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Governo federal anuncia construção de um milhão de moradias em todo o país P.11mais

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

"Presidente do TJ
apoia Conselho de
Desenvolvimento
Desembargador Luiz
Sílvio Ramalho diz que
será ele o representante
do Tribunal de Justiça. P. 3

"Pleno do TCE
mantém concurso
da Polícia Civil
Decisão foi tomada em
sessão extraordinária e
provas serão realizadas no
próximo domingo. P. 4

"Estado tem 31%
dos veículos em
situação irregular
Detran vai promover
fiscalização para viabilizar
a regularização de carros
e motocicletas. P. 6

Produtor paraibano
vai exportar açúcar
para a União Europeia
Conquista é resultado de
negociação entre o governo
paraibano e o Ministério da
Indústria e Comércio, e vai
beneficiar, além da Paraíba, outros
estados da região Nordeste  P. 5
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EDITORIAL #

ffUNinforme

Recebi ofício assinado pelo Dr.
Robson de Lima Cananéa, se-
cretário-geral do Tribunal de
Justiça da Paraíba, em que ele
me envia, anexo, trecho de um
registro feito pelo desembarga-
dor Saulo Henrique de Sá e Be-
nevides, durante a sessão do
Pleno, realizada no dia 28 de
agosto, próximo passado, na qual ele se refere a artigo de
minha autoria, publicado em O Norte, sobre o desem-
bargador José Martinho Lisboa, que se aposentou recen-
temente.

São as seguintes as palavras do desembargador Saulo
Henrique de Sá e Benevides: “Senhor presidente, enquan-
to somos tão incompreendidos, às vezes, por alguns seg-
mentos da imprensa, o jornalista Barroso Pontes, que eu
acho que é um amigo do Judiciário, vem seguidamente
publicando artigos a respeito do Judiciário e artigos com
elogios a personalidades. O último foi publicado no dia
25 do corrente mês, no jornal O Norte, onde ele faz um
relato da trajetória do desembargador José Martinho
Lisboa. Eu achei muito justo, porque nós magistrados
não podemos agradar a gregos e troianos, mas, na ver-
dade, fica uma trajetória de vida e o desembargador
Martinho merece todo esse elogio”.

Mais adiante ele afirma que “o jornalista Barroso
Pontes sempre publica esses artigos. Já publicou sobre
vários magistrados e o que me chamou a atenção em
tudo isso é que ele está publicando sobre magistrados
aposentados. E isso é muito bom, porque me parece que
quando nos aposentamos no setor público há um es-
quecimento, Eu digo isso porque tenho o privilégio de
conviver com outros desembargadores aposentados,
como  Raphael Carneiro Arnaud,  Miguel Levino, que é
meu vizinho de apartamento. Converso sempre com
eles e gosto de colher dessas pessoas tudo que têm a nos
dar. Converso também com o desembargador Rivan-
do Bezerra Cavalcanti, um verdadeiro ícone do Poder
Judiciário da Paraíba. Tudo isso é muito gratificante,
porque mostra que algumas pessoas como o Dr. Barro-
so Pontes não esquecerão a trajetória daqueles que fa-
zem o Poder Judiciário da Paraíba. Só um registro, Se-
nhor presidente.”

Agradeço ao desembargador Saulo Henrique de Sá e
Benevides a gentileza de suas palavras em relação a
minha pessoa. De fato, me considero amigo do Poder
Judiciário da Paraíba. E isso desde o tempo em que eu,
recém-chegado a João Pessoa, em 1950, fui trabalhar no
Correio da Paraíba, então dirigido por José Teotônio, e
passei a percorrer a Paraíba fazendo reportagens e no-
meando agentes para venda de jornais. Em cada muni-
cípio que eu chegava, fazia questão de conhecer o juiz de
Direito. E, assim, fui formando uma corrente de amizade
com esses juízes de primeira entrância.

Com o tempo, quase todos eles chegaram a desem-
bargadores e continuaram meus amigos, pois, modés-
tia à parte, sei cultivar amizades. Anos atrás, fiz gran-
de campanha, através dos Diários Associados, visan-
do a construção de casas para os juízes, as quais foram
feitas pelos desembargadores Raphael Carneiro Ar-
naud e José Martinho Lisboa. Sou até hoje sócio hono-
rário da Associação dos Magistrados da Paraíba, títu-
lo que muito prezo entre outros que a vida me deu como,
por exemplo, o de cidadão paraibano, sem falar nas
comendas que recebi do Exército.

Registro honroso
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Geração de emprego
Paraíba conquistou uma vitória
importantíssima com a aceitação
integral, por parte do ministro Mi-
guel Jorge, da Indústria e Comér-

cio, do pedido apresentado pelo Governo do
Estado que teve por objetivo a aprovação de
cotas tarifárias para exportação de açúcar
para os países da União Europeia. A medida
veio beneficiar diretamente os produtores de
cana-de-açúcar paraibanos, que agora pode-
rão exportar o produto em escala muito mais
expressiva, mas os seus efeitos são ainda
maiores.

Exportando mais, os produtores estarão ge-
rando divisas para o Estado, e, ao mesmo tem-
po, obtendo condições reais de aumentar a
oferta de vagas, de inúmeros novos postos
de trabalho que possibilitarão a melhoria da
qualidade de vida de muitos paraibanos que
hoje vivem à margem do mercado de traba-
lho. Atualmente, as três empresas do setor
de cana-de-açúcar em atividade na Paraíba
geram cerca de 10 mil empregos diretos e
indiretos em todo o Estado.

A decisão do Conselho da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) de acatar os ter-
mos apresentados beneficiou não somente a
Paraíba, mas todos os demais produtores de

A cana-de-açúcar da região Nordeste, que ago-
ra aguardam os entendimentos diplomáticos
entre Brasil e a União Europeia para iniciar
os contatos preliminares para as exporta-
ções. A decisão da Camex já foi comunicada
ao Itamaraty e ao Ministério das Relações
Exteriores, segundo informou ontem o che-
fe de Gabinete do órgão, Gustavo Fontenele.
Agora cabe ao Ministério dar sequência ao
processo.

Mesmo havendo ainda um bom caminho a
percorrer, a decisão já provoca entusiasmo
junto ao setor sucroalcooleiro paraibano. O
presidente do Sindicato da Indústria de Fa-
bricação do Álcool e Açúcar no Estado da
Paraíba, Edmundo Barbosa, é um exemplo de
nome que acredita no incremento do setor a
partir da abertura das fronteiras da União
Europeia para o produto paraibano.

Sobre a decisão da Camex, ele reconhece
o empenho do Governo do Estado na con-
quista do atendimento a um antigo pleito da
categoria, e afirma que a iniciativa vai servir
de instrumento para corrigir as desigualda-
des que existem nas regiões brasileiras, além
de colocar em prática a Lei 9.362/96, que
define cotas de exportação de cana-de-açú-
car do Nordeste.

Converso sempre
com eles e gosto
de colher dessas
pessoas tudo que
têm a nos dar...

Barroso Pontes
redacao@auniao.com.br

Secretário encaminha
pleito de sindicalistas
O secretário chefe da Casa Civil do
Estado, José Ricardo Porto, recebeu,
na terça-feira (24), no Palácio da
Redenção, o presidente do Sindicato
dos Alternativos da Paraíba, Iramar
Menezes de Sousa, e outros dirigentes.
No encontro, a entidade solicitou a
regulamentação desse tipo de transpor-
te, argumentando que o Estado é o
único do Nordeste onde não foi
adotada a medida. O secretário se
comprometeu  em encaminhar o pleito
ao Governo do Estado.

Concurso de carroça junina
inscreve até amanhã
As inscrições para a segunda edição do
‘Concurso das Carroças Juninas Rurais
do Vale do Gramame’ prosseguem até
amanhã. A competição é voltada apenas
para carroceiros que residem na região.
Os interessados devem procurar a
Escola Viva Olho do Tempo (Evot), na

Rua Telegrafista Geraldo Fagundes de
Araújo, 10, Sítio Gramame, na Capital.

Trauma registra recorde
nos acidentes com quedas

As quedas já
ultrapassam
os registros de
acidentes com
motos, que
são as maiores

causas de entradas em hospitais de
traumatologia. Essa constatação se
baseia nos dados divulgados pelo
Hospital de Emergência e Trauma
Senador Humberto Lucena, na Capital.
De 1º de janeiro até o último dia 15,
1.787 pessoas foram atendidas por
conta de queda. Isso quer dizer que
uma média de 24,1 pacientes foi
atendia por dia no Trauma.

Dados do Bolsa Família
devem ser atualizados
Mais de três milhões de famílias

beneficiárias do Programa Bolsa
Família terão de fazer a atualização de
dados em cadastro mantido pelo
Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS). Os municípios estão receben-
do comunicados sobre a necessidade
dessa atualização desde fevereiro. O
ministério irá fazer campanhas no
rádio e na televisão sobre a necessida-
de de se fazer a atualização. Quem não
fizer a atualização do cadastro até
agosto terá o benefício bloqueado.

Arrecadação da Previdência
cresceu 3,9% em fevereiro
O ministro da Previdência Social,
José Pimentel, anunciou  que a
arrecadação registrou crescimento
de 3,9% em fevereiro, em relação ao
mesmo mês de 2008. A receita foi de
R$ 13,1 bilhões no mês passado,
contra R$ 12,6 bilhões em fevereiro
de 2008. A arrecadação urbana foi
de R$ 12,8 bilhões, com despesa de
R$ 12,5 bilhões.
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RIO – Campanha eleitoral no Nordeste é como casamento
na roça antigamente: quem não montava a cavalo não ia à
festa. João Cleofas, 76 anos, duas vezes derrotado para o
governo, tirou uma foto bonita montado a cavalo, todo
esbelto e saiu para senador contra Marcos Freire em 74.

Dormia cinco horas por noite, levantava-se às 6h30, aten-
dia filas de gente no escritório da Arena em Recife, distribuía
bolsas de estudo, telhas para cobrir casas, cartões para receitas
médicas e saía para o interior fazendo comícios. Dois meses
de guerra. A Arena entrou em pânico, sentindo a derrota a
cada passo. Argemiro Pereira, deputado da Arena: - Minha
mão murcha se eu pedir voto para o Dr. Cleofas.

A Onça e os Bodes

CLEOFAS
O governador nomeado, Moura Cavalcanti, ia de dedo no

nariz:
- Quem não votar no Cleofas não toma cafezinho no Palácio.
Cleofas esperneava, montado nas fotos e ameaçando de

dedo duro:
- Marcos Freire é um agente da contestação. Dom Helder é

comunista!
E o povo, nas esquinas, dava gargalhadas inventando his-

tórias:
Cleofas foi fazer comicio em frente à estatua de Maurício

de Nassau: - Povo do meu tempo! Nassau respondeu: - Fala,
Cleofas!

Abriram o túmulo de Duarte Coelho, estava lá o apelo:
- Votem em Cleofas! Esse menino vai longe!
Lívio Valença, deputado do MDB, definiu o estrago que

Marcos Freire estava fazendo nos redutos oficiais:
- Soltaram a onça no chiqueiro dos bodes.

PESQUISAS
Eleição é sempre assim. Cada um soltando sua onça no chiqueiro

dos bodes. Não adianta dizer que ainda é cedo, que falta um ano e
meio para as eleições e que pesquisa que vale é a da véspera. É
verdade, mas não é toda a verdade. Os politicos ficaram agitados
com a publicação do “Datafolha” sobre as eleições do próximo ano
na maioria dos estados porque sabem que a primeira pesquisa,
antes da campanha, da TV, dos marqueteiros, reflete o que o povo já
pensa dos candidatos. É a nota da prova da vida de cada um.

Quando a campanha começa, o povo também começa a mudar.
Mas sempre a partir dessa base inicial, que é o pensamento popu-
lar sedimentado, sem campanha. A pesquisa repercutiu tanto
porque é a onça no chiqueiro dos bodes. A partir de agora, nada
será como antes. Cada um vai se mexer, fingindo não dar impor-
tância mas armando esquemas, abrindo o chiqueiro.

Outra lição da sabedoria popular sobre pesquisas: é como
lobisomem de novela. Ninguém acredita mas todo mundo abre
a janela para ver se há alguma coisa suspeita rondando pela
madrugada, uivando na noite.

SÃO PAULO
É uma surpresa atrás da

outra. Quem esperava Alk-
min com 41% em São Paulo,
Marta com 13% e Maluf com
12%? Quando sai Alkmin
pelo PSDB e entra Aloysio
Nunes, chefe da Casa Civil
de Serra, um político sério,
eficiente, com excelente bio-
grafia, Marta pula para 19%
e Aloysio tem apenas 2%.

É o que o povo pensa hoje:
tucano governador é Alk-
min.

No PT a mesma coisa. Tira
Marta e põe Palocci, Alkmin
vai a 45% e Palocci com mí-
seros 3%. O competente mi-
nistro Hadad é pior : 1%.

Como o PSDB vai tirar Alk-
min e o PT tirar Marta?  São
as onças.

Desembargador destaca
importância de Conselho
� Presidente do Tribunal de Justiça  garante que o Judiciário participará do Conselho

de Desenvolvimento Econômico e Social, que será criado pelo Governo do Estado

MINAS E RIO
Em Minas, Aecio Neves tam-

bém levou sua lambada. Seu
vice-governador, Antônio
Anastasia, seu factotum e can-
didato desde sempre, só 5%.
Hélio Costa, do PMDB, 41%. Pa-
trus Ananias, do PT, 11%. Se sai
Patrus e entra Pimentel, Hélio
desce para 37%, Pimentel
24%,Anastásia 4%.

No Rio, Sérgio Cabral, com
o máximo de 26%, é o grande
derrotado da pesquisa. Go-
vernador candidato à reelei-
ção que não chega a 30% “ou
está bichado, Zé, ou tem ma-
rimbondo no pé”. Crivela
16%, Gabeira 15% e Lind-
berg, do PT, 2%. Se Garotinho
sai candidato, tem 7% e Sér-
gio despenca para 21%.  O
Rio está muito interessante.

Cooperar busca recursos
para desenvolver ações
�O coordenador do Projeto
Cooperar, Plácido Rodrigues
Montenegro, está em Brasília
onde deverá ser recebido, jun-
tamente com a gerente finan-
ceira Ana Brito, por represen-
tantes do Banco Mundial e do
Tesouro Nacional. O objetivo da
viagem é buscar a liberação de
recursos para reestruturar as
sedes do programa no interior
do Estado e retomar os proje-
tos que vinham sendo desen-
volvidos, bem como dar início
a novos projetos que visem er-
radicar a pobreza na zona ru-
ral da Paraíba através do de-
senvolvimento sustentável.

Na primeira visita às sedes
do Cooperar, feita no último dia
18, Montenegro constatou um
estado de total abandono dei-
xado pelo governo passado.

O gestor esteve nas gerências
de Patos, Pombal e Itaporanga
para fazer um reconhecimento

da situação em que se encon-
tram as mesmas. Ele encontrou
carros do Governo do Estado
sucateados e total falta de in-
fraestrutura adequada para
viabilizar o andamento dos
trabalhos desenvolvidos pelos
técnicos.

Nessas três cidades os 23
técnicos que acompanham a
aplicação dos projetos do Co-
operar estão viajando para as
áreas rurais em carros que não
oferecem segurança, pois es-
tão sem condições de trafegar.
Alguns deles foram encontra-
dos com pneus furados e
guardados em verdadeiros
“depósitos de sucata”. Expos-
tos ao sol e a chuva, os veícu-
los estão enferrujando.

Os técnicos são responsáveis
por treinar a população da co-
munidade integrante do pro-
grama, e também por fiscalizar
se os recursos estão sendo apli-

presidente do Tribunal
de Justiça da Paraíba,
desembargador Luiz

Sílvio Ramalho Júnior, avaliou
como positiva a iniciativa do
Governo do Estado de encami-
nhar projeto de lei à Assembleia
Legislativa, criando o Conselho
de Desenvolvimento Econômico
e Social do Estado da Paraíba.

“Eu acho que a iniciativa do
Governo do Estado é positiva,
na medida em que está inte-
grando a sociedade com vários
pensamentos, com várias ins-
tituições, e isto reforça a demo-
cracia no nosso Estado, no nos-
so país, essa forma positiva de
pensamento político”, enfati-
zou.

De acordo com o desembar-
gador Luiz Sílvio Ramalho Jú-
nior, “o diálogo, em qualquer
plano do conhecimento, em
qualquer plano social, é muito
importante, e partindo esse
projeto do Governo do Estado
certamente trará muitos bene-
fícios para a Paraíba”.

O presidente do TJ assegurou

a participação do Tribunal de
Justiça, através de sua pessoa,
como membro do Conselho: “O
Tribunal de Justiça certamente

se integrará nesse plano de for-
ma integral, colaborando com
o governo que se instalou ago-
ra”, afirmou.

cados da forma correta. No en-
tanto, Plácido Rodrigues encon-
trou esses profissionais atuan-
do de maneira precária, pois
não estava sendo dada a eles a
estrutura necessária para o de-
senvolvimento dos seus traba-
lhos. Nem mesmo acesso a in-
formática eles estavam tendo
pela falta de computadores.

Plácido Rodrigues pediu
para cada gerente preparar
um relatório apontando os
principais problemas existen-
tes nas sedes e ainda nas co-
munidades beneficiadas com
projetos administrados pelo
Cooperar.

