, o Botafogo
finalmente reencontra a sua
torcida em jogos oficiais



Marabá de volta
ao Campinense

Reprovado nos exames médicos realizados no Paysandu, o atacante já treina no
rubro-negro e diz estar pronto para ajudar a equipe a conquistar o segundo turno

fregueses, hein Obina?'. O
atacante sorriu e fez um sinal
positivo. Desde 2006, quando
abriu o caminho para o título da
Copa do Brasil contra o Vasco, ele
ganhou fama de 'carrasco' da
equipe cruzmaltina. O clássico de
domingo é também de vital
importância para o técnico Cuca
que se for derrotado dificilmente
continuará no Flamengo, pois a
crise ganhará maiores proporções.

O torcedor do Coritiba que
quiser um bom motivo para ir ao
Couto Pereira no próximo
domingo já pode se preparar: o
meia Marcelinho Paraíba fará a
sua estreia na partida diante do
Nacional, às 18h30. Vestindo a

"Marcelinho
   vai estrear
   pelo Coritiba“

Bernie Ecclestone,
PRESIDENTE DA FOCA

A ideia é fazer com que
os pilotos briguem mais
pelas vitórias nos
Grandes Prêmios de F1”

A

Os clubes inscritos para
disputar a Segunda Divisão do
Campeonato Paraibano de futebol
tem até hoje para resolver as
pendências financeiras junto a
tesouraria da FPF. Amanhã
acontece a segunda reunião do
Arbitral que definirá a disputa.

"Clubes precisam
   se regularizar

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O Clube dos Treze já colocou empecilhos na aprovação do projeto
Torcedor Legal que o governo federal pretende implantar já a par-
tir de 2010, obrigando os torcedores a se cadastrarem para terem
acesso aos estádios.  De acordo com o projeto, eles teriam que infor-
mar CPF, identidade, fornecer uma foto 3x4 e ainda por a sua digital
no documento para ter acesso a compra de ingressos. A medida
visa tão somente identificar e punir os baderneiros do futebol.

Não deixa de ser interessante, mas num país de mais de 170
milhões de habitantes não vejo como ter sucesso essa medida.
Imagine se o torcedor esquecer o documento em casa e ficar impe-
dido de entrar no estádio? Sem falar no pequeno espaço de tempo
que dispõe no seu cotidiano para cumprir esse cadastramento.  Os
serviços de inteligência das polícias deveriam ser acionados para
identificar os marginais travestidos de torcedores ao invés de
obrigar pessoas a se cadastrarem para um jogo de futebol.

Torcedor Legal

Apoio ao esporte
O desportista Geraldo Magela, presidente da Federação Parai-

bana de Futebol de Salão (FPFS), destacou, na terça-feira, o apoio
do Governo do Estado ao esporte paraibano. Magela afirmou
que, durante audiência na Granja Santana, o governador deixou
transparecer esse perfil de um gestor público disposto a colabo-
rar com o crescimento dos esportes na Paraíba, tendo assegura-
do que manterá o programa Bolsa Atleta, além de analisar os
demais projetos na área esportiva.

Neto Maradona
Ele já passou pelo Botafogo, Campinense, Sousa, entre ou-

tros clubes paraibanos, e agora está no futebol alagoano.
Estou falando de Neto Maradona que foi contratado pelo
Capelense que disputa a Primeira Divisão do futebol alago-
ano. Foi através de Neto que o Capelense conseguiu emergir
a elite do futebol de Alagoas. Neto está avaliando o elenco e
pode solicitar contratações à diretoria.

Mudanças
A Confederação Brasileira

de Futebol anunciou altera-
ções nas Séries C e D do Cam-
peonato Brasileiro. Na Série C,
os 20 clubes serão divididos
em quatro grupos de cinco e
não mais dois de 10 como es-
tava previsto. Se classificam
dois em cada grupo. Na Série
D, os 40 clubes serão dividi-
dos em 10 grupos de quatro -
antes eram oito grupos de cin-
co - se classificando dois para
as disputas eliminatórias.

Pedra e parafuso
Uma pedra e um para-

fuso foram arremessados
no campo de jogo durante
a partida final entre Treze
e Sousa, domingo passa-
do, no estádio Amigão, em
Campina Grande. Os ob-
jetos teriam sido arremes-
sados pela torcida do Galo
e constam na súmula re-
latada por José Renato.
Vem moído por aí.

camisa 9, o jogador já conversou
com o técnico Ivo Wortmann e
foi confirmado na equipe
alviverde que tenta voltar a vencer
depois de três rodadas no
Campeonato Paranaense. A
entrada do jogador de 33 anos é
a aposta do treinador para pôr
fim ao momento ruim do time. A
tendência é que Marcelinho
Paraíba atue no ataque, ao lado
de Marcos Aurélio.

Marcos Lima
REPÓRTER

torcida do Campinen-
se Clube recebeu de
braços abertos, na ter-

ça-feira (17), o atacante Mar-
quinhos Marabá, oriundo do
Paysandu, de Belém do Pará. O
jogador, um dos principais no-
mes da Raposa na conquista da
vaga à Série B do Campeonato
Brasileiro, havia sido empres-
tado para o "Papão" para as dis-
putas do segundo turno do
Campeonato Paraense, porém,
o Departamento Médico do clu-
be constatou que o jogador es-
tava com uma lesão no joelho e
exigiu que ele assinasse um ter-
mo de responsabilidade sobre
quaisquer lesões que sofresse
durante os jogos, como não acei-
tou, lhe devolveu ao rubro-ne-
gro paraibano.

Marquinhos Marabá já está
à disposição do treinador Fer-
dinando Teixeira para o com-
promisso do próximo domin-
go, diante da Queimadense, no
estádio Amigão, em Campina
Grande. Não atuou na partida
de ontem à noite, no Almeidão,
em João Pessoa, contra o Inter-
nacional, porque teve que cum-
prir suspensão automática. O
atleta foi expulso nas semifinais
do primeiro turno no jogo con-
tra o Treze.

"Quero retribuir todo o cari-
nho que a diretoria do Campi-
nense teve comigo", disse o jo-
gador, acrescentando que
"como vinha jogando normal-
mente e não sentia nada, pre-
tende dar continuidade aos

treinos e estar à disposição do
treinador para os próximos jo-
gos da Raposa".

A transferência de Marabá
para o Paysandu/PA aconte-
ceu há 15 dias, logo após o
Campinense ter perdido a
vaga na final do primeiro tur-
no do Campeonato Paraiba-
no de Futebol Profissional da
Primeira Divisão para o arqui-
rival Treze. A alegação da di-
retoria foi de que ao jogador
não vinha rendendo o sufici-
ente, não demonstrando as-
sim o bom desempenho vi-
venciado por ele quando das
disputas da Série C do Cam-
peonato Brasileiro, ocasião em

que ajudou o rubro-negro pa-
raibano a ascender para a Se-
gunda Divisão do Campeona-
to Brasileiro.

De volta ao Renatão, Marqui-
nhos Marabá já iniciou aos trei-
namentos. A possibilidade de
realizar trabalhos de fisiotera-
pia no Departamento Médico
do clube não está descartada.
Até amanhã, o DM do Campi-
nense Clube deverá divulgar a
situação real do jogador.

Natural de Marabá/PA, Mar-
cus Fabiani de Lima Silva tem
30 anos e atuava no América
de Natal/RN, antes de defender
as cores do Campinense Clube.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Marabá não atuou, ontem, contra o Internacional porque estava suspenso

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO
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“Paraíba, terra amada”

Musculação em Manaíra
Cerca de 50 atletas de várias academias da Paraíba participam na Capital, próximo domingo, do I Campeonato Paraibano de Fitness e Musculação

Marcos Lima
REPÓRTER

tradicional Quadra de
Manaíra, localizada no
Bairro de Manaíra, em

João Pessoa, será palco de mui-
to show de músculos e bastan-
te coreografia, no domingo (29),
durante o I Campeonato Parai-
bano de Musculação e Fitness,
intitulado "Apolo de Praia/
2009". O evento deverá reunir
cerca de 50 atletas, abrindo as-
sim o calendário estadual des-
ta atividade esportiva, numa
realização da Federação Parai-
bana desta modalidade.

"O público que comparecer ao
espetáculo é quem sairá ga-
nhando, pois terá a oportuni-
dade de acompanhar os prin-
cipais nomes deste esporte ma
Paraíba em exibição", afirmou
ontem Cláudia Lima, dirigente
da Federação Paraibana de
Musculação e Fitness, uma das
pessoas que está à frente da or-
ganização.

A competição contará pontos
para o Ranking Estadual. "Isto
fará com que as disputas sejam
mais acirradas", completou
Cláudia. Além da categoria
Culturismo, Fitness, Body Fit-
ness, Juvenil, Master, haverá
também a categoria que foi lan-
çada ano passado, ou seja, Cul-
turismo Clássico.

"Em 2008, a Paraíba teve os
melhores resultados em nível
nacional. Temos hoje o vice-
campeão Sul-Americano da
Categoria, Carlos Eduardo,
como também o terceiro colo-
cado no Sul-Americano José
Carlos Barbosa. Eles marcarão
presença no evento, além da
campeã brasileira da categoria
Body Fitness Juvenil, Karina
Oliveira e do campeão da cate-
goria Juvenil, Ackson Clério",
disse Cláudia Lima.

Na categoria Fitness, estarão
presentes no próximo dia 29 o
vice-campeão Sul-Americano,
Edriano de Souza e o terceiro
colocado na mesma categoria
no Sul-Americano, atleta João
Pedro. "A federação agradece o
apoio da Secretaria de Espor-
tes, que proporcionou a vitória
de todos os atletas, pois os mes-
mos tem Bolsa Atleta, e sem
este patrocínio seria impossí-
vel eles terem participado do
Brasileiro e Sul-Americano", fi-
nalizou Cláudia.

