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Companhia Estadual de Habitação Popular divulga resultado de concurso público P.4mais

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

Projeto de lei que cria o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado da Paraíba está sendo
encaminhado à Assembleia Legislativa para ser apreciado e votado pelos deputados estaduais P.5

Conselho fortalece diálogo
entre Estado e sociedade

"Projeto da UFCG prevê
arborização de Patos
Destacando-se como uma das
cidades mais quentes do Estado,
município sertanejo terá também
projeto de paisagismo. P.3

"Polícia Civil define data
da prova de concurso
Instituição oferece 1.162 vagas,
sendo 909 para nível superior e 253
para nível médio. Salários variam de
R$ 1.231,20 a R$ 4.822,54. P.6

"Engenho Corredor
será recuperado
Uma “força tarefa” envolvendo o
Iphaep, a Prefeitura de Pilar e
proprietários vai revitalizar berço
da infância de Zé Lins P.16/17

Dia Mundial da Água"

Data favorece reflexão sobre
importância do uso racional P.8 e 9
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Duas das profissões mais vi-
sadas pelo grande público em
sede de responsabilidade civil ou
criminal são as do médico e do
advogado. Daquele não cuidare-
mos aqui, mas, sim, do advoga-
do, essa nobre função com es-
teio constitucional e essencial à
função jurisdicional do Estado. A
classe dos advogados começou
a se organizar de verdade em
1994, com a promulgação do Estatuto da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, lei ordinária que regula a atividade do
advogado,  seus direitos e obrigações,  sua responsabili-
dade ética,  civil  e  disciplinar.

Mas agora, segundo a grande imprensa, reclama-se
de que há excesso de advogados. Segundo as publica-
ções, "o Brasil é o terceiro país do mundo com maior
número de advogados: um para cada 322 pessoas. Exis-
te um advogado para cada 322 brasileiros". Foi o que
revelou levantamento do Conselho Federal da OAB, di-
vulgado em 2008, que mostra que, para uma população
de 183,9 milhões de brasileiros,  existem  571.360 profis-
sionais de Advocacia.

Serão muitos os advogados ou ainda se constituem
em um número limitado, dada a extensão territorial do
Brasil, os inúmeros problemas jurídicos e econômicos
enfrentados por seus cidadãos? A pesquisa também apon-
tou que o Brasil ocupa a terceira colocação na lista de
países com o maior número de profissionais do mundo,
perdendo apenas para os Estados Unidos  e a Índia, que
tem população cinco vezes maior que a nacional.

O Distrito Federal tem o  mais alto índice de advoga-
dos em relação à população: um a cada 140 moradores
advoga. Nada de exagero! Isso pode ser explicado em
razão de Brasília ser sede de todos os tribunais superio-
res. O Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar, com a pro-
porção de um advogado para 154 pessoas. São Paulo
vem logo em seguida no ranking, com um profissional da
área a cada 203 habitantes. Já o Maranhão tem a menor
média: há no Estado apenas um advogado para cada
1.337 maranhenses.

Segundo dados da própria seccional paraibana, exis-
tem no nosso Estado 7.736 advogados militantes, incluí-
dos aí os estagiários. São muitos? Depende do ponto de
vista de quem analisa a questão.

Dados recentes também revelam o percentual de par-
ticipação das mulheres na advocacia, números obtidos
com o recadastramento dos profissionais na OAB e de-
monstram que elas são maioria em algumas subseções
da Ordem. Fato também corriqueiro, dada a grande par-
ticipação das mulheres no mercado de trabalho, nas sa-
las de aulas das faculdades e conseguindo os primeiros
lugares nos concursos públicos realizados.

Particularmente, entendo que nunca é demais o nú-
mero de profissionais em qualquer categoria. Se há mui-
tos médicos, ótimo, a saúde está em festa! Se há excesso
de dentistas, o sorriso será escancarado! Se há número
excessivo de padres e pastores, as portas do céu se abri-
rão com mais frequência! E se há advogados em cada
esquina, tanto melhor, porque os bons sobreviverão, os
estudiosos ganharão as causas e o Direito e a Justiça
estarão mais presentes na salvaguarda da Constituição,
dos direitos e garantias fundamentais e do patrimônio
físico, patrimonial e moral dos cidadãos brasileiros.

Advogados demais?
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Diálogo e desenvolvimento
participação da sociedade civil or-

ganizada nas discussões voltadas

para a adoção de ações públicas di-

recionadas para o desenvolvimento social e

econômico do Estado é uma necessidade que

deve ser atendida por todo e qualquer adminis-

trador público. E é exatamente esse o objetivo

do Conselho de Desenvolvimento Econômico

e Social do Estado da Paraíba (CDES/PB) que

está sendo criado e que funcionará como um

canal direto de diálogo entre a população e a

administração pública.

O Conselho será formado por representan-

tes de vários setores da sociedade, com os quais

o governo pretende dividir a tarefa de recons-

truir a Paraíba e criar para o Estado um projeto

de desenvolvimento autossustentável e social-

mente justo. A sua instituição marca um novo

momento na política econômica e social da

Paraíba e reflete a filosofia do governo, que

quer trabalhar com a união de todos.

Atuando no assessoramento ao governo na

formulação de políticas e diretrizes públicas e

de projetos e programas de desenvolvimento

que venham a complementar as ações adminis-

trativas do Estado, o CDES/PB tem o papel pri-

A mordial de articulação entre governo e socie-

dade, sempre na perspectiva da colaboração

mútua, decisões compartilhadas e no diálogo

social que qualifique e viabilize projetos de de-

senvolvimento de longo, médio e curto prazos.

Para dar suporte à iniciativa, o Fundo de

Desenvolvimento Econômico e Social da

Paraíba - FDES/PB, criado também no âm-

bito do projeto, aparece como instrumento

de apoio financeiro ao desenvolvimento

econômico e social do Estado, sendo geri-

do sob a orientação e o controle do próprio

Conselho.

O Fundo terá por finalidade a captação e a

aplicação de recursos financeiros no apoio

e financiamento de programas, projetos e

atividades de caráter prioritário que visem

à melhoria da qualidade de vida da socieda-

de, em especial das camadas mais necessi-

tadas.

O projeto de lei está sendo encaminhado à aná-

lise, votação e aprovação pela Assembleia Le-

gislativa. Depois de aprovado e sancionado pelo

governador, vai se tornar realidade como um ins-

trumento capaz de fortalecer o diálogo entre o

Estado e a sociedade.

Governo vai vacinar
contra a febre aftosa
O Governo do Estado está ultimando os
preparativos para a primeira etapa da
campanha de vacinação contra a febre
aftosa, que será realizada durante todo o
mês de abril. A meta é vacinar um milhão
de cabeças de bovinos, que inclui, ainda,
os bubalinos (búfalos), a fim de ter uma
cobertura segura e, assim, evitar o foco da
doença no Estado.  O objetivo é possibilitar
a conquista do selo de Zona Livre de Febre
Aftosa, com o qual a Paraíba poderá
exportar sua produção de carne bovina.

Procon faz pesquisa sobre
Ovos de Páscoa na Capital
Antes de cair em tentação de uma das
mais desejadas guloseimas destas
semanas que antecedem na Páscoa, o
ovo de chocolate, o consumidor deve
comparar os valores praticados no
mercado, já que a diferença encontrada
em pesquisa realizada pelo Procon de
João Pessoa apontou uma variação de
até 122,4% nos preços. A pesquisa

completa de preços está disponibilizada
no site (www.joaopessoa.pb.gov.br), no
link Procon, em Pesquisas de Preços.

Barraqueiros do Mercado
Central serão removidos

De acordo com o
secretário de
Desenvolvimento
Urbano da
Prefeitura de João

Pessoa, Ivan Burity, as 24 barracas que
ainda restam ao longo do calçadão do
Mercado Central, na Av. Pedro II, serão
removidas dentro de 60 dias, prazo que
resta para conclusão das obras de
construção da Praça da Alimentação que
terá 38 boxes instalados. Estão sendo
investidos na Praça da Alimentação e
fachada o montante de R$ 1,3 milhão.

Neto Franca comanda as
ceasas do Nordeste
O presidente da Empresa Paraibana de
Abastecimento e Serviços Agrícolas,
Neto Franca, foi eleito na manhã de

quarta-feira (18), na sede da Conab em
Brasília, diretor Norte-Nordeste da
Associação Brasileira das Centrais de
Abastecimento (Abracen), entidade que
congrega 23 Ceasas do Brasil e outras
que a ela são filiadas. Em 2007, as
filiadas a entidade movimentaram cerca
de 15,5 milhões de toneladas de
hortifruti, registrando um movimento
financeiro da ordem de R$ 17 bilhões.

Ação Social em
Mangabeira
Uma ação conjunta acontece neste
sábado no bairro de Mangabeira VII. Na
oportunidade serão realizados atendimentos
gratuitos à população das 09h00 às
17h00. Na oportunidade serão realizados
exames oftalmológicos, odontológicos,
glaucoma, glicemia, etc. O evento é uma
parceria das igrejas evangélicas do bairro
de Mangabeira VII, com o apoio da
Secretaria de Saúde Municipal,
Funjope, Policlína Mangabeira, etc.
O pastor Cláudio Brito é um dos
coordenadores do evento.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

O Distrito Federal
tem o  mais alto
índice de
advogados em
relação à
população

...
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RIO – Piancó é cidade ilustre e não é de graça. Foi lá que a
Coluna Prestes travou o único grande combate no Nordes-
te, morrendo, entre outros, o padre Aristides, comandante
da resistência. O batalhão da Coluna  estava sob o comando
de um tenente baixinho e valente: Cordeiro de Farias.

João Pereira Gomes, promotor, começou carreira em
Piancó. Na feira, passava o coronel Chico Nitão: 2 revol-
veres na cintura e uma cartucheira na barriga. O promo-
tor chamou o cabo:

- Sou cabo, vá desarmar aquele indivíduo.
O cabo arregalou os olhos:
- Senhor doutor promotor, desarmar logo o coronel

Chico Nitão?
- E eu quero saber quem é o coronel Chico Nitão? Vá

desarmar, é a lei.

Senado Feudal

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

JARBAS
O senador Jarbas Vasconcelos não precisava ser tão vidente,

quando disse que o senador José Sarney ia querer fazer do Se-
nado “um grande Maranhão”. Não deixa de ser injustiça com o
Maranhão. Podia ser Amapá.

Não passou um mês para o Senado Feudal de Sarney aparecer:
 - “Seguranças do Senado protegendo propriedades de Sarney

no Maranhão, o que já seria esquisito, mas fica pior porque o
domicílio eleitoral dele é outro, o Amapá. E passagens da cota
parlamentar desviadas para amigos de Roseana passarem fins
de semana em Brasília... O senador Tião Viana que emprestou o
celular do Senado para a filha usar em viagem ao México. Uma
economia e tanto para a família. Quem paga a conta é você”

Será que a Eliane Cantanhe exagerou? A “Folha” conta pior.

ROSEANA
1. – “Senado paga viagem para amigos de Roseana – O paga-

mento de passagens aéreas para amigos e assessores da sena-
dora Roseana,  líder do governo no Congresso, causou discus-
são. A senadora comprou os bilhetes com a cota que recebe
para se deslocar de Brasília ao Maranhão”.

2. – “E hospedou parte do grupo na residência oficial da pre-
sidência do Senado. A assessoria de Roseana disse que seis pes-
soas estiveram em Brasília a convite da senadora para discutir
a política maranhense”.

 CHICO NITÃO
Essa história, que Piancó conhece e o saudoso José Américo

de Almeida contava, tem 80 anos. É de antes da Revolução de
30. Um tempo muito antigo, de poderes muito atrabiliários.
E o Brasil era um pais feudal.

Hoje, mudou. O Brasil há muitos anos deixou de ser um
pais feudal para ser um país legal. Tem uma Constituição
jovem e moderna. Tem instituições discutidas e aprovadas
por uma imensa maioria eleita pela Nação. Não há mais
coronel Chico Nitão decidindo o que quer e o que não quer, o
que pode e o que não pode. O tempo dos Chico Nitão passou.

O Senado precisa decidir se é um Senado Federal ou Sena-
do Feudal.

PIANCÓ
O cabo foi buscar o delegado, tenente Sobreira, que se espantou:
- Doutor promotor, o senhor mandou desarmar o coronel

Chico Nitão?
- Mandei, tenente. Não me interessa quem seja. É a lei.
- Doutor promotor, o coronel é gente famosa, herói da região,

combateu vários grupos cangaceiros, Lampião, Antônio Silvi-
no, até com a Coluna Prestes ele brigou. Ele tem esse privilégio
de andar armado.

- E eu com isso? É a lei. Vou cumprir a lei.
- Doutor promotor, alguns anos atrás apareceu por aqui um

promotor igualzinho ao senhor, jovem e homem da lei. Man-
dou desarmar o coronel Chico Nitão e o coronel respondeu: -
Diga ao doutor promotor que as minhas armas só saem da
cintura debaixo de festejo. E o promotor morreu.

- Bem, tenente, sendo assim, suspenda a operação, que vou à
Capital  conversar com o governador.

João Pereira Gomes, promotor e homem da lei, foi à Capital e
nunca mais voltou a Piancó para desarmar o coronel Chico Nitão.

UFCG elabora projeto
para arborizar Patos
� Um estudo sobre quais espécies de árvores podem ser adaptadas à temperatura e ao

meio ambiente da cidade já está sendo viabilizado por uma equipe de especialistas

Acidade de Patos, no Ser-
tão paraibano, conheci-
da por ter um dos cli-

mas mais quentes do Estado,
vai ser beneficiada com um
projeto de arborização desen-
volvido por professores do cur-
so de Engenharia Florestal, da
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG). Um estu-
do sobre quais espécies de ár-
vores podem ser adaptadas à
temperatura e ao meio ambien-
te local já está sendo viabiliza-
do por uma equipe de especia-
listas do Centro de Saúde e Tec-
nologia Rural (CSTR).

A iniciativa partiu da Prefei-
tura Municipal, que convidou
a direção do centro  para dis-
cutir a viabilidade de um pro-
jeto deste porte. A reunião  com
os pesquisadores da UFCG e
dos gestores do município
aconteceu na semana passada
e os primeiros levantamentos
começaram a ser feitos pelos
professores, com base na clima-
tologia da cidade.

O coordenador de Extensão
da Unidade Acadêmica de En-
genharia Florestal, Antônio
Lucineudo, disse que será feito

um diagnóstico das áreas mais
críticas e definidas quais ações
serão desenvolvidas a partir
dos resultados obtidos.

Além do plano de arboriza-
ção, os pesquisadores também
estão elaborando um projeto
de paisagismo. A ideia  é trans-
formar Patos, que tem  cerca
de 100 mil habitantes,  numa
cidade com um clima melhor e
mais benéfico à saúde  da po-
pulação e alterar o aspecto
ambiental em determinadas
áreas na ‘Morada do Sol’. Nos
últimos anos, o município tem
registrado altos níveis de tem-
peratura, com uma média

anual de 33º, porém, a sensa-
ção térmica nas pessoas é mui-
to maior que a captada pelos
termômetros.

Um dos motivos, segundo os
pesquisadores, é a ausência de
árvores, especialmente, nas vias
centrais da cidade, onde o asfal-
to e os gases poluentes emitidos
pelos carros aumentam as on-
das de calor. Os próprios termô-
metros instalados nos locais
mais movimentados do centro
registram temperaturas acima
das afirmadas pelo Laboratório
de Meteorologia da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas do
Estado da Paraíba (Aesa).

A onda de calor vem provo-
cando já há alguns anos, em
Patos, problemas de saúde nos
moradores, principalmente crian-
ças e idosos. Entre os casos costu-
meiramente registrados nos
hospitais: desidratação e doen-
ças diarréicas. Na exposição ao
calor ambiental excessivo, o
organismo pode desenvolver
um aumento da irritabilidade,
fraqueza, depressão, ansiedade
e incapacidade de concentra-
ção.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O plantio de mudas de árvores faz parte do projeto para a cidade, que tem um dos climas mais quentes da PB

#
Além do plano de
arborização para o
município, os
pesquisadores também
estão elaborando um
projeto de paisagismo

  BRANCO LUCENA
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Governo do Estado publicou no
Dário Oficial desta sexta-feira
(20) o resultado final das provas

objetivas do concurso público para pro-
vimento de cargos pelo regime celetista
para categorias de níveis superior, médio
e fundamental, da Companhia Estadual
de Habitação Popular (Cehap). De acordo
com o edital, o resultado final está na se-
guinte ordem: nível, cargo, número de ins-
crição, nome do candidato em ordem de
classificação, nota e classificação final no
concurso. A lista dos aprovados está nas
páginas 9, 10 e 11 do D.O.

O concurso público da Cehap foi rea-
lizado pelo Governo do Estado no dia 15
de fevereiro. Foram oferecidas 124 va-
gas. O órgão responsável pelo concurso
é o Centro de Seleção e Promoção de
Eventos da Universidade de Brasília
(Cespe/UnB). As provas foram aplicadas

Cehap divulga resultado de concurso
� Diário Oficial do Estado, edição da última sexta-feira, traz resultado final das provas objetivas e a lista dos aprovados está nas páginas 9, 10 e 11

O

Auditor fiscal
assume a
Secretaria da
Receita Estadual

�O auditor fiscal Anísio Carvalho
é o novo secretário de Estado da Re-
ceita. O anúncio foi feito pelo gover-
nador José Maranhão, que elogiou
seu mais novo auxiliar, a quem clas-
sificou como honesto, íntegro e eco-
nomista conceituado, ressaltando
que, com essas qualidades, certa-
mente vai contribuir para a reto-
mada do desenvolvimento da Pa-
raíba.

Anísio Carvalho revelou que sua
principal meta à frente da Secreta-
ria da Receita, dentro desse contex-
to de crise que se avizinha, será evi-
tar perdas na arrecadação fiscal,
realizando, para isso, uma série de
fiscalizações especiais e monitora-
mento dos principais contribuintes.

O novo secretário da Receita es-
tadual adiantou que fará uma revi-
são dos regimes especiais de paga-
mentos de impostos concedidos
pelo governo anterior, a fim de ve-
rificar se algum deles está provo-
cando queda na arrecadação fiscal.

Anísio Carvalho é formado em
Economia e Jornalismo e possui cur-
sos de pós-graduação em Audito-
ria Fiscal e Contábil e mestrado em
Economia. Atualmente, está cur-
sando Direito na Universidade Fe-
deral da Paraíba.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

PBTur inicia vistoria de patrimônio pelo hotel Bruxaxá

�A PBTur (Empresa Paraibana de Turismo)
deu início nesta semana a uma etapa de vis-
toria em todo o seu patrimônio. Na última
quinta-feira (19) o presidente Rodrigo Freire
esteve no Hotel Bruxaxá, em Areia, acom-
panhado do diretor adjunto, Alberto Car-
los, e da coordenadora de Patrimônio, So-
corro Camelo. O relatório será encaminha-
do ao secretário de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, Edivaldo Nóbrega, e em
seguida ao governador do Estado.