A partir dos levantamentos
realizados, o coordenador po-
derá se inteirar ainda mais so-
bre as carências dos profissi-
onais que integram o projeto
e da população que é ou preci-
sa ser beneficiada com o Coo-
perar. Conhecendo de forma
mais aprofundada a situação
em que se encontram essas se-
des e comunidades ele inicia-
rá um plano de reestrutura-
ção dos mesmos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O desembargador Luiz Sílvio Ramalho considerou positiva a iniciativa

O
ARQUIVO
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Pleno do Tribunal de
Contas do Estado de-
cidiu por unanimida-

de, no início da noite de on-
tem, pela manutenção do con-
curso da Polícia Civil da Pa-
raíba, que será realizado no
próximo domingo (29).

Segundo o conselheiro Nomi-
nando Diniz, presidente do Tri-
bunal de Contas, na terça-feira
a Segunda Câmara do Tribunal
decidiu suspender a realização
do concurso após apreciar re-
curso da Asdef - Associação dos
Deficientes e Familiares.

O Governo do Estado en-

TCE mantém para domingo
o concurso da Polícia Civil
�Pleno do Tribunal se reuniu extraordinariamente ontem para decidir sobre recurso impetrado pelo Governo

O trou com recurso, assinado
pelo procurador Marcelo
Weick, e, diante da urgência
da matéria, Nominando Di-
niz decidiu convocar para
ontem mesmo uma sessão ex-
traordinária do Pleno do TCE.
O relator do recurso foi o con-
selheiro Fábio Nogueira, que
votou pela revogação da sus-
pensão do concurso.

Os conselheiros do Pleno
acompanharam o voto do re-
lator e decidiram manter o
concurso para domingo. Vo-
taram pela manutenção da
realização das provas os con-

selheiros José Mariz, Fernan-
do Catão, Humberto Porto e
o relator Fábio Nogueira. Flá-
vio Sátiro e Arnóbio Viana
estão de férias.

Nominando Diniz disse
que decidiu convocar a ses-
são extraordinária por se
tratar de um assunto de ur-
gência, pois o recurso só de-
veria ser votado na sessão
de terça-feira da próxima
semana. "Não se poderia
prejudicar 17 mil candidatos,
inclusive de outros estados.
O caso exigia urgência ur-
gentíssima", enfatizou.

Rui Leitão
recebe pleitos
de estudantes
da UEPB
�Estudantes do Campus V da
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) foram recebidos,
na manhã de ontem, pelo che-
fe de Gabinete do Governador,
Rui Leitão, no Palácio da Re-
denção.  A comissão represen-
tava todos os alunos que par-
ticiparam de uma mobiliza-
ção em frente ao Palácio, que
reivindicavam uma série de
reivindicações para a estrutu-
ra do Campus da UEPB em
João Pessoa.

De acordo com o coordena-
dor do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), Túlio Ser-
rano, um dos principais pro-
blemas enfrentados é a falta
de uma sede própria adequa-
da, pois, nos três anos de
existência, o Campus na Ca-
pital paraibana mudou de lo-
calização por três vezes. A
solicitação de concurso para
professores, assim como in-
vestimentos na biblioteca e
em atividades de pesquisa e
extensão, também constam
em documento entregue pe-
los alunos ao chefe de Gabi-
nete do Governador. "Os três
cursos que são oferecidos pela
UEPB em João Pessoa não es-
tão devidamente estrutura-
dos", avalia o aluno de Arqui-
vologia, referindo-se ainda aos
cursos de Ciências Biológicas
e Relações Internacionais.

Durante a reunião com os
estudantes, Rui Leitão se en-
carregou de encaminhar o
documento ao secretário de
Educação do Estado, Sales
Gaudêncio, e anunciou que
no próximo dia 31 o gover-
nador terá uma audiência
conjunta com o secretário de
Educação e a reitora da
UEPB, Marlene Alves.

"Temos certeza que essas
reivindicações entrarão na
pauta da reunião e, em segui-
da, conversaremos com os es-
tudantes para explicar as de-
cisões que serão tomadas",
adiantou o chefe de Gabinete
do Governador. "Fomos mui-
to bem recebidos, e agora es-
tamos esperançosos de que
conseguiremos solucionar es-
ses problemas que atingem
todos os alunos do Campus
V", comentou o estudante Tú-
lio, representante do DCE.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Estado discute projeto com ministro
�O governador da Paraíba
participa na tarde desta quin-
ta-feira, 26, em Brasília, de
uma audiência com o minis-
tro da Saúde, José Gomes Tem-
porão, para discutir o projeto
de reconstrução do sistema de
saúde da Paraíba. Ele estará
acompanhado do secretário
estadual da Saúde, José Maria
de França. A audiência será às
15 horas.

Na pauta da reunião, a res-
tauração de trinta hospitais,
cujas obras foram abandona-
das pela gestão anterior, bem
como a busca da liberação de
recursos para aquisição de
equipamentos necessários à
reestruturação da rede hospi-
talar, além de investimentos
para o Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina
Grande, onde obras estão em
andamento.

Outro assunto a ser tratado
no Ministério da Saúde será
também a liberação de recur-
sos para a rede estadual de ur-
gência e emergência. Além dis-
so, também serão tratados as-
suntos relacionados à cober-
tura da assistência básica de
saúde e também à liberação de
recursos conveniados com o
Ministério da Saúde.

A agenda do governador em

Reestruturação do sistema de saúde

Brasília, nesta quinta-feira,
prevê ainda reuniões com o
presidente da Câmara Federal,

#

2ª Câmara do Tribunal

decidiu suspender a

realização do concurso

após apreciar o recurso

da  Associação dos

Deficientes e Familiares

na terça-feira

Servidores
estaduais
recebem
no dia 31
� O pagamento dos
funcionários estadu-
ais, relativo ao mês de
março, será realizado
em apenas um dia,
conforme o que foi
anunciado recente-
mente pelo governa-
dor. A folha de março
será quitada no dia 31
deste mês.

O pagamento dos sa-
lários dentro do mês
trabalhado se insere
dentro das medidas do
Governo do Estado,  em
priorizar, sempre que
possível, os servidores
estaduais.

A tabela de  pagamen-
to  é válida para os funci-
onários que trabalha-
vam na Capital. E, tam-
bém, para os sevidores
que são lotados em re-
partições do interior do
Estado. E, ainda,  para os
servidores ativos e ina-
tivos da administração
direta e indireta do Po-
der Executivo e consig-
nação judicial. Deputado Michel Temer, e com

o presidente do Senado da Re-
pública, senador José Sarney.

José Gomes Temporão receberá pleito para a restauração de 30 hospitais

  ORTILO ANTÔNIO
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Paraíba vai exportar açúcar
para a União Europeia
� A medida beneficia os produtores de cana e contribui para a geração de novos empregos no setor

ministro da Indústria e Comér-
cio, Miguel Jorge, acatou inte-
gralmente o pedido do Governo

da Paraíba e aprovou cotas tarifárias
para exportação de açúcar para os paí-
ses da União Europeia. A medida benefi-
cia os produtores de cana-de-açúcar da
Paraíba, que agora poderão exportar o
produto para a União Europeia, além da
perspectiva de gerar novos empregos
para o setor.

A medida foi aprovada nessa quarta-
feira (25) pelo Conselho da Câmara de
Comércio Exterior (Camex) e atendeu os
termos solicitados, beneficiando não só
a Paraíba, mas todos os produtores do
Nordeste. “Os produtores agora preci-
sam aguardar os entendimentos diplo-
máticos entre Brasil e a União. A decisão
já foi comunicada ao Itamaraty e ao Mi-
nistério das Relações Exteriores, que irá
enviar para a União Europeia”, informou

O

Aprovado o
cronograma para
a implantação do
Prodetur Nacional
�“Estamos levando uma impressão mui-
to positiva nessa nova fase de implantação
do Prodetur Nacional, com um novo go-
verno. Esperamos que agora, com o nivela-
mento de informações o programa cami-
nhe de forma mais rápida na Paraíba, para
que o Estado não fique novamente fora do
Prodetur”, afirmou o diretor do Prodetur
Nacional, Edimar Gomes. Ele participou de
uma reunião de trabalho realizada no Ho-
tel Tambaú, em João Pessoa, com técnicos
do Governo do Estado e com o secretário
executivo de Turismo da Paraíba, Romeu
Lemos. Edimar estava acompanhado de
Ricardo Mendes, coordenador de planos de
Turismo, e Marcos André Almeida, coor-
denador de Infraestrutura.

O secretário Romeu Lemos disse que o
objetivo da reunião foi alcançado. “As-
sumimos o governo há cerca de 30 dias e
não tínhamos conhecimento de tudo que
era necessário para desenvolver o Pro-
detur Nacional. Então, fomos a Brasília,
solicitamos a vinda dos três técnicos e
aqui eles passaram detalhe por detalhe,
e a partir de agora vamos trabalhar com
mais segurança, sabendo o que precisa
para que a Paraíba não perca novamen-
te um programa desses que destina cer-
ca de US$ 38 milhões ao Estado”.

OBRAS
Entre as obras já elencadas para serem

executadas em cinco anos, no Prodetur
Nacional, estão o aterro sanitário de Pi-
timbu; vias de acesso às praias de Gra-
mame, ramais um e dois; entroncamen-
tos na PB-008, nas localidades de Taba-
tinga, Coqueirinho, Praia Bela e Barra do
Abiaí; sistema viário da urbanização do
Rio Jaguaribe; complexo da antiga alfân-
dega, e revitalização do Centro Histórico
de João Pessoa.

Ainda na Capital do Estado serão con-
templadas infraestrutura e serviços bási-
cos na antiga superintendência da alfân-
dega, antiga fábrica de gelo, no centro de
apoio turístico, urbanização das áreas do
entorno do Centro Turístico de Tambaú,
Centro de Animação de Tambaú, e sinali-
zação de orientação ao turismo. Haverá
ainda melhoria de acessos rodoviários
entre Alagoa Grande/Alagoa Nova, Pilões/
Borborema, Alagoa Nova/Várzea Nova,
Distrito de Santa Marta/Varzeado e Alça
Noroeste de Campina Grande.

Um dos pontos mais fortes do Prode-
tur Nacional Paraíba é a preocupação
com a preservação da natureza e, por
isso, no item Gestão Ambiental consta a
recuperação dos passivos ambientais na
PB-008/Sul, recuperação das áreas degra-
dadas do Pólo Turístico do Cabo Branco,
revitalização do Jardim Botânico de João
Pessoa, capacidade de cargas das águas
recifais e manutenção e preservação de
unidades de conservação ambiental.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Estado deve firmar intercâmbio com o Japão
Josélio Carneiro
REPÓRTER

�Intercâmbio cultural e econômico en-
tre Japão e Paraíba. Esta foi a pauta do
encontro entre o cônsul geral do Japão,
no Nordeste, Toshio Watanabe, e o go-
vernador da Paraíba. A autoridade ja-
ponesa teve audiência ontem, às 11h30
horas, no Palácio da Redenção. Após a
visita, ele afirmou que o governo japo-
nês poderá contribuir com o desenvol-
vimento turístico da Paraíba, tendo em
vista ser esta uma das atividades que
está em expansão no Estado.

Toshio Watanabe, que na audiência
esteve acompanhado do médico cardio-
logista Ítalo Kumamoto e do presidente
da Associação Cultural Brasil Japão da
Paraíba, Jorge Kiyoshi Oashi, disse que
uma outra possibilidade de empreendi-
mento seria na área industrial, um cam-
po em que o Japão é especialista. Nessa
área, segundo observou, a Paraíba tem
muitas possibilidades de receber inves-
timentos japoneses. Os investidores ja-
poneses também estão interessados em
conhecer as possibilidades na área cul-
tural e econômica para poder oferecer
oportunidades de investimentos.

O secretário chefe da Casa Civil, José
Ricardo Porto, participou do encontro.
Desde o ano passado, com as comemo-
rações dos 100 anos da imigração japo-
nesa, Brasil e Japão têm estreitado o in-

o chefe de Gabinete da Camex, Gustavo
Fontenele.

O presidente do Sindicato da Indús-
tria de Fabricação do Álcool e Açúcar no
estado da Paraíba, Edmundo Barbosa,
agradeceu o empenho do Governo do

Estado em atender a um antigo pleito do
setor, corrigindo as desigualdades que
existem nas regiões brasileiras, além de
colocar em prática a Lei 9362/96, que de-
fine cotas de exportação de cana-de-açú-
car do Nordeste.

Os produtores terão a possibilidade
de ampliar seus investimentos no setor
e levar seu produto para os países da
União Europeia. “As três empresas do
setor de cana-de-açúcar geram cerca de
10 mil empregos diretos e indiretos em
todo o Estado. Com essa nova conquista
vamos passar a exportar para a União
Europeia cerca de 13 mil toneladas do
produto, o que equivale a 10% anual”,
acrescentou Edmundo.

O produtor de cana-de-açúcar Clodo-
aldo Soares acrescentou que o Governo do
Estado conseguiu o benefício para o esta-
do da Paraíba no momento em que o setor
passa por uma crise sem precedentes.

tercâmbio econômico e cultural. No Bra-
sil, os principais investimentos de em-
presários japoneses são nas áreas de
automóvel, siderurgia, celulose, soja,
metanol, e milho.

Jorge Kiyoshi Oashi, presidente da As-
sociação Cultural Brasil Japão da Paraí-
ba, destacou que da colaboração de japo-
neses na Paraíba consta duas ações na
área hospitalar e uma na área de material

reciclado. Trata-se de um programa ja-
ponês para comunidades carentes, envol-
vendo hospitais. Outras experiências são
voltadas à profissionalização de jovens
que sofrem com a falta de oportunidade
de mercado e de desenvolvimento huma-
no. De acordo com Kiyoshi Oashi, em João
Pessoa existem hoje 90 famílias de japo-
neses. No Estado, são cerca de 1.500 japo-
neses e descendentes.

#
Aprovada pelo Conselho da
Câmara de Comércio Exterior
(Camex), a medida atendeu os
termos solicitados,
beneficiando não só o Estado,
mas também a todos os
produtores do Nordeste

Toshio Watanabe disse que outra possibilidade de empreendimento é na área industrial

  MARCOS RUSSO
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Paraíba tem 31% dos veículos
com emplacamento em atraso
� Detran vai iniciar fiscalizações no Estado nos próximos 15 dias. Outras irregularidades detectadas acarretarão em multas, de acordo com a infração

Uchoa disse que encontrou um débito de mais de R$ 1,3 mi, no Detran, e que um mutirão até as 23 horas coloca em dia documentação em atraso

UEPB abre inscrições para o Projeto Rondon
�Ajudar pessoas das comu-
nidades a transformarem
suas carências em competên-
cias. Esta será a principal
missão de 100 professores e
300 jovens voluntários do
Projeto Rondon que este ano
desembarcam na Paraíba e
no Rio Grande do Sul.

Professores e estudantes da
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) podem se ins-
crever para a experiência do
Rondon na Paraíba. Os inte-
ressados devem enviar pro-

postas até o dia 3 de abril,
conforme determina edital
do Ministério da Defesa
http://www.defesa.gov.br/
projetorondon.

A Operação Nordeste Sul
vai acontecer de 17 a 2 de
agosto em 24 municípios pa-
raibanos, localizados em
torno da cidade de Campina
Grande.

A cidade de João Pessoa foi
escolhida sede de apoio lo-
gístico à operação, segundo
informou o coordenador do

Projeto Rondon, coronel Éd-
son Pierobon, em visita rea-
lizada esta semana à Univer-
sidade Federal da Paraíba,
co-anfitriã do evento.

Acompanhado pelo geren-
te de Operações do Projeto
Rondon, coronel Jesuíno de
Brito Neto, Édson Pierobon
foi recebido pela vice-reitora,
Yara Matos e a pró-reitora de
Extensão da UFPB, Lúcia de
Fátima Guerra Ferreira.

A visita foi para consolidar
a parceria existente entre o
Projeto Rondon e a UFPB.
“Essa Universidade tem en-
viado ótimas equipes para
participar das operações e
isso com certeza faz a dife-

rença”, declarou Édson Pie-
robon.

O Projeto Rondon foi cria-
do em 1960 e funcionou até
1980. Depois de 24 anos, foi
reativado em 2005, com uma
operação no estado do Acre.
Em funcionamento até hoje,
o projeto conta com 6 mil
rondonistas.

Os interessados podem ob-
ter informações complemen-
tares sobre o Projeto Rondon
na Pró-Reitoria de Extensão
e Assuntos Comunitários da
UFPB. Telefone: (83) 3216-
7990.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

#
A Operação Nordeste
Sul vai acontecer de 17
a 2 de agosto em 24
municípios paraibanos

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Departamento Estadual
de Trânsito (Detran) vai
desencadear dentro de

quinze dias, uma ampla opera-
ção de fiscalização de veículos.
De acordo com o diretor supe-
rintendente do órgão, coronel
Uchoa, existe hoje um percen-
tual acima de 31% de inadim-
plentes (emplacamento em
atraso). O dirigente do Detran
apela aos proprietários de au-
tomóveis e motocicletas com o
emplacamento em atraso que
providenciem regularizar a si-
tuação o quanto antes, cum-
prindo com suas obrigações.