A paraibana Andressa Oli-
veira de Morais, que integra a
equipe Rede Atletismo, de São
Paulo, foi o grande nome do 1º
Festival de Atletismo FPA, rea-
lizado em São Caetano do Sul,
no último domingo, quando
subiu no lugar mais alto do
pódio ao marcar 49,44 metros
no lançamento de disco. Núme-
ro 1 no Brasil na categoria Ju-
venil, Andressa está há dois
anos na equipe, sendo uma das
principais atletas do clube.

O 1º Festival de Atletismo da
Federação Paulista de Atletis-
mo teve validade também
como a 1ª Etapa do Campeona-
to de Lançamentos e Arremes-
sos de peso. Ela promete melho-
rar seu índice obtido na prova.
Atualmente, a melhor marca
de Andressa no lançamento de
disco é de 50,32m, índice este
que lhe levou, no ano passado,

ao Campeonato Mundial de
Atletismo.

Andressa Oliveira é terceira e
sexta colocada no Campeonato
Brasileiro Caixa de Atletismo
Sub-23, quando competiu com
atletas de 23 anos de idade. Em
sua faixa etária, abaixo de 20
anos, ela é a melhor do Brasil e
sul-americana. Sua prova prin-
cipal é o lançamento de disco
juvenil, porém, tem como pro-
vas secundárias o lançamento
do martelo, tanto na categoria
Juvenil, quanto no Sub-23.

O próximo desafio da parai-
bana será o 2º Festival de Atle-
tismo, quando estará compe-
tindo na 2ª Etapa do Campeo-
nato de Lançamento e Arre-
messos de Peso. A Rede Atletis-
mo, equipe de Andressa, reúne
os principais nomes do atletis-
mo brasileiro.

A Federação Paraibana de Bas-
quete encerra nesta quinta-feira
(19), as inscrições para o Cam-
peonato Estadual de 2009, nas
categorias masculina e feminina
Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17,
Sub-20 e Adulto. As mesmas es-
tão sendo feitas no endereço ele-
trônico basquetepb@gmail.com.
O Congresso Técnico ocorrerá na
próxima segunda-feira (23),
quando os responsáveis pelas
equipes inscritas deverão levar
as fichas com a relação nominal
dos atletas.

"O Congresso Técnico ocorre-
rá, pontualmente, às 19h30 da
segunda-feira e acontecerá nas
dependências do Esporte Clu-
be Cabo Branco. Lá, trataremos
dos diversos assuntos referen-
tes ao Campeonato Paraibano
2009", disse Germano Caval-
cante, diretor técnico da Fede-
ração Paraibana de Basquete.

Várias equipes já confirma-
ram inscrição, destaques para
Geo, QI, Lourdinas, Atenas, Lí-

der, Pio X, Seleção Paraibana,
Kachi, Cabo Branco, Treze,
UFPB, Aeroclube, Ideal, Campi-
nense, Avab-CG, dentre outros.
O Campeonato Paraibano de
Basquete 2009 reunirá também
os principais professores deste
esporte no Estado, dentre eles
Beco Bogus; Marcelo Melo; Jean
Pierre e Rogério Batista; Pedro
Ribeiro; Diego Machado; Janaí-
na Chianca; João Webster; Raul
Batista; Adriano Araújo; Josué
Pedroza; Mauro Camargo; Je-
ther James; Gustavo Filipe; He-
velter Guedes; Eduardo Schaffer
e Elizângela Nascimento.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A

Andressa brilha
em Festival de
Atletismo em
São Caetano

O atleta que pratica musculação precisa usar muita força e equilíbrio. É o que vai ser mostrado na competição do fim de semana em Manaíra

Campeonato de Basquete
inscreve clubes até hoje

Paraibana foi um dos destaques
ao vencer no lançamento de disco

A competição reunirá vários
clubes e renomados técnicos

DIVULGAÇÃO
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CBF anunciou na últi-
ma terça-feira a alte-
ração da forma dispu-

tada das Séries C e D do Cam-
peonato Brasileiro. A entidade
afirma, em nota oficial, que a
crise financeira é a responsável
pelas mudanças nas competi-
ções nacionais. A Paraíba, este
ano, não terá representante na
Série C, uma vez que o Campi-
nense conseguiu vaga na Série
B e o Treze foi eliminado na pri-
meira fase, daí não ter conse-
guido se manter na Terceirona.

No entanto, o estado terá um
representante no campeonato
Brasileiro da Série D que terá o
seu primeiro ano de disputa em
2009 com 40 clubes.

A primeira fase da Série C -
veja os grupos abaixo -, que co-
meçará a ser disputada em 24
de maio, terá quatro grupos de
cinco clubes cada - inicialmen-
te, seriam dois de 10 equipes.
Os dois primeiros colocados de
cada chave se classificam para
as quartas-de-final. Os vence-
dores destes confrontos se ga-
rantem na Série B de 2010 e
duelarão em semifinais e finais
para definir o campeão da Ter-
ceira Divisão do Campeonato
Brasileiro.

A Série D começará a ser dis-
putada no dia 5 de julho. Serão
10 grupos de quatro clubes cada,
ao invés de oito grupos de cin-
co, definidos regionalmente. Os
dois primeiros de cada chave se
classificam para disputas elimi-
natórias até a definição do títu-
lo. Os semifinalistas garantem
o acesso para a Série C.

A composição dos grupos será
informada tão logo sejam encer-
rados os campeonatos estaduais.
A CBF anunciou que deve deta-
lhar o regulamento das duas
competições nos próximos dias.

CBF altera as Séries C e D
Crise econômica faz a entidade mudar a formatação das competições, reduzindo o número de jogos com a
composição de grupos diferentes das propostas anteriormente. Paraíba terá representante apenas na Série D

Michel Platini
defende junção
de torneios na
Europa em 2010

Michel Platini, presidente da
UEFA, está batendo de frente
com os clubes europeus e até
com alguns de seus diretores. O
ex-jogador francês disse à im-
prensa de seu país que gostaria
de criar um único campeonato
continental, que substituiria a
Champions League e a Copa da
Uefa, e assim voltar ao sistema
antigo, quando eram disputa-
das apenas partidas eliminató-
rias entre os clubes de toda a
Europa. Seriam criadas três di-
visões, com 20 ou 22 clubes em
cada etapa, isso em 2010.

Mas dificilmente Platini terá
sucesso em sua nova emprei-
tada. Os clubes já se manifes-
taram contra as mudanças e
não estão dispostos nem a
abrir o debate sugerido pelo
dirigente, que ressaltou em suas
entrevistas a diferença entre os
seus desejos dele a a realidade
atual. “Todos conhecem minha
filosofia sobre os torneios eu-
ropeus, mas precisamos ser
cuidadosos. Se dependesse só
de mim, eu voltaria ao esque-
ma de partidas eliminatórias.”

O torneio a que Platini se re-
fere é a antiga Copa Européia,
que começou a ser disputada
em 1955. Em 1992 foi criada a
Champions League que conhe-
cemos e, de lá pra cá, tornou-se
o campeonato mais importan-
te do mundo, com os melhores
jogadores, fãs no mundo todo
e, claro, com os melhores con-
tratos de marketing, patrocínios,
direitos de televisão, etc.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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! SÉRIE C

Rio Branco/AC
Sampaio Corrêa/MA
Luverdense/MT
Águia de Marabá/PA
Paysandu/PA

Grupo A
ASA/AL
CRB/AL
Confiança/SE
Icasa/CE
Salgueiro/PE

Grupo B
Gama/DF
América/MG
Mixto/MT
Ituiutaba/MG
Guaratinguetá/SP

Grupo C
Marília/SP
Marcílio Dias/SC
Criciúma/SC
Brasil/RS
Caxias/RS

Grupo D

Luxemburgo teme por jogo na Ilha do Retiro

O Brasil, de Pelotas, que atuou em Campina Grande no ano passado, está no grupo D da Terceirona de 2009

Segue a troca de farpas entre o
técnico Vanderlei Luxemburgo
e o vice de futebol do Sport, Gui-
lherme Beltrão, por causa do jogo
entre as equipes no dia 8 de abril,
na Ilha do Retiro, pela Copa Li-
bertadores. Na terça-feira, após
a vitória sobre o Noroeste, o trei-
nador do time alviverde se mos-
trou preocupado com possíveis
represálias na capital pernam-
bucana.
"Tudo que ocorrer lá, ele (Gui-
lherme Beltrão) é o responsável",
acusou Luxemburgo, antes mes-

mo de acontecer algo. "Um diri-
gente não pode criar uma área
de atrito dessas. Isso traz con-
sequências a torcedores e a nós
do futebol", emendou.
Toda a polêmica foi iniciada
quando Guilherme Beltrão des-
tacou a proximidade de alguns
árbitros brasileiros com o Insti-
tuto Wanderley Luxemburgo. O
dirigente solicitou a presença de
um juiz estrangeiro na partida
do grupo 1 da Libertadores.
Em seguida, Luxemburgo clas-
sificou como "irresponsável" a

acusação do dirigente. Na últi-
ma terça-feira, o treinador ain-
da lembrou que o Sport ganhou
a Copa do Brasil com um árbitro
nacional.
"Eles venceram o jogo final na
Ilha do Retiro e o Corinthians
ainda teve um expulso, o We-
llington Saci. Quando ganharam
da gente ano passado, o árbitro
também era brasileiro. Agora,
aflora uma situação como se o
Palmeiras tirasse algum provei-
to", esbravejou Luxemburgo, re-
lembrando que o Palmeiras foi

eliminado da Copa do Brasil em
2008, ao perder na própria Ilha
do Retiro.
Em jogo atrasado da quinta ro-
dada do Campeonato Paulista,
o Palmeiras mais uma vez con-
firmou a boa fase que atraves-
sa no Estadual e, com outra atua-
ção decisiva do artilheiro Keirri-
son, venceu o Noroeste por 2 a
0 na noite de terça-feira, no Pa-
lestra Itália.
Keirrison foi o autor dos dois
gols que confirmou a liderança
absoluta do Palmeiras.