Na visita ao Bruxaxá, Rodrigo Freire e a
equipe puderam constatar que o equipa-
mento está completamente abandonado,
com uma série de problemas estruturais e
de materiais. Segundo o presidente da
PBTur, haverá a necessidade de uma re-

forma completa nas instalações hidráuli-
cas e elétricas, além da troca dos equipa-
mentos da cozinha industrial e lavande-
ria. No interior do prédio, os apartamen-
tos apresentam portas, vidros e sanitá-
rios danificados. O hotel está com o forne-
cimento de água e energia cortados.

Na opinião de Rodrigo Freire, a situa-
ção encontrada no hotel de Areia demons-
tra um longo processo de evidente desca-
so com o patrimônio público. Ele ficou in-
dignado com o que identificou e lamentou
que tenham deixado o equipamento che-
gar ao estágio em que se encontra.

O Hotel Bruxaxá integra uma lista de
nove equipamentos hoteleiros pertencen-
tes à PBTur. O hotel foi retomado pela em-

na cidade de João Pessoa.
O concurso terá validade de dois

anos, podendo se estender por mais
dois, dependendo da necessidade da
Companhia. Foram aplicados exames
de habilidades e conhecimentos, sen-
do que para os cargos de nível médio e

superior foram 20 questões de conhe-
cimentos básicos e 30 de conhecimen-
tos específicos, enquanto os cargos de
nível fundamental tiveram 50 ques-
tões. O concurso ofereceu 124 vagas,
para os cargos de administrador (2),
advogado (7), analista de sistemas (2),
arquiteto (5), bibliotecário (1), conta-
dor (5), engenheiro com formação em
Engenharia Civil (8), engenheiro com
formação em Engenharia Elétrica (2),
técnico social com formação em Servi-
ço Social (9), técnico social com forma-
ção em Psicologia (4), técnico social com
formação em Pedagogia (2), assistente
administrativo (15), assistente técnico
em estradas (2), assistente técnico em
edificações (11), assistente técnico em
saneamento (7), desenhista (3), digita-
dor (2), programador (3), projetista (1),
topógrafo (2), auxiliar de serviços ad-

#
Os candidatos podem conferir
ainda o resultado no portal do
Governo do Estado:
www.paraiba.pb.gov.br - ou no
site do Cespe/UNB:
www.cespe.unb.br/concursos

ministrativos (10), auxiliar de serviços
gerais (16) e motorista (5).

O regime de contrato será celetista para
categorias de nível superior, nível médio
e de nível fundamental, no âmbito da
Companhia Estadual de Habitação Po-
pular (Cehap). Os candidatos inscritos no
concurso podem conferir o resultado fi-
nal no portal do Governo do Estado
www.paraiba.pb.gov.br ou no site do Ces-
pe/Unb www.cespe.unb.br/concursos.

Ainda no Diário Oficial, a comissão or-
ganizadora do concurso informa que as
justificativas de alteração dos gabaritos
oficiais preliminares das provas objeti-
vas, em razão das interposições de re-
cursos feitas pelos candidatos, estarão
disponíveis para consulta a partir do dia
24 de março de 2009, no endereço eletrô-
nico www.cespe.unb.br/concursos/
cehap_pb2008.

presa através de uma ação judicial em
maio do ano passado. Até então, o hotel,
que tem 34 apartamentos, está fechado ao
público e passou apenas por alguns tra-
balhos de limpeza externa e de capinagem.

TURISMO
O fechamento do Hotel Bruxaxá tam-

bém provocou a perda de receita e de em-
pregos na região do Brejo paraibano. Sem
a opção de hospedagem, o processo de de-
senvolvimento do turismo no Brejo ficou
comprometido e, na opinião do presiden-
te da PBTur, é de extrema necessidade uma
ação emergencial para colocar o hotel no-
vamente à disposição do público.

A equipe da PBTur constatou no Hotel Bruxaxá, em Areia, uma série de problemas estruturais, além de materiais e equipamentos abandonados

  FOTOS: WALTER RAFAEL
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A imagem do vinho
Joel Falconi
PRESIDENTE DO CLUBE DOS AMIGOS DO VINHO

As articulações que culminaram com
a criação do Instituto Brasileiro do Vi-
nho iniciaram na década de 80. As en-
tidades da cadeia produtiva e o gover-
no do Rio Grande do Sul instituem em
1993 o Programa de Reestruturação e
Desenvolvimento do Setor Vitiviníco-
la - o Provitis, e em 1995 a Assembleia
Legislativa do Estado instala uma ins-
tância especial de trabalho, seguindo-
se a criação da Câmara Setorial da Uva
e do Vinho, até que em 1997 assina-se a
ata de fundação do Ibravin instalado
em 10 de janeiro de 1998.

Atualmente o Instituto goza, junto
com o Ministério da Agricultura, da
condição de instância representativa
da vitivinicultura nacional e também
perante à Organização Internacional
do Vinho, transformado em verdadei-
ra marca de integração da vitivinicul-
tura brasileira, presente de forma mais

expressiva em sete unidades federati-
vas, tendo o Rio Grande do Sul como
seu maior polo produtor, onde a Serra
Gaúcha (seis municípios) responde por
mais de 80% do volume total da produ-
ção vinícola nacional.

Associação sem fins lucrativos, o Ibra-
vin é o foro onde dialogam, em busca do
desenvolvimento harmônico da cadeia
produtiva, viticultores e vinicultores, co-
operativas e Governo do Estado, com par-
ticipação das diversas entidades de ensi-
no e pesquisa, além de associações de pro-
fissionais ligados ao setor. Seu Conselho
Deliberativo é composto por representan-
tes da Associação Brasileira de Enologia
(ABE), Assembleia Gaúcha de Viticulto-
res (Agavi), Comissão Interestadual da
Uva, Federação das Cooperativas (Feco-
vinho), União Brasileira de Viticultura
(Uvibra) e o governo do Rio Grande do
Sul, com estrutura e sede em Bento Gon-
çalves, na Alameda Fenavinho, 481.

A missão funcional do Ibravin é pro-
mover de forma participativa a vitivini-

cultura brasileira, com a fixação de obje-
tivos, estabelecimento de estratégias e
execução de ações visando seu fortaleci-
mento, tornando-a competitiva e susten-
tável, buscando o comprometimento dos
partícipes da cadeia produtiva, entre si e
com os diversos níveis do governo, na
execução da política vitivinícola desen-
volvendo projetos de capacitação, elabo-
ração de cadastro vitivinícolas, estudos
de mercado, zoneamentos, pesquisas ci-
entíficas, assessoramento jurídico para
organização da legislação do setor e as-
sessoria técnica em legislação interna-
cional e comércio exterior.

 Seus principais projetos incluem o
Wines From Brasil em conjunto com a
APEX-Brasil, que objetiva capacitar e
adequar processos e produtos para o
desenvolvimento, através de participa-
ção em feiras e eventos internacionais e
a realização do Projeto Imagem do Vi-
nho Brasileiro e o Projeto Comprador que
em parceria com o Sebrae, promove o
contato direto entre produtores e com-
pradores em ambiente próprio dentro da
Fenavinho, onde o Clube do Vinho-PB e a
Coluna Via Vinho deste jornal, se fize-
ram representar por deferência especial
do presidente, Carlos Paviani que nos

proporcionou um programa de vi-
sitas aos vinhedos e adegas de oito
das principais vinícolas da Serra,
bem ciceroneados  pelos funcionári-
os Diego Bertolini e Iassanã Santos
extremamente profissionais e dedi-
cados, verdadeiros “Anjos da Guar-
da” que juntamente com a fidalguia
de todos os anfitriões, nos fizeram
sentir como se estivéssemos em casa,
na nossa “aldeia”.

Nem tudo se resumiu a provas, pa-
lestras e visitas profissionais. Assisti-
mos o espetáculo cênico ao ar livre
“Opera Popular do Vinho” com cená-
rios diferentes, portentosos e magní-
ficos em cada um dos seus três atos,
com música belíssima ao som de um
coral onde destacava-se a voz de um
tenor (verdadeiro Pavaroti) acompa-
nhado de seis violinos. Não podería-
mos esquecer o reencontro com velhos
amigos da Serra, o convívio com os
formadores de opiniões e as refeições
promovidas pela Aurora, Valduga,
Salton, Dal-Pizzol e do Ibravin no Ge-
remia, além do Happy Hour na Cava
de Amadeu, onde imperou a intera-
ção, o congraçamento e a fraternida-
de sendo o vinho o principal ator.

governador José Maranhão as-
sinou, nesta sexta-feira (20), pro-
jeto de lei que cria o Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado da Paraíba – CDES/PB e o Fundo
de Desenvolvimento Econômico e Social
da Paraíba - FDES/PB. “Este Conselho
abre a possibilidade de um diálogo e de
uma maior proximidade do Governo
com a sociedade”, revelou.

A solenidade aconteceu às 17 horas,
no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cul-
tural, com a participação de secretários
do Governo do Estado e autoridades de
diversos segmentos da sociedade civil
paraibana, que vão integrar o referido
conselho. O projeto será encaminhado à
Assembleia Legislativa e objetiva, prin-
cipalmente, viabilizar o desenvolvimen-
to sustentável e econômico do Estado e
ampliar, de forma inédita, a interlocu-
ção entre o Governo e a sociedade.

Em seu pronunciamento, após a assi-
natura do projeto de lei, o governador
afirmou que a sociedade está sendo con-
vidada a ter uma participação maior no
Governo, que busca as formas democrá-
ticas de interagir com a população. Na
entrevista à imprensa, ele afirmou que a
finalidade do Conselho é ampliar as con-

O

sultas junto à sociedade, para colher in-
formações, fundamentos, ideias para o
plano de Governo. “O Conselho, como o
próprio nome sugere, é um órgão que vai
apresentar opiniões sobre projetos já
existentes ou a necessidade de implemen-
tação de novos projetos”, enfatizou.

O Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social do Estado da Paraíba terá

como membros os reitores da UFPB,
UEPB, UFCG, Unipê, além de represen-
tantes do Cefet, o presidente do Tribunal
de Contas do Estado, o procurador geral
do Estado, o presidente do Poder Judiciá-
rio, o presidente da OAB, a procuradora
geral de Justiça, o presidente da Fiep, re-
presentante de Central Sindical e o presi-
dente da Federação do Comércio da Pa-
raíba. Também foram convidadas como
instituições observadoras o Banco do
Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econô-
mica Federal, Embrapa, representativi-
dade do Ministério do Desenvolvimento
Agrário na Paraíba, Ibama e Sebrae.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
O Fundo de Desenvolvimento Econô-

mico e Social da Paraíba - FDES/PB, cria-
do também no âmbito do projeto, passa
a ser instituído como instrumento de
apoio financeiro ao desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado, sendo gerido
sob a orientação e o controle do próprio
Conselho. O Fundo tem por finalidade a
captação e aplicação de recursos finan-
ceiros no apoio e financiamento de pro-
gramas, projetos e atividades, de caráter
prioritário, de interesse do desenvolvi-
mento econômico e social do Estado.

Projeto que cria CDES/PB foi assinado
pelo governador José Maranhão

Paraíba ganha Conselho
de Desenvolvimento
� O novo órgão abre a possibilidade de diálogo e de uma maior proximidade do Governo com a sociedade

Encontro de
Turismo acontece
segunda-feira
em João Pessoa

�O Governo do Estado através da Se-
cretaria de Turismo e Desenvolvimento
Econômico - SETDE realiza na próxima
segunda feira, 23, o II Encontro de Turis-
mo da Região Litoral. O evento acontece
na sala Rosa do Sebrae-PB, das 8h30 às
12h30, e tem o objetivo e discutir e apoiar
a criação da Instância de Governança da
Região Turística do Litoral.

O evento, que é destinado a gestores pú-
blicos, empresários, técnicos, representan-
tes de organizações civis dos municípios
de João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Luce-
na, Rio Tinto, Marcação, Baía da Traição,
Mataraca, Conde e Pitimbu, atende as di-
retrizes do Programa de Regionalização
do Ministério do Turismo, implementado
na Paraíba através da Secretaria de Esta-
do do Turismo e Desenvolvimento Econô-
mico. A finalidade é criar e estruturar a
instância de governança para o desenvol-
vimento do turismo da região.

De acordo com a programação, a aber-
tura será às 8h30 e contará com a pre-
sença do secretário de Estado do Turis-
mo e do Desenvolvimento Econômico,
Edivaldo Dantas da Nóbrega. Em segui-
da, o secretário Executivo do Turismo,
Romeu Lemos, e Patrícia Paixão, consul-
tora do Ministério do Turismo, condu-
zirão o evento.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA
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Polícia Civil define data de prova
�Concurso será aplicado no próximo dia 29. Estão sendo oferecidas 1.162 vagas, sendo 909 para nível superior e 253 para o médio

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo da Paraíba re-
alizará no próximo dia
29, um domingo, em

João Pessoa e Campina Grande,
a aplicação da prova objetiva e
da prova discursiva do concur-
so público para a Secretaria da
Segurança e Defesa Social. Estão
sendo oferecidas 1.162 vagas,
sendo 909 para nível superior e
253 para nível médio. Os salári-
os variam de R$ 1.231,20 (moto-
rista) a R$ 4.822,54 (delegado de
polícia). As provas para o nível
superior terão duração de 5 ho-
ras e vão ser aplicadas a partir
das 8 horas.

Já as provas para os cargos de
nível médio terão  a mesma dura-
ção de 5 horas e ocorrerão a partir
das 15 horas do dia 29. Os locais e
horários das provas objetivas es-
tão publicados no Diário Oficial,
edição, de quinta-feira (19), e no
portal de notícias do Governo do
Estado www.paraiba.pb.gov.br,
além do site www.cespe.unb.br.
O concurso é elaborado pelo Cen-
tro de Seleção e de Promoção de
Eventos Universidade de Brasília
(Cespe/UnB).

De acordo com o edital pu-
blicado no Diário Oficial do Es-
tado, as provas serão realiza-
das em cinquenta e sete ende-
reços. Na Capital os candida-
tos farão as provas no Liceu
Paraibano, Sesquicentenário,
Olivina Olívia, Instituto de
Educação da Paraíba, Escola

O

  MARCOS RUSSO

Estadual Professor Luiz Gon-
zaga Burity, Escola Estadual
Professora Maria Geny, Unipê,
e Colégio GEO. Em Campina
Grande o concurso será reali-
zado nas escolas estaduais Ar-
gemiro Figueiredo, Monte Car-
melo, Raul Córdula, Elpídio de
Almeida, e Anésio Leão.

O concurso público, no âm-

bito da Secretaria de Estado da
Segurança e Defesa Social do
Estado da Paraíba, oferece va-
gas para o nível superior nos
cargos Efetivos de Delegado de
Polícia, Perito Oficial Criminal,
Perito Oficial Médico-Legal, Pe-
rito Oficial Odonto-Legal e Pe-
rito Oficial Químico Legal
Agente de Investigação e Escri-

vão de Policia com 909 vagas e
nível médio para os cargos Efe-
tivos de Papiloscopista, Técni-
co em Perícia, Necrotomista e
Motorista Policial com 253, to-
talizando 1.162 vagas.

Cargo e vagas nível superi-
or: Delegado de Polícia - 33 va-
gas, Perito Oficial Criminal - 35
vagas, Perito Oficial Químico

Legal - 16 vagas, Perito Oficial
Médico-Legal - 26 vagas, Peri-
to Oficial Odonto-Legal - 16
vagas, Agente de Investigação
- 569 vagas, Escrivão de Polícia
- 214 vagas. Nível Médio: Papi-
loscopista - 5 vagas, Técnico em
Perícia - 24 vagas, Necrotomis-
ta - 24 vagas, Motorista Polici-
al - 200 vagas

Remuneração Nível Superior:
Delegado de Polícia - R$ 4.822,54
- Perito Oficial Criminal - R$
3.839,64 - Perito Oficial Químico
Legal - R$ 3.839,64 - Perito Ofi-
cial Médico-Legal - R$ 3.839,64
- Perito Oficial Odonto-Legal -
R$ 3.839,64 - Agente de Investi-
gação - R$ 1.585.86 - Escrivão de
Polícia - R$ 1.585.86. Nível Mé-
dio: Papiloscopista - R$ 1.355.75
- Técnico em Perícia - R$ 1.355.75
- Necrotomista - R$ 1.355.75 -
Motorista Policial - R$ 1.231,20.

O Cespe/UnB comunica que
será eliminado do concurso o
candidato que, durante a reali-
zação das provas, for surpre-
endido portando aparelhos ele-
trônicos, tais como bip, telefo-
ne ceular, walkman, agenda ele-
trônica, notebook, gravador,
receptor, máquina de calcular,
máquina fotográfica, controle
de alarme de carro, etc, bem
como relógio de qualquer espé-
cie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, etc.
e, ainda, lápis, lapiseira/grafi-
te, e/ou borracha. O candidato
deve chegar ao local das pro-
vas com antecedência.

Escola Estadual Olivina Olivia, no Centro de João Pessoa, será um dos locais onde vão ser aplicadas as provas

Ideme defende Plano Diretor
para desenvolvimento do Cariri

#
Sem a elaboração do
Plano Diretor os
governos estaduais e
federais não poderiam
investir na reestruturação
das cidades

�O superintendente do Insti-
tuto de Desenvolvimento Mu-
nicipal e Estadual da Paraíba
(Ideme), Achilles Leal, abriu
sexta-feira (20), às 10 horas, no
Parque de Exposição de Tape-
roá, o Encontro de Prefeitos e
Prefeitas do Cariri.

No evento, que foi promo-
vido pela União Brasileira de
Municípios (Ubam), Achiles
proferiu palestra sobre a ne-
cessidade urgente de os pre-
feitos elaborarem, junto com
suas equipes técnicas, o Plano

Diretor que, segundo ele, é de-
finido pelo Estatuto das Cida-
des (Lei 10.257/2001) como o
instrumento básico para ori-
entar a política de desenvol-
vimento e ordenamento da
expansão urbana dos muni-
cípios.

Ele foi enfático ao dizer que
sem a elaboração do Plano Di-
retor os governos estaduais e
federais não poderiam inter-
vir na reestruturação da cida-
de.

"Os municípios paraibanos
precisam do Plano Diretor,
pois é ele quem estabelece as

diretrizes de ocupação da ci-
dade.

A partir dele podemos iden-
tificar e analisar as caracterís-
ticas físicas, as atividades pre-
dominantes e as vocações das
cidades, os problemas e as po-
tencialidades", explicou Achi-
les Leal.

Achiles disse que o Plano Di-
retor é uma lei municipal que
deve ser elaborada pelas pre-
feituras com a participação
das Câmaras Municipais e da
sociedade civil, que visa esta-
belecer e organizar o cresci-
mento, o funcionamento, o
planejamento territorial da
cidade as prioridades de in-
vestimentos, com o objetivo
de orientar as ações do poder
público visando compatibili-

zar os interesses coletivos e
garantir de forma mais justa
os benefícios da urbanização,
garantir os princípios da re-
forma urbana, direito à cida-
de e à cidadania, gestão demo-
crática da cidade.