A fiscalização vai ser reali-
zada em todo o Estado e qual-
quer outra irregularidade nos
veículos também será detecta-
da, o que acarretará em multa,
de acordo com o teor da infra-
ção. Há municípios em que
mais de 50% da frota está irre-
gular. O anúncio da fiscaliza-
ção ocorreu na manhã de on-
tem, durante visita dos diri-
gentes do Detran ao superin-
tendente de A União, Nelson
Coelho, e ao diretor adminis-
trativo, Cristiano Machado, na
sede do jornal.

O coronel Uchoa afirmou que
ao assumir o Detran encontrou
vários problemas, inclusive um
débito de mais de R$ 1,3 milhão,
que já está sendo pago. Um mu-
tirão diário que se estende até
as 23 horas está colocando em

O

dia muita documentação que
se encontra em atraso. O supe-
rintendente do Detran anun-
ciou ainda que o órgão desen-
volverá uma importante cam-
panha de educação de trânsito,
objetivando orientar os condu-

tores de veículos e as crianças e
adolescentes, futuros motoris-
tas nas cidades e nas estradas
da Paraíba. A campanha mos-
trará números da violência no
trânsito e terá a finalidade de
alertar os condutores e pedes-

tres, com lições sobre a neces-
sidade de sermos educados e
responsáveis no trânsito, a
cada dia.

Uchoa informou ainda que o
sistema on line esteve fora do
ar a nível nacional e isto já está

sendo normalizado, regulari-
zando o atendimento ao usuá-
rio. O diretor administrativo
do Detran é Sudenil Silveira.
Em breve o governador irá no-
mear os diretores de operações
e de engenharia.

  MARCOS RUSSO
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região da Borborema
na Paraíba tem um for-
te potencial para o

plantio de frutas cítricas, a
exemplo de Matinhas, desta-
que nacional na produção de
tangerina. Pautados nessa vo-
cação agrícola, pesquisadores
e produtores rurais partici-
pam do 2º seminário sobre
manejo do cultivo de Citrus,
que é  realizado em Lagoa Seca,
no Brejo paraibano. O encon-
tro foi aberto ontem e se en-
cerra hoje.

O primeiro dia do seminá-
rio foi marcado por  ativida-
des teóricas, como a explana-
ção sobre o planejamento de
um pomar, o manejo de solos
e a legislação brasileira. Já o
segundo dia de evento será de
prática, com um “Dia de cam-
po”, na zona rural de Lagoa
Seca. A realização do evento é
da Universidade Federal da
Paraíba, que contou com o
apoio do Sebrae e instituição
incentivadora das ações vol-
tadas à fruticultura em todo
o Estado.

Os participantes poderão
ver e praticar as técnicas agro-
pecuárias e receber capacita-
ção para a citricultura, ativi-
dade que injeta milhões por
ano na Região da Borborema,
somente com a produção de
tangerina.

“É uma oportunidade de au-
mentarmos essa cadeia pro-
dutiva, abastecendo os parti-
cipantes com aprendizados
que lhe servirão tanto para
desenvolver pesquisas como
para dar autosustentabilida-
de às famílias”, explicou a ges-
tora do projeto pelo Sebrae,
Maria José Borba.

  CANTEIROS
 Todos os participantes do

seminário terão oportunida-
de de praticar o manejo nos
canteiros de mudas selecio-
nados para o dia de campo.
Através desta técnica, os par-
ticipantes aprenderão a pre-
parar mudas e também o ter-
reno para uma plantação
sustentável, sem agrotóxicos,
para não agredir o meio am-
biente.

O Sebrae é um incentivador
dessas práticas agroecológi-
cas e do plantio orgânico, se-
gundo Maria José, o que faz o
agricultor e o pesquisador tra-
balhar com conceitos ecologi-
camente corretos.

Seminário ensina técnicas de plantio
� O evento é realizado em Lagoa Seca e inclui atividades teóricas, como a explanação sobre o planejamento de um pomar e o manejo de solos

�Os produtores de leite de ca-
bra de Quixaba, no Sertão pa-
raibano, estão entusiamados
com as  inúmeras vantagens
que estão sendo oferecidas,
como venda direta do produto,
sem a presença do atravessador,
linhas de crédito, melhoramen-
to genético dos rebanhos, fato-
res  climáticos.

 Há ainda toda uma cadeia
produtiva, a exemplo da comer-
cialização do leite in natura para
um mercado que cresce a passos
largos, da  carne, queijo, couro.
Diante disso, a caprinocultura
leiteira está conquistando novos
adeptos.

Hoje, a produção de Quixaba
é de apenas 80 litros por dia,
mas em seis meses deve crescer
100%, segundo informou o se-
cretário municipal de Agricul-
tura, Luciano Bezerra.

O pontapé inicial para essa
modalidade produtiva ganhar
novos adeptos foi a implantação,
no mês passado, do projeto pilo-
to no município da Fazenda Efi-
ciente Caprinocultura Leiteira,
com parcerias fortes, como Se-
brae, Município, BNB, Emater,

A

dentre outros facilitadores. A
produção de leite de caprino tem
enorme significado para a agri-
cultura familiar do segundo
município mais pobre do Brasil,
segundo o IBGE. “O campo é a
saída para vencermos esse estig-
ma, até porque 60% da popula-
ção de Quixaba vive na zona ru-
ral e depende das atividades
agropecuárias”, comentou Be-
zerra.

Ele explicou que o prefeito Júlio
Cezar, juntamente com toda sua
equipe de Governo vem buscan-
do experiências bem-sucedidas,
em todas as áreas, de sobrevivên-
cia no Semiárido, para oferecer
melhorias de vida para as famíli-
as da zona rural. A tentativa de
tornar sólida a caprinocultura lei-
teira vem sendo trabalhada di-
retamente com os produtores,
que conhecem as experiências de
outros produtores. Recentemen-
te um grupo visitou a Fazenda
Tamanduá e seu processo produ-
tivo orgânico de leite de cabra.

Em maio próximo, a prefeitu-
ra estará recebendo dois repro-
dutores, um doado pela Ong SOS
Sertão  e outro adquirido da fa-

zenda Tamanduá, que vão fazer
o trabalho de melhoramento ge-
nético dos rebanhos e conse-
quentemente maior produção
leiteira. Para facilitar a alimen-
tação dos rebanhos nos períodos
de estiagem existe a ideia da
construção de silagem para ar-
mazenamento de feno.

Paralelo a este projeto  de pro-
dução leiteira, o município am-
pliará seu banco de sementes,
milho, feijão e gergelim, grãos
que serão emprestados e, após a
colheita, o quantitativo retorna
aos estoques, para que haja rota-
tividade e que todos possam dis-
por das sementes quando preci-
sarem.

O campo em Quixaba tem sido
também espaço para pesquisas,
experimentos. Plantações de gi-
rassol é um exemplo. No muni-
cípio quatro hectares foram
plantados. A meta é fornecer ma-
téria-prima para o programa de
biodiesel. Após todo o processo
de plantio, flora e colheita, amos-
tras serão encaminhadas ao la-
boratório da Embrapa para ave-
riguar o teor de óleo exigido pe-
las esmagadoras (indústrias),

que é de 35% a 40% e se a unida-
de atingiu mais de mil quilos por
hectare, volume ideal para plan-
tio em larga escala.

Além do girassol, outras expe-
riências com plantas oleaginosas,
a exemplo do amendoim e gerge-
lim estão acontecendo no muni-
cípio. Quixaba poderá também
fechar parceria com a fazenda Ta-
manduá para o plantio do pinhão
manso (Jatrofa), que possui uma
potencialidade expressiva para a
região. Jatrofa é uma planta re-
sistente à seca que exige pouca ou
nenhuma utilização de pesticidas
ou fertilizantes. Suas sementes
podem ser colhidas três vezes
por ano, e os subprodutos podem
ser utilizados para fabricar sabão
e até medicamentos.

Prefeitos paraibanos, secretá-
rios, diversas entidades públicas
e privadas devem participar
amanhã, no Hotel Ouro Branco,
em João Pessoa, de um evento que
discutirá a política do biodiesel
e as principais alternativas para
desenvolver a produção de olea-
ginosas, na busca por uma ener-
gia mais limpa.

O cultivo de frutas cítricas, a exemplo da laranja, está sendo abordado durante a segunda edição do encontro, que reúne produtores rurais da região

Caprinocultura leiteira atrai novos adeptos no Estado

  BRANCO LUCENA
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cachaçacachaçacachaçacachaçacachaça
Gestão moderna para a� Os engenhos paraibanos que

produzem cachaça de alambique
estão recebendo incentivos no
sentido de aperfeiçoarem a gestão
e a produção e adoção de
tecnologias. O projeto tem como
parceiros o Governo do Estado,
o Sebrae-PB, a Fiep, Aspeca e
o Sindicato das Indústrias de
Bebidas da Paraíba

A

Carlos Cavalcanti
TEXTOS

Branco Lucena
FOTOS

produção  de cachaça de alambique da Pa-
raíba, desde o ano passado, começou a rece-
ber os primeiros estímulos para adotar prá-

ticas modernas nos setores de planejamento, gestão
e avanços tecnológicos, através de um APL (Arranjo
Produtivo Local). Os parceiros nesse novo cluster
agroindustrial, que busca a melhoria da qualidade
em um setor da economia, são: o Governo do Estado,
o Sebrae-PB e, de início, proprietários de 50 enge-
nhos, conforme informa Edílson Azevedo, gerente de
Unidade de Agronegócio do Sebrae-PB. No ano pas-
sado, as agroindústrias paraibanas, de forma geral,
produziram cerca de três milhões de litros de cacha-
ça, atividade que emprega, de forma direta, 550 pes-
soas, e indireta, 1,5 mil trabalhadores.

“Estamos buscando oferecer ao público, logo
mais, uma cachaça certificada. Para tanto, temos
que melhorar ainda mais a gestão e os processos
produtivos para obter uma bebida de boa quali-
dade, e o APL desse setor tem essa missão, qual
seja, desenvolver o setor como um todo. Já temos
um diagnóstico desse segmento econômico parai-
bano e já elaboramos um plano de trabalho e, a
partir daí, começamos a prestar o serviço de assis-
tência aos produtores. Uma das ações é exibir a
embalagem da bebida com um design moderno”,
afirma Edílson Azevedo.

O cluster das agroindústrias da cachaça, ou
APL, começou a ser implantado no ano passado, e
tem ainda como parceiros a Federação das Indús-
trias da Paraíba (Fiep), a Associação dos Produ-
tores de Cachaça da Paraíba (Aspeca) e o Sindica-
to das Indústrias de Bebidas do Estado. Muitas
agroindústrias, na Paraíba, além de produzir a
bebida destilada, também fabrica a rapadura e o

açúcar mascavo, atualmente.
Segundo informa Edílson Azevedo, a organiza-

ção e a gestão da APL estão a cargo dos parceiros e
dos produtores de cachaça de alambique da Paraí-
ba. Os engenhos envolvidos no projeto se situam,
em sua maioria, na região do município de Areia,
mas conta também com a participação de donos de
agroindústrias dos municípios de Duas Estradas,
Pirpirituba, Conde e de Sobrado.

A produção paraibana de cachaça de alambique,
nestes últimos anos, tem exibido um processo de as-
censão vertiginosa e o consumo da bebida também
tem atingido as classes A e B. Antes só as pessoas
pertencentes às classes C, D e E consumiam, em larga
escala, a cachaça. Esse significativo crescimento no
setor de consumo deve-se às ações integradas, pos-
tas em práticas em anos anteriores, pelos produto-
res paraibanos e importantes parceiros, a exemplo
do Sebrae-PB, Senar, Senai, UFPB, prefeituras muni-
cipais e, especialmente, o Governo do Estado. 

A cachaça que é fabricada pelos engenhos paraibanos já atinge três milhões de litros em safras anuais e o setor emprega diretamente cerca de 550 trabalhadores
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Ao longo desses últimosAo longo desses últimosAo longo desses últimosAo longo desses últimosAo longo desses últimos anos anos anos anos anos
também tem ocorrido uma mudança de visão dos
produtores paraibanos sobre o processo de pro-
dução de cachaça. E no meio do público, por sua
vez, também aconteceu mudança sobre a reputa-
ção da cachaça, que está a ponto de ser reconhecida
como uma bebida nobre cuja rica trajetória está
enraizada na história do Brasil. Diante de tantas
mudanças, a bebida paraibana exibe atualmente
bastante qualidade e o seu padrão é um dos mais
respeitados em todo o mundo. Houve aumento no
consumo até no meio do público feminino.

Segundo declarações de especialistas e degus-
tadores do setor, a bebida paraibana lidera dis-
parada em nível de qualidade no Nordeste, e, em
termos de quantidade, perde apenas para o esta-
do de Pernambuco, que é o maior produtor nor-
destino da bebida.

Atualmente, uma das maiores dificuldades en-
frentadas pelos produtores paraibanos é a conquis-
ta de novos mercados, isto é, a expansão do consu-
mo, no entanto, as cachaças paraibanas já come-
çam a invadir outros centros consumidores do Bra-
sil e até do exterior, como é o caso da bebida do Enge-
nho São Paulo e da cachaça de marca Volúpia, res-
pectivamente, que já realizaram vendas para os
EUA, Alemanha e França em anos passados.

Um dos maiores especialistas em montagem
de engenhos de cachaça no Brasil, o professor
aposentado da UFPB, Carlos Barreto, afirma que
a bebida produzida pelos engenhos da Paraíba
já alcançou, e até ultrapassou, o status hoje só
alcançado pelo uísque. “A Paraíba não fica de-
vendo nada a ninguém quando o assunto é ca-
chaça. É o estado que exibe uma das melhores
qualidades da bebida no Brasil”, garantiu o ex-
servidor da UFPB, que é proprietário da Cacha-
çaria Brasil, situada na cidade de Areia, e um
dos maiores degustadores da bebida.

Com relação as cachaças que não detêm marcas
registradas, na Paraíba, existe, atualmente, no mer-
cado paraibano mais de 200 marcas de cachaças. E
algumas delas com registros já se consolidaram
no mercado visto atenderem aos padrões de quali-
dade exigido pelo Ministério da Agricultura.

Com relação às ações do Governo do Estado, no
que se relaciona ao incentivo à melhoria da quali-
dade da cachaça paraibana, nesses últimos anos,
ocorreram incentivos no sentido de facilitar o aces-
so dos produtos paraibanos em grandes feiras do
setor e em outros eventos no Brasil e até no exteri-
or. Com isso, a cachaça paraibana ganhou uma
boa visibilidade em outros mercados. 

Ainda ao longo desses últimos anos, alguns fato-
res culturais negativos que envolviam a cachaça
já se acham quase extintos. Ou seja, se tratava de
um componente histórico que relegava a cachaça
a um conceito de bebida de qualidade  inferior e só
consumida por pessoas de baixa renda.

“A cachaça paraibana já pode ser considerada
uma das mais saborosas e de melhor qualidade
em todo o Brasil”. Essa frase, que partiu do doutor
em Agronomia e professor da USP, Fernando Vala-
dares, há tempos atrás, soa até hoje como um doce
bálsamo aos ouvidos dos produtores paraibanos
e comprova realmente que a bebida paraibana está
no caminho certo quando o assunto é uma bebida
destilada de boa qualidade. Ele esteve na Paraíba
no ano de 1994, mas, no ano seguinte, assim que
visitou os principais engenhos do município de
Areia, concedeu o seu atestado de qualidade à ca-
chaça paraibana e, na oportunidade, participou
de um seminário destinado aos empresários, pro-
dutores e técnicos da área de produção de cachaça.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Produção do Brasil
O Brasil produziu no ano passado algo
em torno de 1,5 bilhão de litros de
cachaça por ano. O estado de São
Paulo lidera o ranking, exibindo uma
produção industrial que já ultrapassou
a casa dos 700 milhões de litros/ano.
Minas Gerais vêm em seguida, no
entanto, em se tratando de cachaça de
alambique, é o primeiro no país. Na
região Nordeste, Pernambuco é o
estado que mais produz a bebida
destilada. No Nordeste, a cachaça é
produzida em várias regiões localiza-
das, mais especialmente nos estados
de Pernambuco, Ceará, Paraíba,
Alagoas, Rio Grande do Norte e Bahia.
A Paraíba fabrica hoje 2% da cachaça
produzida no Brasil.

SAIBA MAIS #

A produção de cachaça paraibana representa atualmente apenas 2% de 1,5 bilhão de litros produzidos no Brasil

O mercado paraibano tem exibido novas marcas de cachaça e atualmente já são mais de 30 rótulos com registros

O consumo da bebida tem atingido as classes A e B nos últimos
anos, antes só restrito aos segmentos sociais C, D e E
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VOLTA  AO TRABALHO
Solicitamos ao Sr. LUIZ FELIZARDO DANTAS FILHO, CTPS  nº 09505 -0032,

retornar ao trabalho no prazo de 08 (oito) dias, ou justificar a sua ausência desde o dia
02.03.2009, sob pena de ser considerado abandono de trabalho.

João Pessoa-Pb, 18 de Março de 2009.
VIRGINIO VELLOSO FREIRE FILHO

Empregador

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação
Popular - CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 28 de abril de
2009, às 10:00 horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira,
nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)  Prestação de Contas
dos Administradores, exames, discussão e votação das demonstrações financeiras, relati-
vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; b) Eleição dos Conselhos
de Administração e Fiscal da CEHAP; c) outros assuntos de interesse da CEHAP.