DIVULGAÇÃO
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Platini defende a mudança, mas
clubes se mostram contrários



O grupo Boca Livre está se reunindo para mais um projeto:
lançar um disco que mistura salsa e outros ritmos, costurado em
cima das músicas de um ator de Hollywood, Rubem Blades.  Em
mais de 30 anos de carreira, o vocalista Zé Renato experimentou
de tudo um pouco. De integrante da banda de Al di Meola a
parcerias com nomes importantes da música brasileira como
Arnaldo Antunes - passando por discos que homenagearam grandes
sambistas - o músico marcou presença e deixou seu bom rastro
na MPB, sobretudo na história escrita pelo grupo Boca Livre, da
qual é integrante.

Educação é uma
descoberta
progressiva de
nossa própria
ignorância

Voltaire,
PENSADOR E ESCRITOR
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Semana do Artesão é
aberta em Campina Grande
Haverá peças em duas categorias na exposição:

‘Brinquedos Populares’ e ‘Habilidades Manuais’. 18

" Orquestra Sinfônica inicia
temporada 2009 em JP
Apresentação será quinta-feira, (26), na Capital. 22

x
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Antiga casa no Centro Histórico de João Pessoa é palco de exposição de 11
artistas, com desenhos, xilogravuras, infogravuras e instalações em ‘Plano 72’

manhã, sábado e domingo, dias 20,
21 e 22, artistas plásticos ocuparão
uma antiga casa da Rua General Osó-

rio com a intervenção urbana “Plano 72: Me-
mórias Habitáveis”, reunindo obras que ex-
pressam uma poeticidade espacial que envol-
ve a memória do lugar. A abertura será ama-
nhã, às 20h, com discotecagem do DJ Fabiano
Formiga, tocando dubs e afrobeats. Nos dias
21 e 22 o Casarão 72 estará aberto para visita-
ção das 10h às 20h, com apresentação do Cí-
crulo de Tambores da UFPB às 18h do dia 21.

“Plano 72: Memórias Habitáveis” trata do
trabalho final da disciplina de Análise II do
curso da graduação em Artes Visuais da
UFPB. Sob a curadoria do professor e pesqui-
sador Marco Aurélio Damasceno, a interven-
ção fala sobre o imaginário e as memórias do
homem. São 11 artistas que trabalharam a
ideia de plano, ora matemático, ora esque-
mático, para habitar o Casarão com suas
obras – fundindo as criações com o ambiente
em que elas estarão sendo expostas.

“O espaço da casa impõe dinamismos na

MemóriasBoca Livre se
reúne para
gravar CD em
espanhol

“

memória entre o passado e o presente, pro-
vocando conflitos, choques ou alimentando
mutuamente o sujeito que a habita. A ocu-
pação tornará um trânsito de interações en-
tre os onze artistas somados à memória ma-
terial arquitetônica da antiga casa da Rua
Nova” justifica o curador.

Adriana Cruz, uma das alunas, mostrará
desenhos em carvão s/ parede feitos em decor-
rência da observação de que não havia mobília
na casa. Nesse trabalho, a aluna faz um parale-
lo entre os desenhos infantis (sempre proibidos
pelos pais) e os grafittes urbanos – transitando
entre a permissão e a permicividade.

As infogravuras de Roberto Martins fi-
xarão imagens contemporâneas manipula-
das de forma a sugerir a presença de sujei-
tos atuais no espaço antigo.

Já o artista Álvaro Rodrigues se apropria de
elementos pré-existentes na própria casa, para
construir uma instalação desenvolvendo o
conceito de reinício, renovação, resignificando
elementos como o ferro através de planos ma-
temáticos em um dos cômodos da casa.

A

HABITÁVEIS
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Trabalhos expostos em
‘Plano 72 - Memórias
Habitáveis’ são de
alunos do curso de
Artes Visuais da UFPB

Seguindo a linha de Álvaro, Averaldo de Oli-
veira, isolará um sítio específico em parede,
revelando estados antigos da aparência da casa
e Cilene Fernandes, através de molduras anti-
gas vazias, remeterá a vestígios das antigas
famílias ausentes que residiram no local.

Adriana Fátima utilizará espelhos em pedaços
para questionar o universo interior do especta-
dor, resgatando as memórias em forma fragmen-
tada. Evaldo Miranda apresentará um plano de
casamento, fazendo uma analogia aos planeja-
mentos, à dicotomia entre sonho e realidade que
permeiam a vida de um casal recém-casado.

Jeferson Fonseca explora a questão do tem-
po em sua obra. Ele propõe uma reflexão so-
bre o isolamento humano que se impõe no
mundo tecnológico, utilizando a arquitetura
de época em que a tecnologia era rudimentar,
isolando-a no tempo.

A intervenção conta também com a presen-
ça da artista pesquisadora e professora da
UFPB Marta Penner como artista convidada.
A mesma apresenta, uma instalação com xilo-
gravuras, que data de 1998 e só foi apresenta-

do uma vez na Galeria Parangolé em Brasília.
Aqui em João Pessoa a instalação ganha novo
ambiente e novos significados ao ocupar o es-
paço interno do Casarão, quartos e corredores
as gravuras se transformam em objetos habi-
tantes do lugar. Como parte integrante da ins-
talação a artista apresenta um texto chamado
General Osório nº 72, que faz parte de uma
série de reflexões escritas sobre a cidade e suas
transformações ao longo do tempo. Além dos
artistas citados, participarão da intervenção
Catarina Suise e Marco Aurélio Damasceno.

A intervenção tem o apoio do Núcleo de Arte
Contemporânea da UFPB – NAC, Prac/Coex –
UFPB e Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Intervenção urbana “Plano 72:  Memórias
Habitáveis”.
Onde: Av. General Osório, 72 – Centro.
Dias:  20, 21 e 22 das 10h às 20h.
Abertura: Amanhã às 18h.

SERVIÇO #

‘Planejamento’ tem
lançamento hoje no
Zarinha, na Capital

O professor Francisco Antônio Cavalcanti, da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), lança,
nesta quinta-feira (19), às 19h, na Livraria Esqui-
na das Letras, no Zarinha Centro de Cultura, na
Av. Nego, 140, Tambaú, o livro “Planejamento
Estratégico Participativo – Concepção, Imple-
mentação e Controle de Estratégias (Editora Se-
nac, São Paulo). Antes da sessão de autógrafos, o
autor fará uma palestra, no auditório do ZCC,
sobre o tema da obra. Mais informações pelo te-
lefone 83 4009-1130 ou no site
www.zarinha.com.br.

Em entrevista, o professor Francisco Antônio
esclarece que a ideia de escrever o livro nasceu da
experiência adquirida como professor universi-
tário na área de Planejamento e Estratégia Em-
presarial, e consultor de empresas. “Nessas áre-
as, eu detectei, na Literatura existente sobre pla-
nejamento, tanto nacional como internacional,
pouca preocupação com o assunto estratégico,
que era visto como um
planejamento qualquer.

“É necessário com-
preender o planejamen-
to estratégico como
uma atividade voltada
à concepção, à imple-
mentação e ao controle
de estratégias e, para
tanto, deve-se ressaltar
a importância da com-
preensão da estratégia
em suas várias acep-
ções para que se possa,
efetivamente, internali-
zar tanto o significado
do planejamento estra-
tégico quanto a lógica que preside o encadeamen-
to de suas etapas de elaboração”, ressalta o au-
tor, na apresentação da obra.

Francisco Antônio destaca, ainda, que, “pelas
características que esse tipo de planejamento as-
sume nos dias atuais, a adoção de uma prática
participativa em sua construção coloca-se como
garantia da excelência do seu processo constru-
tivo, da sua legitimidade e da minimização de
problemas durante seu processo de implemen-
tação”.

O livro está dividido em três partes. Na pri-
meira, “As organizações e o pensamento estra-
tégico”, o autor dedica-se a explorar as várias
correntes do pensamento estratégico e procura
identificar a essência de cada uma delas, desta-
cando as mais influentes nos dias de hoje.

Na 2ª parte, “O planejamento estratégico como
ferramenta de concepção, implementação e con-
trole de estratégias”, a preocupação foi no senti-
do de expor, de maneira sequencial, as distintas
etapas do processo de planejamento, que corres-
pondem aos vários documentos que integram o
plano estratégico.

Na terceira parte, “A construção participativa
do plano estratégico”, o objetivo do autor é con-
tribuir para a formação de condutores ou coor-
denadores de processos de construção de planos
estratégicos e, de maneira mais geral, para a di-
fusão da metodologia participativa na constru-
ção desses planos.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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O programa possibilita a incursão
de brasileiros vinculados às
instituições nos EUA...

Feira em CG marca

O

Evento com artesanato paraibano será aberto hoje
e contará com obras em duas categorias: ‘brinquedos

populares ‘ e ‘habilidades manuais’

DIA DO ARTESÃO

Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alexsantos@ccen.ufpb.br

CCENInforme

Os alunos concluintes de cursos dos
oito departamentos do CCEN devem
colar grau no próximo dia 2 de abril, se-
gundo informações da Secretaria do Cen-
tro, que deve publicar o programa nos
próximos dias.