Também, no encontro, a
Ubam vai expor para os pre-
feitos e secretários municipais
o projeto de implantação da
Zona Franca do Semiárido
Nordestino, a ZFS, a qual já
possui emenda à reforma tri-
butária para viabilizar a sua
criação, solicitada pela entida-
de ao deputado Wilson Santi-
ago, que faz parte da Comis-
são Técnica da ZFS, formada
por parlamentares de todo o
Nordeste.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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Paula Francinete
SUCURSAL DE SOUSA

H o s p i t a l R e g i o n a l
"Deputado Manoel
Gonçalves de

Abrantes",  da cidade de
Sousa, será contemplado
com investimentos do Go-
verno do Estado e passará a
oferecer à população da re-
gião polarizada pelo muni-
cípio um atendimento médi-
co-hospitalar de qualidade.
A garantia foi dada ontem
pelo secretário da Saúde,
José Maria de França. Ele ins-
pecionou as instalações da
unidade hospitalar e detec-
tou inúmeros problemas em
diversas áreas, desde a es-
trutura física até a deficiên-
cia no atendimento em vir-
tude de possuir um quadro
de pessoal reduzido.

A inspeção do secretário
foi parte integrante da série
de visitas que ele está fazen-
do por todo o Estado com in-
tuito de traçar o diagnósti-
co da saúde, e também para
criar e implantar uma rede
estadual de emergência na
Paraíba. No Hospital Regi-
onal, ele esteve acompanha-
do do diretor do hospital,
médico Francisco Queiroga

Hospital de Sousa será recuperado
� Em visita de inspeção realizada ontem, o secretário da Saúde, José Maria de França, constatou inúmeras deficiências na unidade hospitalar

Gadelha, do deputado esta-
dual Leonardo Gadelha e do
ex-vice-prefeito André Ga-
delha. Ali ele verificou a ne-
cessidade da adoção de me-
didas emergenciais de re-
composição de equipamen-
tos e de toda a estrutura téc-
nica, além da recuperação
do quadro profissional, ini-
ciativas que vão refletir na
melhoria do atendimento ao
número muito alto de usuá-
rios atendidos na unidade
hospitalar.

Em entrevista à imprensa,
o secretário lamentou as
condições atuais, e falou da
importância da parceria do
Governo do Estado com a
Prefeitura Municipal, já que,
por ser gestão plena, o mu-
nicípio de Sousa tem obri-
gação de repassar os valo-
res provindos do Ministério
da Saúde, garantindo o to-
tal funcionamento dos ser-
viços, inclusive das cirurgi-
as eletivas, medicamentos,
médicos plantonistas e da

volta do centro de imagem.
"É difícil, é. Dá trabalho, dá.
Mas com boa vontade, com-
promisso e responsabilida-
de o Hospital Regional vol-
tará a prestar assistência
digna aos que precisam",
afirmou.

Na sequência de visitas, o
secretário José Maria de
França visitou também a ci-
dade de Cajazeiras, mais
precisamente o Hospital Re-
gional, que será, juntamen-
te com os hospitais das ou-

tras cidades-polo, uma uni-
dade estratégica para cria-
ção da rede de emergência
da Paraíba. A rede terá ad-
ministração única e vai ope-
rar de forma integrada com
o Samu, o Corpo de Bombei-
ros e todos os segmentos
envolvidos com atendimen-
to emergencial.

Uma central de regulação
também será instalada, e a
intenção do Governo do Es-
tado é atender primeiro a
quem corre risco de morte.

José Maria de França, acompanhado do diretor do hospital, Francisco Gadelha, disse que a unidade de saúde voltará a prestar assistência digna aos pacientes

População de Cajazeiras vai ganhar um hospital-escola
Atendimento referencial

Os hospitais regionais de
Patos, Sousa e Cajazeiras re-
ceberão um conjunto de in-
vestimentos do Governo do
Estado e serão transformados
em estruturas de excelência
na área de urgência e emer-
gência. A iniciativa é parte
integrante do projeto de re-
construção do sistema de
saúde da Paraíba que prevê a
recuperação de 30 hospitais
e a criação da Rede Estadual
de Emergência formada por
João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos Sousa e Cajazeiras.

Segundo o secretário da
Saúde, José Maria de França,
o Hospital Regional de Caja-
zeiras será transformado em
hospital-escola e, além da
prestação da assistência à po-
pulação usuária do SUS,
prestará também serviço

#
Além de assistência
à população, o hospital
prestará também
serviço para a formação
de profissionais
oriundos da Faculdade
de Medicina da UFCG

O

para a formação de profissi-
onais oriundos da Faculdade
de Medicina da Universida-
de Federal de Campina Gran-
de (UFCG). “É um sonho aca-
lentado que agora vai se tor-
nar realidade. Vamos dotar
esse hospital de estrutura ne-
cessária para o bom atendi-
mento à população”, disse o
secretário de Saúde, quando
de sua passagem pelo muni-
cípio.

Ele garantiu a conclusão
das obras de reforma e am-
pliação nos hospitais de Pa-
tos e Sousa, com destaque
para a Maternidade Peregri-
no Filho, cujas obras foram
totalmente abandonadas
pela gestão anterior. “Nosso
compromisso é melhorar a
assistência junto à popula-
ção, e a maternidade deveria

estar servindo de referência
para a região, o que não acon-
tece atualmente. Por isso es-
taremos realizando um in-
vestimento importante para
dotá-la de melhores condi-
ções, resgatando a condição

de unidade polo na assistên-
cia à gestante”, ressaltou.

Após realizar visita de ins-
peção nos hospitais da Capi-
tal, o secretário aproveitou
para fazer a mesma coisa com
as unidades e hospitais admi-
nistrados pela Secretaria de
Estado da Saúde (SES) pelo in-
terior do Estado. Na compa-
nhia de técnicos da SES, o ges-
tor estadual da Saúde visitou
Campina Grande, Patos, Sou-
sa e Cajazeiras, considerados
polos referência na assistên-
cia médico-hospitalar.

A reestruturação da rede
hospitalar da Paraíba segui-
rá a tendência voltada para a
atenção às urgências e emer-
gências, atendendo a política
nacional estabelecida por
portaria ministerial. O enfo-
que será levado em conside-

ração ao Plano Diretor de Re-
gionalização, transformando
os hospitais regionais de
Campina Grande, Patos, Sou-
sa e Cajazeiras em unidades
de referência estadual em ur-
gência e emergência, interli-
gando toda a rede estadual
com uma central de regula-
ção estadual e os demaiscom-
ponentesintegrantes da nova
política de saúde adotada
pelo Governo do Estado.

A construção da nova pac-
tuação dos recursos e dos ser-
viços do Sistema Único de
Saúde (SUS), com vistas à
adoção um novo modelo a
partir de agora, e a implan-
tação da Central Estadual de
Regulação devem também se
apresentar como duas das
muitas novidades.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

  FOTOS: JOÃO FÁBIO
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Água,Água,Água,Água,Água,
elemento essencial à vida

ão há vida sem água. Esta afir-
mação dá a real dimensão da
importância da água para o

nosso planeta e, de uma maneira es-
pecial, para o corpo humano, uma vez
que previne doenças, reduz infecções,
facilita a digestão, combate o inchaço
do corpo, etc. Ou seja, ela é vital no
funcionamento dos organismos vivos.
E mais: sem água, muitas indústrias
não poderiam funcionar e não pode-
ríamos usar nossos automóveis, en-
tre outros. Diante da sua importância
na vida do planeta e do homem em
especial, o Dia Mundial da Água - que
transcorre neste dia 22 de março -
deve servir para reflexão tanto no que
concerne à qualidade como no seu uso
de forma racional. Como forma de
conscientizar a população, durante
toda a semana a Cagepa distribuiu
material educativo com os usuários
que se dirigiram aos seus escritórios.

A água também é importante para

� Neste dia 22 de março
é comemorado o Dia
Mundial da Água, que já
é alvo de campanhas feitas
por autoridades do mundo
inteiro, alertando para seu
uso racional. 29 países
já enfrentam problemas
com a falta d´água

Cleane Costa e
Nathielle Ferreira
REPÓRTERES

N

o corpo humano porque mantém a
temperatura normal, lubrifica e
amortece as articulações, protege o
cordão espinhal e outros tecidos sen-
síveis e livra dos resíduos através da

urina, transpiração e movimentos do
intestino.

Por isso, autoridades do mundo in-
teiro se preocupam com a sua utiliza-
ção racional, tendo em vista que a

maior parte da água existente no pla-
neta se encontra nos mares e oceanos
- portanto, salgada -, que cobrem dois
terços de sua superfície. Estudos com-
provam que 97,5% da água na Terra é
salgada; 2,49% é doce, porém, está nas
geleiras (nos pólos) e nos aqüíferos. Os
outros 0,007% da água doce estão nos
rios (0,006%) e na atmosfera (0,001%).

É com base nesses dados que as au-
toridades alertam sobre a importân-
cia da preservação da água e apon-
tam que 29 países já enfrentam pro-
blemas com a falta d'água. Uma pro-
jeção feita pelos cientistas indica que
no ano de 2025, dois de três habitan-
tes do planeta serão afetados de algu-
ma forma pela escassez.

E a preocupação não é para menos.
Segundo o subgerente de Qualidade
da Cagepa, João Bosco Rodrigues Ra-
malho, uma pesquisa da Unesco con-
firma que a água é mais essencial que
a comida, uma vez que, deixando de
beber água, uma pessoa tem apenas
três dias de vida, pois em 72 horas
perde 13 litros de água do corpo e
morre. Já na falta de alimento, uma
pessoa pode resistir até 40 dias.

Especialistas recomendam
que se beba pelo menos
dois litros de água por dia

No ano de 2025, dois de três habitantes do planeta serão afetados pela escassez de água

  FOTOS: DIVULGAÇÃO
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RACIONAMENTO!
22222No material, a Cagepa ensina como economizar água:
Economize 10 litros

� Deixe a torneira fechada e lave frutas e legumes numa vasilha com água e vinagre

� Deixe a torneira fechada ao fazer barba ou enquanto escova os dentes

� Deixe o chuveiro fechado na hora de se ensaboar

Economize 20 litros

� Não deixe a torneira da pia aberta. Ensaboe primeiro toda a louça, e só então

enxágue tudo de uma vez.

� Não lave a calçada com a mangueira

Atenção ao vaso sanitário

� O vaso sanitário é responsável por até 50% do consumo da água de uma casa. Use a
descarga só quando necessário e não jogue no vaso objetos que possam ser postos no lixo.

Lavagem do carro

� Lavagem de carro com a mangueira resulta em um gasto de até 360 litros de água. O
certo é usar balde e flanela ou estopa.

Vazamentos

É bom observar se existem vazamentos no vaso sanitário, no hidrômetro, na caixa d'água.

A ONG Ecoar: Sociedade Ecológica
de Santa Rita, estará neste
domingo, Dia das Águas, fazendo
uma caminhada às margens do
Rio Tibiri, manancial responsável
pela produção do abastecimento
d'água potável do município,
atendendo a aproximadamente
80% da população. O Rio Tibiri
vem ao longo das últimas três
décadas sofrendo um violento
processo de degradação como
desmatamentos, queimadas,
assoreamento, poluição por
lançamento de águas residuárias
e resíduos sólidos, retirada de
grandes volumes de águas sem
o devido controle do órgão
estadual de gerenciamento de
resíduos, entre tantos outros.
O que chama a atenção é a
continuidade dessas ações
degradadoras, que se não
sofrer proibição e fiscalização
dos órgãos ambientais, o velho
Tibiri poderá ir à exaustão,
prejudicando o abastecimento da
cidade e comprometendo todos
os seres que dependem do seu
ecossistema. A ONG Ecoar vai
produzir um documentário com o
objetivo de expor a importância
socioeconômica ambiental do
Tibiri, como também a sua bela
vegetação ciliar que o protege
(Mata Atlântica), as ações
ameaçadoras à sua existência,
além de propostas para
recuperar o manancial. O vídeo-
documentário terá por objetivo
desenvolver ações de preservação
e recuperação junto à comunidade
ribeirinha e usuários das
águas do Tibiri.

Especialistas destacamEspecialistas destacamEspecialistas destacamEspecialistas destacamEspecialistas destacam
que a quantidade de água que se
deve beber depende da constitui-
ção física, do nível de atividade e
da umidade do ar. O corpo huma-
no perde uma quantidade signifi-
cativa de água através da respi-
ração, transpiração e urina. Por
isso, recomendam que se beba
pelo menos 2 litros de água por
dia. Isto faz com que todo o orga-
nismo fique mais equilibrado e re-
sistente.

Outra preocupação apontada
por Maria Hilda Lucena, do Nú-
cleo de Fatores Não Biológicos da
Secretaria de Estado da Saúde, é o
fato de 1,2 bilhão de pessoas (35%
da população mundial) não con-
tar com abastecimento de água
potável e 1,8 bilhão de pessoas
(43% da população mundial) não
contar com serviços adequados de
saneamento básico. E ainda: 10
milhões morrem todos os anos no
planeta por doenças intestinais
transmitidas pela água.

João Bosco destaca ainda que, se-
gundo a Organização Mundial de
Saúde - OMS, cerca de 80% de to-
das as doenças que se alastram nos
países em desenvolvimento são
provenientes da água de má quali-
dade. As doenças mais comuns de
transmissão hídrica são: febre ti-
fóide e paratifóides, disenterias ba-
cilar e amebiana, cólera, diarreia,
hepatite infecciosa, giardiose e etc.

Por isso, ele alerta sobre a ne-
cessidade de um tratamento ade-
quado e de um controle efetivo da
qualidade da água distribuída a
população por parte das empre-
sas de saneamento e uma fiscali-
zação vigilante  dos órgãos de saú-
de dos estados e municípios. Para
o subgerente de Qualidade da Ca-
gepa, a decisão mais importante
em um projeto de abastecimento
de água é a que se refere ao  ma-
nancial a ser adotado. "A sua sele-
ção deve se apoiar em estudos am-
plos, que não se restrinjam exclu-
sivamente aos aspectos econômi-
co-financeiros. A qualidade da
água, as tendências futuras rela-
tivas à sua preservação e as con-
dições de segurança devem, tam-
bém, ser pesadas", adverte.

Ele comentou que a Cagepa rea-
liza um trabalho contínuo de tra-
tamento da água que é distribuída
à população da Paraíba, adiantan-
do que o processo de tratamento
da água envolve aeração, coagula-
ção, floculação, decantação, filtra-
ção, correção de PH e desinfecção.

A Secretaria de Estado da Saú-
de, por sua vez, promove  e acom-
panha a vigilância da qualidade
da água em sua área de compe-
tência, em articulação com o nível
municipal e os responsáveis pelo
controle de qualidade da água nos
termos da legislação que regula-
menta o SUS;  entre outras ações.

Os principais açudes da Paraíba es-
tão com mais de 80% da capacidade
de água. A Agência Executiva de Ges-
tão das Água (Aesa) monitora 123
açudes. Os oito de maiores volumes
já apresentam índices satisfatórios.
São eles: Acauã (Argemiro de Figuei-
redo), Capoeira, Coremas - Mãe
D'água, Engenheiro Ávidos, Epitácio
Pessoa, Gramame/ Mamuaba, Lagoa
do Arroz e São Gonçalo.

Acauã, por exemplo, tem capacida-
de para 253 mil litros de água e está
abastecido com quase 198 mil litros.
Coremas/ Mãe d'Água  é o maior re-

servatório do Estado. Tem condições
de receber até 1. 358 bilhão de litros. E,
atualmente, se encontra com 1.210 bi-
lhão. O mesmo ocorre com o Açude
Engenheiro Ávidos, localizado em Ca-
jazeiras. Ele pode comportar até 255
mil litros de água e já está com 133 mil.

O açude Epitácio Pessoa, instalado
em Boqueirão, tem capacidade para
pouco de 411 mil litros. Já recebeu 360
mil. O reservatório Gramame/ Mum-
baba, que fica no Conde (PB), está qua-
se sangrando. Ele tem condições de ar-
mazenar quase 57 mil litros. E já rece-
beu mais de 56 mil.

Açudes principais da Paraíba já se
encontram com 80% da capacidade

ONG promove
caminhada pela
salvação do Rio
Tibiri, em Santa Rita

A água potável não está presente nos lares de 1,2 bilhão de pessoas, número que equivale a 35% da população mundial

EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/09

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sedi-
ada na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas
do dia 06 de abril de 2009, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:
Locação de nove veículos tipos utilitário e passeio. Recursos: FUNDEB, Transferências da
Saúde e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mamanguape - PB, 20 de março de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO - Presidente da CPL

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

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.

Poder Judiciário
Justiça Federal de PrimeirA iNSTÂNCIA

Seção Judiciária da Paraíba
FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª Vara – Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, CEP 58.031-220

EDITAL DE CITAÇÃO Nº. EDT. 0002.000009-2/2009/2/SC
PRAZO: 30 (trinta) dias

AÇÃO ODINÁRIA Nº. 2008.82.00.005211-2                    CLASSE: 29

AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

RÉU(S): WE CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA

CITAÇÃO DE WE CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO  COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, ora em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Responder(em), no prazo de 15 (quinze) dias, a ação pro
posta acima mencionada.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo
réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art.
285, segunda parte, do Código de Processo Civil).

PUBLICAÇÃO: O presente Edital será publicado no prazo máximo de
15 (quinze)  dias, 01 (uma) vez no órgão oficial e 02
(duas) vezes em jornal local, bem como afixado no
átrio do Foro desta Seção Judiciária, cientificados os
interessados de que a sede deste Juízo fica situada no
Fórum Juiz Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira
de Carvalho, 480, Conj. Pedro Gondim, nesta Capital.

EXPEDI este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2.ª Vara,
Eu, __________, Wamberto Rodrigues da Silva, Técni-
co Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu_________, Ri-
cardo Correia de Miranda Henriques, o Conferi.

João Pessoa, 02 de março de 2009.

ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU
Juiz Federal

     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.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  238,25
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017176
Responsavel.: CAMPANA COM E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  935,18
Cedente.....: AMAZONAS PRODUTOS
PARA CALCADOS LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016558
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHA-
GAS SILVA
CPF/CNPJ....: 060681754-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  165,62
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA
AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 015739
Responsavel.: HERLA POLLIANA PALHA-
NO PINTO
CPF/CNPJ....: 811845061-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.836,00
Cedente.....: CPL - CONSTRUTORA PI-
RAMIDE LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017125
Responsavel.: J.F. CALCADOS LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 007434328/0002-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  210,00
Cedente.....: CALCADOS DEMILER LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013751
Responsavel.: J.F. CALCADOS LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 007434328/0002-46

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  160,00
Cedente.....: CALCADOS DEMILER LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013731
Responsavel.: MARCELLO DE ARAUJO
MOURA
CPF/CNPJ....: 930638144-15
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  289,13
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017315
Responsavel.: MARCO AURELIO DE
AZEVEDO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 008703319/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  602,62
Cedente.....: ONDUNORTE CAIXA E PA-
PEL DA PARAIBA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016657
Responsavel.: RISOCLEIA ALVES DE
SOUSA
CPF/CNPJ....: 768648204-91
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$  485,20
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017325
Responsavel.: SEBASTIAO DE ARAUJO
PEREIRA
CPF/CNPJ....: 450892724-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  612,05
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUS-
TRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016550

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,  21/03/2000
------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

AVISO DE ADIAMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/2009
REGISTRO CGE Nº 11108

Objeto: CONCLUSÃO DE ETAPA DO HOSPITAL DE TAPEROÁ/PB. A Comis-
são Permanente de Licitação informa aos interessados que, por razões de ordem técnico-
administrativas, fica a data de recebimento e abertura da presente licitação suspensa até
ulterior deliberação. Fones: (083) 3218-5275/3218-5282. E-mail:
CPLsuplan@suplan.pb.gov.br.

João Pessoa, 19 de março de 2009.
Advª. Gilka Spinelly F. da Costa

Presidenta da C.P.L.

Responsavel.: CARLOS AUGUSTO TEIXEI-
RA DA COSTA
CPF/CNPJ: 250454168-63
Titulo.: INDIC DUPLICATAR$81,39
Cedente: J M ALIMENTOS LTDA
Apresentante: J M ALIMENTOS LTDA
Protocolo: 2009 - 016136
Responsavel.: CARLOS AUGUSTO TEIXEI-
RA DA COSTA
CPF/CNPJ: 250454168-63
Titulo.: INDIC DUPLICATAR$91,05
Cedente: J M ALIMENTOS LTDA
Apresentante: J M ALIMENTOS LTDA
Protocolo: 2009 - 016137
Responsavel.: CARLOS AUGUSTO TEIXEI-
RA DA COSTA
CPF/CNPJ: 250454168-63
Titulo.: INDIC DUPLICATAR$224,27
Cedente: J M ALIMENTOS LTDA
Apresentante: J M ALIMENTOS LTDA
Protocolo: 2009 - 016138
Responsavel.: CLEIDE LUCIA FERREIRA DE
MELO
CPF/CNPJ: 705964334-68
Titulo.: DUP VEN MER INDR$50,00
Cedente: CONDOMINIO PONTA NEGRA FLAT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 016003
Responsavel.: DISOLVELUCIA JERONIMO DA
COSTA
CPF/CNPJ: 005626490/0001-50
Titulo.: DUP VEN MER INDR$395,03
Cedente: BORTOLLOTI INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 017909
Responsavel.: DNN DISTR NORTE NORDES-
TE LTDA
CPF/CNPJ: 007835303/0001-73
Titulo.: DUP VEN MER INDR$1.625,52
Cedente: MARITUCS ALIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 017337
Responsavel.: DNN DISTR NORTE NORDES-
TE LTDA
CPF/CNPJ: 007835303/0001-73
Titulo.: DUP VEN MER INDR$1.662,14
Cedente: MARITUCS ALIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 017338
Responsavel.: FABIA LUCIA DE SOUZA MEN-
DES
CPF/CNPJ: 273715798-60
Titulo.: DUP VEN MER INDR$33,50
Cedente: BUTTERFLY BY DIANA COMERCIO
DE ARTI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 014971
Responsavel.: JOSEMAR CLEMENTINO
CPF/CNPJ: 024121378/0001-01

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

Titulo.: DUP VEN MER INDR$336,32
Cedente: ROBERT BOSCH LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 017692
Responsavel.: LOJAS PRIMAVERA
CPF/CNPJ: 008843666/0003-85
Titulo.: DUP VEN MER INDR$579,29
Cedente: J F DE SOUSA ACESSORIOS PARA
VEICUL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 016898
Responsavel.: LUCIANA G LIMA
CPF/CNPJ: 029018444-48
Titulo.: LETRA DE CAMBIOR$257,32
Cedente: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 017062
Responsavel.: MBS PIZZARIA LTDA (FORNO
DE PIZZA)
CPF/CNPJ: 009634646/0001-03
Titulo.: INDIC DUPLICATAR$240,00
Cedente: PUBLIPLACAS PUBLICIDADE EM
PLACAS L
Apresentante: PUBLIPLACAS PUBLICIDADE
EM PLACAS L
Protocolo: 2009 - 014722
Responsavel.: MARCILIO ANTONIOOLIVEIRA
MAR
CPF/CNPJ: 408918364-20
Titulo.: DUP VEN MER INDR$185,00
Cedente: MAGNO NASCIMENTO CIA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 011776
Responsavel.: MARIA ELIZABETE PAIVA
LIMA
CPF/CNPJ: 450547974-91
Titulo.: CHEQUE R$700,00
Cedente: R M COMERCIO DE MADEIRAS
LTDA
Apresentante: R M COMERCIO DE MADEIRAS
LTDA
Protocolo: 2009 - 013682
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SANTANA
CPF/CNPJ: 862633744-20
Titulo.: DUP VEN MER INDR$174,12
Cedente: NEW POST COMERCIO DE ARTI-
GOS E PAPE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 016179
Responsavel.: VALMIRA MARIA DO NASCI-
MENTO SILVA
CPF/CNPJ: 005875439/0001-81
Titulo.: DUP VEN MER INDR$1.070,86
Cedente: IVANILDA F F BEZERRA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2009 - 017948

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito as razoes
que tem,neste1o. Oficio de Protesto a rua
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta data,
sob pena de serem os referidos titulos PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,21/03/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE

BRITO
 - Titular -

“N O TA O F I C I A L

A Corregedoria Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições e cumprindo o seu
papel de assegurar a correta aplicação dos princípios e normas, adverte que já se exauriu
o prazo previsto no art. 78, da Res.22718/08 (30 dias após o pleito) para retirada da propa-
ganda eleitoral, relativa às últimas eleições, fixando o prazo de 10 (dez) dias para que os
candidatos promovam a sua remoção, pena de responsabilidade.

Corregedoria Regional Eleitoral da Paraíba”

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS – CNPJ/CPF N°  01.615.653/0001-48
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 448/2009 em João Pessoa, 18 de março de 2009 – Prazo:
730 dias, para a atividade de: Açude (Lages), no Sítio Lajes – Zona
Rural, Município: Poço Dantas – UF:PB. Processo: 2009-001376/TEC/LI-0104.

ANA CLAUDIA FONSECA DA SILVA ROLIM – CNPJ/CPF N° 518.806.104-00 torna públi-
co que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação n° 441/2009 em João Pessoa, 18 de março de 2009 – Prazo: 730 dias, para a
atividade de: Galpão para depósito de móveis de madeira, na Quadra 04 – Lote 15 – Lot. N.S.
da Conceição, Município: Cabedelo- UF:PB. Processo: 2009-000656/TEC/LO-0140.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Abril
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição par-
celada de gás de cozinha GLP - botijão de 13kg recarga e tambores de água de 20 litros recarga
-. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3291-2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 19 de Março de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Abril
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos
serviços de transportes diversos e equipes do PSF deste município. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/
2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (083) 3291-2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 19 de Março de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Abril
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição par-
celada de gás de cozinha GLP - botijão de 13kg recarga e tambores de água de 20 litros recarga
-. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3291-2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 19 de Março de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Abril
de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos
serviços de transportes diversos e equipes do PSF deste município. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/
2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (083) 3291-2221.Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 19 de Março de 2009
MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial



BID libera verba de US$ 1 bi
�Recursos terão igual contrapartida do BNDES e vão servir para o fortalecimento dos empreendimentos que estão espalhados por todo o Brasil

io de Janeiro - O Banco
Interamericano de De-
senvolvimento (BID),

firmou um contrato de finan-
ciamento com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), para
apoiar o fortalecimento das
micro, pequenas e médias em-
presas (MPEs) no Brasil.

Os recursos no valor de US$
1 bilhão terão igual contrapar-
tida da instituição brasiliera e
correspondem à terceira par-
cela do Convênio de Linha de
Crédito Condicional (Cclip),
lançado em 2004 pelo BID e es-
tabelece a concessão de US$ 3
bilhões ao BNDES em três eta-
pas para projetos de investi-
mentos de MPEs as micro, pe-
quenas e médias empresas.

O presidente do BNDES, Lu-
ciano Coutinho, ressaltou a im-
portância do crédito do BID no
momento de crise internacio-
nal, em que a escassez de crédi-
to tem “afetado de maneira
mais aguda” as micro e peque-
nas empresas.

O representante do BID no
país, José Luis Lupo, informou
que a parceria com o BNDES
começou em 1997, e desde en-
tão já foram celebradas seis
operações no valor de US$ 5,5
bilhões com recursos da insti-
tuição. A contrapartida do
banco brasileiro elevou esse
montante para US$ 9,8 bilhões
aplicados em programas de
crédito multissetorial para esse
segmento da economia.

“O objetivo é melhorar a
competitividade das micro, pe-
quenas e médias empresas, aju-
dar na expansão e moderniza-
ção produtiva”, disse Lupo.

Coutinho anunciou que o
BNDES iniciará em abril ne-
gociações com o BID visando
um segundo programa com
as mesmas características e
objetivo. Ele prometeu se em-
penhar para conseguir ante-
cipar, pelo menos, uma parte
dos novos recursos para
2009, “até para assegurar
uma taxa de crescimento sa-
tisfatório para o Brasil e a
América Latina”.

O presidente do BNDES lem-
brou que o empréstimo do BID
não é a única fonte de recursos
da instituição para as MPEs.

R

EDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

Pequenas empresas
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Governo usará margem do PPI
para manter superávit primário
�Apesar de se comprometer
em manter a meta de superá-
vit primário do setor público
em 3,8% do Produto Interno
Bruto (PIB) neste ano, o gover-
no pode usar a margem de gas-
tos do Projeto Piloto de Inves-
timentos (PPI) para manter o
nível de investimentos, disse
o ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo.

A mudança, na prática, pode
reduzir o superávit primário
- economia de recursos para o
pagamento dos juros da dívi-
da pública – em 2009. Isso por-
que o país cumprirá um supe-
rávit de 3,3% do PIB e acres-
centar 0,5% do PIB referente a
investimentos para atingir a
meta original estipulada.

Criado em 2005, o PPI é um
mecanismo que permite ao go-
verno abater do cálculo do su-

perávit primário investimen-
tos prioritários em infra-es-
trutura e saneamento. O dis-
positivo, porém, nunca havia
sido usado.

Segundo Paulo Bernardo, o
governo não tinha recorrido ao
abatimento do PPI, porque o
crescimento econômico sem-
pre impulsionava a arrecada-
ção federal, com receitas aci-
ma do previsto. “Embora esti-
vesse prevista na lei e nos de-
cretos de programação orça-
mentária, as receitas vinham

sendo sempre superiores ao
previsto, o que não é mais o
cenário atual”, disse.

Com o abatimento do PPI, o
governo, na prática, terá até
0,5% do PIB (equivalentes a R$
15,5 bilhões) para investir sem
precisar usar os recursos do
Fundo Soberano, poupança
também de 0,5% do PIB feita
no ano passado para estimu-
lar a economia em momentos
de crise.

“O PPI é um programa pilo-
to de investimento que, a

exemplo do que aconteceu nos
últimos quatro anos, permite
a flexibilidade de executando,
abatermos a meta de superá-
vit. É isso que vamos fazer nes-
te ano”, afirmou.

No texto do Orçamento Ge-
ral da União, aprovado pelo
Congresso no fim do ano pas-
sado, a meta de superávit pri-
mário do Governo Central (Te-
souro Nacional, Previdência
Social e Banco Central) estava
estimado em R$ 67,8 bilhões.
Com o PPI, esse valor cairia
para R$ 52,3 bilhões.

Após a reprogramação do
Orçamento, a meta de resulta-
do primário caiu para R$ 66,4
bilhões – R$ 50,9 bilhões caso
o mecanismo de abatimento
fosse usado. Para alcançar o
esforço de quase R$ 51 bilhões,
o governo cortará R$ 21,6 bi-
lhões e fará superávit primá-
rio de R$ 29,3 bilhões, R$ 22,9
bilhões a menos que os R$ 52,3
bilhões inicialmente estipula-
dos.

“O PPI é um programa piloto de
investimento que permite a flexibilidade”

Paulo Bernardo
MINISTRO DO PLANEJAMENTO

“

As micro, pequenas e médias empresas recebem o crédito no momento de crise internacional, em que a sua escassez tem “afetado de maneira mais aguda”

ARQUIVO
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“Paraíba, terra amada”

Neste domingo, enfim, a
torcida do Coritiba verá o meia-
atacante Marcelinho Paraíba, pela
primeira vez, com a camisa
alviverde. A estreia do jogador,
contra o Nacional, de alguma
forma, traz à lembrança do

"Marcelinho faz
a sua estreia

   no Coritiba

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Times buscam reabilitação
Marcos Lima
REPÓRTER

ousa, Internacional, Es-
porte e Botafogo, que per-
deram na abertura do se-

gundo turno do Campeonato
Paraibano de Futebol Profissi-
onal da primeira divisão pro-
metem recuperação na segun-
da rodada do certame, que
ocorrerá neste domingo (22). As
equipes e quatro outras (Cam-
pinense, Nacional, Treze e Quei-
madense) estarão mais uma
vez em ação, na busca por três
pontos para continuarem vi-
vos na competição.

Em João Pessoa, o jogo será
dos desesperados. Internacio-
nal x Botafogo se enfrentam às
16h, com arbitragem de Miguel
Félix. Kilden Tadeu e Adriana
Basílio serão os assistentes. O
Internacional foi goleado de 5x1
para o Campinense, enquanto
o Botafogo envergonhou sua
torcida ao perder de 1x0 para o
Nacional de Patos, em pleno
estádio Almeidão, na Capital,
na estreia do treinador Maurí-
cio Simões.

Sousa x Nacional fazem o
clássico sertanejo. Campeão do
primeiro, o "dinossauro", con-
forme tem dito seu presidente
Aldeone Abrantes, está enca-
rando os jogos deste returno
mas como "treinamentos". O
time vem de derrota para o Tre-
ze (2x1). Já o Nacional de Patos,
derrotou o rival e chegar aos
seis pontos é a meta do treina-
dor Marcos Nascimento. A equi-
pe venceu o Botafogo, por 1x0,
na estreia do segundo turno e
afundou ainda mais o time da
Maravilha do Contorno. Seve-
rino Lemos será o árbitro do
jogo, tendo como auxiliares
Márcio Freire e Kléber Camelo.

Ambos com três pontos nes-
ta fase inicial do segundo tur-
no, Campinense x Queimaden-
se brigam pela liderança da
competição. Um dos times fi-
cará pelo meio do caminho. O

Campinense derrotou o Inter-
nacional (5x1), enquanto a Quei-
madense venceu o Esporte
(3x2). Os times se enfrentam ás
16h no estádio Amigão, com
arbitragem de José Renato. Gri-
selildo de Souza e Oberto Silva
serão os auxiliares. O técnico do
Campinense, Ferdinando Tei-
xeira deverá iniciar o jogo com
a mesma formação da partida
contra o Inter/JP, na última
quarta-feira.

Por fim, Esporte e Treze tam-
bém prometem um excelente
espetáculo. Os times querem a
reabilitação neste estadual. O
time patoense perdeu dentro de
casa na estreia do returno para
a Queimadense, enquanto o
Galo, ainda não tirou o "peso das
costas" por ter perdido o primei-
ro turno para o Sousa. A equipe
campinense venceu na estreia do
returno e não quer mais perder
pontos nesta competição. Rober-
to Lima será o árbitro da parti-
da, auxiliado por José Carlos Sil-
va e Nilton Atanásio.

� Problemas extra-campo e
provavelmente assédio  a joga-
dores minutos antes da parti-
da foram as justificativas en-
contradas pelo técnico Maurí-
cio Simões para explicar a der-
rota de 1x0 do Botafogo para o
Nacional de Patos, na última
quinta-feira, no estádio Almei-
dão, em João Pessoa, na estreia
do segundo turno do Campeo-
nato Paraibano de Futebol Pro-
fissional da Primeira Divisão.

 “Fiquei muito chateado
quando soube disto, logo após
a preleção que fiz com o elenco,
momentos antes da partida, no
Hotel Caiçara. Não procuro jo-
gador, eles que me procuram.
Quem não quiser ficar no bolo,
a porta da rua é serventia da
casa”, desabafou o treinador
logo após o apito final do árbi-
tro Antônio Carlos Rocha, sa-

cramentando a vitória do “ca-
nário do Sertão”.

Maurício Simões não revelou
nomes das pessoas que “pro-
vavelmente” estariam traba-
lhando contrário ao sucesso do
Botafogo, resumindo-se ape-
nas em dizer que “é pessoa éti-
ca e que mais uma vez conver-
saria com o grupo”.

Indagado se a falha contra o
Nacional não teria sido o esque-
ma tático 3-5-2 adotado por ele

� Botafogo, Internacional, Esporte e Sousa partem em direção à primeira vitória no returno para entrar na briga pelo
título do segundo turno do certame estadual. Rodada deste domingo prevê a realização de mais quatro partidas

Simões vê complô contra seu trabalho

Sexta-feira (20), no campo da Oceânia, os jogadores do Botafogo voltaram a trabalhar já pensando no jogo de domingo contra o Internacional

nesta partida, Simões foi enfá-
tico ao afirmar que “o esquema
foi treinado e estava dando cer-
to. Estou convicto que este é o
melhor esquema para o Bota-
fogo, tanto é que pretendo re-
petí-lo no próximo jogo”. O trei-
nador fez questão de ressaltar
ainda o apoio moral e financei-
ro que a diretoria vem dando
ao elenco e a comissão técnica.

O torcedor que compareceu
ao estádio Almeidão saiu irri-
tado e vaiando muito o time.
Por duas vezes consecutivas,
no decorrer do jogo, torcedores
invadiram o gramado para
protestar contra o time, sendo
contidos pela Polícia Militar.
Um torcedor chegou ainda a ser
preso, enquanto outro se diri-
giu ao técnico Maurício Simões
abraçando-o.

Simões ficou chateado com o
comportamento dos jogadores
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Pretinha fora das
disputas por 30 dias
� Uma canelite tira a corredora paraibana das competições. Pedro Almeida, seu

treinador, diz que a atleta está em pleno repouso e volta a treinar em abril

torcedor outras experiências do
clube com jogadores consagrados,
algumas felizes, outras, nem tanto.
Podem-se citar, entre outros
contratados ilustres, o goleiro
Manga e o meia uruguaio Pedro
Rocha, em 1978; Dario Maravilha,
em 1983; o atacante Evair, em 2001,
e o colombiano Aristizábal, em
2004. Paraíba também já passou
dos 30 anos e tem passagens por
grandes clubes brasileiros.