PUBLICADO  NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 18,19 E 20/03/2009
 João Pessoa, 24  de março de 2009

CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JOÃO PESSOA
10ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS
A DRA ANA AMÉLIA ANDRADE ALECRIM CÂMARA, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível

da Comarca da Capital, em virtude da lei, etc...
FAZ SABER que fica citado pelo presente EDITAL, o Sr. SEVERINO DE MENDONÇA,

CPF Nº 030.630.864-95 por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, para que, em (05
(cinco) dias, efetue a purgação da mora, pagando a integridade da dívida pendente, de
acordo com o valor apresentado na inicial de R$ 8.656,90 (oito mil e seiscentos e cinqüenta
e seis reais e noventa centavos) ou ofereça contestação no prazo de 15 dias, sob pena de
ser consolidada a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Tudo
conforme despacho de fls. 78, nos autos da ação: BUSCA E APREENSÃO nº 2002005018959-
2, que tramita nesta 10ª Vara Cível, tendo como promovente BANCO SUDAMERIS DO BRA-
SIL S/A em face de SEVERINO DE MENDONÇA, em que foi prolatado o seguinte despacho:
Vistos, etc. Cite-se a parte promovida através de edital com prazo de 20 dias, a ser publicado
no DJ/PB, em jornal de ampla circulação local e no átrio do Fórum, para, em 05 (cinco) dias,
efetuar a purgação da mora, pagando a integridade da dívida pendente, de acordo com o valor
apresentado na inicial, ou oferecer contestação no prazo de 15 dias, sob pena de ser
consolidada a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, a teor do art.
3º, §§ 1º a 3º, do Decreto-lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004. João
Pessoa, 03.12.2007. Ana Amélia Andrade Alecrim Câmara. E para que a notícia chegue ao
conhecimento de todos, mandei expedir o presente edital, que será afixado na sede deste
Juízo, no local de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba, aos 13 dias, do mês março do ano de 2009 (13.03.2009).
Eu, (ass. ilegível), Técnico Judiciário, o digitei e subscrevo.

ANA AMÉLIA ANDRADE ALECRIM CÂMARA
Juíza de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSÉMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do SINTENP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conso-
ante dispõe o Estatuto da entidade c/c art. 4º da Lei nº. 7.783/1989 convoca todos os traba-
lhadores integrantes da categoria, associados ou não ao SINTENP e, que exerçam suas
atividades nos municípios de Campina Grande; Alagoa Grande, Alagoa Nova; Areial; Ba-
naneiras, Boa Vista; Borborema; Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba; Matinhas; Pilões;
Puxinanã; Queimadas; Serraria e São Sebastião de Lagoa de Roça, todos localizados no
âmbito da base territorial sindical do SINTENP, a comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30 de abril de 2009 às 09:00h em 1ª convocação
por deliberação de 2/3 dos associados da entidade, ou as 09:30h em 2ª convocação, por
deliberação de 1/3 dos membros da categoria presentes à assembléia, no auditório da
Associação Comercial de Campina Grande, sito a Av. Floriano Peixoto, em frente à Reitoria
da UEPB – Centro - Campina Grande-PB, com finalidade de discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: a) autorizar o SINTENP, através de sua diretoria a firmar acordos
coletivos de trabalho e celebrar Convenção Coletiva de Trabalho e na hipótese de frustrada
à negociação coletiva, instaurar o competente Dissídio Coletivo no Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região; b) informes.

Campina Grande - PB, 25 de março de 2009
Geraldo da Mota Dantas

Presidente

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Responsavel.: BAR E RESTAURANTE TAM-
BAU LTDA
CPF/CNPJ....: 007002889/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  350,01
Cedente.....: L SEKI IND E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016274
Responsavel.: CEZARIO GONZAGA DE AL-
BUQUERQUE NETO
CPF/CNPJ....: 003843079/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  248,93
Cedente.....: COMERCIAL DE RACOES E PRO-
DUTOS AGRO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018769
Responsavel.: GILBERTO LUIZ DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 003751884/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  689,21
Cedente.....: R M ATACADISTA E DISTRIB
ALIMENTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018845
Responsavel.: JOAO BOSCO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 008877441/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.246,25
Cedente.....: LEGAL LIVROS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018877
Responsavel.: JOAO SUNARIO MARQUES
NETO
CPF/CNPJ....: 088242764-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   73,25
Cedente.....: MARIA JOSE ALVES E SILVA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018738
Responsavel.: LAVANDERIA NOVO IDEAL
LTDA
CPF/CNPJ....: 010432125/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  471,76
Cedente.: BRENNTAG QUIMICA BRASIL
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018009
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE BRITO
CPF/CNPJ....: 143432314-53
Titulo......: CHEQUE R$1.363,00
Cedente.....: ANDERSON MENDES CANCI-
NO
Apresentante: ANDERSON MENDES CANCI-
NO
Protocolo...: 2009 - 015329
Responsavel.: LUIZ DE MORAIS ANDRADE
CPF/CNPJ....: 650343764-15

Titulo......: CHEQUE R$1.370,00
Cedente.....: REGE CLEIDE MARINHO DOS
SANTOS (INT
Apresentante: REGE CLEIDE MARINHO DOS
SANTOS (INT
Protocolo...: 2009 - 017411
Responsavel.: MARIA LINDINALVA DIAS R
DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 009062777/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  360,26
Cedente.....: NOITE DE SONHOS CONFEC-
COES LTDA - E
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013802
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SOARES
CPF/CNPJ....: 569326504-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  936,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018855
Responsavel.: MARIA ROBERTA BEZERRA DE
MORAIS
CPF/CNPJ....: 012842204-19
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   39,00
Cedente.....: JOSE RONALDO DOS SANTOS
OLIVEIRA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019009
Responsavel.: PHARMUS QUIMICA E FAR-
MACEUTICA S/A
CPF/CNPJ....: 012863205/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    10.308,00
Cedente.....: MULTIKARTAO INDUSTRIA E
COMERCIO DE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 015929
Responsavel.: RM COMERCIO DE PECAS E
ACESSORIOS P
CPF/CNPJ....: 009552564/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  548,85
Cedente.....: PELLEGRINO DISTRIBUIDO-
RA DE AUTOPEC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018539
Responsavel.: SHEILA MARIA BARBOSA
AZEVEDO -EPP
CPF/CNPJ....: 007194290/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  150,34
Cedente.....: OFFICE MASTER BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO  - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017600

Em razao de que os supracitados devedores nao
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a de-
vida intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei
No.9.492 de 10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e
juridicas  acima citadas a virem pagar, ou darem
por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de
Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta Cidade,
no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos PROTES-
TADOS, na Forma da LEI.
 Joao Pessoa,  26/03/2009
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO
 - Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2009
A prefeitura Municipal de Monteiro, através do seu pregoeiro oficial e sua equipe de

apoio, vem ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial nº. 007/2009, que tem por objeto
o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme Termo de Adjudi-
cação, em favor das seguintes empresas: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS LTDA – CNPJ: 08.370.039/0001-02, nos seguintes itens: 05; 06; 12 e 16, perfazendo
um valor global de R$ 55.773,50 (cinqüenta e cinco mil setecentos e setenta e três reais e
cinqüenta centavos); COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA – CNPJ:
10.408.383/0001-72, nos seguintes itens: 04; 08; 09; 11; 13; 15; 18; 20 e 22, perfazendo um
valor global de R$ 69.646,73 (sessenta e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e
setenta e três centavos); BOUTIQUE DAS CARNES LTDA – CNPJ: 09.151.328/0001-83,
nos seguintes itens: 02 e 07, perfazendo um valor global de R$ 29.034,72 (vinte e nove mil
trinta e quatro reais e setenta e dois centavos); FREDERICO DE BRITO LIRA – CNPJ:
10.564.693/0001-28, no seguinte item: 19, perfazendo um valor global de R$ 540,54 (qui-
nhentos quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos); LUERCIO SILVA PORTELA –
CNPJ: 07.917.656/0001-12, no seguinte item: 01, perfazendo um valor global de R$ 5.342,76
(cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos); GEILSA LIMA
CAVALCANTE-ME – CNPJ: 01.823.326/0001-81, nos seguintes itens: 03; 10; 14; 17 e 21,
perfazendo um valor global de R$ 14.737,99 (quatorze mil setecentos e trinta e sete reais
e noventa e nove centavos, Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o
respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo
setor competente.

Monteiro - PB, 25 de março de 2009.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2009
A prefeitura Municipal de Monteiro, através do seu pregoeiro oficial e sua equipe de

apoio, vem ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial nº. 005/2009, que tem por objeto
o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme Termo de Adjudi-
cação, em favor das seguintes empresas: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS LTDA – CNPJ: 08.370.039/0001-02, nos seguintes lotes: 01; 03; 08 e 11, perfazendo
um valor global de R$ 73.349,00 (setenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais);
COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA – CNPJ: 10.408.383/0001-72, nos
seguintes lotes: 02; 04; 06 e 09, perfazendo um valor global de R$ 79.480,00 (setenta e nove
mil quatrocentos e oitenta reais); BOUTIQUE DAS CARNES LTDA – CNPJ: 09.151.328/
0001-83, no seguinte lote: 10, num valor global de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos
reais); FREDERICO BRITO DE LIRA – CNPJ: 10.564.673/0001-28, nos seguintes lotes:
05 e 07, perfazendo um valor global de R$ 53.870,00 (cinqüenta e três mil oitocentos e
setenta reais).

Monteiro - PB, 25 de março de 2009.
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Coremas/PB
Aviso de Julgamento da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preço Nº 001/2009 - Dia/hora: 24/03/2009 08:15h
Objeto: Reconstrução de Unidades Habitacionais, conforme projeto básico.
Licitantes Inabilitadas: Terracon Terraplanagem e Construções Ltda, E. M. S.

Emp. de Manut. Serviço e Construção, F. M. S. Construção Civil Ltda, L .M. D. Construtora
Ltda, D Y Construções Com. e Serv. Ltda e Barbosa Construções Ltda.

Licitantes Habilitadas: Real Construções e Serviços Ltda, Construtora Suporte
Ltda, Paralelo Construções e Servi ços Ltda, Conserv Construções e Serviços Ltda e Hidro-
terra Construtora Ltda.

Data de abertura dos envelope proposta nº 02: 06 de abril de 2009, às 08:00h.
Prazo recurso e pedido de vista: 05(cinco) dias úteis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 007/2009
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2009
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 007/2009, na modalidade, Menor Preço, destinada a aquisição de Carnes,
Frangos e Ovos destinados as Secretarias e Programas deste Município, realizado no dia
24 de março de 2009, ás 10:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura, situada à Rua 15
de novembro, 159, 1º andar, Centro, Cuité/PB, onde foi declarada vencedora a empresa
licitante WILTON DA COSTA SANTOS, somando um valor total de R$ 121.722,00. Os
interessados poderão obter maiores informações junto a Comissão de Permanente de Li-
citação no endereço acima mencionado de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas.

Cuité-PB, 25 de março de 2009.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00006/2009
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº. 00006/2009,
que objetiva: Locação de Veículos, destinados ao Transporte dos Estudantes da Rede
Estadual de Ensino do Município de Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CICERO BATISTA DE SOUZA - R$ 8.000,00;
CICERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO - R$ 7.500,00; EDMILSON ALVES DA SILVA
- R$ 8.500,00; FERNANDO DOS SANTOS ELIAS - R$ 12.000,00; FRANCISCO DE
ASSIS MARQUES - R$ 5.000,00; GILBERTO DA COSTA FÉLIX - R$ 8.000,00; GILBER-
TO JOVENTINO PAULINO - R$ 5.000,00; HERMANO DE VASCONCELOS PINA - R$
12.000,00; JOÃO VICENTE DA SILVA - R$ 7.000,00; JOSE ONORATO DE SOUZA - R$
7.500,00; JOSÉ ZITO DANTAS - R$ 8.000,00; LOURIVAN MOTA DA SILVA - R$ 7.500,00;
MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA - R$ 11.000,00; MEDUZA MARIA MARTINS
TEJO - R$ 8.000,00; REGINALDO DE FREITAS SENA - R$ 5.500,00; SEVERINO DO
RAMO DO NASCIMENTO SILVA - R$ 11.000,00; SEVERINO MOTA DA SILVA - R$
8.000,00; SILVIA DIAS DOS SANTOS - R$ 25.000,00; THEREZA NUNES FREIRE - R$
7.500,00; THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA - R$ 8.000,00.

Areia - PB, 19 de Março de 2009.
ELSON DA CUNHA LIMA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de Veículos, destinados ao Transporte dos Estudantes da Rede
Estadual de Ensino do Município de Areia/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço
nº. 00006/2009. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2009 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO
GOVERNO DO ESTADO - 02060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -
12.361.2005.2066 - ELEMENTO DE DESPESA - 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009,
ou seja, até 31 de dezembro de 2009. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Areia e: CT Nº. 00078/2009 - 19.03.09 - SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA
- R$ 11.000,00; CT Nº. 00079/2009 - 19.03.09 - THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA -
R$ 8.000,00; CT Nº. 00080/2009 - 19.03.09 - REGINALDO DE FREITAS SENA - R$
5.500,00; CT Nº. 00081/2009 - 19.03.09 - CICERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO - R$
7.500,00; CT Nº. 00082/2009 - 19.03.09 - HERMANO DE VASCONCELOS PINA - R$
12.000,00; CT Nº. 00083/2009 - 19.03.09 - GILBERTO DA COSTA FÉLIX - R$ 8.000,00; CT
Nº. 00084/2009 - 19.03.09 - THEREZA NUNES FREIRE - R$ 7.500,00; CT Nº. 00085/2009
- 19.03.09 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA - R$ 11.000,00; CT Nº. 00086/2009
- 19.03.09 - LOURIVAN MOTA DA SILVA - R$ 7.500,00; CT Nº. 00087/2009 - 19.03.09 -
SEVERINO MOTA DA SILVA - R$ 8.000,00; CT Nº. 00088/2009 - 19.03.09 - SILVIA DIAS
DOS SANTOS - R$ 25.000,00; CT Nº. 00089/2009 - 19.03.09 - JOSÉ ZITO DANTAS - R$
8.000,00; CT Nº. 00090/2009 - 19.03.09 - MEDUZA MARIA MARTINS TEJO - R$ 8.000,00;
CT Nº. 00091/2009 - 19.03.09 - JOSE ONORATO DE SOUZA - R$ 7.500,00; CT Nº. 00092/
2009 - 19.03.09 - EDMILSON ALVES DA SILVA - R$ 8.500,00; CT Nº. 00093/2009 - 19.03.09
- GILBERTO JOVENTINO PAULINO - R$ 5.000,00; CT Nº. 00094/2009 - 19.03.09 - JOÃO
VICENTE DA SILVA - R$ 7.000,00; CT Nº. 00095/2009 - 19.03.09 - FRANCISCO DE
ASSIS MARQUES - R$ 5.000,00; CT Nº. 00096/2009 - 19.03.09 - FERNANDO DOS
SANTOS ELIAS - R$ 12.000,00 e CT Nº. 00097/2009 - 19.03.09 - CICERO BATISTA DE
SOUZA - R$ 8.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 075/2009
CONTRATANTE: Prefeitura de Coremas/PB. CONTRATANTE: Johnson Gonçal-

ves de Abrantes, CPF Nº 058.092.664-87 OBEJTO: Prestar serviço junto a Secretaria
Educação, visando dar um melhor andamento nos atos administrativo. PAGAMENTOO: R$
3.500,00, Mensal, TOTAL R$ 42.000,00 POR ANO. VIGENCIA: 25/02/2009 A 25/02/2010.
DOTAÇÃO: 33.90.36.000, do orçamento de 2009. DATA: 25/022009.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 076/2009
CONTRATANTE: Prefeitura de Coremas/PB. CONTRATANTE: Joaquim de Souza

Rolim Junior, CPF Nº 007.396.414-09. OBEJTO: Prestar serviço junto as Secretarias de
Administração, Saúde, Finanças, Infra-Estrutura, Agricultura, Esporte, Habitação, Ação
Social, Turismo e o Gabinete do Prefeito. PAGAMENTOO: R$ 3.500,00, Mensal, TOTAL
DE R$ 42.000,00, POR ANO. VIGENCIA: 25/02/2009 A 25/02/2010. DOTAÇÃO:
33.90.36.000, orçamento de 2009. DATA: 25/02/2009.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 077/2009
CONTRATANTE: Prefeitura de Coremas/PB. CONTRATANTE: Moura e Carriço

Advogados, CNPJ N.º 08.274.238/0001-17. OBEJTO: Prestação de serviços de recupera-
ção e planejamento tributário, concernentes ao ajuizamento de medidas e/ou ações no
intuito de rever o coeficiente populacional atestado pela Fundação Instituto de Geografia e
Estatística – IBGE, adequando-o à realidade do número de habitantes do contratante, bem
como a busca, através de procedimentos adm. e/ou judiciais cabíveis, do incremento nas
verbas do repasse do fundo de participação dos municípios – FPM e devolução dos valores
retirados do FPM nos últimos cinco anos. PAGAMENTOO: Será pleiteada na ação que
resultará do presente instrumento, À CONTRATADA fazem jus aos valores corresponden-
tes a 20%(vinte por cento) do proveito patrimonial auferido pela edilidade contratante, mês
a mês, encerrando-se em 31/12/2009. VIGENCIA: Será até 31 de dezembro de 2009.
DOTAÇÃO:: 33.90.39.000, do orçamento de 2009. DATA: 25/02/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/09
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas
do dia 10 de abril de 2009, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes diversos e gás de cozinha GLP
- botijões de 13 e 45 kg recarga -, mediante requisição diária e periódica, destinados aos
veículos pertencentes a frota municipal e locados e a manutenção das Secretarias deste
Município. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo Federal, Transferências da Saú-
de e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento
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, 25 de março de 2009.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ANNA FABIOLA POLARI DE BARROS XIMENES (POSTO FX) – CNPJ/CPF N°
07.409.732/0001-89, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 236/2009 em João Pessoa, 4 de fevereiro
de 2009 – Prazo: 730 dias, para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gaso-
lina, álcool e diesel) e lubrificantes, no Loteamento Vilage de Jacumã QD D 09 Município:
Conde – UF:PB. Processo: 006541/TEC/LO-1604.