A solenidade será realizada no Au-
ditório da Reitoria da UFPB, nos tur-
nos da tarde e da noite, com a presença
de autoridades representativas da Ins-
tituição. Na oportunidade serão con-
feridos os Títulos de Graduação aos
alunos que concluíram os cursos dos

Alunos do CCEN
colam grau dia 2

Departamentos de Física, Matemática,
Geociências, Química, Sistemática e
Ecologia, Estatística, Biologia Molecu-
lar e Informática.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 31
Continuam abertas, até o final deste

mês, as inscrições para a inserção de
professores e pesquisadores brasilei-
ros, das diversas áreas do conhecimen-
to, que ainda não tiveram seus traba-
lhos expostos nos Estados Unidos. A
Capes e a Comissão Fulbright, através
de um programa específico, se associ-
aram para promover a divulgação da
Ciência e Tecnologia, em especial, com
o envolvimento de setores das insti-
tuições de Ensino Superior. O progra-
ma possibilita a incursão de brasilei-
ros vinculados às instituições de ensi-
no superior nos EUA, para ministrar
aulas, realizar pesquisas, desenvol-
vendo atividades de orientação técni-
ca e científica, sempre com o objetivo
de divulgar a ciência, a tecnologia e a
cultura brasileiras.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Primeiro Congresso Nacional de

Educação Ambiental e o 3º Encontro
Nordestino de Biogeografia, que aconte-
cerão em João Pessoa de 10 e 13 de junho
próximo, será promovido pela Univer-
sidade Federal da Paraíba e terá um ca-
ráter técnico-científico. A promoção terá
a participação do CCEN, através dos se-
tores de Geociências e Ecologia, e será
totalmente aberto à sociedade.

Professores e estudantes, pesquisado-
res, profissionais de diversas áreas, bio-
geógrafos, climatologistas, paisagistas,
ecologistas, biólogos, arquitetos, agrôno-
mos, engenheiros, administradores, ge-
ógrafos e afins, farão parte da grande
discussão sobre nossas reservas ecoló-

gicas e ambientais e as práticas devidas
para a sua preservação.

PÓS EM QUÍMICA
O Departamento de Química do CCEN

vai abrir inscrições para seleção de candi-
datos ao Curso de Doutorado, do primei-
ro período letivo 2009, de 06 a 31 de julho
próximo, que tenham concluído o Curso
de Mestrado em Química ou áreas afins,
ou que estejam defendendo Dissertação de
Mestrado. Neste caso, devem apresentar
uma Declaração com data estipulada para
a defesa assinada pelo candidato e seu ori-
entador. A seleção dos candidatos que cur-
saram o Mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Química/CCEN/UFPB
constará da apresentação, em forma de
um Seminário, do Projeto de Pesquisa que
o candidato deseja desenvolver no Douto-
rado e da Análise de Currículo. Os demais
candidatos farão uma prova de Química
Geral, com caráter eliminatório, na Sala
de Reuniões do Departamento de Quími-
ca da UFPB, no dia 10 de agosto, em dois
turnos, manhã e tarde.

vice-governador Luciano Car-
taxo vai abrir oficialmente, nes-
ta quinta-feira (19), às 10h00, a

Semana do Artesão com uma feira de ar-
tesanato paraibano que está sendo mon-
tada no Shopping Boulevard, em Campi-
na , através de uma parceria do Progra-
ma de Artesanato Paraibano, PMCG e o
Sebrae. A iniciativa partiu da primeira
dama de Campina Grande, Ana Cláudia
Vital do Rego, e da coordenação do Pro-
grama de Artesanato Paraibano.

Neste dia, 19, comemora-se o Dia do
Artesão e a realização do evento foi uma
forma do Governo do Estado homenage-
ar homens e mulheres paraibanas que
através de suas mãos produzem o mais
rico e diversificado artesanato no país.

A tipologia Brinquedos Populares vai
expor trabalhos dos artesãos Haroldo e
Sérgio Nascimento; a de Madeira vai ter
peças produzidas pelos artesãos indivi-
duais Edilson Costa, Diagio Grisi, José
Morais Santos, Evanilda Lima de Souza,
Pedro Nunes de Moraes Neto, Luis Soa-
res da Silva e também do Grupo de Arte-
sanato em Madeira “Paulina Diniz”. O
couro estará representado através dos
trabalhos de João Batista Soares, João Fer-
reira de Sousa Filho e Wellinson Silva de
Melo, enquanto o Barro estará presente
com as peças do artesão Hermógenes Fer-

A Secretaria de Educação e Cultu-
ra, através da Coordenação do Pro-
grama Ciranda Curricular prorro-
ga o prazo de inscrições de monito-
res até dia 27 de março para minis-
trar oficinas artísticas, culturais e es-
portivas nas escolas da rede muni-
cipal de ensino. São 60 vagas ao
todo.

As inscrições serão realizadas na
Coordenação do Programa, no Cen-
tro Administrativo Municipal em
Água Fria (ao lado das piscinas).
Maiores informações pelo fone
3214.3208.

Requisitos para inscrição:
a. Apresentar currículo.
b. Possuir mais de 18 anos no iní-

cio da atuação (atividades desem-
penhadas).

c. Elaborar projeto contendo:
1 – Modalidade/Título da oficina
2 – Nome completo do oficineiro
3- Objetivos
4 – Justificativa
5 – Metodologia de trabalho
6 – Planilha de materiais sugeridos
7 – Avaliação e monitoramento
Modalidade: Carga horária do (a)

oficineiro (a):
- 40 h semanais, distribuídas de

segunda a sábado. Remuneração de
R$ 465,00 + vale transporte.

A atuação será em escolas distin-
tas (mínimo 04).

Da seleção:
a. 1ª Etapa: Currículo e projeto

para desempenho da oficina propos-
ta (disponibilizar cópias);

b. 2ª Etapa: Entrevista individual;
c. 3ª Etapa: Aula expositiva

EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

reira e o Ferro, com o arte-
são Haroldo Vidal da Silva.
As Habilidades Manuais
terão também um espaço
privilegiado na feira que
está sendo montada pela
equipe do Programa de
Artesanato Paraiba-
no.

A coordenação do
Programa tem
como meta dar mai-
or visibilidade ao
trabalho artesanal
produzido na Paraíba
com participações em
feiras de nível estadual,
nacional e até internacio-
nal. Para tanto, já está tra-
balhando para a realização
do 10º Salão de Artesanato
Paraibano, que acontecerá
no mês de junho em Cam-
pina Grande, bem como a
participação na X Fenneart
– Feira Nacional de Negócios
de Artesanato, uma das mai-
ores feiras do setor que
acontecerá de 3 a 12 de
julho no Centro de
Convenções de Olinda,
em Pernambuco.

SEC prorroga
inscrições para
monitores
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Ditadura da Moda

O universo da moda permanece
sendo um tema pouco explorado
nas obras de ficção do país...

Novos caminhos

A

A jornada patrimonial teve início na cidade de Pilar, onde
técnicos visitaram o Engenho Corredor, Igreja Matriz, Centro
Histórico, Casa de Câmara e Cadeia

IPHAEP NO
INTERIOR

“A Ditadura da Moda”, esse é o livro
da moda, de autoria da jornalista
Nina Lemos, que será lançado hoje no
Rio de janeiro, na Livraria da Traves-
sa, às 20h. Na verdade, há muito que
a indústria da moda se estabeleceu no
Brasil como um negócio multibilioná-
rio, com eventos que mobilizam mi-
lhares de pessoas, modelos e estilis-
tas transformados em megaestrelas e
uma atenção por parte da mídia que
talvez não se repita com tamanha in-

tensidade em nenhuma outra parte
do mundo, lembra Nina. Aliás, ape-
sar da riqueza e da influência que
exerce no cotidiano dos brasileiros, o
universo da moda permanece sendo
um tema pouco explorado nas obras
de ficção produzida no país, seja na
dramaturgia ou na literatura, a não
ser em representações um tanto cari-
catas em novelas e seriados de tevê.
Em seu livro a jornalista Nina Lemos
mergulha de cabeça nesse mundo que
conhece tão bem para trazer à tona
um relato leve e divertido, que revela
as entranhas do glamour de desfiles
de forma nua e crua, mas sem perder
o bom humor que lhe é característico.
E assim se sucedem os acontecimen-
tos mais bizarros, de um manifesto
anticonsumo promovido por uma es-
tilista caríssima a um galã de novela
literalmente brigando por um lugar

na primeira fila de um desfile – tudo
isso narrado por uma jornalista à bei-
ra de um ataque de nervos. Uhu! A
autora nasceu no Rio de Janeiro em
novembro de 1970, filha de pais da
chamada esquerda festiva. Nunca foi
à Disney, porque seus pais achavam
que isso era coisa de alienado.

JACINTÃO
Era assim que eu o chamava, não

pela estatura, mas pela generosíssi-
ma pessoa, o gigante Jacinto Barbosa,
com quem costuma falar toda sema-
na pelo celular. Uma amizade que
cresceu junto com sua mulher, Clélia

Toscano Barbosa, com quem traba-
lhamos na Comunicação do Tribunal
de Justiça. Jacintão era demais. Obri-
gado pelas lições.

SOM
A cantora Elba Ramalho vai lançar

em abril mais um CD, “Balaio de
amor”, pela Biscoito Fino, recheado de
xotes e baiões, celebrando seus 30 anos
de carreira. Todo inédito com o auxí-
lio luxuoso da nova saga de composi-
tores nordestinos.

KAPETADAS
BOM demais o Songbook de João Do-

nato com participações de Arnaldo
Antunes e Caetano Veloso, entre ou-
tros.

QUEM está na cidade e deverá fazer
mais uma temporada de roda de sam-
ba é a cantora Renata Arruda.

 cidade de Pilar, berço e fonte
de inspiração do escritor José
Lins do Rêgo, teve visitação

por técnicos do Iphaep nesta quarta-
feira (18). A jornada patrimonial pelo
município da Várzea paraibana come-
çoua aas 9h30, pelo Engenho Corredor
– onde nasceu o autor de “Moleque Ri-
cardo” -, seguindo para a Igreja Ma-
triz, o Centro Histórico e a Casa de
Câmara e Cadeia.

No período da tarde houve uma reu-
nião entre o diretor do patrimônio es-
tadual, Damião Ramos Cavalcanti, e
autoridades políticas, eclesiástica e da
Promotoria. “Durante o encontro,
apresentamos um relatório da viagem,
onde discutimos todos os problemas
constatados um loco e apresentamos
as soluções para salvaguardar o pa-
trimônio de Pilar”, explica Damião.