A operadora de cartões de crédito
Hipercard ratificou sua aposta no
futebol nordestino como forma de
promoção nacional. Depois de
fechar com o Náutico, agora foi a
vez de acertar com o Campinense
que já exibe a nova marca.

"Campinense
   ganha novo

patrocinador

A

A Federação Internacional de
Natação (Fina) esclareceu um pouco
mais o novo regulamento dos
maiôs dos nadadores, ao anunciar
que eles não podem usar nada por
baixo, mesmo que seja para
proteger as partes íntimas. A
polêmica explodiu na terça-feira no

"Nadadores têm
nova proibição

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Brigas na arquibancada do lado da geral, invasão de torcedores
no gramado com a bola rolando e um futebol longe do sonhado
pelos botafoguenses e, para piorar ainda mais, o revés no placar
com a derrota de 1 a 0 para o Nacional de Patos em pleno estádio
Almeidão, um tabu quebrado, pois o Naça não vencia na Capital
desde o longíquo 1995. O que faltou ao Botafogo? Tudo, principal-
mente um bom futebol. No vestiário, após a partida um clima car-
regado. See houver uma reabilitação neste domingo diante do In-
ternacional no mesmo palco, a tendência é o surgimento de uma
nova crise. O torcedor até andava animado depois das novas
contratações e da vinda de Maurício Simões. Se empolgou com
as goleadas impostas ao CSP (4 a 0), Seleção de Sapé (6 a 0), Taba-
jara (10 a 0) e Monte Castelo (9 a 0), um total de 29 gols. E não é que
faltou um golzinho contra o Nacional. Que frustração! Para com-
pletar quem marcou o gol do jogo foi Peixinho, ex-Botafogo.

Caldeirão fervendo

Ansiedade
Na verdade, o torcedor anda desconfiado, porque este ano-

completa seis anos do último título e teme por mais um ano
sem competição nacional como tem sido nos últimos anos, daí
a irritação quando o time não se encaixa. Lá pelos 25 minutos
do segundo tempo já tinha muita gente deixando o estádio cer-
to que a virada não aconteceria e tinha certeza. Estamos apenas
no início do returno e faltam ainda seis jogos, portanto nem
tudo está perdido no Campeonato Paraibano.

Tudo em dia no Botafogo
Não se pode por a culpa na diretoria que tem dado as

melhores condições aos jogadores, inclusive, com pagamento
em dia. Fez as contratações solicitadas pelos técnicos, pri-
meiro Celso Teixeira e agora Maurício Simões e convenha-
mos que no atual elenco tem jogadores de boa qualidade. A
derrota para o Nacional não pode ser encarada como o fim
de tudo como apregoaram alguns torcedores após o jogo.

Baderneiros
O que fazer para acabar

com aquelas ridiculas brigas
entre torcedores do próprio
Botafogo durante seus jogos.
Já se tornou uma rotina a
gente observar o corre-corre
do lado da geral e a interven-
ção da polícia para separar os
baderneiros. Alguma coisa
tem de ser feita para dar maior
tranquilidade a quem vai ao
estádio com o intuito de tor-
cer, incentivar o seu clube de
coração. Tá demais!

Irritação
O técnico Maurício Simões

deu ultimato aos jogadores:
quem não quiser se enquadrar
que deixe logo o clube. Ele, a
exemplo do torcedor, ficou ir-
ritado com a apatia da equipe
e a baixa produção de jogado-
res importantes. Simões não
citou nomes, mas desconfia
que jogadores receberam liga-
ções de ex-treinadores antes
da partida, pelo menos é o que
se comentava sexta-feira à tar-
de no Ponto de Cem Réis.

Campeonato da Austrália, quando a
sueca Therese Alshammar se tornou
a primeira nadadora desclassificada
de uma prova por usar dois maiôs,
um sobre o outro, o que permitiu a
ela melhorar a flutuabilidade e
ganhar centésimos de segundo. Os
dirigentes da Federação Australiana
haviam informado que as mulheres
poderiam usar a parte debaixo de
um biquíni devido a intimidade,
mas não um maiô completo.

Marcos Lima
REPÓRTER

paraibana Ednalva
Laureano da Silva,
Pretinha, deverá ficar

por mais um mês fora das com-
petições. A atleta continua se
recuperando de uma canelite
que lhe obrigou a não partici-
par mais de qualquer competi-
ção. "Por enquanto, a fase é de
recuperação", afirmou Pedro
Almeida, técnico da atleta vice-
campeã da São Silvestre de
2006.

O dia-a-dia de Ednalva Lau-
reano tem sido apenas de mui-
to repouso. "Nos fins de sema-
na, portanto, ela tem procura-
do participar, na condição de
observadora, de algumas com-
petições, isto, quando a mesma
é convidada", completou Pedri-
nho.

Desde que foi submetida a
uma cirurgia, em dezembro de
2007, Ednalva Laureano da Sil-
va tenta se erguer no atletismo,
porém, sempre tem que convi-
ver com problemas de saúde.
"A canelite lhe tem prejudica-
do bastante. Não adianta for-
çar. O remédio é o tratamento",
afirmou Pedro Almeida.

O treinador de Pretinha asse-
gurou que a atleta deverá vol-
tar às pistas de treinamento
(UFPB, Campus I, em João Pes-
soa) somente quando estiver
realmente em condições e não
mais sentir dores devido a ca-
nelite. "Ela é uma atleta renoma-
da, com vasta experiência e não
adianta voltar a competir sem
que esteja totalmente recupera-
da", concluiu Pedrinho.

EM RECIFE
A Confederação Brasileira de

Atletismo promove na próxima
segunda-feira (23), em Recife,
curso de Arbitragem e Iniciação
para profissionais de várias ci-
dades do Nordeste. A Paraíba
também estará presente com
bom número de futuros árbi-
tros de atletismo. O curso, no
entanto, volta a ocorrer no sá-
bado (28), sendo ministrados,
respectivamente, por Martinho
Nobre dos Santos e Kiyoshi
Takahashi. Outra cidade bene-

ficiada foi Maceió-AL, que, na
última semana, recebeu o curso
de Arbitragem. Já o curso de Ini-
ciação em Treinamento aconte-
cerá de 24 a 29.

Os cursos estão acontecendo
graças a um convênio entre a
Confederação Brasileira de
Atletismo e grupo UK Sport,
que é responsável pela gestão
e distribuição de investimen-
tos públicos para o desenvol-
vimento do esporte no Reino
Unido.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A campeã Pretinha se recupera de uma contusão para voltar às provas

DIVULGAÇÃO



14 JOÃO PESSOA, 21 E 22 DE MARÇO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

Duelo entre Ronaldo e Neymar

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

� Corinthians e Santos fazem um dos jogos mais esperados do Paulista. Fenômeno e a revelação santista são as grandes atrações da partida

strelas de Corinthians e
Santos, Ronaldo e Ney-
mar polarizam todas as

atenções para o clássico deste
domingo, marcado para as
16h, no Pacaembu. Ainda de-
sacostumado com o assédio,
o jovem santista, fã do Fenô-
meno, diz que irá pedir a ca-
misa do ídolo no final da par-
tida e sonha jogar a Copa do
Mundo de 2010 ao lado de Ro-
naldo.

À espera da confirmação do
técnico Vagner Mancini sobre
ser titular no clássico, Ney-
mar já imagina o encontro
com Ronaldo no campo. "Vai
ser um sonho que sempre
quis realizar. Ficar perto do
Ronaldo dentro de campo
será uma emoção muito gran-
de. Não vou ter como expres-
sar tudo que vou sentir quan-
do encontrá-lo", completou o
atleta de 17 anos em entrevis-
ta ao jornal Lance.

O atacante também já faz
planos para um futuro mais
distante, mas também ao
lado do jogador do Corinthi-
ans. "Acho que dá para fazer
dupla com o Fenômeno. Se so-
brar uma vaguinha, quero es-
tar ao lado dele na próxima
Copa", destaca Neymar, que
confia na volta de Ronaldo à
Seleção Brasileira. "Ele ainda
tem nível para jogar na sele-
ção. Não acho que está gordi-
nho, não", brinca.

Na mesma entrevista ao
jornal Lance, Neymar revela
ansiedade e nervosismo antes
do clássico, mas nega ter
medo da violência dos adver-
sários. "A ansiedade está mui-
to grande e o nervosismo tam-
bém.

Eu quero descansar bastan-
te para estar bem no clássico.
Eu quero jogar. Não tenho

�O Palmeiras poderá garantir
matematicamente neste fim de
semana a sua classificação para
a fase semifinal do Campeonato
Paulista. Para isso acontecer,
será necessária uma combinação
de resultados. Além de ter de
vencer o Guaratinguetá, neste
sábado, a equipe comandada
por Wanderley Luxemburgo
precisará torcer por tropeços de

Santos , Portuguesa e Santo An-
dré, que ocupam respectivamen-
te a quarta, quinta e sexta colo-
cações.

Acontecendo isso, o Verdão
abriria 12 pontos de vantagem,
faltando quatro rodadas para o
término da fase de classificação.
E, como haverá cruzamentos di-
retos entre os times citados aci-
ma, o Palmeiras estaria garanti-

do na semifinal.  Para os jogado-
res, quanto mais cedo acontecer
isso, é melhor para a equipe, que
também disputa a Taça Liberta-
dores.

- A classificação daria mais
tranquilidade para a gente bus-
car o nosso segundo objetivo que
é a primeira colocação no geral.
Com isso, a gente garante a van-
tagem até o final do campeonato

Palmeiras pode obter classificação por antecipação

Pelé fala sobre
drogas e cita
dois jogadores
brasileiros

medo de apanhar", ressalta.
Ao menos publicamente, os
comandados de Mano Mene-
zes já haviam afirmado que
não recorrerão à violência
para segurar a jovem revela-
ção do Santos. Na última quin-
ta-feira, os laterais Alessan-
dro e André Santos pregaram
respeito ao atacante rival.

Elogiaram o jogador que
vem brilhando com a camisa
santista e se disseram felizes
pelo surgimento de novo va-
lor no futebol brasileiro.

Com dois gols nos últimos
dois jogos, Neymar aprovei-
ta para descartar qualquer
tipo de pressão, caso ganhe a
chance de entrar como titular
contra o Corinthians. "Quan-
do o cara entra nas quatro li-
nhas, ele esquece isso.

A torcida do Corinthians é
muito grande. Acho que vou
ficar nervoso no começo, mas
quando a bola rolar, tudo vai
ficar mais tranquilo", encerra.

– lembrou o atacante Lenny.
 O goleiro Bruno, que mais uma

vez será o titular da equipe, se-
gue pela mesma linha de racio-
cínio do companheiro.

- Vamos buscar essa classifi-
cação, porque dá mais tranqui-
lidade para a comissão técnica
trabalhar. Quanto antes o time
definir isso, é melhor para todo
mundo – ressaltou o camisa 1.

�Ao analisar alguns assuntos
relacionados ao futebol atual,
num evento turístico fechado à
imprensa, em São Paulo, Pelé
acabou criando uma nova po-
lêmica, por citar os nomes de
Ronaldo e Robinho quando fa-
lava a respeito de drogas. O
‘hermano’ Diego Maradona,
hoje treinador da Argentina,
era o criticado, mas o Rei do
Futebol pisou feio na bola, nos
seus comentários.

“O Maradona foi um exem-
plo negativo. Ele foi um exce-
lente jogador e, infelizmente,
vejam o que aconteceu com ele.
A maioria dos jornalistas fala
em drogas no futebol, mas na
verdade são poucos os casos”,
observou Pelé, para, em segui-
da, falar que Ronaldo e Robi-
nho tiveram problemas seme-
lhantes do maior ídolo esporti-
vo argentino.

“É injusto se falar de droga
no futebol só por causa de um
ou dois casos, como o que acon-
teceu com o Ronaldo, com o
Robinho que teve esse proble-
ma. Por isso, falei que o Kaká é
um exemplo, como Platini, Be-
ckenbauer e muitos outros.
Tem muita gente boa e é injus-
to pegar só um caso isolado”.

Ao ser questionado sobre
Neymar, a mais recente reve-
lação da Vila Belmiro, como um
novo Robinho, Pelé comentou:

“Esse menino tem todo o ta-
lento necessário para ser (um
novo Robinho). Mas ele está
ganhando um dinheiro bem
superior ao que todos ganhá-
vamos antes, por estar na mão
de empresário, e isso me preo-
cupa. Mas ele tem talento e é
um garoto diferenciado".

Homenageado por Neymar
em seu primeiro gol como pro-
fissional, o Atleta do Século XX
também aproveitou para citar
o fato: “Já agradeci a homena-
gem que ele fez ao Pelé e agra-
deço novamente. Espero que dê
muitos socos no ar pelo Santos
e pela Seleção”.

E

Ronaldo, comemorando gol com companheiros do Corinthians, é o principal nome do clássico contra o Santos

Neymar (C), a nova sensação santista, é outra atração no Pacaembu

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Clássico sem favorito
m time em crise com
sérios problemas fora
das quatro linhas,

onde a diretoria busca novos
patrocínios e uma forma de
pagar os salários atrasados e
outro em lua-de-mel com o seu
torcedor, embalado na Taça Rio
e disposto a esquecer a frustra-
ção da Taça Guanabara quan-
do foi eliminado por irregula-
ridade do meia Jéferson.  Os
contrastes não devem ser leva-
dos em consideração quando se
trata do clássico entre Flamen-
go e Vasco, neste domingo, às
18h, no Maracanã, um jogo que
normalmente leva muita gen-
te ao estádio e não deve ser di-
ferente.

De um lado o Flamengo ten-
tando superar os seus pro-
blemas de ordem financeira
que tem afetado o rendimen-
to da equipe, sem falar na fal-
ta de padrão de jogo ainda
não conseguida pelo técnico
Cuca que neste domingo po-
derá escalar o zagueiro Ro-
naldo Angelim, já recupera-
do de uma cirurgia.

No Vasco, muita motivação,
apesar da situação financeira
não ser diferente do rival. No
entanto, o técnico Dorival Júnior
tem caído nas graças do torce-
dor diante dos excelentes resul-
tados, principalmente depois
da goleda imposta ao Botafogo
por 4 a 1, na semana passada.

Se depender da estrela do
meia Carlos Alberto, o jejum de

seis clássicos sem vitórias con-
tra o Flamengo pode acabar
neste domingo. Desde a época
em que surgiu como promessa
de Xerém, o hoje candidato a
ídolo vascaíno já dava muito
trabalho aos rubro-negros.

"Na base, nunca perdi para o
Flamengo", lembra o jogador,
que já defendeu os três rivais
rubro-negros. "No profissional,
fui derrotado em alguns jogos.
Mas sempre joguei bem contra
eles. Quando não marcava um
gol, dava o passe para os meus
companheiros".

O jogador se lembra com
carinho de dois jogos em es-
pecial. O primeiro foi na épo-
ca em que ainda jogava nos
juniores do Fluminense. Na
decisão do estadual de 2002,
contra o arqui-rival, na Gá-
vea, ele marcou um gol e aju-
dou o time tricolor a conquis-
tar o título daquele ano. Um
jogo que por muito pouco não
acabou em confusão.

U #
O Flamengo ainda é
líder do Grupo B com 7
pontos e o Vasco do
Grupo A com nove
pontos nas três
rodadas realizadas

� Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar no Maracanã, a partir das 18h, em busca de se manterem na liderança de seus grupos na Taça Rio

O zagueiro Ronaldo deve ser uma das novidades do Flamengo no jogo deste domingo contra o Vasco da Gama

�O setor defensivo do Flumi-
nense pode ter mais novidades
no  jogo com o Bangu, neste sá-
bado, às 18h30, no Engenhão.
Depois de Parreira confirmar
Jaílton no lugar de Wellington
Monteiro, Cássio e Maurício
também podem começar jo-
gando.

O zagueiro treinou ao lado
de Luiz Alberto, substituindo
Edcarlos, na manhã  de quin-
ta-feira (19), nas Laranjeiras.
Já Maurício  substituiu Romeu.

Apesar de não ter sido confir-
mado na equipe, Cássio avisou

Fluminense tem novidades
para jogo contra o Bangu

que pretende deixar um ponto
de interrogação na cabeça do
técnico.

"Acredito que o treinador
quando nos coloca para jogar
é porque confia no nosso po-
tencial. Venho trabalhando
sério, sempre dou meu máxi-
mo e nos jogos que participei
tentei fazer o meu papel. O
nosso grupo é muito forte e
homogêneo, mas espero deixar
uma dúvida na cabeça do Par-
reira", admitiu.

Cássio destacou a importân-
cia da sequência de jogos para

a evolução do desempenho e fez
questão de elogiar Edcarlos.

"A continuidade é boa para
todo mundo. Treinei hoje no time
titular, mas se eu jogar vou dar
o meu melhor para ajudar o Flu-
minense. O Ed vem fazendo um
bom papel também. Preciso
mostrar o meu futebol, dentro
das minhas características,
para me manter com a vaga",
concluiu Cássio, que aproveitou
para elogiar o comandante tri-
color: "Trabalhar com o Parrei-
ra é muito bom, pela experiên-
cia que ele passa. Eu e meus
companheiros só temos a ga-
nhar com a chegada dele", fina-
lizou. Já o atacante Fred treinou
normalmente e deve jogar.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOSFred foi o destaque na vitória de domingo passado contra o Macaé

 PHOTOCÂMERA/DIVULGAÇÃO
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Filme de animação abrirá
o Festival de Cannes
Up - Altas Aventuras, o novo filme de animação dos estúdios
Disney-Pixar, abrirá o 62º Festival de Cannes no dia 13 de
maio com uma exibição em 3-D, anunciou a organização do
evento. A abertura do festival será a estreia mundial do filme,
uma comédia de aventuras que narra a história de um idoso
que sonha em viajar com um balão pela América do Sul. No
dia em que realiza o sonho, descobre que é acompanhado
por um incômodo passageiro. Pela primeira vez que um
filme de animação será exibido na abertura do Festival de
Cannes, que já teve desenhos animados na mostra
oficial, como Dumbo, Shrek e os mais recentes
Persépolis e Valsa com Bashir.

Tudo que você
precisa para
um filme é uma
arma e uma
garota

Jean-Luc Godard,
CINEASTA
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Em Patos, Shaolin mostra
que ‘A Mundiça Continua’
Humorista levará suas principais imitações ao palco do

Tênis Clube de Patos, no Sertão da Paraíba. 19

" Ópera ‘Orfeu e Eurídice’ é
atração na cidade de Areia
Apresentação será neste sábado, no colégio Santa Rita. 23

x
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� Iphaep, prefeitura de Pilar
e proprietários formam uma
‘força-tarefa’ para revitalizar
o Engenho, que serviu de
cenário literário para
José Lins do Rêgo

O

Corredor

Thamara Duarte
ESPECIAL PARA  A UNIÃO

 Engenho Corredor, em Pilar, co-
meça a mudar de cenário. O que
antes era um imóvel cercado pelo

mato e com problemas de instalação, que
comprometiam sua integridade física, ala-
vanca, a partir de agora, um longo proces-
so de restauração e revitalização. Técnicos
do Iphaep – Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico do Estado da Paraíba – esti-
veram no local e constataram: os proprie-
tários Alba e Joaquim Soares já iniciaram
os serviços emergenciais de limpeza do ter-
reno, onde brincava, quando menino, o es-
critor José Lins do Rêgo.