OSANAM DE ARAÚJO VELOSO – CNPJ/CPF N°  139.216.574-15 torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação
n° 3397/2008 em João Pessoa, 23 de dezembro de 2008 –Prazo: 365 dias, para a atividade de:
Solicitação de vistoria para construção de um Pontilhão – Passagem Molhada com Bueiro, na
Faz. Monte Moriá, Município: Rio Tinto – UF:PB. Processo: 2008-007230/TEC/LI-0471.

DIEGO CABRAL MIRANDA – ME. – CNPJ/CPF Nº 10.473.216/0001-28, torna público
que a SUDEMA  - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Instalação nº 383/2009 em João Pessoa, 6 de março de 2009 – Prazo: 180 dias. Para a
atividade de: Envasamento de Água Adicionadas de Sais, na Granja Santa Rita – Zona Rural
– Tibirizinho Município: SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 2008-008212/TEC/LI-0554.

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE POCINHOS LTDA. – CNPJ/CPF Nº
01.086.402/0001-13, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 495/2009 em João Pessoa, 24 de março de 2009
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Beneficiamento do Sisal, na Rua: Antônio Vaz Ribeiro, S/
N – Centro Município: POCINHOS – UF: PB. Processo: 2008-008162/TEC/LO-2354.

CONPEL – CIA NORDESTINA DE PAPEL – CNPJ/CPF Nº 09.116.278/0001-01, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Alteração nº 438/2009 em João Pessoa, 18 de março de 2009 – Prazo: 365 dias.
Para a atividade de: Implantação da unidade de fabricação de chapas de papelão ondulado
e caixas de papelão ondulado, na BR 101 SUL – KM 06 – Vale do Gramame Município:
CONDE – UF: PB. Processo: 2006-004769/TEC/LA-0054.

O CONSÓRCIO CR ALMEIDA / VIA / EMSA – CNPJ Nº 08.396.100.0002-71, torna público
que requereu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, a renovação da Licença de Operação – LO nº 614/2007 referente a utilização da
área de bota-fora para apoio às obras de adequação da BR-101/PB Lote 03, Km 0 – Km 40,4
localizada na proximidade da estaca 275 LE(Km 5,5) no município de Mamanguape-PB.

ELIANE DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 07.901.803/0001-66, torna público que a SUDEMA –
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº
398/2009 em João Pessoa, 11 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Rádio
Difusora, na Rua: Do Comércio Nº 64 1º Andar Sala 02 Município: LAGOA DE DENTRO
– UF: PB. Processo: 2008-008176/TEC/LO-2356.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – CNPJ/CPF N. 08.928.517/0001-57. Torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação n. 177/2009 em João Pessoa, 27 de janeiro de 2009 – Prazo: 365 dias.
Para a atividade de: Perfuração e Instalação de 03 (três) Poços Tubulares para Captação
e Adução de Água para Abastecimento das Comunidades. Na (o) – COMUNIDADES
RURAIS: MUFUMBO, SERRARIAS I E II E CAFELES. Município: BELÉM –
UF:PB.Processo: 2007-005370/TEC/LI-0469
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Lula vai construir um milhão de
casas e PB quer 170 mil unidades
� Pacote foi lançado ontem e Sinduscon-PB prevê mais incentivo ao crescimento do setor imobiliário no Estado

José Alves
REPÓRTER

m torno de 170 mil mo-
radias devem ser cons-
truídas na Paraíba

através do novo pacote
anunciado ontem pelo presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, por intermédio do Pro-
grama "Minha Casa Minha
Vida", que prevê a constru-
ção de um milhão de unida-
des residenciais em todo o
país.

Segundo o presidente do
Sindicato da Construção Ci-
vil (Sinduscon), Irenaldo
Quintans, o programa visa
atender o déficit habitacio-
nal de todas as regiões do
Brasil, e o déficit da Paraíba
é de 170 mil moradias, que
devem ser construídas atra-
vés do novo pacote. Esse lan-
çamento fez com que toda a
sociedade e o mercado imo-
biliário tivessem uma nova
esperança para este ano e
para 2010.

O presidente da Cehap,
Carlos Mangueira, disse on-
tem que o Governo da Paraí-
ba vai aproveitar o máximo
de construções no Estado,
dentro da oferta do governo
federal, porque não há limi-
te de construção para ne-
nhum Estado. "Então o Esta-
do que se preparar bem, com
a doação de terrenos, terá
um incentivo maior em cons-
truções de moradias", enfa-
tizou. Segundo Irenaldo
Quintans, do Sinduscon, o
mercado imobiliário passou
recentemente por um mo-
mento de retração que teve
início no último trimestre do
ano passado em razão do
anúncio da crise financeira
internacional.

Agora, com o anúncio do pa-
cote para construir até 2010
um milhão de moradias, a ca-
tegoria acredita em um novo
crescimento no setor da cons-
trução civil. A principal meta
do governo é reduzir o déficit
habitacional das famílias que
têm renda até dez salários mí-
nimos. O programa federal de
moradias será destinada às
famílias com renda até dez sa-
lários mínimos.

Secretário vai
representar o
governador
na Sudene
�O secretário de Estado da
Infraestrutura, Francisco
Sarmento, foi designado
pelo governador para repre-
sentá-lo, ontem, em Salva-
dor, na reunião preparató-
ria do Conselho Deliberati-
vo da Sudene - Superinten-
dência de Desenvolvimento
do Nordeste. O evento acon-
tecerá também em Salvador
no dia nove de abril.

O Conselho Deliberativo é
o órgão máximo de articu-
lação e decisões estratégicas
da Sudene, responsável,
além de outras atribuições,
pelo estabelecimento de di-
retrizes e prioridades para
o desenvolvimento de sua
área de atuação, bem como
para operacionalização dos
demais instrumentos de
ação da autarquia, especial-
mente do FNE, FDNE e In-
centivos Fiscais e Financei-
ros Federais.

Também cabe ao Conselho
Deliberativo dar a chancela
político-institucional ao
processo de elaboração, im-
plementação, acompanha-
mento e avaliação do PDNE
e encaminhar propostas
concernentes à regionaliza-
ção, aperfeiçoamento, adap-
tação ou complementação
dos programas e políticas
públicas relevantes para o
desenvolvimento regional
sustentável.

O Conselho é integrado
pelo presidente da Repúbli-
ca, por nove ministros de
Estado, pelos onze governa-
dores dos Estados da área de
atuação da Sudene, por três
prefeitos da região indica-
dos pela Associação Brasi-
leira dos Municípios, por
três representantes da clas-
se empresarial indicados,
respectivamente, pelas
Confederações Nacionais da
Agricultura, Comércio e In-
dústria, por três represen-
tantes da classe dos traba-
lhadores indicados, respec-
tivamente, pelas Confedera-
ções Nacionais dos Traba-
lhadores na Agricultura, no
Comércio e na Indústria,
pelo Superintendente da Su-
dene e pelo presidente do
Banco do Nordeste do Bra-
sil S/A - BNB.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

E

Nordeste e Sudeste receberão mais subsídios
Pela proposta apresentada

pelo governo, os estados das
regiões Sudeste e Nordeste
devem receber o maior volu-
me de subsídios federais para
construção de moradias. No
Nordeste, o governo prevê a
construção de 343.197 mora-
dias (34,3% do total). Quin-
tans revelou que nos últimos
cinco anos foram construídas
apenas 150 mil unidades ha-
bitacionais para populações
de baixa renda.

Ele lembrou também que o
último bom desempenho no
setor da construção na Paraí-
ba aconteceu entre 2005 e
2008, em razão do retorno do
crédito bancário, quando os
bancos voltaram a financiar
as empresas construtoras. E
tudo isso teve início em 1994.
No total foram dez anos cons-
truindo esse cenário de esta-
bilização econômica, período
em que a inflação ficou real-
mente afastada do processo.

Mesmo com o anúncio da
crise financeira internacio-
nal, Quintans disse que o go-
verno brasileiro soube dar a
volta por cima, tomando me-
didas muito rápidas para o

combate à crise. "E para que
nós sentíssemos esse mal o
menos possível, ele determi-
nou aos bancos oficiais, Cai-
xa Econômica Federal, Banco
do Brasil e Banco do Nordes-
te, que suprissem o mercado
dessa falta de crédito e deter-
minou que a política mone-
tária fosse uma política de
taxas de juros mais baixa",
afirmou.

PARCERIA
Os governantes terão par-

ticipação ativa na construção
de moradias pelo Programa
"Minha Casa Minha Vida".

Para obter o financiamento,
os estados e municípios de-
vem doar terrenos, preferen-
cialmente nas regiões metro-
politanas, em locais que te-
nham infraestrutura básica.
Os governadores e prefeitos
também precisam aceitar a
redução da carga tributária
sobre os materiais de cons-
trução.

O governo prevê que vai in-
vestir cerca de R$ 34 bilhões
no programa. Só R$ 7,5 bi-
lhões  são do FGTS. Do total
de um milhão de moradias,
400 mil serão destinadas
para quem tem renda até três
salários mínimos.

Outras 200 mil para quem
recebe entre três e quatro sa-
lários mínimos; 100 mil para
quem tem renda entre quatro
e cinco salários mínimos; ou-
tras 100 mil para quem rece-
be entre cinco e seis salários
mínimos, e as 200 mil restan-
tes são para a população que
recebe entre seis e dez salários
mínimos.

A construção civil gera na
Paraíba mais de 30 mil em-
pregos diretos e cerca de 70
mil indiretos.

#
Governo federal
vai investir R$ 34
bilhões no programa
habitacional, que ainda
terá R$ 7,5 bilhões do
Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço

A construção de habitações terá crescimento significativo na Paraíba, onde há um déficit de 170 mil no setor

  ORTILO ANTÔNIO
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A Brawn GP surpreendeu a
todos nos testes da pré-
temporada da Fórmula 1 e já é
apontada como uma das favoritas
à vitória do próximo domingo,
no GP da Austrália, mas sofre no
aspecto financeiro. Sem

"Nova equipe da
F 1 ainda sem
patrocínio

Botafogo afasta Fredson
Marcos Lima
REPÓRTER

atacante Fredson, que não atra-
vessa um bom momento no Bo-
tafogo só será relacionado pelo

treinador Maurício Simões para os jo-
gos do clube quando voltar à sua forma
física e recuperar o bom desempenho em
competições passadas em se tratando
nas finalizações de gol. O objetivo é evi-
tar que ele caia mais uma vez na irrita-
ção da torcida. Diretoria e comissão téc-
nica decidiram, em reunião na noite da
última terça-feira, preservar o atleta.

"Fredson não tem desempenhado bem
suas atribuições. Suas atuações não tem
sido das boas. Decidimos preservar o
atleta determinando que ele tenha uma
melhor preparação. Quando recuperar
sua forma física, com certeza voltará a
ser relacionado para os jogos", afirmou
ontem o treinador Maurício Simões.

Natural do Ceará e aos 30 anos de ida-
de, Fredson Ramos tem contrato com o
Botafogo até 30 de maio deste ano. Assi-
nou com o time em 29 de dezembro do
ano passado, chegando ao clube como o

O Campeonato Paraibano de
Futebol Profissional da Segunda
Divisão, temporada 2009, terá sua
abertura no dia 10 de maio com
quatro jogos. A tabela completa
foi divulgada ontem pela Federa-
ção Paraibana de Futebol. Nove
clubes disputam a competição. O
Picuí não entrará em campo pela
primeira rodada, vindo a estrear
somente no dia 14 contra o Santa
Cruz de Santa Rita, provavelmen-
te no estádio Teixeirão.

O certame terá turno único com
jogos de ida e volta. Os três me-
lhores clubes asseguram vaga na
elite do futebol paraibano em
2010, já que, a competição do pró-
ximo ano terá 10 times. Conforme

a tabela previamente divulgada
pela FPF, serão 10 rodadas e 32
jogos classificatórios, sendo a úl-
tima partida programada para
ocorrer no dia 27 de junho do ano
em curso. A federação, no entan-
to, definiu as datas 5, 7, 9, 12, 16,
19 e 26 de julho, para as finais da
Segundona, caso haja campeões
distintos na primeira e segunda
fase (ida e volta).

Dos nove times que disputam a
Segunda Divisão este ano, três clu-
bes estiveram na Primeira Divi-
são em 2008. Desportiva Guara-
bira, Atlético de Cajazeiras e Cru-
zeiro de Itaporanga tentam retor-
nar à elite do futebol estadual. CSP,
de João Pessoa, Paraíba Futebol

Clube, de Cajazeiras e Picuí, da ci-
dade de mesmo nome, nunca esti-
veram na 1ª Divisão do Estadual.
Já Perilima (Campina Grande) e
Santa Cruz já disputam a Série A
do Paraibano. O primeiro, nunca
chegou a vencer uma partida, en-
quanto o Santa Cruz já se consa-
grou campeão estadual.

Em relação às praças de espor-
tes onde ocorrerão os jogos da Se-
gunda Divisão, a Federação Parai-
bana de Futebol ainda definirá os
locais da partida. Alguns estádi-
os já foram apresentados pelas
equipes participantes, porém, a
entidade deverá fazer uma visto-
ria nestes locais.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

atleta que acabaria com o "jejum"de gols
da agremiação da Maravilha do Contor-
no. Em nove partidas que atuou, mar-
cou apenas um gol, sendo considerado
pela torcida botafoguense um atleta des-
necessário. "É um excelente jogador, mas
passa por momentos difíceis. O melhor
é preservá-lo", justificou Simões.

O jogador continua treinando com o
grupo, porém, tem sido mais cobrado
pelo treinador Maurício Simões e por
preparadores físicos. No dia de ontem,
enquanto o time estava concentrado no
Hotel Caiçara visando o confronto, à
noite, contra o Esporte de Patos, Fred-
son Ramos treinou sozinho de manhã e
a tarde. "Foi uma determinação minha.
Ele vai voltar à sua forma rapidamen-
te", finalizou Simões.

O passe de Fredson pertence ao Na-
cional de Patos. Nas equipes que atuou
na Paraíba (Nacional, Paraíba, Treze,
Internacional e Sousa), o jogador foi o
artilheiro do time, sempre se diferen-
ciando dos demais atacantes. O atleta
não pretende abandonar a carreira tão
cedo. Quer ainda fazer história no
mundo do futebol.

Picuí folga na primeira rodada da Segunda Divisão

� Diretoria tomou a posição devido a má forma física e o fraco rendimento no Campeonato Paraibano onde marcou apenas um gol em nove jogos

Fredson foi artilheiro do Campeonato Paraibano da Primeira e da Segunda Divisão em 2008

O

O Auto Esporte fará seus jogos da Segundona no Mangabeirão
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Prorrogada inscrição
até o dia 3 de abril
� A Secretária Executiva da Juventude, Esporte e Lazer, Raquel Souto Maior, dá uma

nova chance aos atletas paraibanos para que ninguém venha a sofrer prejuízos

patrocinadores, a novata escuderia
precisa de 22 milhões de euros
(R$ 66 milhões) para completar
seu orçamento para 2009,
segundo a revista suíça Motorsport
Aktuell. O dono da Brawn GP, Ross
Brawn (foto), adquiriu a estrutura
da extinta Honda e a equipe iniciou
a pré-temporada atrasada em
relação às rivais. Ainda busca
patrocinadores para manter a
escuderia na ativa.

A Eletrobrás ratificou seu
interesse pelo Vasco. Clube e
empresa fecharam acordo de R$ 14
milhões por temporada, com R$ 2,5
milhões destinados a projetos
amadores e iniciativas sociais. "Não
vamos voltar atrás. Está decidido

"Eletrobrás vai
mesmo ajudar o
Vasco da Gama“

Marcos,
JOGADOR DO PALMEIRAS

Saio suado e feliz com a
vitória do Palmeiras e a
classificação garantida
por antecipação”

A

O atacante Adriano promoveu
uma festa polêmica em sua nova
casa, no condomínio Mansões, na
Barra, antes de se apresentar à
seleção na terça (24), de acordo com
a coluna Retratos da Vida, do jornal
Extra. A imprensa nacional segue
marcando o atacante sob pressão.