Segundo ele, a visita à cidade de Pilar
inaugurou uma nova política no Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co do Estado da Paraíba: a interioriza-
ção das ações. “Por ordem do governo
do Estado, iremos realizar visitas peri-
ódicas aos municípios onde haja bens
móveis e imóveis a serem preservados”,
revela Damião. “De posse dos relatóri-

os desenvolvidos por nossos técnicos e
discutidos durantes as visitas, vamos
levar as sugestões à apreciação do ór-
gão deliberativo, o Conselho de Prote-
ção dos Bens Históricos Culturais, para
análise e deliberação”.

A VISITA
O Engenho Corredor foi o primeiro

imóvel a ser visitado pelo patrimônio
estadual nesta quarta-feira. Acompa-
nhados pelos proprietários Alba e Joa-
quim Soares, os técnicos do Iphaep ve-
rificaram como estão sendo realizados
os serviços emergenciais de limpeza e
se eles estão acontecendo dentro das
normas técnicas que foram aprovadas
pelo Conpec.

Em seguida, a equipe do Iphaep foi
guiada pelo diácono Hermano Guerra,
para conhecer todos os detalhes do im-
portante acervo religioso da Igreja Ma-
triz, edificada no século XIX. Já a par-
tir das 14h, na Casa de Câmara e Ca-
deia, a diretoria do Iphaep conversou
com a prefeita da cidade, Virgínia Ve-
loso Borges, e o promotor Aldenor de
Medeiros Batista, para propor parce-
rias que protejam os bens móveis e
imóveis de Pilar.

História
O município de Pilar foi tombado pelo Iphaep,
como “Cidade Histórica”, no ano de 1980. É a
terceira mais antiga do Estado e surgiu na
época áurea da cana de açúcar.
O Engenho Corredor, onde nasceu o avô de
José Lins do Rêgo, está situado a 2 quilômetros
da cidade e foi tombado em 1998. É formado
por um complexo com 3.215 hectares,
compreendendo: casa grande, casa de purgar,
engenho, casa de morador e depósito. Ele foi
construído no século XIX e eternizado em obras
universais, escritas por José Lins do Rêgo. Suas
histórias, paisagens e personagens estão
preservados em livros que foram traduzidos nas
mais diversas línguas. Não apenas no Brasil, mas
em países de todos os continentes, são muitos
os leitores de “Menino de Engenho”, “Moleque
Ricardo” e “Fogo Morto”.

SAIBA MAIS#

Damião Ramos preside o Iphaep

Audiolivraria é
novidade para
quem quer
‘ouvir’ livros

DIVULGAÇÃO

A Audiolivro Editora, a primeira e
maior editora de livros em áudio do
Brasil, inaugura a primeira livraria
especializada em audiolivros, dos
mais diferentes gêneros.

Comuns em países, como Estados
Unidos e Alemanha, onde possuem
lojas especializadas, os audiolivros
agora no Brasil podem contar com
um lugar específico para essa mídia
cultural. Inicialmente serão apenas
títulos em português; mas, em bre-
ve, a loja também irá oferecer títulos
em inglês.

Segundo Marco Giroto, diretor da
Audiolivro Editora e um dos ideali-
zadores da primeira loja de audiolivros,
a ideia é disponibilizar aos clientes
um local onde poderão encontrar
todos os audiolivros existentes no
país, algo difícil de encontrar em uma
livraria convencional onde o foco
principal ainda são os livros em pa-
pel.

A primeira livraria ainda é modes-
ta, apenas 30 metros quadrados, mas
está localizada em local de fácil acesso,
bem atrás do shopping Metrô Tatua-
pé (na capital de São Paulo).

A audiolivraria irá comercializar
tanto os títulos da própria editora,
como também de outras editoras de
audiolivros, assim como já acontece
com o site da empresa.

“Muitas pessoas ainda não gostam
de comprar pela internet ou precisam
do produto para aquele momento; por
isso, preferem comprar pessoalmen-
te”, explica Vanessa Ban (diretora da
empresa), quando lhe perguntado so-
bre a tendência do varejo estar con-
vergindo para a internet.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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 O RCVips sorteará no dia 23 deste
mês, no Programa Espaço Mu-
lher da TV Master,  duas vagas no
concorrido curso “Como Investir
na Bolsa de Valores” promovido
pela UP Investimentos e que
acontecerá no próximo dia 28
no Hotel Ouro Branco. Para parti-
cipar basta responder para o e-
mail sorteiosvips @gmail. com
“Qual a coluna e portal mais vip
da cidade?”.  Boa sorte.

  A bonita empresária de moda
Carmem Sanchez, proprietária
da loja Czar do Manaíra Shop-
ping já reabriu seu espaço, que
passou por reformas esta se-
mana. Em breve ela realiza
coquetel apresentando a nova
decoração e a nova coleção
outono-inverno 2009 da Czar.

  Atenção cinéfilos, com entrada
gratuita, o videasta Chico Sales
lança amanhã na Usina Cultural
Energisa, a partir das 20h, o ví-
deo documentário de curta-
metragem intitulado “1500 Cir-
cular”.  Na oportunidade Sales
também exibirá o inédito
“N.E.G.O.”,  onde divide a dire-
ção com Mayk Nascimento. Os
vídeos revelam um olhar sobre
a Capital paraibana a partir de
aspectos distintos.

 E também na Usina Cultural Ener-
gisa acontecerá de 1 a 10 de
maio o 4° Cineport - Festival de
Cinema de Países de Língua
Portuguesa, que tem por obje-
tivo integrar o mercado cinema-
tográfico dos países de língua
portuguesa e promover os fil-
mes realizados em português e
dialetos falados nas nações afri-
canas que formam a Comuni-
dade dos Países de Língua Por-
tuguesa-CPLP.  O evento é sem-
pre um buxixo na cidade.

 ANIVERSARIANTES VIPS
Mudam de idade hoje: Abelardo

Coutinho,  Ana Maria Onofre, Ana
Moema Cavalcante, Carlos Alber-
to Silva, Cristiane Porto, Donato
Braga Filho,  Ernani dos Santos Jú-
nior, José Ermano Costa de Oli-
veira,  Madalena Zácara, Maria
José Nóbrega, Omar Gama, Patrí-
cia Brasil, Rômulo Gouveia, Sávio
Parente, Socorro Marques e Zé
Marco Nóbrega Melo.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Novo hotel
Será hoje à tarde, às 13h, segui-

da de almoço, a coletiva de
imprensa que vai lançar ofi-
cialmente o mais novo em-
preendimento hoteleiro da
Paraíba: o Verdegreen Ho-
tel. O evento contará com a
presença de diretores do
grupo, representantes do
trade turístico local e im-
prensa de Pernambuco,
Ceará, Paraíba e Rio Gran-
de do Norte. Quem já conhe-
ce o hotel sabe ele é nota 10.

2 Investimento
Se der positivo o encontro ocor-

rido esta semana entre em-
preendedores paulistas e
paraenses com o governa-
dor, Mataraca, no Litoral
Norte da Paraíba, terá um
grande resort  e um cassi-
no. O grupo quer investir
R$ 100 milhões e solicita-
ram do Governo da Paraí-
ba incentivos na área de in-
fraestrutura como estrada
e energia. Vamos torcer.

2 Aprovado
A editoria da coluna RCVips

agradece os vários e-mails
e telefonemas parabenizan-
do a estreia nas páginas do
jornal A União. Foram feli-
citações aprovando o novo
formato, onde a cada dia o
objetivo é melhorar ainda
mais, tudo para agradar o
nosso fiel público leitor.

2 Encontro poderoso
Os governadores de oito esta-

dos nordestinos estarão reu-
nidos dia 31 deste mês em
Maceió, Alagoas, no I Fórum
para o Desenvolvimento
Imobiliário e Turístico do
Nordeste - Fórum Nordeste,
no Nordeste Invest 2009. O
tema dos debates serão os
entraves para o crescimen-
to da região, como a acessi-
bilidade a área e o conflito de
competência para licencia-
mento ambiental.

2 Italiano
Muito bem aceita a abertura da loja Medi-

terrâneo, localizada em Tambaú e especi-
alizada em iguarias e comida italiana ar-
tesanal. Lá, é possível comprar para le-
var ou degustar no próprio espaço. A loja,
além de receber encomendas para even-
tos, recepciona pequenos grupos para jan-
tar após o fechamento da mesma, tudo
com agendamento.

2 Italiano 2
A ideia surgiu do restauranteur paraibano

Ricardo Lyra, que residiu durante 18 anos
no Recife e retornou para a cidade recente-
mente, inaugurando há um mês o novo es-
paço italiano. Formado em Gastronomia no
Recife, Ricardo está inovando em suas re-
ceitas e a aprovação está sendo total. Infor-
mações: (83) 3247-1557/8722-2040Loja italiana - Ricardo Castro e Rita Barroso com Ricardo Lyra

(centro), aprovando o cardápio do Mediterrâneo

Festa - A apresentadora Jasa Costa
comemora seu aniversário e de seu
programa próximo dia 6 de abril

Nova idade - Casal Germana e Sávio Parente, ele aniversariante de hoje

 A coluna ficou triste com a no-
tícia da morte do estilista Clo-
dovil, apresentador de TV e
deputado federal Clodovil
Hernandes (PR-SP).  Após
sofrer um AVC, ele teve uma
parada cardíaca, no Hospital
Santa Lúcia, em Brasília e foi
enterrado na última quarta-
feira, no cemitério do Mo-
rumbi, em São Paulo.

 Queridinho dos artistas, o es-
tilista Ricardo Almeida reu-
niu um belo time de famosos
na noite de segunda-feira (16),
na apresentação de sua nova
coleção, na Vila Nova Con-
ceição, em São Paulo. Entre
eles Sandy e Lucas Lima, Otá-
vio Mesquita, Roberto Justus
e Ticiane Pinheiro, Mylla
Christie, Sérgio Reis, Luigi
Baricelli, entre outros.