“Vamos refazer a estrada que liga Pilar
ao Corredor; refazer o ambiente das caja-
zeiras, dos jenipapos”, sugeriu o diretor
do Iphaep, Damião Ramos Cavalcanti.
“Este é um sítio histórico da maior impor-
tância. O universo que inspirou José Lins
do Rêgo é conhecido e estudado não ape-

nas nacionalmente, mas também interna-
cionalmente, nas Universidades de Mos-
cou e Sorbone”.

Segundo ele, o poder público estadual quer
trabalhar de mãos dadas com a Prefeitura
de Pilar e os proprietários do Engenho Cor-
redor, para recuperar e dar vida ao ambi-
ente da casa e seu entorno. “Não vamos por
qualquer dificuldade para a concretização
das obras e a revitalização deste bem de va-
lor inestimável”, garantiu Damião Caval-
canti.

A prefeita de Pilar lembrou que, em no-
vembro, antes mesmo da posse, esteve no
Iphaep para conversar com os técnicos so-
bre o Engenho Corredor e outros imóveis
de Pilar. “Eles fazem parte da minha vida;
da minha história”, justificou Virgínia Ve-
loso Freire,

Já os proprietários Alba e Joaquim Soa-
res, terceira ponta desta tríade patrimonial,
anunciaram o lançamento da ONG “Círcu-
lo dos Amigos do Engenho Corredor” e a
busca de parcerias com a Fundação Rober-
to Marinho e a Editora José Olympio, deten-
tora dos direitos autorais da obra de José
Lins do Rêgo. Segundo Joaquim, “até o iní-
cio de abril, deveremos ter muitas novida-
des para a área de recuperação do imóvel e
também anunciaremos a realização de
eventos culturais e educativos, que difun-
dam para o grande público – especialmente
os estudantes - o universo descrito nos li-
vros de José Lins do Rego”.

Obras de
Zé Lins foram

influenciadas por
sua infância no

Engenho Corredor

“

a um passo da
recuperação



17

O processo do Engenho Corredor, instru-
mentalizado pelos técnicos do Iphaep, pro-
põe uma série de medidas que devem ser to-
madas pelos proprietários para que o bem
seja recuperado. São atitudes que contem-
plam as ações a curto, médio e longo prazo.
Durante a visita que fizeram esta semana, os
arquitetos Raglan Gondim e Cristina Evelise
reforçaram os argumentos do laudo, visitan-
do todos os compartimentos do complexo de
3.215 hectares, que compreende a casa gran-
de, casa de purgar, engenho, casa de morador
e depósito.  Na maioria das salas, o teto está
caindo, devido a presença de cupins e outros
bichos, e o piso apresenta falhas.

O Engenho Corredor pertenceu ao avô do
escritor José Lins do Rêgo e foi construído no
século XIX, estando distante 2 quilômetros
da cidade de Pilar. O complexo patrimonial
foi tombado pelo Iphaep, através do Decreto
nº 20.137, de 2 de dezembro de 1998.

Quando menino, o autor de “Moleque Ri-
cardo”, passava as férias no local. Já adulto,
utilizou o cenário como matriz das narra-
tivas de seus romances. Promotor público,
José Lins do Rêgo estreou no mundo das
letras em 1932, ao lançar “Menino de Enge-
nho”, onde trazia à tona as mais remotas
reminiscências de sua infância. Ao longo da
vida, Zélins publicou dezenas de livros e
crônicas e, ainda hoje, sua obra é traduzida
nos mais diversos idiomas e publicada em
países de todos os continentes.

INSTITUTO TEM 38 ANOS
O Iphaep - Instituto do Patrimônio His-

tórico e Artístico do Estado da Paraíba foi
criado em 31 de março de 1971. Sua fun-
ção é resgatar e preservar a memória da
Paraíba, através do cadastramento e tom-
bamento de bens móveis e imóveis que
possuam reconhecidos valores históricos,
artísticos, culturais, arqueológicos, ecoló-
gicos e paisagísticos para a Paraíba. O
órgão estadual funciona num sobrado da
Av. João Machado, nº 348, em João Pessoa.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode
solicitar o tombamento de um bem cul-
tural ou natural. O Estado pode realizar o
tombamento de bens móveis e imóveis,
de proprietários públicos ou privados:
neste último caso, o direito à propriedade
continua inalterado, ou seja, o dono pode
alugar ou vender e, ainda, incluir o bem
na partilha de uma herança.

O órgão deliberativo do Iphaep é o Con-
selho de Proteção dos Bens Históricos Cul-
turais, formado por representantes de en-
tidades, governamentais e não governa-
mentais, e da comunidade paraibana.

O instituto dispõe de vários mecanismos
para deter a ação dos proprietários que des-
troem os vestígios do passado: o Auto de In-
fração e os Termos de Apreensão, de Suspen-
são, de Embargo, de Advertência, de Libera-
ção e de Notificação. O proprietário também
está sujeito ao pagamento de multa.

Mas, por outro lado, também há incenti-
vos aqueles que investem na recuperação
do imóvel cadastrado ou tombado pelo
Iphaep. Na Lei Orgânica do Município de
João Pessoa estão previstas a isenção do IPTU
(que pode chegar aos 100% do valor do imó-
vel) e a diminuição de 50% na taxa do ISS.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Imóvel é do século
XIX e foi tombado
em 1998

Damião Ramos Cavalcanti, diretor do Iphaep

Serviços
emergenciais no
Engenho Corredor
já foram iniciados

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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É tudo poesia?

Do repente ao rap, nosso país
cultiva a palavra cantada como
expressão artística maior
...

Almir e Adilson Ramos

FLASHBACK

Projeto Velhos Tempos está de vol-
ta. O retorno será neste sábado,
dia 21, a partir das 22h, no MAG

Shopping, em João Pessoa, com um show
imperdível de dois dos maiores intérpre-
tes dos anos 60 e 70: Almir Bezerra (ex-Fe-
vers e ex-The Originals) e Adilson Ramos.

Os dois artistas se apresentaram mais
de uma vez no ano passado no Projeto
Velhos Tempos. Adilson Ramos foi quem
iniciou a série de shows cantando no Jan-
gada Clube. No mesmo lugar numa ou-

tra data foi a vez de Almir Bezerra.
Ao todo, foram cerca de oito even-

tos, com participações de Agnal-
do Timóteo, Fernando Mendes,

Cláudia Barroso e Gilliard.
Mais informações pelo
3247.5208.

Almir, em 1964 foi um
dos criadores do conjun-
to The Fevers, que alcan-
çou grandes sucessos,
no movimento Jovem
Guarda. Em 1969, teve
sua primeira composi-
ção gravada pelos Fe-
vers, “Ela”.

No ano seguinte foi
a vez de “Esse mundo
louco” e “Você mor-
reu pra mim”, parce-
ria com Miguel e Ros-
sini Pinto.

Entre outras músicas de sua autoria
gravadas pelo conjunto The Fevers es-
tão “O amor é a razão”, “O tempo vai
passar” e “Não quero te perder”.

Em 1995 participou com o conjunto
The Fevers das comemorações dos 30
anos da Jovem Guarda.

Em 2005, integra a primeira formação do
The Originals, banda formada por grandes
nomes da Jovem Guarda. Atualmente, Al-
mir segue carreira solo ,mais uma vez, com
um excelente CD /DVD “A Volta dos Tem-
pos”, gravado em Recife, sua cidade natal.

Aos 11 anos de idade Adilson Ramos
compôs sua primeira música e dedicou
à sua mãe. Aos 11 anos passou a fazer
parte do Cast do “Clube do Guri” com
mais três rapazes do bairro de Santa
Cruz, RJ, com o qual, aos 15 anos, gra-
vou seu primeiro disco “Olga”, lançado
em 10 de abril de 1960. Aos 18 anos gra-
vou, já sozinho, outro disco e o lançou
em 10 de abril de 1963, “Sonhar Conti-
go”, sucesso que vem atravessando ge-
rações, regravada por inúmeros canto-
res, dentre eles: “Elimar Santos”, “Ag-
naldo Timóteo”, “Orlando Dias”, “Tânia
Alves”, “Irmãs Galvão”, “Bienvenito
Granda”, “Orquestra Namorados do
Caribe”, e outros. “Sonhar Contigo” tam-
bém fez parte da trilha sonora do seria-
do novela da TV Globo “Hilda Furacão”.

Em 1977 gravou o disco de sua vida
que até hoje está em catálogo, tendo ven-
dido milhões de cópias que o imortalizou
com o pout-pourrit dos seus maiores su-
cessos seus na década de 60, como “So-
nhar Contigo”, “Sonhei com Você”, “Duas
Flores”, “O Relógio” e “Tão Somente uma
Vez”. 1984, foi o ano da virada, abando-
nou tudo no Sul e mudou-se para o Reci-
fe, já que nesta época, morava em São
Paulo, mas passava a maior parte dos
dias no Nordeste e principalmente na
região de  Pernambuco, Alagoas, Paraí-
ba e Ceará.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O

O documentário “Palavra (En) cantada”,
de Helena Solberg, tem como mote um tema
nevrálgico dos cursos de Letras: a relação
entre letra de música e literatura.

Mas acima disso, “Palavra (En) canta-
da” presta indireta homenagem a pes-
quisadores que desde o lançamento de o
“Balanço da bossa e outras bossas” (1967),
de Augusto de Campos, não se deixaram
vencer pelas críticas de falso academicis-

mo. Neste livro fundamental, o autor de-
monstra que certas canções apresentam
procedimentos e estranhamentos típicos
da poesia. Nesta mesma linha perseve-
raram importantes teóricos e críticos
como Luiz Tatit (USP), Amador Ribeiro
Neto (UFPB) e Júlio Diniz (PUC-Rio), este
último, coordenador da pesquisa para o
filme.

De fato, estes e outros pensadores da
canção já demonstraram que nem toda
letra é poesia, porém é preciso ter “olhos
livres” e competência para diferenciar
uma coisa da outra. Aliás, cabe apontar
que canção não é nem melodia nem poe-
sia, isolados um do outro, mas é, como
sugere Tatit, canção é o “malabarismo”
da letra com a melodia.

“Palavra (En)cantada” tem momentos
de puro encanto, como quando a tela é
tomada pelos textos de Daniel Arnaut,

acompanhados pela voz de Adriana Cal-
canhotto, que canta os versos do poeta
provençal do século XII. Ou as imagens
da grande Hilda Hilst pouco antes de
morrer. Há também imagens raras como
trechos da encenação de “Morte e Vida
Severina”, de João Cabral de Mello Neto,
no Festival de Teatro Universitário de
Nancy, na França, em 1966, e um depoi-
mento histórico de Caetano Veloso no
Festival da Record, em 1967, logo após
cantar “Alegria, Alegria”.

É assim, sobrepondo e costurando per-
formances e depoimentos de vários ar-
tistas, cancionistas e teóricos da canção,

que Solberg encontra o roteiro para o fil-
me. E acerta.

De resto, Helena Solberg e Marcio De-
bellian – responsável pelo argumento do
filme – acrescentam à discussão acadê-
mica sobre os limites da palavra canta-
da, mais uma imagem possível para o
Brasil: a força da nossa tradição oral. Vi-
ajando do repente nordestino ao rap das
periferias das grandes cidades o docu-
mentário deixa claro que nosso país cul-
tiva a palavra cantada como sua expres-
são artística maior.

“Palavra (En)cantada” apresenta um
trabalho de pesquisa exemplar e muito
bem aproveitado. É cinema, canção e po-
esia unidos para pensar a arte. Um im-
portante registro de nossa cultura que
tem tudo para agradar tanto aos acadê-
micos quanto ao público em geral. O pú-
blico de um país essencialmente musical.

� Dois dos maiores astros da
música romântica brasileira
estarão juntos, neste
sábado, em João Pessoa,
para a abertura da
temporada 2009 do projeto
Velhos Tempos

Estão abertas
inscrições do
Coral Sinfônico

O Coral Sinfônico da Paraíba está
com inscrições abertas para todos
os tipos de vozes. Os interessados
devem se dirigir ao Espaço Cultural
José Lins do Rego, em Tambauzinho,
para participarem de um teste de
voz e ritmo. Podem se inscrever can-
didatos adultos de qualquer faixa
etária. O teste é gratuito.

Os testes acontecerão todas as se-
gundas e quartas- feiras, às 18h30,
no auditório 1, rampa 1, do Espaço
Cultural. A classificação vocal será
feita pela cantora lírica Ana Gou-
veia. Mais informações e inscrições
pelo telefone: (83) 3211 6265.

Ana Gouveia, no comando da Funesc

Almir, ex-vocalista
do The Fevers,
cantará no Velhos
Tempos
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Leonardo
Davino
leonardo.davino@gmail.com

MESTRANDO EM LITERATURA E
ESCREVE QUINZENALMENTE ÀOS FINAIS
DE SEMANA NESTA COLUNA
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Ser feliz

O céu e o inferno estão dentro
de nós. Haverá maior felicidade
que a do dever cumprido?
...

Shaolin

O

� Humorista paraibano fará show neste sábado, na cidade de
Patos, mostrando, inclusive, as famosas imitações de Leonardo,
presidente Lula da Silva e Joelma da banda Calypso,

‘A MUNDIÇA
CONTINUA’

humorista paraibano Shaolin
fará show, neste sábado,  (21), no
Tênis Clube, na cidade de Patos,

no Sertão da Paraíba. O espetáculo “A
Mundiça Continua”, em que apresentará
personagens que o consagraram, está pre-
visto para começar às 21h. A venda de
mesas e ingressos está sendo feita na Ban-
ca Catedral e na Vernier.

Shaolin é o nome artísticco de Fran-
cisco Jozenilton Veloso, nascido em Co-
remas em a 8 de maio de 1971. Come-
çou sua carreira quando trabalhava
no Teatro Municipal Severino Cabral
de Campina Grande. Foi cartunista
político do Jornal A Palavra e do Jornal
da Paraíba e atualmente é da revista

Ser feliz é sair deste mundo com a
alma limpa de arrependimentos e re-
morsos. Difícil, não? Mas não poderia ser
outro, o preço da verdadeira felicidade.

Dizem que o “fogo do inferno” é o re-
morso, que vem do arrependimento, da
consciência pesada. Logo, tanto o paraí-
so como o inferno estão dentro de nossa
consciência. Nada de demônio com um
tição, nada de anjos cantando num pa-
raíso ocioso.

Portanto, façamos tudo para não sen-
tir remorso ou arrependimento mais
adiante. Jesus advertiu que deveríamos
nos reconciliar com o nosso adversário
“enquanto estamos a caminho com ele”.

Mas, ainda bem que o inferno não é
eterno. Tudo vai depender do nosso com-
portamento, hoje. Nada de condenação
eterna, como ainda pregam algumas re-
ligiões...

Repitamos: jamais sujemos nossa
alma de remorsos e arrependimentos. E
para isso é necessária muita vigilância,
isto é, ficar atento aos nossos pensamen-
tos, sentimentos e comportamentos. Daí
a magnífica receita do Mestre de todos
os mestres: “Orai e vigiai para entrar-
des em tentação”. Sim, leitor, as tenta-
ções são muitas. Tentações da riqueza,
do sexo, do poder. É preciso, portanto,
muita vigilância, muito cuidado.

Toda tentação é um teste. Feliz daque-
le que a vence. Esse, sim, é um forte. Mas
não esqueçamos da advertência do co-
meço desta crônica: muito cuidado com
a vida que estamos levamos para depois
não amargarmos no fogo do remorso...

Consciência sem remorso é consciên-
cia em paz, é céu dentro de nós. Bem-
aventurados aqueles que saem daqui do
mundo com a alma limpa, que não pre-
cisa de pedir perdão.

Muitos deram o exemplo, portanto
não é impossível levar daqui uma alma
em paz consigo mesmo.

Sejamos responsáveis. Só isso. Respon-
sável com o nosso tempo, com o nosso
corpo, com os nossos pensamentos, com
a nossa vida, enfim. Não esqueçamos da
máxima, segundo a qual somos livres,
mas responsáveis. Não esqueçamos que
há uma lei chamada de “ação e reação”,
segundo a qual colhemos o que planta-
mos. Tudo se resume nisso. Estejamos,
portanto, atentos.

O céu ou o inferno estão dentro de nós.
Haverá maior felicidade do que a felici-
dade do dever cumprido?

Portanto, muita vigilância sobre nós
mesmos. Muita reflexão, muita medita-
ção, muita oração. A felicidade não vem
das coisas de fora. A felicidade é um es-
tado de espírito. Não vem do dinheiro,
do poder, da fama. Vem da consciência
em paz, da consciência sem remorsos e
arrependimentos.

Nordeste e radialista na Rádio Cam-
pina Grande.

SUCESSO NA TEVÊ
Fez participação em grandes progra-

mas da televisão brasileira, como o Do-
mingão do Faustão e a Praça é Nossa.
Atualmente, faz parte do quadro de hu-
moristas do Show do Tom, parodiando
famosos como Leonardo, Joelma da ban-
da Calypso, Luiz Gonzaga, Ronaldo Cu-
nha Lima, Heráclito de Sousa Fortes. Sua
fama veio no rastro de imitações impa-
gáveis de personalidades como os can-
tores Leonardo, Zezé di Camargo, e Da-
niel, além do humorista Chico Anysio e
do presidente Lula.
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No momento, Shaolin é
o humorista paraibano
de maior destaque na

mídia nacional; ao lado,
a imitação de Joelma

Carlos
Romero
caromero@globo.com

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE
AOS FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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� Em breve inaugura mais um
poderoso salão de beleza em
Manaíra. A gente conta os
detalhes semana que vem.

� Os grandes hits do pop rock
nacional e internacional se-
rão executados pela banda
Quinto Elemento na noite
deste sábado (21), no Dan-
cing Bar Zodíaco, localizado
no Baixo Tambaú. O evento
começa às 22h e é uma óti-
ma opção para o público jo-
vem e adulto.

� O Teatro Santa Roza apresen-
ta dias 3, 4 e 5 de abril, às 20h,
a Ópera Orfeu e Eurídice, de
C.W. Von Gluck, com o coro
lírico Operação  e a Orques-
tra de Câmara Ábdom Mila-
nez. Os ingressos ao preço de
R$ 20 inteira e R$ 10 meia.
Reservas: (83) 88474721.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

� Cláudia Jimenez ofereceu um
jantar em sua casa, no Rio, na
última quarta-feira (18), para
comemorar os 33 anos de Gi-
ovanna Antonelli. A atriz as-
soprou velinhas ao lado dos
amigos Miguel Falabella, Ca-
rolina Dieckmann, Paulo Vi-
lhena e Beth Lago.