"Adriano em
nova polêmica

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Já foi dada a largada para a Segunda Divisão do futebol
paraibano em 2009. Ao contrário do ano passado quan-
do apenas um clube subiu para a Série A, agora três serão
promovidos na disputa que começa no dia 10 de maio. A
divisão em duas chaves ou grupos mostra a sensatez da
Federação e Clubes num momento crucial da economia
brasileira. Diminuíram-se os jogos e as despesas também.
Pouca gente entendeu a mudança de mando de campo
do Picuí que fará seus jogos em João Pessoa e não na sua
cidade, encravada no Curimataú.

A alegação de Zinho foi de que o estádio não reúne con-
dições em função de estar localizado perto de um morro,
de onde muita gente assiste o jogo sem pagar ingresso. E
quem saiu para o sacrifício foi Perilima que deixou de jo-
gar na chave do Litoral para se encaixar no Sertão.

Acesso de três clubes

Perilima foi para o sacrifício
“ Eu sei que vão me criticar bastante por essa atitude, mas

aceitei porque pensei no aspecto financeiro e só fazer três via-
gens na fase classificatória ao invés de oito caso não fosse apro-
vada a divisão de grupos”, disse Pedro Riberiro, o homem das
sordas já se desculpando pela decisão tomada. A Perilima vai
jogar duas vezes em Cajazeiras contra Paraíba e Atlético e um
terceiro jogo na cidade de Itaporanga, diante do Cruzeiro.

Marcílio critica árbitros
O presidente da Comissão de Arbitragem de Futebol da Pa-

raíba, Marcílio Braz, mostrou-se profundamente decepciona-
do com os resultados dos testes físicos de reciclagem realizados
na última segunda-feira pela CBF, na pista de atletismo do an-
tigo Dede. João Bosco Sátyro e Humberto Tadeu, do quadro na-
cional, foram reprovados, além de Miguel Félix. Braz não en-
tende porque certos árbitros não se cuidam já que foram avisa-
dos dos testes com muita antecedência.

Torcida Legal
O projeto idealizado pelo

governo federal, idealizado
pelo Ministério dos Esportes,
que visa cadastrar torcedores
vem encontrando resistência
do Clube dos Treze. A ideia é
buscar uma maior seguran-
ça ao público e identificar os
baderneiros nos jogos de fu-
tebol. No entanto, a burocra-
cia é o maior entrave no en-
tender dos dirigentes, pois o
torcedor tem que disponili-
zar documentos, retrato e di-
gital para ter direito a com-
pra de ingresso. Vem modifi-
cações por aí.

Futebol sem Virgílio
A população patoense foi

surpreendida no final da
tarde de terça-feira (24), com
a notícia da morte do jor-
nalista, radialista, contador,
professor e ex-treinador de
futebol Virgilio Trindade,
vítima de edema pulmonar.
Como treinador de futebol,
ele comandou o Nacional e
Esporte de Patos e ainda o
Treze de Campina Grande
nos anos 70. O corpo de Vir-
gílio foi enterrado ontem na
cidade de Piancó.

Kaio Márcio é um dos atletas paraibanos de maior destaque internacional

Marcos Lima
REPÓRTER

Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer do
Governo do Estado

prorrogou o prazo para as
inscrições no programa Bolsa
Atleta até o dia 3 de abril. Esta
prorrogação foi anunciada
ontem pela secretária-execu-
tiva da Sejel/PB, Raquel Souto
Maior. As inscrições do pro-
grama tinham sido encerra-
das na sexta-feira, dia 20.

“Estou revendo essa questão
de aumentar o prazo para as
inscrições do Bolsa Atleta. O
intuito é que, quem não se ins-
creveu tenha a chance de ten-
tar ganhar essa ajuda finan-
ceira do Governo do Estado”,
afirmou a secretária, acres-
centando que “o objetivo é fa-
zer com que nenhum atleta fi-
que prejudicado”.

O Bolsa Atleta é um incenti-
vo ao esporte, objetivando o
apoio, a formação e a manu-
tenção de atletas. A meta é
custear atletas paraibanos
que detêm marcas nacional e
internacional em diversas
modalidades. como Kaio Már-
cio na natação e Pretinha, no
atletismo, atletas de grande
destaque e que têm elevado o
nome da Paraíba no cenário
nacional, integrantes do Bol-
sa Atleta no ano passado. O
programa dispõe de quatro ti-
pos de benefício: a Bolsa Estu-
dantil destinada aos alunos
que ficaram em primeiro, se-
gundo ou terceiro lugar na di-
visão especial das Olimpíadas
Escolares Brasileiras; a Bolsa

Rendimento Internacional
para àqueles que representa-
rem o Brasil em competições
internacionais.

Os outros dois tipos de be-
nefícios são a Bolsa de Rendi-
mento Nacional que fica res-
trita aos que estiverem entre
os cinco melhores atletas do
Brasil na categoria principal
e entre os três melhores nas
demais categorias, exceto
máster ou semelhantes; e as
Bolsas Institucionais, direcio-
nadas para as federações es-
portivas, associações e enti-
dades para pessoas portado-
ras de deficiência.

Estas últimas são concedi-
das para atletas filiados com
idade até 23 anos e que a indi-
cação das bolsas pelas federa-
ções estejam avalizadas por
três técnicos com registro no

Conselho Regional de Educa-
ção Física. O Bolsa Atleta, de
acordo com o que prevê a lei,
tem critérios na seleção dos
candidatos. O programa é um
incentivo do Governo do Es-
tado da Paraíba para os atle-
tas com destacado desempe-
nho nas competições oficiais.
Atletas de vários municípios
paraibanos efetuaram suas
inscrições. Os valores das bol-
sas variam de R$ 475,00 a R$
2.000,00, de acordo com a ca-
tegoria, modalidade e desem-
penho do atleta.

O programa Bolsa Atleta, do
Governo do Estado e executa-
do pela Secretaria da Juven-
tude, Esporte e Lazer, este ano
registrou 371 inscrições de
atletas interessados no bene-
fício.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Bolsa Atleta

por mim, pelo ministro de Minas e
Energia e pelo presidente da
República", disse o presidente da
Eletrobrás, José Muniz Lopes, em
entrevista ao portal "Terra". O Vasco
precisa quitar uma dívida de R$ 8
milhões para conseguir as certidões
negativas. A diretoria tentou na
Justiça um reconhecimento parcial
do débito. A expectativa da diretoria
do clube é obter esses documentos
em até 15 dias.

CBDA/DIVULGAÇÃO
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Paraíba terá 12 atletas
� Competição nacional acontece na cidade de Itu, interior de São Paulo, de 1 a 3 de maio e vai reunir os melhores atletas do país na modalidade

Marcos Lima
REPÓRTER

oze atletas paraibanas intensi-
ficam os treinamentos visando
o Campeonato Brasileiro de Le-

vantamento Básico (Powerlifting) 2009,
que ocorrerá no período de 1 a 3 de
maio, na cidade de Itu, em São Paulo,
numa realização da Confederação Bra-
sileira da modalidade esportiva. O
evento será seletiva para o Campeo-
nato Pan-Americano. “Vamos levar os
melhores atletas do Estado para esta
competição”, afirmou ontem Agame-
non Porto, presidente da Federação Pa-
raibana de Levantamento Básico.

Os competidores vão defender a Pa-
raíba contra atletas já renomados no
cenário esportivo brasileiro. “Isto não
nos amedronta, pois o potencial dos
nossos atletas são os melhores possí-
veis e vamos em busca do título nacio-
nal e da vaga para o Pan”, afirmou Aga-
menon que, além de presidente da fe-
deração, é também o treinador dos re-
presentantes do Estado na competição.

No Norte/Nordeste, a Paraíba é o úni-
co Estado onde o Levantamento Básico
(Powerlifting) é praticado. “Isto nos dá
muito orgulho. Somos requisitados para
eventos em várias regiões do país”, dis-
se Agamenon. Alan Mateus, Klevely
Lins Araújo, Artur Chaves, Ladislau
Chaves, Edgley Amorim e Fabiano Ro-
drigues são alguns dos atletas paraiba-
nos que estarão presentes no Campeo-
nato Brasileiro, na cidade de Itu/SP.

Esses atletas e demais conquistaram
a vaga para o Campeonato Brasileiro
durante seletiva realizada pela Fede-
ração Paraibana de Levantamento Bá-
sico, realizada no último dia 8, em João
Pessoa. “Os 12 atletas asseguraram a
vaga com muito esforço. A seletiva foi
bastante participativa”, disse Agame-
non Porto.

O presidente da federação e respon-
sável pela ida dos atletas ao Campeo-
nato Brasileiro fez um apelo ontem às
empresas que costumam patrocinar
atletas no Estado, bem como a empre-
sários, no sentido de ajudar a delega-
ção paraibana a se deslocar à cidade
de Itu para participar da competição.
“Sabemos que eles não tem qualquer
obrigação em patrocinar alguém, po-
rém, quem tiver interesse, estamos à
inteira disposição e nos compromete-
mos em usar antes, durante e depois
qualquer instrumento de propagan-
da dos patrocinadores”, finalizou
Agamenon.

Brasileiro de levantamento de peso

D

O professor Agamenon Porto orienta o atleta Alan Mateus no levantamento de peso em sua academia

Barrichello diz
que está pronto
para vencer no
GP da Austrália
nApós o surpreendente desempe-

nho da Brawn GP nos testes, Ru-

bens Barrichello experimenta a

sensação de abrir a temporada

como um dos favoritos.

Ontem, o brasileiro voltou a afir-

mar que está pronto para vencer

na Austrália no domingo. Mas, no

topo de sua experiência, o piloto

deu mostras de que está tentando

lidar com essa pressão.

"Tivemos apenas seis dias de

testes, então qualquer previsão é

loteria", admitiu Barrichello. "Te-

mos que manter os pés no chão,

mesmo sabendo que temos um

carro rápido e competitivo", com-

pletou.

Por outro lado, o piloto não deixa

de reiterar seu otimismo: "Nosso

time foi o que mais impressionou

nos testes, então eu estou muito

confiante", declarou o brasileiro

ao jornal italiano Gazzetta Dello

Sport.

"Agora eu tenho um carro verda-

deiramente competitivo, em uma

equipe pequena, mas de alta quali-

dade. Foram quatro meses de de-

senvolvimento, e todos já sabiam

onde mexer e o que arrumar. Esta

é a hora certa de levar para a pista

e vencer. E eu posso fazer isso",

adiantou Rubinho.

Barrichello lembrou que ele e seu

companheiro Jenson Button tive-

ram dificuldades na temporada

passada justamente, porque a anti-

ga Honda concentrou todos os in-

vestimentos no carro de 2009, que

acabou sendo herdado por Ross

Brawn. "A Honda do ano passado

era praticamente um insulto", ad-

mitiu o brasileiro. Para Alonso, a

Brawn é uma ameaça em Melbour-

ne.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS

SANTOS

  BRANCO LUCENA
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Seleção quer quebrar tabu

nfrentar o Equador na
casa do adversário não
traz boas recordações ao

Brasil. Na altitude, então, o ce-
nário piora. Mas o tabu e a con-
dição geográfica adversa não
intimidam a seleção de Dunga.
Pelo contrário. Técnico e joga-
dores esperam usar os obstá-
culos como motivação para
vencer a partida deste domin-
go, em Quito, pelas Eliminató-
rias para a Copa de 2010, na
África do Sul.

O Brasil não conseguiu supe-
rar o Equador nas últimas três
vezes em que foi à casa do ri-
val. Em 2001 e 2004, ambas pe-
las Eliminatórias para a Copa,
a seleção sofreu derrotas por 1
a 0, em Quito. No jogo anterior,
em 1993, também rumo ao
Mundial, empate sem gols, des-
ta vez em Guayaquil. O último
triunfo brasileiro ocorreu na
Copa América de 1983, em Qui-
to, por 1 a 0.

Para Dunga, a série negativa
ajudará a embalar sua equipe.
"Sempre que tem algo a ser que-
brado e conquistado, se tem
algo a mais. No entanto, inde-
pendentemente disso, vamos
jogar para vencer e conquistar
pontos para nos classificarmos.
É sempre bom saber as estatís-
ticas, mas temos que fazer nos-
sa parte."

Mas o tabu não é o único em-
pecilho no caminho do Brasil.
Os cerca 2.800 metros de alti-
tude de Quito, palco do con-
fronto, preocupam a seleção.
Tanto é que a delegação só che-
gará à cidade horas antes do
jogo. De sexta à noite até a ma-
nhã de domingo, a hospedagem
e o último treinamento serão
feitos em Guayaquil.

Ainda sem saber se será titu-
lar ou reserva, o zagueiro Thia-
go Silva terá que superar más
recordações pessoais no país.
No ano passado, pelo Flumi-
nense, ele foi a Quito duas ve-
zes enfrentar a LDU, pela Copa
Libertadores. Empatou na fase

de grupos (0 a 0) e perdeu na
primeira partida da decisão (4
a 2).

"Sei bem como é jogar lá, já
que estive duas vezes em Quito
no ano passado. A altitude é
uma situação que não me agra-
da, porque o time da casa sem-
pre leva vantagem, por isso,
sempre critico jogos na altitu-
de", disse o jovem defensor.

Já o capitão e experiente Lú-
cio tenta fazer como Dunga: ti-
rar proveito de algum fator ne-
gativo. "A gente não está acos-
tumado com a altitude, mas
isso deve servir como motiva-
ção, além de sabermos que o
Brasil está há muito tempo sem
ganhar lá. Temos que saber a
importância das Eliminatórias",
argumentou.

A seleção de Dunga chega a
essa rodada na segunda colo-
cação, somando 17 pontos. O
Paraguai lidera o classificató-
rio com 23 pontos. O Equador
está em sexto lugar com 12 pon-
tos. Adversário do dia 1º de
abril, em Porto Alegre, o Peru é
o último colocado, com sete.

Na altitude a

E

� Brasil ainda não
venceu o Equador em
Quito jogando pelas
Eliminatórias de Copas
do Mundo, uma
motivação a mais para
os jogadores e Dunga

Felipão quer encerrar carreira no Grêmio
�O treinador Luiz Felipe Sco-
lari, ídolo eterno da torcida do
Grêmio e com o qual os tricolo-
res sonham, esperando o retor-
no, deu bons motivos para que
continuem acreditando nessa
possibilidade. De Londres, o
técnico que venceu com o clube
a Libertadores da América de
1995 e o Campeonato Brasilei-
ro de 1996, afirmou que deseja
encerrar sua carreira no Olím-
pico.

"Gostaria, claro, de encerrar
minha carreira no Grêmio. Mas
não tenho ainda uma definição
de quando vou encerrar, embora
tenha uma ideia de quantos anos
mais quero me dedicar à função
de técnico. Naturalmente passa
pela minha cabeça voltar a tra-
balhar no Grêmio com aquele
pessoal maravilhoso", disse Feli-
pão, em entrevista que concedeu
ao site ClicRBS, de Porto Alegre.

Há alguns anos, logo após
deixar o Grêmio, foi especula-

Jogadores iniciaram ontem, na Granja Comary, os treinamentos físicos visando o jogo do próximo domingo contra o Equador pelas Eliminatórias

do em Porto Alegre que Luiz
Felipe Scolari poderia voltar ao
Rio Grande do Sul, mas para
treinar o Internacional, o que
seria um desejo de sua esposa,
que é colorada. Entretanto, pelo
que disse o técnico nessa entre-
vista, a possibilidade não exis-
te, pois o sonho é voltar ao con-
vívio dos gremistas, com os
quais vive a conversar.

"Mantemos contato. Quando
estou fora, é por telefone. Quan-
do estou aí no Brasil, é num jan-
tar, num almoço, numa rodi-
nha com o pessoal", afirmou
Felipão, que nega, entretanto,
que em alguma vez tenha tra-
tado de uma possível volta ao
clube, em seguida.

Questionado sobre um pos-
sível convite que teria recebido
para voltar e assumir neste
2009, no lugar de Celso Roth,
que esteve ameaçado de perder
o cargo, o velho ídolo esclare-
ceu: "Não houve sondagens".

Ele reforçou que, nas conversas
rotineiras com dirigentes e ami-
gos do Grêmio, "não tenho tido
contato no aspecto profissional,
para retornar, há muitos anos".
Assim, à distância, segue apenas
como um torcedor, e diz que, mes-
mo estando há seis anos na Euro-
pa, sempre que possível assiste ou
escuta jogos do Grêmio.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Felipão já treinou a Seleção de
Portugal e o Chelsea da Inglaterra
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Com a fama de arrastar milhares de adolescentes por
onde passam, os canadenses do Simple Plan não
decepcionaram em sua quarta passagem pelo Brasil. É
verdade que a pista do Credicard Hall, onde o grupo se
apresentou, em São Paulo, estava longe de sua lotação,
mas a cena se repetiu. Adolescentes davam gritos
ensurdecedores enquanto seus pais aguardavam o fim
do show na parte traseira da pista.