 Rodrigo Santoro participará
do novo filme do diretor
Mauro Lima, o mesmo de
“Meu Nome Não É Johnny”.
A comédia, com título provi-
sório de “Reis e Ratos”, retra-
tará a odisséia de uma dupla
de assaltantes, vividos por
Selton Mello e Otávio Muller.
Além deles, o elenco terá Cauã
Reymond.

 Depois de passar quase duas
semanas viajando pela Euro-
pa com o namorado, Alexan-
dre Iodice, Adriane Galisteu
está de volta a São Paulo e com
um só objetivo: trabalhar na
pré-produção do novo pro-
grama na Band. A atração já
tem data de estreia, 27 deste
mês, às 22h15.

 De férias do Brasil, a top Gisele
Bünchen e o jogador Tom
Brady continuam sob os ho-
lofotes. Gisele e Tom se casa-
rão novamente, desta vez, na
Costa Rica. O novo enlace já
teria até data: primeira sema-
na de abril.

Na Enjoy – Rivalina Fernandes, Ildenir Palitot, Jeannete Brito – proprietária da
Enjoy – Zélia Gama e Socorro Pordeus

Jeannete Brito(centro) contou com as presenças das primas Daiane e Fabiana Brito

2  Parabéns para Jasa
Comemorando seu aniversário

e um ano do programa Espa-
ço Mulher na TV Master, a
apresentadora Jasa Costa
está a mil nos preparativos
da big festa que será come-
morada dia 6 de abril, a par-
tir das 19h, no Marriage Re-
cepções. Confirmada a par-
ticipação do Quinteto Viva-
ce e de um Dj, além de sor-
teios de uma viagem pela
World Tour e uma jóia vali-
osa de Fernando Jóias.

2 Refazendo
Super prestigiado – só pelas clientes - o coquetel de lançamento

da nova coleção outono/inverno 2009 da Enjoy, ocorrido ter-
ça-feira passada na loja da franquia da griffe no Manaíra
Shopping. Apostando no tema “Refazendo”, a Enjoy resgata
crochês, tricots e bordados feito à mão com inspiração no
aconchego das casas de campo, do chocolate quente, e culto
aos objetos vintage. É só passar nas vitrines e conferir.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
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É critério antiquíssimo e
universal que a primeira virtude
do artista sempre esteve na
simplicidade e no desbaste de
romarias
João Ribeiro“

A minha entrada para A União, também agradeço à recomen-
dação do titular da Secretaria de Estado da Interiorização da
Ação do Governo da Paraíba, meu ex-aluno, jornalista Assis
Costa.

Amanhã, às 19h30, na Chez Vous, os escritores Everaldo Lopes
e Ruth Lopes estarão lançando seu livro “Onde está o Tesouro
– Roteiro de um encontro”.

A atriz campinense Luci Pereira, que faz a criada Ondina na
novela “Caminho das Índias”, já apareceu antes, nacionalmen-
te, no filme “Os Narradores de Javé” e na minissérie “Amazô-
nia”.

Não vi ninguém divulgar, mas o atual presidente do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Luiz Sílvio
Ramalho Jr., é filho da dramaturga Lourdes Ramalho.

A linda Aline, filha de Valéria Vital Cordeiro e Sandro Azevedo,
teve seus 11 anos comemorados no domingo passado, com
uma feijoada ao redor da piscina da casa de sua avó, Maristela
Bezerra Cordeiro.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

A classe de Salomé Porto em festa no Clube Campestre

Eneida e Salomão Cleoblo em navegação noturna

FOTOS: PAULO FAUSTINO

Ivan e Ceiça Menezes comparecendo a evento

2 Rodas de Maio
O título acima é o mesmo do encontro que a Rede Feminina de

Combater ao Câncer – Núcleo de Campina Grande fará na
Fundação Suellen Carolini, cedida, como sempre, pela bene-
mérita Laudicéia Aguiar. Será no dia 26 do mês das mães, das
noivas e de Maria (temas da reunião festiva). Na ocasião será
realizado o sorteio da rifa do casaco de peles doado por Ne-
ves Catão, cujo resultado financeiro, claro, beneficiará as
obras da entidade.

2 “Chora a Flor do Lácio”
Ainda inconformado com a tal unificação da ortografia, vibrei

ao ler o comentário impiedoso da escritora Elizabeth Mari-
nheiro que, mesmo confessando, modestamente, não ter es-
pecialização em língua portuguesa e submeter suas narrati-
vas “aos colegas competentes na matéria”, num texto sucin-
to, resume o que é a bobajada da desnecessária reforma: ... e,
finalmente, “vida/morte do hífen deixaram-nos mais ‘inimi-
ga’ da gramática pós-moderna (ou pósmoderna).../coitadi-
nha, chora a Flor do Lácio”.

2 Genial
Na minha modesta opinião, o

psiquiatra/filósofo Edmun-
do Gaudêncio é uma das ca-
beças mais privilegiadas da
nossa região (não digo do
Brasil, porque ele, para nos-
sa sorte, preferiu permane-
cer na província, embora
durante o Encontro para
Nova Consciência, aqui
mesmo, o Brasil tome co-
nhecimento da sua geniali-
dade), todos os domingos,
por volta do meio-dia, com
reprise na quinta, ele apre-
senta o programa Café,
Poesia e Filosofia, na TV Ita-
raré e com aquele seu jeito,
modesto mas firme, disser-
ta com profundidade sobre
temas palpitantes.

2 Haute Couture
 Quando em Campina Gran-

de, ela foi a estilista preferida
da exigentíssima Adelma Iri-
neu. Há três anos radicada no
Rio de Janeiro, Valdélia San-
tos, ou Val, como a chamam
os amigos, está usufruindo
dos frutos do seu talento, tra-
balhando para várias das
mais famosas griffes, já ten-
do peças de sua autoria di-
vulgadas em revistas de cir-
culação nacional.

 Todo mês de junho Val vem à
Camp com familiares e ami-
gos, matar as saudades, mas
nem para, porque é sempre
muito solicitada.

2 O Dia de Oliveira
Será hoje, a partir das 16h, no

Fashion Mall do Shopping
Luiza Motta, a Tarde de Ele-
gância 2009, quando Olivei-
ra Filho comemorará seus 37
anos de crônica social. A fes-
ta conta justamente, com 37
patronesses e oferecerá um
desfile da boutique Tok Spe-
cial e, claro, lunch e música.
Pelos comentários que ouvi,
deverá ser um sucesso.

2 Papelão
Por onde andam os órgãos en-

carregados de impedir a po-
luição da cidade? Pessoas tão
bem remuneradas, o que fa-
zem enquanto o centro da
cidade submerge num mar
de papéis de todo tipo: car-
tazes, folders, prospectos,
panfletos... que as pessoas
vão recebendo e jogando no
chão, embora as lixeiras es-
tejam bem à vista. Quem
patrocina a mixórdia são
supermercados, clínicas
odontológicas, financeiras e
cartomantes. Pra não falar
dos carrões e carinhos de
som que circulam impune-
mente, ensurdecendo fun-
cionários dos estabeleci-
mentos e os passantes.

2 Son, Ton e Anne
 Só agora tive ocasião de ler o artigo Geração “on” de Roberto

Pompeu de Toledo, na revista Veja de 25 de fevereiro últi-
mo, em que o autor observa que “o povo brasileiro, maciça-
mente, anda preferindo dar nomes terminados em ‘son’ e
‘ton’ aos filhos homens”. E Pompeu de Toledo cita como
exemplos, Glédson, Joílson, Halisson, Acleisson, Richard-
son, Cleverson, Erivelton, Hamilton etc, etc, etc. E ele obser-
va que “ao lado do gosto da invenção, a queda pelo estran-
geirismo é outro traço que se adivinha nos pais dos ‘son’ e
dos ‘ton’.”.

 Constata ainda que o “on” do inglês, do francês e do espanhol,
correspondem ao “ão”, “o som mais típico da língua portu-
guesa”. Fugir do ‘ão’, como se faz, mesmo inconscientemente,
quando se opta pelo ‘on’ é negar a língua portuguesa como
nem São Pedro negou Jesus Cristo antes que o galo cantasse”.
Pompeu só esqueceu que não são semente os nomes masculi-
nos: as Cristianas, Lilianas, Marcelas, Renatas e Camilas, en-
tre outros, que soam tão bonito, transformaram-se em Kris-
tiannes, Liliannes, Marcelles, Renates e Camilles. Até o russo
Tatiana, mudou, entre nós para Tatyanne.
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2 CINEMA
SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens.
Comédia. Direção: Daniel Filho.
Tambiá 3 - 14h20/16h20/
18h20/20h20.

SIM SENHOR. Cens. 14
anos.Comédia. Direção: Peyton
Reed. Box 2 - 14h15 (menos
ter e quit)/16h30/18h50.

NOIVAS EM GUERRA. Cens. 10
anos. Comédia Romântica. Di-
reção: Gary Winick. Box 1 -
15h10/19h20.

SEXTA-FEIRA 13. Cens. 18.
Terror. Direção: Marcus Nispel.
Campina 3 - 18h30/20h30.

OPERAÇÃO VALQUÍRIA - Cens.
14. Suspense. Direção: Bryan
Singer. Box 7 - 18h30/21h10.
Tambiá 2 (Leg) - 13h40/16h/
18h20/20h40. Campina 2- 14h/
16h20/18h40/21h.

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

UM HOTEL BOM PRA CACHOR-
RO. Cens.Livre.Comédia. Dire-
ção: Thor Freudenthal. Campina
3 - 14h30/16h30.

WATCHMEN - O FILME. Cens.16
anos. Ação. Direção: Zack Sny-
der. Box 5 - 14h20 (menos ter e

quit)/ 17h35/20h50. Tambiá 6 -
14h/17h/20h.