� Abusando da sinceridade, o
marido de Ana Maria Braga,
Marcelo Frisoni confessou a
imprensa que, de início, ficou
com a apresentadora apenas
para massagear seu ego, para
colocar no currículo que tinha
saído com a Ana Maria Bra-
ga. No entanto, contou que
acabou se apaixonando, de-
pois de uma das viagens que
fizeram juntos. Agora, assu-
me que tem ciúme da esposa.

� A prisão do ator Dado Dolabe-
lla comoveu colegas do meio
artístico. André Gonçalves,
que estará neste fim de se-
mana à noite com a peça
“Dois perdidos numa noite
suja”, no Teatro Santa Roza
aqui na Capital, começou um
movimento para ajudar o
amigo a ser solto, o que acon-
teceu na noite de quarta-fei-
ra (18). André pediu a ajuda
do Partido Verde, ao qual aca-
bou de se filiar.

� Que Angélica é uma mãe co-
ruja, isso ninguém duvida,
mas a apresentadora afir-
mou que também é uma mãe
ciumenta e linha dura. Mãe
de Joaquim e Benício, ela re-
velou: “Eles vão crescer, vão
namorar e eu vou ter que acei-
tar. Mas sou uma mãe super
ciumenta, super grudada
com eles”.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

2 Verde e belo
A coletiva de imprensa para apresentação do Verdegreen Ho-

tel, o mais novo empreendimento hoteleiro da cidade, reu-
niu profissionais de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio
Grande do Norte e surpreendeu a todos pela beleza, con-
forto e luxo comprovado na ocasião. O hotel, localizado na
orla de Manaíra e que foi decorado pela talentosa arquiteta
pernambucana Janete Costa pouco antes de sua morte - faz
parte do investimento do grupo Cadis, do Ceará, onde já
administra o Ocean Porto Resort. Na Paraíba, o grupo in-
vestiu cerca de R$ 18 milhões e o novo equipamento oferece
299 leitos distribuídos pelos seus 140 apartamentos. Trata-
se do  primeiro hotel Eco-design do Nordeste, projetado
para atender ao segmento corporativo - turismo de negóci-
os. Logo após a apresentação, um delicioso almoço foi ser-
vido aos convidados no restaurante e bar Citron - super
chique - e em seguida foram apresentadas todas as depen-
dências do hotel e mais uma vez teve-se a certeza que a
Paraíba ganhou um belo e fantástico empreendimento ho-
teleiro. Parabéns Verdegreen.

O Diretor-presidente do Verdegreen Hotel Demetrio Jreissati, o Diretor de Hotelaria
Francisco Esteves, o Secretário de Turismo da Paraíba Romeu Lemos e o
Secretário de Turismo de João Pessoa Elzário Júnior

2 Nova Fashion News
A jornalista Ceres Leão lança na próxima semana - sem grandes alardes - mais uma edição de sua

revista Fashion News, que traz na capa editorial de moda com as lojas Tereza Ribeiro e
Quatro Estações. As fotos foram feitas pelo fotógrafo pernambucano Carlos Cajueiro e acon-
teceram no Parque Arruda Câmara - Bica e traz as irmãs Júlia e Virgínia Almeida, estudantes
de Direito e relações internacionais em poses fantásticas.

Revista - Ceres
Leão lança sua
nova edição da
Fashion News

2 Na internet
Depois de alguns meses de ajus-

tes, já está no ar o site
wwww.tribunaforense.com
que a juíza Rita de Cássia
Andrade montou para
apresentar suas doutrinas,
notícias e artigos jurídicos
e que contará também com
juristas renomados de todo
o país, a exemplo de Yves
Gandra, Hugo de Brito Ma-
chado e Facha Calmon Na-
varro. É o poder.

2 Junino
Com promoção da Escola Viva

Olho do Tempo (Evot), será
aberta neste sábado, com os
primeiros raios de sol, às 5h,
a 4ª edição do São João Fami-
liar Rural, do Vale do Gra-
mame.  À noite, às 20h, a pro-
gramação continua com car-
roçada, arrasta-pé, quadri-
lha e o grupo Cobra D’Cipó.
O evento celebra o primeiro
santo do ciclo junino.

2 Intervenção
Com o tema “Plano 72: Memóri-

as Habitáveis”, 11 artistas
plásticos fizeram na última
sexta-feira uma intervenção
urbana no Centro Histórico
de João Pessoa. Eles ocupa-
ram a casa número 72 da Rua
General Osório, reunindo
obras que expressam a his-
tória do lugar e o espaço já
pode ser visitado somente
neste sábado e domingo, das
10h às 20h. Vale a pena con-
ferir.

Na internet - A juíza Rita de Cássia
Andrade com a amiga Silvana Lages

2 Expectativa
A área de eventos do MAG Sho-

pping vai receber um gran-
de público neste sábado à
noite, a partir das 20h, com
a realização do primeiro
sorteio da Prime Veículos,
que vai contemplar com
carros zero os sortudos ga-
nhadores. Um grande co-
quetel está na programação
e a transmissão será pela
TV O Norte.

2 Assinatura
Tudo prontíssimo para a festa

de 15 anos de Gabriela Mi-
randa, que acontecerá neste
sábado à noite no Palace,
casa de recepções localiza-
da no Bairro dos Estados e
que pertence aos pais da
aniversariante. Um dos de-
talhes será a maquiagem e
cabelo de Gabi, que terá as-
sinatura de Danilo Toscano,
um dos tops da beleza pau-
lista e que é paraibano sim
senhor! Estaremos lá.

2 Comerciais
Outro paraibano que vem fa-

zendo bonito e orgulhando
a nossa Paraíba é o diretor
de comerciais Paulo de Tar-
so Júnior, que atualmente
reside no Recife e foi o res-
ponsável pela criação e di-
reção dos belíssimos comer-
ciais de TV da Paixão de
Cristo de Nova Jerusalém-
PE e que este ano conta com
os atores Murilo Rosa, Os-
car Magrini e Emanuelle
Araújo. Quem já assistiu, se
emocionou.

2 Aniversariantes Vips
Mudam de idade neste sába-

do: Alba Soares, Ângela
Araújo, Edineusa Meira,
Fabiano Nóbrega, Fran-
cisca Félix de Lira, Gabri-
ela Soares Pessoa, Maria
Eduarda Sales Sereno,
Marta Ribeiro Coutinho
e Vitto Sales Germoglio e
o poeta Lau Siqueira
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Paixão e sofrimento são coisas
acrescentadas na alma: não
mudam o senso de ninguém,

apenas calam e denotam”
Autran Dourado“

�Quem aniversaria neste sá-
bado é o empresário Antô-
nio Augusto Borborema,
comandante da Flytour.

�Corajoso, atrevido, provoca-
dor, e portanto, polêmico,
Clodovil Hernandez deixa
uma lacuna na televisão
brasileira.

�Conto na próxima coluna,
como foi o lançamento do
livro “Onde está o tesouro
– Roteiro de um Encontro”,
de Everaldo Lopes e Ruth
Lopes, que se realizou no
dia 20, na Chez Vous.

�O “performer” Francis Taylor,
que já proporcionou tan-
tas ocasiões emocionantes
ao público campinense, e
cuja performance de “O
Ébrio”, é autológica, prepa-
ra um novo espetáculo.

�Leda Arruda Figueiredo foi
tratar de problema de saú-
de em São Paulo. Tudo em
ordem, volta em breve, na
inseparável companhia da
filha Maria do Carmo. Já
programam participação
em Congresso Nacional da
Associação Cristã Femini-
na em Belo Horizonte (MG)
mês que vem.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém
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2 Babi
� Seu nome é Juracy Gusmão,

mas tem o carinhoso apeli-
do de Babi, que casa perfei-
tamente com o seu tempera-
mento e o seu modo de ser.
Ela me havia enviado, no fi-
nal do ano passado, um poe-
ma de sua autoria, como
mensagem de Boas Festas.
Por um acidente de percur-
so, só agora ele me chega.
Permitam-me transcrevê-lo,
porque acho que vale a pena.

� “Por que a gente/ Conta o tem-
po de VIDA em anos?/ Por que
não em LUAS, como antiga-
mente?/ Ou em SÓIS/ Que a
gente viu nascer?/ Abraços
que a gente deu/ Lugares que
conheceu.../ Sorrisos, lágri-
mas, talvez...”.

2 Saudade
A diretoria do Bloco da Sauda-

de (mais uma instituição
cultural criada pela incan-
sável Eneida Agra Maraca-
já), esteve reunida, quarta
passada, na sala do Festival
de Inverno, que fica no Tea-
tro Municipal Severino Ca-
bral. O que foi decidido com
relação à participação da
agremiação carnavalesca
na Micarande, que a partir
deste ano vai realizar-se no
segundo semestre, logo es-
tarei divulgando aqui.

2 La Barca
� A escola de dança de salão La

Barca tem animado os finais
de semana da Camp, com
festas para todas as idades.
Os jovens têm preferido as
noites das sextas-feiras e as
tardes dos domingos. Os
adultos se comprazem com
as noites de sábado. Hoje,
por exemplo, a partir das
22h, Inaldo e Paulo Rubens
comandam, o que garante
uma grande animação, sem
falar em João Oliveira.

� La Barca aniversaria mês que
vem, e a comemoração se
dará no dia 25, no Clube
Campestre.

2 Belezas mil
O cronista social e promoter Ta-

vinho Miranda, elegeu o res-
taurante Picanha 200 como
o espaço ideal para suas fes-
tas, e é lá que no dia 24 pró-
ximo, a partir das 16h, que
ele promoverá o encontro
que tem o título desta nota,
abrindo o seu calendário de
eventos para 2009. A fórmu-
la, que sempre funcionou, é
a mesma: coquetel seguido
de jantar, com música a car-
go dos extraordinários Ká-
tia Virgínia e Gabmar Ca-
valcanti e ainda o tecladis-
ta Cauê Magno. As aniver-
sariantes do trimestre do
ano serão homenageadas.

2 A Prova de Eva
� Pela terceira vez o Clube do Vinho da Pa-

raíba realizou o concurso Eva Prova e Apro-
va, com o painel de provas composto por
12 senhoras, em sua maioria, associadas,
sendo o evento único no gênero em todo o
Brasil.

� Foram 10 vinhos (cinco brancos e cinco tin-
tos) fornecido pelas cinco parceiras espe-
ciais, Aurora, Miolo, Salton, Valduga e Vi-
nibrasil/Rio Sol, que as degustadoras ana-
lisaram, ante uma plateia bastante atenta.

� Representantes da imprensa estiveram no
Sonho Doce, o bonito espaço onde o Clube
do Vinho sempre se reúne: a apresentadora
de TV, Thereza Madalena, os jornalistas
Onaldo Mendes e Djacy Lima, a blogueira
Ana Márcia Alves, o editor desta página e a

colunista Hélia Botelho que recebeu home-
nagem de suas companheiras do Painel de
Provadores.

� Realizado em março, mês da mulher, este ano,
no dia 17, o evento teve como destaque es-
pecial, a deputada Iraê Lucena, (atualmente
exercendo a função de secretária de Estado
para Acompanhamento da Ação Governa-
mental). Muito cumprimentada, ela recebeu
o diploma Lady Vinho 2009 das mãos do
casal Teresa – Germano Toscano de Brito,
em nome do clube.

� A bela noitada teve como coroamento um
rico jantar, como é de praxe, tanto como o
que sai da cozinha do Sonho Doce, como o
que é escolhido pela coordenação do Clube
do Vinho.

Painel de provadoras do concurso Eva Prova e Aprova promovido pelo Clube do Vinho da Paraíba no Sonho
Doce Recepções

A deputada Iraê Lucena recebendo o diploma de Lady Vinho 2009, das mãos de Teresa e Germano Toscano de Brito

2 Filme
 O professor Fernando Antônio

Almeida, em cuja opinião so-
bre qualquer assunto, confio
plenamente, recomendou-
me o filme ‘Entre Lençóis’, que
tem os atores Reynaldo Gi-
annechini e Paola Oliveira,
como as duas únicas figuras
do elenco, e o colombiano
Gustavo Nieto Roa como di-
retor. Apesar de ser todo ro-
dado num quarto de motel,
em nenhum momento, se-
gundo Fernando, cai na mo-
notonia. Vamos conferir, por-
que ele pode ser encontrado
em todas as locadoras.

2 Boulevard
Desde o dia 16, está no ar o novo

layout do site Boulevard, que
seguindo uma linha clean,
traz links sobre as preciosas
novidades e eventos realiza-
dos pelo shopping, além de
tudo sobre as suas lojas, moda,
tendências, culinária, arte e
diversão. A história do shop-
ping, a mudança da marca, a
escolha do nome Boulevard,
Campina Grande, os empre-
endedores e um mapa ilustra-
do orientando como chegar a
ele, tudo pode ser conferido,
acessando www.boulevard
campina grande.com.br
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Se liga!

�Funesc � 3211-6280 �Mag Shopping � 3246-9200 �Shopping Tambiá � 3214-4000 �Shopping Iguatemi
� 3337-6000 �Shopping Sul � 3235-5585 �Shopping Manaíra (Box) � 3246-3188 �Sesc - Campina Grande
� 3337-1942 �Sesc - João Pessoa � 3208-3158 �Teatro Lima Penante � 3221-5835 �Teatro Ednaldo do
Egypto � 3247-1449 �Teatro Severino Cabral � 3341-6538 �Bar dos Artistas � 3241-4148 �Galeria Archidy
Picado � 3211-6224 �Casa do Cantador � 3337-4646
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2 CINEMA
SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens.
Comédia. Direção: Daniel Filho.
Tambiá 2 - 14h20/16h20/
18h20/20h20.

OPERAÇÃO VALQUÍRIA - Cens.
14. Suspense. Direção: Bryan
Singer. Tambiá 3 (Leg) -
13h50/16h10/18h30/20h50.
Campina 3 - 18h40/21h.

A PANTERA COR DE ROSA 2.
Cens.10 anos. Comédia. Dire-
ção: Shawn Levy. Box 4 -
14h50 (menos ter e quit)/
19h15. Tambiá 1 - 16h/20h.

UM HOTEL BOM PRA CACHOR-
RO. Cens.Livre.Comédia. Dire-
ção: Thor Freudenthal. Campina
3 - 14h20/16h20.

WATCHMEN - O FILME.
Cens.16 anos. Ação. Direção:
Zack Snyder. Box 5 - 14h20
(menos ter e quit)/ 17h35/
20h50. Tambiá 4 - 14h/17h/
20h. Campina 1 - 14h14/
17h40/20h40.

O MENINO DA PORTEIRA.
Cens. Livre. Drama. Direção:
Jeremias Moreira Filho. Box 8
- 14h (menos ter e quit)/
16h20/18h30/20h45. Tambiá
5 - 14h10/16h10/18h10/
20h10. Campina 2 - 14h30/
16h30/18h30/20h30.

O LEITOR. Cens. 16 anos.
Drama. Direção: Stephen Dal-

dry. Campina 4 - 18h30/
20h50.

SEX DRIVE - RUMO AO SEXO.
Cens. 14 anos. Comédia. Dire-
ção: Sean Anders. Box 3 -
14h10 (menos ter e quit)/
16h30/18h50/21h10.

DIAS DOS NAMORADOS MACA-
BRO. Cens. 14 anos. Terror.
Direção: Patrick Lussier. Box 4 -
17h/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 -
13h40 (menos ter e quit).

2 PRÉ-ESTREIAS
QUEM QUER SER UM MILIO-
NÁRIO? Cens. 16 anos. Comé-
dia Dramática. Direção: Danny
Boyle. Tambiá 6 - 13h40/16h/
18h20/20h40.

ELE NÃO ESTÁ A FIM DE VOCÊ.
Cens. 14 anos. Comédia Dra-
mática. Direção: Ken Kwapis.
Box 2 (Apenas sex/sáb/dom)
21h05.

2 ESTREIAS
PAGANDO BEM, QUE MAL
TEM?Cens. 16 anos. Comédia.
Direção: Kevin Smith. Box 1-

2Está tudo pronto para
acontecer mais uma edi-
ção do Festival Nordeste
Independente em João
Pessoa. A banda paulista
Vênus Volts (foto)  será a
grande atração da noite,
acompanhada da Distro
(RN) e das paraibanas
Sem Horas, Cerva Grátis
e Afetamina, que estão
prometendo shows me-
moráveis pra edição do
evento este ano. Além dos
shows, o Nordeste Inde-
pendente em João Pessoa
este ano traz ainda uma
exposição de artes com
obras dos paraibanos:

DESTAQUE

NE Independente
divulga bandas
e expositores
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Áries (21/03 a 20/04)  - A
entrada do Sol em seu signo marca
o início de um novo ciclo, um novo
ano astral começa. Procure ter bem
claro seus planos e invista
especialmente nos
relacionamentos e parcerias que é
uma área que tem pedido sua
atenção já ha algum tempo.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  Nesta
fase toda energia estará voltada para
as amizades. Você estará mais aberto e
receptivo para entender seus amigos e
parceiros. Os trabalhos em equipe
também estão em alta, especialmente
os que forem desenvolvidos com
pessoas que possuem os mesmos
ideais e idéias que você.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Fase
ótima para apresentação de projetos
e projeção de sua imagem
profissional. Durante todo mês você
entra estará brilhando. Aproveite esta
boa fase para recuperar um pouco de
sua auto estima que tem sido
massacrada há algum tempo. E faça
por valer todo esforço desprendido
nos últimos meses de trabalho.
Libra (21/09 a 20/10) - Sol e Vênus
em Áries fazem com que você volte
sua atenção aos relacionamentos.
Caso esteja só, este é um ótimo
momento para se abrir e conhecer
pessoas diferentes de você. O amor e
o casamento estão rodeando sua
vida. Parcerias comerciais estão
também em alta.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -
A lua em seu signo pede que você entre
mais em contato com suas emoções.
Nada de ficar fugindo de você mesmo,
pois esse tipo de atitude não vai
funcionar mais. Em casa, junto de sua
família você poderá reciclar suas
energias e focar mais em pensamentos
positivos. Procure se entregar e deixar as
emoções fluírem.

Virgem (21/08 a 20/09) - Fase de
introspecção e avaliação de seu
desempenho dá início a um novo ano
astral. As finanças passam por uma fase
de melhora, especialmente se houver
algum tipo de parceria. Aproveite o dia
de hoje para sair um pouco e espairecer
para tornar mais leve seus
pensamentos e planos futuros.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Nesta
fase o amor estará no ar. A passagem
do Sol em Áries pode trazer a você um
novo amor. No entanto, você precisa
colaborar com o Universo. Aproveite
essas ótimas energias para sair mais e
se permitir a diversão. Pare de
trabalhar e pensar em suas finanças.
Recicle suas energias.