A única
maneira que
conheço de ter
um amigo é
sendo um

Jean-Jacques Rousseau,
FILÓSOFO E ESCRITOR
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Orquestra Sinfônica faz
concerto oficial hoje
Regência será do maestro Marcos Arakaki, no Cine

Banguê do Espaço Cultural, em João Pessoa. 19

" Pontos de Cultura inscreve
projetos até 15 de maio
Serão disponibilizados R$ 3,7 milhões na Paraíba. 22

x

JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA,
26 DE MARÇO DE 2009
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� Alunos de Biologia da UEPB utilizam o mais famoso ritmo
nordestino para promover a exposição científica sobre a Teoria
da Evolução em escolas públicas de Campina Grande

O

Charles
 Darwin

s alunos do curso de Ciências
Biológicas do segundo semes-
tre do período noturno da

Universidade Estadual da Paraíba fo-
ram desafiados pela professora Silva-
na Santos a criar uma música a partir
da leitura da obra de Nelio Bizzo, “Darwin:
dos telhados das Américas à teoria da
evolução”.

“Nada melhor para o futuro educa-
dor do que aprender a divulgar o co-
nhecimento científico para as pessoas e
ajudar a democratizar o acesso à teoria
da evolução. Como dizem por aí, nada
na Biologia faz sentido se não for à luz
da evolução”, disse Silvana. A frase a

caiu no forró

que se refere a professora, “Nada faz
sentido na Biologia se não à luz da teo-
ria da evolução”, é do biólogo russo-
americano Theodosius Dobzhansky.

Desse desafio nasceu o “Forró do
Darwin”. O futuro biólogo e músico,
Elnathan Monteiro da Silva, aluno de
Biologia da UEPB, transformou parte
da letra de um cordel criado pela tur-
ma dos feras do período diurno de 2008
em uma canção de forró. Essa música
será o carro-chefe da “Exposição Cien-
tífica sobre Evolução”, que está sendo
organizada pela equipe do projeto de
extensão e deve ser aberta ao público
no final de abril.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Os estudantes do curso de Práticas

Pedagógicas em Ciências Biológicas
produziram, no ano passado, quando
ainda eram “feras”, uma série de pai-
néis sobre questões relativas à teoria
da evolução biológica para servirem
de modelo no curso que será oferecido
aos professores da rede pública e pri-
vada de ensino.

Após isso, Silvana Santos, juntamen-
te com alunos regulares do curso e de
extensão, promoveu alguns cursos
para montagem de exposições cientí-
ficas nas escolas. Já na época, a profes-
sora dizia que o objetivo do curso era
motivar os professores a montarem
exposições em suas escolas e comemo-
rar o bicentenário de nascimento de
Charles Darwin neste ano de 2009.

As teorias do
cientista Charles
Darwin são ‘hits’
em escolas
campinenses

“

Simple Plan reúne teens
em show de São Paulo
Simple Plan reúne teens
em show de São Paulo
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Faculdade realiza
seminário sobre
os 150 anos da
Origem das Espécies

No ano em que a publicação de “A Origem das
Espécies”, de Charles Darwin, completa 150 anos, o
Mackenzie realiza, entre os dias 13 e 19 de abril, o II
Simpósio Internacional Darwinismo Hoje, em São
Paulo. O evento reunirá grandes pesquisadores e
teóricos de diversas áreas, na esfera nacional e in-
ternacional, com o objetivo central de promover
um amplo debate sobre as diversas interpretações
do Darwinismo, do Design Inteligente e do Criacio-
nismo.

Organizado pela chancelaria do Instituto Pres-
biteriano Mackenzie, o Simpósio Darwinismo Hoje
foi criado para intensificar o propósito acadêmico
da Universidade de estimular o ímpeto investi-

gativo e a diversidade de ideias, abrindo es-
paço para o contraditório. “Incitar o es-

pírito crítico e questionar conceitos
muitas vezes erroneamente sedimen-
tados deve ser um dos objetivos da
Academia”, explica o Chanceler do Ma-
ckenzie, Augustus Nicodemus Lopes.
“Acreditamos ser este um dos princi-

pais papéis da Universidade: discutir e
reavaliar teorias, apresentar e confron-
tar ideias, promover o contato com ou-
tras correntes científicas”, afirma.

Em sua segunda edição, o Simpósio
Darwinismo Hoje manterá a discussão em

torno da origem das espécies, mas avançará
sobre o tema, ao ampliar o número de palestran-
tes e debatedores representantes do Darwinismo,
do Design Inteligente e do Criacionismo. “Qual-
quer teoria científica que tenha evidências con-
trárias a ela deve ser revista”, comenta o chance-
ler. “Diante do avanço científico e das recentes des-
cobertas da bioquímica e da microbiologia, não se
pode mais insistir em uma única teoria como a
explicação exclusiva da realidade. É necessário que
todas as vozes sejam ouvidas nessas questões fun-
damentais, que permeiam todas as áreas do co-
nhecimento, nos diversos setores da nossa vida.”

Entre os palestrantes, destacam-se grandes nomes
do meio acadêmico e científico nacional e internacio-
nal, como o prof. Dr. Paul Nelson, filósofo da Biologia
especializado em biologia do desenvolvimento e PHD
em Filosofia pela Universidade de Chicago e o prof.
Dr. Aldo Mellender de Araújo, evolucionista com dou-
torado em Genética e Biologia Molecular pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul. Além desses,
o evento contará com a presença, entre outros nomes,
do prof. Dr. John Lennox, da Universidade de Oxford,
e do prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin, adepto da
teoria do Design Inteligente. Doutor em Química pela
Universidade Estadual de Campinas e com pós-dou-
torado no Laboratório Aston de Espectrometria de
Massas da Universidade de Purdue, nos USA, Eber-
lin é atualmente professor titular da Unicamp.

Com a iniciativa, o Mackenzie acredita cumprir
sua missão de enxergar o futuro e dar continuida-
de ao ímpeto investigativo que deve estar presen-
te constantemente no meio acadêmico. “É impor-
tante que a comunidade científica não se limite a
postulados anacrônicos de 150 anos atrás, esta-
belecidos em uma era na qual ainda não existiam
quaisquer pesquisas possíveis na área da micro-
biologia, as quais têm exposto algumas fragilida-
des na teoria da evolução”, comenta um dos dire-
tores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Fran-
cisco Solano Portela Neto.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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Mestrado inicia
aulas segunda-feira

Os alunos do CCEN estão sendo
chamados para um encontro
nesta quinta-feira
...

Metafísica do

U

� Deyve Redyson mostra o
‘pensamento filosófico
pessimista’ em lançamento
literário, hoje, na Esquinas
das Letras, no Zarinha
Centro de Cultura, em João
Pessoa

SOFRIMENTO

m mergulho nas ideias de dois
filósofos que transformaram
uma época e expandiram suas

características únicas de pensar: Arthur
Schopenhauer e Soren Kierkegaard. Em
síntese, eis o tema do livro “Metafísica do
Sofrimento do Mundo – O Pensamento
Filosófico Pessimista” (Ideia Editora), do
professor Deyve Redyson, cujo lança-
mento acontece, hoje, dia 26, às 19horas,
na Livraria Esquina das Letras, no Zari-
nha Centro de Cultura, localizado na Av.
Nego, 140, Tambaú.

Uma das grandes problemáticas que
a sociedade contemporânea enfrenta até
hoje é a mesma dos gregos antigos na
tragédia. O homem contemporâneo é do-
minado pela angústia de se encontrar
vivo em um mundo onde é interrogado
e solicitado a todo o momento para con-
tinuar vivo.  E é para a análise dessa ques-
tão secular e das principais conclusões
apresentadas pelos chamados “filósofos
pessimistas” que se direciona o livro de
Deyve.

“Viver – comenta o autor - se tornou

O Processo Seletivo para o curso de
Mestrado em Modelos de Decisão e
Saúde, do Departamento de Estatísti-
ca do CCEN, acaba de aprovar 16 (de-
zesseis) alunos na sua segunda fase. A
informação é do coordenador do cur-
so de Pós-Graduação em Estatística,
professor Ronei Marcos de Moraes, da
UFPB. Ele adiantou também que as
aulas do Mestrado têm início já na pró-
xima segunda-feira (30), e que o pro-
grama de Pós-Graduação em Mode-
los de Decisão e Saúde (Mestrado Aca-
dêmico “stricto sensu”) tem caráter in-
terdisciplinar, nas áreas de Ciências
Exatas e da Saúde, envolvendo pro-
fessores dos Departamentos de Esta-

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

CCENInforme
tística, Informática, Nutrição, Enferma-
gem Médico Cirúrgica e Administração,
de Enfermagem em Saúde Pública e
Psiquiatria, além de Clínica e Odonto-
logia Social.

CCEN REÚNE FORMANDOS
Os alunos concluintes dos diversos

cursos do CCEN, período 2008.2, es-
tão sendo chamados pela secretaria do
Centro para um encontro nesta quin-
ta-feira (26), às 18 horas, na sala de
reunião do Centro. A reunião é para
tratar de assuntos relacionados com a
solenidade de Colação de Grau a ser
realizada no auditório da Reitoria da
UFPB, na próxima quinta-feira (2), nos
turnos da tarde e da noite. A secreta-
ria do evento já dispõe de toda pro-
gramação, que vai conferir os Títulos
de Graduação aos alunos que concluí-
ram os cursos de Graduação no CCEN.

PROVA PARA PROFESSOR
As provas do concurso para Profes-

sor Adjunto do Depto de Física do
CCEN, da Universidade Federal da Pa-
raíba, serão realizadas no dia 22 de

abril deste ano. Os exames serão ini-
ciados às 8 horas daquele dia, com sor-
teio do tópico da prova escrita e, pos-
teriormente, a sua aplicação. Confor-
me o programa já divulgado pela se-
cretaria do concurso, tanto o sorteio
como a prova serão realizados na sala
de reuniões do Departamento de Físi-
ca do Centro, na UFPB, campus I de
João Pessoa.

REUNIÃO DA SBPC
Os interessados em participar do

próximo encontro da SBPC, que vai
acontecer de 12 a 17 de julho, na Uni-
versidade Federal do Amazonas, an-
tecipadamente, poderão fazer seus
agendamentos. O tema central da reu-
nião deste ano será: “Amazônia: Ciên-

cia e Cultura”. Para quem pretende
apresentar trabalhos, o prazo para
envio de resumos encerra esta sema-
na. A partir de maio, os inscritos na
Reunião Anual poderão efetuar a ma-
trícula em minicursos, workshops, en-
tre outras atividades do evento.

PÓS EM QUÍMICA
A coordenação da Pós-Graduação

em Química, do Departamento de Quí-
mica do CCEN/UFPB, vai abrir inscri-
ções de 6 a 31 de julho próximo para
seleção de candidatos ao curso de
Doutorado, do primeiro período leti-
vo 2009. Só podem se inscrever alu-
nos que tenham concluído o curso de
Mestrado em Química ou áreas afins,
ou que estejam defendendo Disserta-
ção de Mestrado. Esses, devem apre-
sentar uma declaração com data esti-
pulada para a defesa assinada pelo
candidato e seu orientador.

Espaço reservado à Comunidade Ci-
entífica. Sala de Imprensa da AsCom/
CCEN/UFPB. Editor: Alex Santos
alexsantos@ccen.ufpb.br

uma fábrica de conceitos e dogmas que
só pode levar o homem à estranheza de
si mesmo”, acrescentando que “a dor, o
tédio, a angústia, e o desespero se torna-
ram as ferramentas desse homem con-
temporâneo que encontra muito pouco
ou quase nenhum sentido para a vida.”

Deyve esclarece, ainda, a respeito da
obra, que escrever uma história do pes-
simismo filosófico ou mesmo represen-
tar o significado de uma filosofia que leva
como principal mote o pessimismo não
revela que necessariamente se é pessi-
mista com relação à vida. “Apenas re-
presenta uma compreensão cabível a um
determinado tipo de filosofia que se
mostrou diferente das que foram pro-
postas em suas respectivas épocas”,
completa.

A filosofia pessimista, segundo Deyve,
foi uma resposta a um excessivo otimis-
mo prático que fez do ceticismo uma racio-
nalidade objetiva perante a ideia de Deus,
da existência, da moral, dando, assim, tam-
bém, material histórico para uma reali-
zação sociológica, psicológica e até mes-
mo antropológica do ser humano.

O autor chama atenção para o fato de
que o pessimismo não é uma tanatolo-
gia, ou seja, não é uma espécie de doutri-
na que apenas vê a morte e quer enten-
dê-la. “O pessimismo trata visivelmen-
te do viver e de como se quer viver. Erra
quem crê que o pessimismo só tem olhos
para coisas mórbidas e que só tem em
mente a ideia da morte, pois isso em

nada, ou muito pouco, se diferencia de
tendências espirituais. A ideia pessimis-
ta é o sentido da vida”, destaca.

Deyve sublinha também que ser pes-
simista não é professar o ateísmo, pois,
segundo ele, os grandes filósofos ateus
não precisaram dele para negar a exis-
tência de Deus. “Podem até ter começa-
do nele, mas se afastaram, e não nos en-
ganemos apenas pelos títulos de suas
obras, como Sartre em ‘A Náusea’, Feu-
erbach em ‘A Essência do Cristianis-
mo’, e Camus em ‘A Peste’”, conclui.

O autor inicia sua longa viagem
pela Grécia antiga, com Epicuro,
passa por Lichtenberg, Leo-
pardi, Shopenhauer, Kierke-
gaard, Nietzsche, até chegar
a Cioran, Rosset e Onfary
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO.

Deyve Redyson
é autor do livro
que será
lançado hoje
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‘Culinária
bodística’

Jornalistas pernambucanas
estão concluindo a biografia do
paraibano Hilton Motta
...

Sinfônica abre

A

� Sob a regência do maestro
Marcos Arakaki, Orquestra
terá, hoje à noite, um
repertório com composições
de Mozart, Brahms e
Tchaikovsky

TEMPORADA
O subsecretário de Cultura da Pa-

raíba, Flávio Tavares, se reuniu com
o secretário de Estado do Turismo e
Desenvolvimento Econômico, Edi-
valdo Nóbrega, para tratar de as-
suntos relacionados ao museu do
Estado – Império e República, peça
importante na política cultural do
Governo do Estado.

De acordo com Tavares, o encon-
tro foi mais um passo nas defini-
ções de como será a retomada das
obras do museu, paralisadas des-
de dezembro de 2007 e com pouco
mais de 21% do projeto concluído.
“Existe uma expectativa em torno
da visita do Charles Capella, co-
ordenador do Departamento de
Infraestrutura Turística do Minis-
tério do Turismo, que virá à Para-
íba na próxima semana para adi-
antarmos o processo junto aos ór-
gãos competentes”, explicou o
subsecretário.

Esta já é a segunda reunião para
tratar do assunto, recomendado
pelo governador logo que assumiu
o cargo. “A retomada das obras do
Museu do Estado constitui-se em
uma de suas maiores contribuições
à cultura. Estou bastante empenha-
do junto com demais órgãos pela
volta das negociações sobre a cons-
trução do museu”, disse.

Participaram da primeira reunião
o subsecretário Executivo de Cul-
tura, Flávio Tavares, o diretor do
Iphaep, Damião Ramos, e o superin-
tendente da Suplan, engenheiro Gil-
son Frade.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Orquestra Sinfônica da Paraí-
ba (OSPB) abre a temporada de
apresentações 2009, com con-

certo oficial sob a regência do maestro
titular Marcos Arakaki. O concerto
acontecerá hoje, às 20h30, no Cine Ban-
güê do Espaço Cultural José Lins do
Rego, em Tambauzinho. O repertório
clássico terá composições de Mozart,
Brahms e Tchaikovsky. A entrada é
franca.

O concerto faz parte do Projeto Quin-
tas Musicais da Funesc e conta com o
apoio do Governo do Estado para a sua
realização. Nesta apresentação a OSPB
ficará sob a batuta do maestro paulista
Marcos Arakaki, que mostrará ao pú-
blico peças clássicas como a “Sinfonia
nº 38” em ré maior, do compositor aus-
tríaco Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791); a “Abertura Trágica”, op.
81 do músico alemão, Johannes Brahms
(1833 -1897); e a peça “Capricho Italia-
no”, op. 45 do russo Piotr llich Tchaiko-
vsky (1840 – 1893).

A Sinfonia 38, do compositor Wolfgang
Amadeus Mozart, foi escrita em Viena,
em 1786. Estreou em janeiro do ano se-
guinte, no inverno de Praga. O professor
de Música Emanuel Martinez destaca
nesta sinfonia duas curiosidades. A pri-
meira é que nela Mozart não incluiu cla-

A Uni/PB vai promover uma série de
cursos de curta duração na área de gas-
tronomia e turismo. As aulas teóricas e
práticas, sendo que as da área culina-
rística serão seguidas de degustação. In-
formações pelo E-mail
secretariadeensino@unipb.com.br A
novidade é o curso de “Culinária de Bo-
dística” ministrado pela professora Ed-
viges Marcos, com carga horária de 32

horas, nos dias 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 11/5,
12/5, 13/5 e 14/5/09 às segundas e quin-
tas-feiras à noite. Já o curso de “Gastro-
nomia e Culinária para Executivos” será
ministrado pela Márcia Ataíde com
carga horária de 20 horas e acontecerá
nos dias 22/4, 24/04, 29/4, 6/5 e 8/5/09
(às quartas e sextas-feiras) à tarde ou à
noite. O de “Comida de Botequim”, tam-
bém sob a coordenação da professora
Márcia Ataíde vai acontecer nos dias 1/
4, 3/4, 8/4, 15/4 e 17/4/09 às quartas e
sextas-feiras no período da tarde. Ou-
tro curso especial é o “Festival de Pás-
coa” que será ministrado pela profes-
sora Auxiliadora Dunda nos dias 30/3,
31/3 e 1/4/09 (segunda, terça e quartas-
feiras) à noite. O curso de Tortas Especi-
ais: Doces e Salgadas com a professora
Genilda Albuquerque terá carga horá-
ria de 20 horas nos dias. 5/5, 7/5, 12/5,
14/5 e 19/5/09 (às terças e quintas-feiras

no turno da tarde). O de “Técnicas Bá-
sicas de Garçon e Garçonete”, com o
professor Washington Serafim, terá
carga horária de 60 horas e será com-
posto de 15 aulas no turno da manhã e
à tarde nos dias 13 a 31 de julho às se-
gundas e sextas-feiras.