O MENINO DA PORTEIRA.
Cens. Livre. Drama. Direção:
Jeremias Moreira Filho. Box 8
- 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 2 - 21h05.
Tambiá 1 - 13h50/16h10/
18h30/20h50.

2 ESTREIAS
A TROCA. Cens. 16 anos.
Drama. Direção: Clint Eas-
twood. Campina 1 - 15h/
17h50/20h40.

O LEITOR. Cens. 16 anos.
Drama. Direção: Stephen Dal-
dry. Campina 4 - 13h50/
16h10/18h30/20h50.

SEX DRIVE - RUMO AO
SEXO. Cens. 14 anos. Comé-
dia. Direção: Sean Anders.
Box 3 - 14h (menos ter e
quit)/16h20/18h40/21h.

DIAS DOS NAMORADOS MA-
CABRO. Cens. 14 anos. Ter-
ror. Direção: Patrick Lussier.
Box 4 - 14h45 (menos ter e
quit)/17h/19h10/21h20.
JOGO ENTRE LADRÕES.
Cens. 14 anos. Ação. Direção:
Mimi Leder. Box 6 - 14h30

(menos ter e quit)/16h45/
19h/21h15.

TÔ DE FÉRIAS. Cens. Livre.
Animação. Direção: Reinhard
Klooss / Holger Tappe. Box 7
- 13h (menos ter e quit)/
14h50 (menos ter e quit)/
16h40.

2 MÚSICA
APENAS ÀS SEXTAS-FEIRAS -
A banda Néctar do Groove se
apresenta às sextas-feiras no
restaurante Sagarana, a partir
das 20h30. O repertório traz
uma mistura de jazz, funk,
afrobeat apoiada nas fortes
raízes da música nordestina. O
couvert artístico custa R$ 4.

2 EXPOSIÇÃO
AGENDA DE EXPOSIÇÃO -
projeto desenvolvido pelo
Sesc Comércio JP e a mostra
na Área de Lazer da institui-
çaõ. O público pode conferir
15 obras de artistas diversos.
A visitação é aberta ao públi-
co em geral até o dia 27 deste
mês, no horário das 8h às
19h, de segunda a sexta-
feira.

2 CULTURA POPULAR
IV FESTIVAL DO ABOIO - O
Festival acontece na cidade de
São José dos Ramos, na
Zona da Mata Paraibana (a 90
Km de João Pessoa) nos dias
13,14 e 15 deste mês na Pra-
ça Noé Rodrigues de Lima.

2Começa no próximo
dia 26 (quinta-feira) a
temporada de concer-
tos da Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba (OSPB).
A apresentação, que
acontecerá no Cine Ban-
güê do Espaço Cultural
José Lins do Rego, às
20h30,  terá a regência
do maestro titular Mar-
cos Arakaki. No reper-
tório, composições de
Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Johannes Brahms e
P. I. Tchaikovsky. A en-
trada é franca.

O concerto faz parte
do projeto Quintas Mu-
sicais da Funesc e conta

DESTAQUE

OSPB vai abrir
temporada na
quinta-feira (26)
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Áries (21/03 a 20/04)  - Vênus
retrógrado continua em ótimo
aspecto com Júpiter trazendo
possibilidade de acordos,
conciliações e reconciliações
importantes nos relacionamentos,
tanto pessoais quanto profissionais.
Energia em fase baixa pede cuidado
com os excessos.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -
Aproveite o final da boa fase social e
profissional para colocar alguns
pingos nos ‘is’. Muita coisa ainda será
decidida nas próximas semanas, mas
sua projeção diminuirá sensivelmente.
Isso não quer dizer que o sucesso vai
embora, mas que você deve tomar
mais cuidado com detalhes.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Alguma
confusão insistente em seu mundo
emocional pede sua atenção. É
provável que você seja obrigado a
repensar uma importante decisão e se
sinta perdido na solução do
problema. Se puder adie por alguns
dias essa decisão, espere a confusão
passar.

Libra (21/09 a 20/10) - Hoje o melhor
que você tem a fazer é ficar quietinho e
fechado dentro de você. algumas
lembranças podem voltar a incomodar
e se isso acontecer, você deve parar
para refletir profundamente sobre
questões de seu passado que ainda
interferem negativamente em seu
momento presente.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -
Hoje você vai se sentir meio pesado e
sem energia. Certa sensação de vazio e
tristeza pode acometer você e fechar seu
coração para as coisas boas da vida.
Procure entender o que está
acontecendo, mesmo que você precise
dar uma pequena afundada em suas
emoções. Bom momento para dividir
angústias com irmãos mais chegados.

Virgem (21/08 a 20/09) - Se ainda
não fez sua escolha, você tem apenas
alguns poucos dias para fazê-la. Caso
contrário perderá a chance que o
Universo deu novamente a você
durante as ultimas duas semanas.
Passado e futuro brigando pela
supremacia definitiva costuma causar
estresse e muita dúvida.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Caso
alguns entraves financeiros tentem
atrapalhar seu bom astral, procure
resolver com tranqüilidade e da melhor
maneira possível. Sua mente está aberta
e pronta para receber toda sorte de
conhecimento. Amizades e contato com
irmãos também estão favorecidos
durante todo ano. .

Peixes (20/02 a 20/03) -  Cuide de
sua saúde e principalmente de certa
ansiedade que tem acometido você.
Faça tudo o que deve ser feito, mas
uma coisa de cada vez. Procure
entender o que está acontecendo e
não deixe que sua tão conhecida
confusão e indecisão atrapalhem o
andamento das escolhas que fez
nas ultimas semanas.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Vênus,
seu regente, continua retrógrado,
no entanto faz ótimo aspecto com
Júpiter possibilitando novos
olhares para antigas questões,
especialmente as que dizem
respeito aos relacionamentos. Fase
ótima também para fazer novas
amizades.

Leão (21/07 a 20/08) - No dia de
hoje alguma questão importante no
trabalho pode chatear você. Procure
olhar para isso com atenção e
maturidade e resolva o que precisar
ser resolvido, sem criar empecilhos ou
discussões. Você esta passando por
um importante processo de mudança,
especialmente na área do trabalho.

Escorpião (21/10 a 20/11) -
Pode ser que certa deprê atropele
você no dia de hoje. Caso isso
aconteça, não deixe de dar atenção
aos seus sentimentos.
Sentimentos de tristeza e falta de
energia devem ser respeitados,
mas você não deve se afundar
neles.

Aquário (21/01 a 19/02)  - A
agressividade está bem menor bem
como a ansiedade. No entanto, a
confusão continua. Procure
decifrar e discriminar o que quer
fazer de sua vida daqui para a
frente, pois as energias estão muito
favoráveis para você ficar perdido
em elucubrações. Abra sua cabeça
junto com seu coração.

com o apoio do Governo
do Estado para a sua re-
alização. Nesta apre-
sentação a Orquestra
Sinfônica da Paraíba fi-
cará sob a batuta do
maestro paulista Mar-
cos Arakaki, que mos-
trará ao público peças
clássicas como a “Sinfo-

nia nº 38” em ré maior,
do compositor austría-
co Mozart (1756 – 1791);
a “Abertura Trágica”, op
81 do músico alemão,
Brahms (1833 -1897); e a
peça “Capricho Italia-
no”, op. 45 do russo
Tchaikovsky (1840 –
1893).
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CLODOVIL, O ESTILO
Um marco na moda brazuca

Alexandre Herchcovitch, Glória Kalil e Constanza
Pascolato comentam importância do estilista
para a popularização da ‘alta costura’ no país

A das com os símbolos dos times
de futebol.”

Para Glória, Clodovil colocou
um pouco de brasilidade na
“alta costura” do país. “Ele
acrescentou uma irreverência
e um humor que não existiam.
Com a mudança industrial, ele
tentou fazer prêt-à-porter e até
jeans, mas não deu certo. Acho
que isso o deixou meio amar-
gurado, e ele partiu para a tele-
visão”, diz.

Costanza recorda que tanto
Clodovil quanto Dener —rivais
no mundo da moda— ganharam
notoriedade popular graças à TV.

“É um fato muito atípico, pois

ntes de ser o apresen-
tador ferino e o políti-
co extravagante, Clo-

dovil foi um dos principais es-
tilistas brasileiros.

Quando começou sua carrei-
ra, nos anos 50, a moda não era
nada disso que se vê hoje. Não
existia o prêt-à-porter - essa
facção do design feito em esca-
la industrial—, mas ateliês, que
criavam roupas exclusivas e
sob medida, às vezes luxuosas.

“Quando Clodovil apareceu,
era ainda a época das roupas
mais clássicas, que ele fazia
muito bem”, diz a consultora
de moda Costanza Pascolato,
que conheceu o estilista no iní-
cio dos anos 60. Ela conta que,
naquela época, ele dividia com
Dener a preferência das mulhe-
res da elite brasileira.

A consultora de moda Glória
Kalil acrescenta Guilherme
Guimarães. “Os três eram os
mais brilhantes da nossa alta
costura, mas Clodovil foi o mais
ousado. No início dos anos 70,
ele fez uma coleção belíssima,
em que vestiu as modelos de
saias de tafetá coloridas e ca-
misetas justas estampa-

ambos, que faziam roupas para
gente rica, ficaram famosos en-
tre as classes média e baixa.”

Na opinião do designer e pes-
quisador Marco Sabino, autor
de “Dicionário da Moda”, Clo-
dovil “quis transmitir conhe-
cimento ao público e buscou
valorizar ao máximo a moda
feita no país”.

HERCHCOVITCH
O estilista Alexandre Her-

chcovitch vê no trabalho tele-
visivo a principal contribuição
de Clodovil à moda. “A presen-
ça dele na TV, fazendo croquis,
mas também discutindo ou-
tros assuntos além da moda, fez
com que o público começasse a
prestar atenção nos estilistas.”