Peixes (20/02 a 20/03) -
Promessa de mudanças positivas em
suas finanças. Fase ótima para
começar novos projetos de curo e
médio prazos. Relacionamentos
ainda pedem seu olhar e cuidados,
sejam eles comerciais ou pessoais.
Quando a confusão bater, procure
meditar e pedir ajuda ao invisível. O
dia pede momentos de introspecção.

Touro (21/04 a 20/05)  -  O Sol
inicia um novo ciclo marcando o
inicio do ano astral. No entanto,
este é o mês que antecede seu
aniversário e por isso sua energia
estará mais baixa. Durante estas
próximas quatro semanas, procure
poupar-se e cuidar de sua saúde.
Pratique meditação.

Leão (21/07 a 20/08) - Nesta fase
você percebe a importância da fé e da
religiosidade e sua ligação com Deus
se estreita sensivelmente. Estudos
superiores e cursos de especialização
estão favorecidos e são aconselhados
para incrementar e aperfeiçoar seu
desempenho profissional. Finanças
ainda em fase de estruturação.

Escorpião (21/10 a 20/11) -
Alguma tensão no trabalho pode
tirar você de seu equilíbrio, mas não
permita que isso aconteça. É
necessário olhar de frente para o
que deve ser mudado e
simplesmente mudar. Você está
precisando de um pouco de cor em
sua vida especialmente no trabalho.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Expansão, um pouco de confusão e
necessidade de acolhimento são a
pauta do dia de hoje. Seu olhar e
cuidados devem estar voltados para
suas finanças: você não deve dar
passos maiores que seus
rendimentos. Fase ótima para
planejar viagens e começar um
novo curso de aperfeiçoamento.

14H15 (menos ter e quit)/
16h25/18h45/21h.

PERDIDO PRA CACHORRO.
Cens. Livre. Comédia. Direção:
Raja Gosnel. Box 2 - 14h25
(menos ter e quit)/16h40/
18h55/21h05 (menos sex, sáb,
e dom). Tambiá 1 - 14h/16h.
Campina 4 - 14h/16h.

ALMA PERDIDA. Cens. 14 anos.
Terror. Direção: David S. Goyer.
Box 7 - 15h30/17h30/19h30/
21h30.

2 MÚSICA
APENAS ÀS SEXTAS-FEIRAS - A
banda Néctar do Groove se
apresenta às sextas-feiras no
restaurante Sagarana, a partir
das 20h30. O couvert artístico
custa R$ 4.

2 ARTES CÊNICAS
A Companhia Operação, forma-
da por músicos paraibanos, leva
ao município de Areia neste sá-
bado, 22, a ópera Orfeu e Eurí-
dice, de Christoph W. Gluck, que
é inspirada no mito grego em
que o personagem-título ganha
a chance de ir ao mundo dos
mortos resgatar sua amada. O
espetáculo tem aproximadamen-
te 1 hora de duração, e será
apresentado no auditório do
Colégio Santa Rita, a partir das
20h30. Os ingressos serão ven-
didos ao preço de R$ 10 (intei-
ra) e R$ 5 (estudantes e ido-
sos).

Verdeee, Bruno Morales e
Igor Tadeu.

Esse ano, o evento é
uma realização conjunta
do Coletivo Mundo e do
Aumenta que é rock! e
tem apoio da Funjope -
Fundação Cultural de
João Pessoa, Sistema Cor-
reio de Comunicação e da
Rádio Mix.

Os ingressos já estarão
a venda a partir da sema-
na que vem na Rock Bur-
guer (Manaíra), na Subs-
tore (Manaíra, em frente a
pista de skate) e na Músi-
ca Urbana (Centro) pelo
valor de R$ 5,00.

Aproveitem a promoção,
comprem antecipado e pa-
guem mais barato!
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� Com direção de Jerônimo
Vieira e regência de Daniel
Seixas, espetáculo da
Companhia Operação será
apresentado, neste sábado, a
partir das 20h30, no auditório
do colégio Santa Rita

Inaugurado em 4 de julho de 2008, o
Theatro Municipal de Paulínia está lo-
calizado no interior do estado de São
Paulo, a 118 km da capital, em cidade
que abriga um dos maiores polos petro-
químicos da América Latina.

Com capacidade para 1.300 pessoas,
em uma área de 12 mil metros, o teatro
multiuso dispõe de excelente acústica e
projeção de última geração, sendo con-
siderado um dos teatros mais bem equi-
pados do país.

Um palco italiano climatizado, piso
flutuante com amortecedores, tela de
cinema retrátil, fosso de orquestra para
80 músicos e modernos equipamentos
de som e iluminação são parte da mo-
derníssima estrutura assinada pelo ar-
quiteto Ismael Solé.

Ópera em Areia

ORFEU e EURÍDICE

Companhia Operação, forma-
da por músicos paraibanos,
leva ao município de Areia nes-

te sábado, 22, a ópera Orfeu e Eurídice,
de Christoph W. Gluck, que é inspirada
no mito grego em que o personagem-tí-
tulo ganha a chance de ir ao mundo dos
mortos resgatar sua amada.

O espetáculo tem aproximadamente
1 hora de duração, e será apresentado
no auditório do Colégio Santa Rita, a
partir das 20h30. Os ingressos serão ven-
didos ao preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5
(estudantes e idosos).

A apresentação faz parte do projeto
de circulação da temporada 2009, pa-
trocinada pelo Ministério da Cultura,
através da Lei de Incentivo à Cultura,
Fundo Nacional de Cultura, do governo

Theatro Municipal de Paulínia recebe
propostas para programação 2009

federal, que viabilizou a realização des-
ta produção que conta com 50 integran-
tes (instrumentistas, cantores e direto-
res), visando à profissionalização dos
músicos.

SINOPSE
Após sofrer a morte de Eurídice, que

fora picada por uma cobra, o semi-deus
Orfeu é visitado pela deusa Amore, que,
comovida com seu sofrimento, lhe dá a
chance de entrar no mundo dos mortos
para resgatá-la, mas com o pacto que ele
não poderá olhar para Eurídice enquan-
to lá estiver. No mundo dos mortos, Or-
feu enfrenta as fúrias e os espectros e os
domina com sua música e seu amor, até
ingressar nos Campos Elísios, onde Eu-
rídice está. Orfeu implora aos deuses que
libertem sua amada, sendo atendido,
mas ainda terá de enfrentar os questio-
namentos e cobranças de sua amada, que
não compreende porque ele não a olha e
chega a duvidar do seu verdadeiro amor.

O personagem Orfeu é interpretado
pelo contratenor Kleiton D’Araújo, pre-
miado nacionalmente em diversos fes-
tivais e concursos de música erudita. Um
deles foi o festival Jovens Solistas, a par-
tir do qual ele decidiu enveredar pela
produção operística na Paraíba.

Os outros dois papéis são interpreta-
dos pelas sopranos Izadora França (Eurí-
dice) e Bárbara Carneiro (Amore). Em al-
gumas récitas, o personagem Amore será
interpretado por Mérlia Faustino. Os três
personagens contracenam com o coro lí-
rico da Cia. Operação, sob a regência de
Onivaldo Júnior, e acompanhados pela
Orquestra de Câmara Abdon Milanez,
sob a regência do pianista e maestro Da-
niel Seixas. A direção cênica do espetácu-
lo é do ator e diretor Jerônimo Vieira, e o
figurino é assinado por Maria Helena.

Para movimentar tão completa estru-
tura, a Secretaria Municipal de Cultura de
Paulínia está aberta para receber propos-
tas de apresentações de outros estados para
o ano de 2009. Os interessados devem ligar
para o tel. (19) 3933-2140 ou entrar em con-
tato pelo email teatro@paulinia.sp.gov.br.

O Theatro Municipal de Paulínia faz
parte do projeto Paulínia Magia do Ci-
nema, criado com o objetivo desenvol-
ver um novo segmento econômico na
cidade, com a promoção do turismo
cultural e de negócio, e o incremento da
cultura, e dispõe de uma completa es-
trutura para abrigar as mais comple-
tas produções.

Para visualizar imagens do Theatro e a
ficha técnica completa, basta acessar o site:
www.pauliniamagiadocinema.com.br .

Kleiton D’Araújo,
Izadora França e
Bárbara Carneiro
estão no elenco do
espetáculo

A

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2009
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 1º de Abril de 2009,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição parcelada de
material odontológico, buscando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/
02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. www.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 20 de Março de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2009
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Abril de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de ma-
teriais de construção, hidráulico, elétrico e ferragens para atender as necessidades da Secre-
taria de Infra-Estrutura deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.www.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 20 de Março de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2009
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Abril de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando a contratação
de empresa para a implantação e manutenção de Software, visando atender ao Programa da
Central de Marcação de exames da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
www.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 20 de Março de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2009
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Abril de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de ma-
teriais de limpeza e de higiene pessoal, para atender as necessidades da Secretaria de
Educação e Esporte deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. www.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 20 de Março de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2009
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Abril de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição parcelada
de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 20 de Março de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2009
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cônego José Viana, 37 Estação - Sousa - PB, às 15:00 horas do dia 06 de Abril de
2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição parcelada
de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Municí-
pio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 20 de Março de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Prefeita Constitucional do município de Cuité, Estado da Paraíba, adiante assinado,
vem pelo presente comunicar aos participantes da Licitação levada a efeito no prédio onde
funciona esta Prefeitura, que a Comissão Permanente de Licitação, recebeu 05 propostas em
atendimento ao Edital de Tomada de Preços nº 006/2009 datado de 29 de janeiro de 2009,
sendo as seguintes empresas vencedoras:

DANIEL DA ROCHA VENÂNCIO ME
CNPJ: 01.832.421/0001-41
CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.222.823/0001-36
AGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA
08.05.237/0001-99
A Comissão Permanente de Licitações constatou e aprovou as ofertas. Conhecido os

valores das ofertas apresentadas, para o anexo I: DANIEL DA ROCHA VENÂNCIO ME somando
um total de R$ 4.600,00, CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
TECNOLOGIA LTDA somando um total de R$ 823,60 e AGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COMPUTADORES LTDA somando um total de R$ 37.526,40, e estando dentro das exigências
estabelecidas por esta Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista os menores preços
e atender melhor aos interesses do município.

Em virtude do acima exposto, HOMOLOGO E ADJUDICO o processo em tela, ao tempo
em que, convoco as empresas vencedoras da Concorrência, na modalidade de Tomada de
Preço nº 006/2009, a comparecerem a esta Prefeitura e fornecerem os documentos necessá-
rios à assinatura do contrato de fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuité PB, 18 de março de 2009.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Prefeita Constitucional do município de Cuité, Estado da Paraíba, adiante assinado,
vem pelo presente comunicar aos participantes da Licitação levada a efeito no prédio onde
funciona esta Prefeitura, que a Comissão Permanente de Licitação, recebeu 04 propostas em
atendimento ao Edital de Tomada de Preços nº 005/2009 datado de 21 de janeiro de 2009,
sendo a seguinte empresa vencedora:

CWC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 03.538.267/0001-25
A Comissão Permanente de Licitações constatou e aprovou a oferta. Conhecido os

valores da oferta apresentada, para o anexo I: CWC DISTRIBUIDORA LTDA somando um total
de R$ 164.952,30, e estando dentro das exigências estabelecidas por esta Comissão Perma-
nente de Licitação, tendo em vista os menores preços e atender melhor aos interesses do
município.

Em virtude do acima exposto, HOMOLOGO E ADJUDICO o processo em tela, ao tempo
em que, convoco a empresa vencedora da Concorrência, na modalidade de Tomada de Preço
nº 005/2009, a comparecer a esta Prefeitura e fornecer os documentos necessários à assina-
tura do contrato de fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuité PB, 19 de março de 2009.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2009
A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Perma-

nente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará
realizar no dia 07 de abril de 2009, às 09 h (nove horas), Tomada de Preços objetivando à
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO
DE PRPRIEDADE DESTA PREFEITURA.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 30,00 (trinta 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, 20 de março de 2009.
KÉZIA SILMARA COSTA FARIAS BARBOSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 004/2009
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009
A Prefeitura Municipal de Cuité, através da sua Comissão Permanente de Licitação,

observados as exigências da Lei Federal nº 8.666/93, torna público, o resultado da Tomada
de Preço nº 004/2009, na modalidade, Menor Preço, destinada a aquisição materiais de
consumo destinados as secretárias e programas deste município, realizado no dia 20 de
março de 2009, ás 10:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura, situada à Rua 15 de
novembro, 159, 1º andar, Centro, Cuité/PB, onde foram declaradas vencedoras as empresas
licitantes 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA so-
mando um valor de R$ 115.593,95, ANA FLÁVIA SILVA CARDOSO ME somando um valor
de R$ 17.126,89 e DANIEL DA ROCHA VENÂNCIO ME somando um valor de R$ 21.319,52.
Os interessados poderão obter maiores informações junto a Comissão de Permanente de
Licitação no endereço acima mencionado de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas.

Cuité-PB, 20 de março de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 006/2009
TOMADA DE PREÇO 006/2009
NÚMERO DE CONTRATO: Nº 071/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339030 – Material de Consumo
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cuité
CONTRATADO: Chip Informática Comércio e Serviços de Informática LTDA
OBJETO: Fornecimento de Computadores, impressoras e suprimentos de informática
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
VALOR TOTAL: R$ 823,60 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 20/03/2009

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 006/2009
TOMADA DE PREÇO 006/2009
NÚMERO DE CONTRATO: Nº 072/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339030 – Material de Consumo
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cuité
CONTRATADO: Ages Indústria e Comércio de Computadores LTDA
OBJETO: Fornecimento de Computadores, impressoras e suprimentos de informática
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
VALOR TOTAL: R$ 37.526,40 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e seis reais e

quarenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 20/03/2009

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 006/2009
TOMADA DE PREÇO 006/2009
NÚMERO DE CONTRATO: Nº 073/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339030 – Material de Consumo
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cuité
CONTRATADO: Daniel da Rocha Venâncio
OBJETO: Fornecimento de Computadores, impressoras e suprimentos de informática
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
VALOR TOTAL: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
DATA DE ASSINATURA: 20/03/2009

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 005/2009
TOMADA DE PREÇO 005/2009
NÚMERO DE CONTRATO: Nº 074/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339030 – Material de Consumo
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cuité
CONTRATADO: CWC Distribuidora LTDA
OBJETO: Fornecimento Materiais de Construção
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
VALOR TOTAL: R$ 164.952,30 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e cinqüen-

ta e dois reais e trinta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 20/03/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas
do dia 02 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de pão, bolo, fruta, verdura, iogurte, carne e frango diversos
devendo a entrega ocorrer diariamente, nos quantitativos solicitados por cada Secretaria.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 19 de Março de 2009
JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas
do dia 02 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de material hospitalar e descartáveis destinados a Secretaria de
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2009. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 20 de Março de 2009
JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
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 um Trator Agrícola destinado a manutenção das atividades da Secretaria de
Agricultura do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor
de: DAFONTE VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 27.670,00; GMP
- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 88.000,00.

São José da Lagoa Tapada - PB, 20 de Março de 2009
EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 00012009
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042009
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MALTA, Estado da Para-

íba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n° 8.666
de 21 de junho de 1993, e suas atribuições posteriores resolve HOMOLOGAR a decisão
da Comissão Municipal de Licitação - CML, ao Processo Licitatório na modalidade TOMA-
DA DE PREÇO N° 00012009, em favor dos POSTOS: AUTO POSTO AGAGENOR II,
situado na Rua Mons. Valeriano Pereira, centro Malta/PB, firmou valor nos itens 02 e 03 em
R$ 198.250,00 (cento e noventa e oito mil, duzentos e cinqüenta reais) e POSTO BOA
ESPERANÇA, situado na Rua Padre Amâncio Leite, 856, centro na cidade de Condado/PB,
à 12Km da sede do município de Malta/PB, firmou valor nos itens 01, 04 à 07 em R$ 127.300,00
(cento e vinte e sete mil e trezentos reais), que apresentou os melhores preços para o
fornecimento de combustíveis e derivados, destinados ao abastecimento da frota do muni-
cípio, durante onze meses, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores conforme preço de mercado, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993..

MALTA (PB), 11 de fevereiro de 2009.
AJÁCIO GOMES WANDERLEY

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA – CNPJ / CPF Nº. 08.883.951/0001-68 Torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação nº. 137/2009 em João Pessoa, 21 de Janeiro de 2009 – Prazo:
730 dias. Para atividade de: Hospital Sancho Leite NA (o) – Rua JOSÉ DUARTE DANTAS,
S/N – CENTRO Município: TEIXEIRA – UF: PB. Processo: 2008-001945/TEC/LO-0457.

Defensoria dá apoio a
trabalhadoras rurais
� Programa Nacional de Documentação resgata cidadania e este ano já atendeu 1.245 pessoas

Fátima Araújo
ESPECIAL PARA A UNIÃO

defensora pública geral Fá-
tima de Lourdes Lopes Cor-
reia Lima reuniu-se ontem

com representantes do Incra/PB, a
coordenadora de projetos, Elizabet
Barbosa, e as defensoras públicas
Teresa Lisieux e Maria de Fátima
Araújo para tratar do acordo de
cooperação técnica que existe en-
tre este órgão e a Defensoria Públi-
ca, disponibilizando os serviços
jurídicos de advogados do seu qua-
dro para a execução do Programa
Nacional de Documentação da Tra-
balhadora Rural.

O programa, que é uma iniciati-
va do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, conta com a par-
ceria (além da Defensoria Pública

A
do Estado) da Caixa Econômica Fe-
deral, do Instituto de Colonização
e Reforma Agrária, do INSS, do
Banco do Nordeste e do Instituto
de Polícia Científica. A sua criação
partiu da luta das próprias tra-
balhadoras rurais, movimentos
sociais e Ongs que solicitaram ao
governo federal uma providência
para solucionar os problemas no
campo, como a negação da cida-
dania aos que não possuíam do-
cumentos.

Na ocasião, a defensora geral Fá-
tima Lopes renovou acertos de
maior segurança na operaciona-
lização do programa que só este
ano já atendeu 1.245 pessoas be-
neficiárias dos serviços de assen-
tamento, aquisição de documen-
tos como o CPF, RG, Certidão de
Nascimento, ações de separação,

pensão alimentícia e de mulheres
atingidas pela violência, mulheres
que desejam mudar de profissão,
como por exemplo de doméstica
para agricultora, curatela, tutela,
legalização da união estável, en-
tre outros. Como a carência nas
áreas rurais é muito grande, um
número significativo de homens
também se beneficia dos serviços,
embora o programa tenha sido
elaborado de forma especial para
as trabalhadoras. E um dado cu-
rioso chama a atenção: de todo o
Brasil, a Paraíba é o único estado
onde a Defensoria Pública partici-
pa do PNDTR. A asseguradora do
Programa Nacional de Documen-
tação da Trabalhadora Rural, Inês
Guedes, também esteve presente
à reunião.
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