Uma das únicas vezes - ou a
única vez - em que Clodovil pôs
os pés na São Paulo Fashion
Week foi em 2003, para ver um
desfile de Herchcovitch. “Ele
criticava muito a SPFW e a

moda brasileira contempo-
rânea. Então achei interes-
sante convidá-lo”, conta
o DJ Johnny Luxo, amigo
de Herchcovitch.

Clodovil gostou do des-
file e, no final, entregou ao

estilista um buquê de rosas.
Um gesto que acabou aproxi-

mando dois estilistas de gera-
ções e estilos tão diferentes.

Nascido em 17 de junho de 1937 em Elisiário — cidade distante 402 km a
noroeste de São Paulo —, Clodovil Hernandes foi criado por imigrantes
espanhóis que o adotaram ainda bebê. Quando criança, estudou em um colégio
interno mantido por padres católicos.
Sua carreira foi marcada pela moda, televisão e, nos últimos anos, pela política.
Veja os destaques da carreira e da vida de Clodovil:

1937 - Clodovil Hernandes nasce em Elisiário (402 km a noroeste de São Paulo)
1976 - Clodovil ganhou notoriedade após ganhar o prêmio máximo no
programa “8 ou 800?” respondendo perguntas sobre Dona Beja
1979 - Participa da novela “Marron-Glacé”, exibida pela Globo
1980 - Clodovil estreia um quadro sobre moda no programa “TV Mulher”, da Globo
1983 - Estreia do “Programa Clodovil”, na Bandeirantes
1992 - Apresenta o programa “Clodovil Abre o Jogo”, na extinta Rede Manchete
1998 - Estreia o programa “Clodovil Soft”, na Bandeirantes
2001 - Apresenta o programa “Mulheres”, na TV Gazeta
2003 - Integra a equipe apresentadora do “A Casa é Sua”, na RedeTV!
2005 - Um câncer de próstata é diagnosticado no então apresentador, que
passa por uma cirurgia de remoção do tumor
2006 - Clodovil se transforma no quarto deputado federal mais votado do Brasil,
eleito por São Paulo

2007
Janeiro - Toma posse como deputado federal
Março - Clodovil é internado com suspeita de dengue
Abril - Começa a apresentar o programa “Por Excelência, na TV JB
Junho - Clodovil sofre um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico e é
internado com paralisia de leve intensidade do braço direito

2008 - É internado em São Paulo com fortes dores nas costas decorrentes de
uma embolia pulmonar

16 de Março de 2009 - Clodovil é encontrado caído em casa. O parlamentar teve
um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico e foi internado em estado grave.

SAIBA MAIS#

Clodovil foi um
dos principais

nomes do
mercado de moda

no Brasil

“Eu entrei (na política) mais para ser garoto propaganda da Câ-
mara do que qualquer outra coisa. Porque não tenho feito nada. Eu
vim aqui para trabalhar e não para brincar.”

“Eu sou do tipo de homem que gosta verdadeiramente de mulher
porque eu nunca enfrentei uma mulher.”

“Da fruta que eu gosto, o Leonardo DiCaprio gosta até do caroço.
Sei disso porque boi preto conhece boi preto.”

“Digo aos senhores que a única coisa de que tenho medo  - já me
fizeram muito medo aqui, como estrangeiro que sou nesta Casa - é da
expressão ‘decoro parlamentar’. Eu não sei o que é decoro, com um
barulho destes enquanto um deputado fala. Eu não sei o que é deco-
ro, porque aqui parece um mercado! Nós representamos o país! Não
entendo por que há tanto barulho enquanto um orador está falando.
Nem na televisão, que é popular, fazem isso.”

“Será que precisamos de gravata ou de seriedade?”

Direita ou esquerda? “Erecto”

“Você conhece alguém com 70 anos que tenha essas pernas?”

“Estava desempregado e não tenho cara de pobre; não conseguiria
nem inventar uma. Precisava fazer alguma coisa. Acordei num do-
mingo de manhã, depois de operado de câncer de próstata, e resolvi
escrever um espetáculo. Você sabe, o segredo da cura é o bom hu-
mor.”

“Se o Collor tinha aquilo roxo, o meu é cor de rosa-choque.”

“As donas-de-casa me adoram porque sabem que eu vim de baixo.
Vivi a história da Cinderela. E pobre gosta mesmo é de luxo.”

Frases:
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Saúde da Paraíba vai ganhar
rede estadual de emergência

A intenção do Governo do Estado é atender em primeiro lugar aos pacientes que correm risco de morte

entro das prioridades
para restaurar o setor
público de Saúde do Es-

tado, o governo da Paraíba
vai criar uma Rede de Emer-
gência formada por hospitais
estratégicos sediados nas ci-
dades de João Pessoa, Campi-
na Grande, Patos, Sousa e Ca-
jazeiras. A rede terá adminis-
tração única e vai operar de
forma integrada com o Samu,
o Corpo de Bombeiros e todos
os segmentos envolvidos com

D atendimento emergencial.
Uma central de regulação
também será instalada, e a
intenção do Governo do Esta-
do é atender primeiro a quem
corre risco de morte.

Para isso, o secretário de Es-
tado da Saúde, José Maria de
França, inicia nesta quinta-fei-
ra, 19, o levantamento de infor-
mações para criação e implan-
tação da rede estadual de emer-
gência da Paraíba com uma vi-
sita, às 8h30, às instalações do

Hospital Regional Dom Luis
Gonzaga Fernandes, no muni-
cípio de Campina Grande. Ali
serão inspecionados o funciona-
mento das principais unidades
de saúde, com destaque para as
administradas pelo Governo do
Estado, visando promover um
levantamento técnico e opera-
cional que possibilite subsidiar
o projeto de reconstrução do
sistema de saúde da Paraíba.

No período da tarde o se-
cretário visita os principais

complexos de saúde sediados
em Patos. Serão inspeciona-
dos os hospitais Regional e
Infantil, além da Maternida-
de Peregrino Filho. Na sexta-
feira, 20, José Maria de Fran-
ça vai a Sousa e Cajazeiras.
Em todas as visitas ele estará
acompanhado do coordena-
dor geral de sua Assessoria
Técnica, Estanislau Barbosa
de Lucena, e do gerente de
Atenção à Saúde, Valdemir
Campos Rodrigues.

UEPB assina
contrato para
acesso grátis a
portal do MEC

Será assinado nesta quinta-fei-
ra, 19 de março, em Brasília, um
contrato que incluirá a Universi-
dade Estadual da Paraíba entre
as instituições cadastradas para
o acesso gratuito e irrestrito ao
Portal de Periódicos da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior do Mi-
nistério da Educação, Capes, se-
gundo informou o presidente da
Capes, Jorge Almeida Guimarães,
à reitora Marlene Alves. No co-
municado, ele observou que a
conquista deve-se única e exclu-
sivamente ao esforço da UEPB
para consolidar a pós-graduação.

Nos últimos dois anos a UEPB
aprovou sete cursos de mestra-
do. Para este ano, até o dia 26 de
março, a Universidade pretende
submeter à Capes quatro novas
propostas, dos cursos stricto sen-
su de Ecologia e Conservação; Ci-
ências Agrárias, este com coope-
ração da Embrapa; Farmácia e
Comunicação Regional.

Os cursos devem ser avaliados
em junho de 2009 e no mês de ju-
lho sai o resultado dos aprova-
dos. Até o início de 2010 deverá
ter início o processo seletivo para
os interessados em ingressar nas
primeiras turmas desses cursos.

PORTAL
Professores, pesquisadores,

alunos e funcionários de mais de
190 instituições de ensino supe-
rior e de pesquisa em todo o país
têm acesso imediato à produção
científica mundial atualizada
através deste serviço oferecido
pela Capes. São instituições fede-
rais de ensino superior, institui-
ções de pesquisa com pós-gradua-
ção, instituições públicas de ensi-
no superior estaduais e munici-
pais com pós-graduação avalia-
das pela Capes.

E ainda, instituições privadas
de ensino superior com pelo me-
nos um doutorado com avalia-
ção trienal ou superior pela Ca-
pes e outras instituições que
aderiram ao portal na catego-
ria "pagantes", com acesso res-
trito às coleções contratadas.
Para se ter uma ideia um usuá-
rio que não esteja incluído nes-
sas categorias mencionadas aci-
ma tem acesso a pouco mais de
5% do conteúdo deste portal,
que é considerado a maior base
de dados latino-americana em
conhecimentos científicos.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Cagepa e Prefeitura em ação pelo meio ambiente
O presidente da Cagepa, Edí-

sio Souto, e o secretário de Meio
Ambiente de João Pessoa (Se-
man), Simão Almeida, firma-
ram, na manhã desta quarta-
feira (18), na Sede Administra-
tiva da Companhia, um Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC) com o objetivo de esta-
belecer uma parceria para que

os dois órgãos atuem conjun-
tamente na resolução de even-
tuais problemas causados pela
emissão de esgotos in natura
nos rios da Capital.

Edísio Souto explicou que a
iniciativa trará inúmeros bene-
fícios para a cidade de João Pes-
soa. Já o secretário Simão Al-
meida disse que a parceria en-

tre Estado e Prefeitura vai pos-
sibilitar a preservação do meio
ambiente. "Agora, estando a
Cagepa sob nova direção, temos
certeza que tudo passará a fluir
melhor", observou.

A diretora de Controle Ambi-
ental da Seman, Ana Lúcia, re-
velou que se encontram em fase
de elaboração outros projetos e

Termo de Ajustamento de Conduta

ações que a secretaria pretende
desenvolver em parceria com a
Cagepa. "Temos total consciên-
cia da importância que a Cage-
pa exerce em relação à qualida-
de de vida da população parai-
bana. E preservar o meio ambi-
ente significa proporcionar mais
qualidade de vida para o nosso
povo", destacou.

Rede vai operar de forma integrada com o Samu, o Corpo de Bombeiros e todos os segmentos envolvidos com o atendimento emergencial
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