SINTONIA
O jornalista Lenilson Guedes vai co-

mandar o programa “Justiça Cidadã” em
novo formato a partir de abril, na Rádio
Tabajara, sob supervisão da coordena-
dora de Comunicação do TJ, jornalista

Cristiane Rodrigues.
O programa trará informes gerais e

serviços do Tribunal de Justiça da PB

BIOGRAFIA
As jornalistas pernambucanas Fer-

nanda Souza e Sandra Medeiros estão
concluindo a biografia do paraibano
Hilton Motta, que se chamará A Voz de
Campina Grande. Com 10 capítulos,
dedicado à sua participação na impren-
sa pernambucana.

KAPETADAS
O REI Roberto Carlos vai cantar em

João Pessoa dia 3 de junho, celebrando
os 50 anos de carreira.

O SENADO vai realizar em abril ses-
são especial pelos 100 anos de nascimen-
to de dom Helder Câmara e reeditará “O
artesão da paz”. Louvável proposta do
senador Marco Maciel.

Secretários
debatem
criação do
Museu da PB

rinetes e a segunda é que, em lugar de
quatro, como todas as últimas obras do
Mestre, esta sinfonia tem apenas três
movimentos.

A abertura trágica em ré bemol op. 81,
de Johannes Brahms, surgiu em contex-
to imediato com a abertura acadêmica
de um festival. Com ela, Brahms, seguiu
seu impulso íntimo, cujo caráter alegra-
se com uma vertente séria. O tom acre
da abertura trágica antecipa as obras
posteriores de Brahms – como a quarta
sinfonia. A obra é construída em forma
de sonata. Brahms exprimiu que com a
abertura “não tinha em mente nenhu-
ma tragédia específica”. Também é re-

presentada uma afirmação trágica para
um drama, a caracterização do trágico
de maneira musical. Isto é conseguido
de modo mais sugestivo na invenção
ousada do tema principal que muda en-
tre bemol e maior.

Durante a estada em Roma, no inver-
no de 1879 a 1880, o músico russo Piotr
llich Tchaikovsky projetou um capriccio
italiano (op. 45), cujo motivo principal
utiliza o toque de recolher do Exército
italiano – uma composição mais leve e
ligeira em comparação as outras feitas
até aquela data. O título (capriccio, sig-
nifica capricho) já indica bastante este
caráter.

O concerto faz parte do Projeto Quintas Musicais e abrirá a temporada 2009 da Orquestra

DIVULGAÇÃO

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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� O empresário Roberto Braga, lan-
ça hoje, às 19h30, no auditório de
Senac, na Av. Dom Pedro I o livro
Gestão da Gastronomia.

� A noite de hoje será de muita agi-
tação e alegria no Dancing Bar Zo-
díaco,  localizado no Baixo Tam-
baú, quando acontece mais uma
apresentação da banda Ala Ursa,
uma das mais festejadas de João
Pessoa, com atuação em outros
estados do Nordeste. Reservas:
(83) 3247-4711.

� As inscrições para o Desafio Se-
brae 2009 já começaram e pros-
seguem até o dia 12 de maio. Po-
dem se inscrever estudantes uni-
versitários de qualquer curso de
Graduação de todo o país. No
Centro Universitário de João Pes-
soa (Unipê), o Desafio Sebrae será
lançado no dia 2 de abril. O Desa-
fio Sebrae é um jogo virtual que
simula as atividades de uma em-
presa real. As inscrições são feitas
pela internet, no site www.desafio.
sebrae.com.br.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

�Betty Faria está trabalhando
pesado na preparação da
peça Shirley Valentine, que
estreia em abril, em São Pau-
lo, mas não há previsão de ela
voltar à televisão. A atriz con-
tou em seu blog que, atual-
mente, não tem contrato com
nenhuma emissora.

� Agora é oficial: Netinho de Paula
é do SBT! Segundo a assesso-
ria da emissora de Sílvio San-
tos, o apresentador acaba de
assinar contrato com o SBT,
onde comandará um progra-
ma vespertino, aos sábados.
Comenta-se que a direção da
atração de Netinho ficará à
cargo de Marlene Matos, ex-
diretora da Xuxa.

� Cláudia Leitte não se conten-
tou em abalar o Carnaval de
Salvador (BA), promovendo
muitos beijos na boca. A can-
tora agora quer quebrar o re-
corde do Guinness Book com
o maior número de beijos na
boca simultâneos. A data mar-
cada é 3 de abril, durante o Axé
2009, em Belo Horizonte (MG).

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje:  Deputa-

do federal Enivaldo Ribei-
ro, Abelardo Jurema Leal
Ferreira, Alexandre Torres,
Aluísio Dias Júnior, Diana
Porto, Edson Faria, Manuel
Nunes Padilha, Petrônio
Furtado, Vicente Pessoa de
Brito e  desembargador José
Martinho Lisboa.

2 Concorrendo
Tudo pronto para a feijoada que a jornalista Marcela Sitônio

fará  lançando sua candidatura a presidente da Associação
Paraibana de Imprensa (API). O encontro com amigos e elei-
tores acontecerá no próximo sábado, a partir do meio-dia,
no Esporte Clube Cabo Branco. A banda “Os Meninos de
Ontem” vai animar o evento, tocando músicas que fizeram
sucesso nos anos  60 e 70.

2 Mulher de garra
A eleição para escolha da nova diretoria da API acontecerá na

segunda quinzena de julho e Marcela é a primeira mulher a
disputar o cargo. Alguns nomes já estão certos na chapa,
como os dos jornalistas, Agenilson Santana, Werneck Bar-
reto, Ruth Avelino e Haceldama Borba. E ela tem nomes po-
derosos apoiando, como José Euflávio, Biu Ramos, Carlos
Aranha, Rubens Nóbrega, Gonzaga Rodrigues, Agnaldo Al-
meida e Walter Santos. O atual dirigente da entidade, João
Pinto, também já manifestou seu apoio.

2 Vinhos
Devido ao enorme sucesso dos cursos anteriores, o enófilo Luiz de

Oliveira Júnior resolveu abrir a terceira turma do curso de Som-
melier, direcionada para alunos da gastronomia, turismo, gour-
mets e curiosos. As inscrições estão abertas e as aulas acontece-
rão nas quintas e sextas-feiras à noite e no sábado pela manhã.
Quem conhece Luiz Júnior sabe de seu potencial na área. Infor-
mações: (83) 8800-5070.

2 Degustação
Ainda sobre vinhos, o restaurante A Cubata - seguindo o mesmo

padrão de qualidade de sempre -  promove no dia 27 de março,
às 21h, a sua 3a degustação de pratos e vinhos chilenos Marqués
del Nevado. A ideia de reunir pratos portugueses com delicio-
sos vinhos deu super certo e a degustação envolve quatro dife-
rentes tipos de vinhos. Reserve logo a sua mesa: (83)3224-1034
ou  9916-5989

2 Happy-hour
O empresário Eduardo Correia, proprietário do boteco Villa São

Paulo, localizado próximo ao segundo contorno do  Bessa, ini-
ciou ontem o seu Festival de Petisco, que inclui uma grande
variedade de deliciosos pratos e tudo por apenas R$ 13,90 por
pessoa. Está aí uma ótima dica para o happy-hour com os ami-
gos. Ah, o horário dessa promoção é só das 17 horas às 20 horas.

2 15 anos
A bela Camila Tavares, fi-

lha do casal Luciano e
Flávia Tavares Brasi-
leiro, comemorará
seus 15 anos no próxi-
mo dia 28, no Sonho
Doce Recepções. A de-
coração ficará por con-
ta do florista André
Luís, lembrançinhas
da Pirlim, iluminação
de Fernando Ferreira,
cerimonial de Érika
Gurgel e filmagem da
DVD Studio. O bolo
terá assinatura de Ma-
ria Helena e a anima-
ção será comandada
por Dj Villarim e a
banda Ozôtros. Pelo
time de profissionais, a
festa promete.

2 Amigas Para Sempre
A presidente do clube “Ami-

gas Para Sempre”, Ezil-
da Rocha, promoverá,
no dia 30 deste mês, às
17 horas, no Sonho Doce
Recepções, a primeira
reunião de 2009, home-
nageando as sócias ani-
versariantes dos meses
de janeiro e fevereiro:
Francisca Diniz, Glauce
Silveira, Ruth  Moura,
Irenita Bronzeado, Lize-
te Nunes, Berta Almei-
da, Dapaz Gonçalves,
Lauriete Gonçalves, Ba-
lila Palmeira, Aurenir
Fernandes e Raymunda
Braga. O encontro é sem-
pre animadíssimo.

Festa -  A gatinha Camila Tavares é a debutante
desta semana

Amigas – Roziane Coelho com Ezilda Rocha,
presidente do clube “Amigas Para Sempre”.

Cardápio – O
chef Rogério
Brasolin Dias

comanda a
cozinha do

Tropical
Tambaú

 FERNANDO BRONZEADO

2 Regional
O gerente de Alimentos e Bebidas do Tropical Tambaú, o paulista Rogério Braso-

lin Dias, lançou com sucesso o buffet regional das segundas-feiras do tradi-
cional hotel.  O gerente geral Fernando Souza, sempre preocupado em inte-
ragir com o público local e valorizar as tradições locais, teve esta ideia em
função da maioria dos restaurantes estarem fechados neste dia.

2 Boa pedida
Além da grande variedade de saladas e entradas frias servidas tanto no almoço

quanto no jantar,  o buffet regional do Tropical Tambaú oferece pratos sabo-
rosíssimos, a exemplo da lasanha de macaxeira, paçoca de carne, galinha à
cabidela, filé de carne-de-sol com queijo de coalho, arroz de leite, entre ou-
tros. E para sobremesa, cartola, compotas de doces regionais e muito mais.
Informações: (83) 2107-1900.Niver – Casal Lúcia e Manoel Padilha, ele aniversariante de hoje

Eleição - A
jornalista Marcela
Sitônio em ritmo

de feijoada no
próximo sábado
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�A refinada dama Cleide do Ó. Landim, está à frente de uma das
mais concorridas casas de pasto da nossa cidade: a Creperia
Lion que fica localizada no Jardim Tavares. O serviço é perfeito.

�O ator e diretor de cena campinense Chico Oliveira, que tendo
morado muitos anos em São Paulo e foi aluno da grande atriz
Lélia Abramo, esteve aterrissando em nova idade.

�E amanhã quem marca idade nova é a bonita e dinâmica geren-
te de marketing do Boulevard Shopping, Nadinne Mattos.

�Colando grau em Engenharia Química, Andreza, filha do professor
da UFCG, Luiz Vasconcelos e de Azuíla, teve baile de formatura
no La Costa Recepções e comemoração íntima em casa de seus
pais, no Catolé.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

Três damas que se destacam no setor da filantropia campinense, vistas em
solenidade: Lourdes Lucas, Ida Ximenes Costa e Cida Figueiredo

A presidente da
Rede Feminina
de Combate ao

Câncer – CG,
Nilce França vai

comandar a festa
Rosas de Maio

naquele mês, no
Clube Campestre

A bela Nadinne,
gerente de
Marketing do
Boulevard
Shopping,
aniversaria hoje

2 Caminhos da China
Descoberta pela Elite Models, a campinense Suellen Ribeiro já fez

várias viagens ao exterior. A mais recente foi a Guangzheu (pro-
nuncia-se Guanju), China. Atualmente ela curte pausa de tra-
balho em João Pessoa.

2 Hegemonia
A vitória do Campinense contra a Queimadense e a do Treze con-

tra o Esporte de Patos, vieram dar um novo alento aos torcedo-
res da Serra, que esperam que a hegemonia do futebol paraiba-
no continue sediada aqui.

2 Vocação
Ortopedista dos mais conceituados, o médico Francisco Vieira de

Oliveira, que detém atualmente a presidência da Unimed-CG, é
um exemplo de profissional realmente vocacionado: amável,
atencioso e humano, como deveriam ser todos do seu ramo.

2 Batizado
O dia do 1º aninho de nascimento da cativante Maria Antônia é hoje,

25, mas a data será comemorada no próximo domingo, 29, na
vivenda de seus avós maternos, Gilda e Ivan Cabral, e será uma
festa de dupla comemoração, já que no mesmo dia, Maria Antô-
nia será batizada. Parabéns aos pais, Juliana e Ricardo, que mo-
ram em Vitória da Conquista-BA, pelo bom gosto do nome esco-
lhido, pois tem tradição, não é inventado nem estrangeirizado.

2 Vovó
A paulista/carioca Cristina Marin, que por muitos anos foi profes-

sora da Universidade Federal da Paraíba – Campus II (hoje
UFCG-Campus I), hoje aposentada e morando em João Pessoa,
vai ser vovó pela primeira vez. O rebento, que receberá o belo
nome de Rafael, é filho do primogênito de Maria Cristina de
Melo Marin: Maurício.

2 Ypiranga
Com 84 anos de existência, o Clube Ypiranga vai estar presente no

carnaval fora de época Abril com Alegria. Curiosidade: em seus
primórdios, a agremiação era racista: só aceitava negros como
sócios. A discriminação caiu e, atualmente, localizada na Av.
Canal, o clube tem realizado eventos festivos muito concorridos.

2 Cultura
Quem vê a novela “Caminho

das Índias” vai notar que o
guru interpretado por José
de Abreu vai aparecer mais
vestido. É que uma pesqui-
sa realizada pela Globo na
internet, acusou um maci-
ço repúdio do público pelos
trajes sumários do persona-
gem. Ignoram essas pessoas,
que Mahatma Ghandi, o
maior guru de todos os tem-
pos, andava enrolado num
lençol que mais parecia uma
grande fralda.

2 Estufa
Apesar das previsões meteoro-

lógicas de que o inverno este
ano seria dos mais rigoro-
sos, as chuvas não têm caí-
do, pelo menos até o momen-
to em que redijo esta nota. O
resultado é uma alta de tem-
peratura como nunca senti
nesta época aqui na Camp.
A professora Maria Aldano
deu início a uma campanha
para o plantio de 300 mil ár-
vores, o que certamente ali-
viaria os maléficos sintomas
do efeito estufa. A imprensa
comentou de início, depois
parou. Poucos pensam em
colaborar para deixar um
mundo melhor para seus
descendentes.

2 Retorno
Como atriz do Grupo Feira do

Centro Cultural Paschoal
Carços Magno, que tinha
como mentora a dramatur-
ga Lourdes Ramalho, Lou-
dinha Santos fez papéis
memoráveis, entre os quais
o da malcriada “Olorosa”,
na peça “A Eleição”, no final
dos anos 70. Depois, foi mo-
rar em Brasília (DF), onde
ocupou cargo de destaque
na Câmara Federal. Na Ca-
pital Federal, casou-se com
o paranaense Tupaceretan
Matheus, que conhecera
num dos festivais de teatro
de Ponta Grossa. Aposenta-
da recentemente, veio mo-
rar em João Pessoa e, claro,
trouxe o marido que, nor-
destino “honorário” pediu
a sua transferência da Cai-
xa Econômica Federal, como
consultor de marketing.

2 Competência
Outro exemplo de bom profis-

sional da área de Saúde é o
psicólogo Rossandro Klin-
jey. Além de contar com
uma grande clientela, o que
já é uma demonstração de
competência, ele é frequen-
temente solicitado para pa-
lestras, aqui e em outras ci-
dades. Apesar de espírita
convicto, Rossandro só
mescla doutrina e ciência,
quando solicitado.

2 Couro
Estilista e designer dos mais categorizados, Ângelo Rafael, figura

imprescindível no Centro de Tecnologia de Couro e Calçado
Albano Franco (Senai), com vários estágios na Itália, continua a
atualizar-se e aperfeiçoar-se em suas viagens, dentro e fora do
país. Afora essa especialidade, Ângelo é ambientador e decora-
dor dos melhores que eu conheço.

2 Sucesso
� Washington Rodrigues, diretor de redação da Revista Deguste e

o cinegrafista Rogério Vital da TV-SIM, cobriram em conjunto o
concurso de Vinho Eva Prova e Aprova para os dois veículos de
comunicação de Natal-RN.

� Dotado de alto profissionalismo, muita simpatia resultou uma
empatia completa com os participantes; filmaram a grande mai-
oria dos casais e entrevistaram o curador do evento Joel Falco-
ni, a deputada Iraê Lucena (Lady Vinho 2009) e a degustadora
Filomena Moita da UFPB.

� A revista Deguste juntamente com o consultor de Vinhos Gilvan
Passos do Jornal Tribuna do Norte, garantem desde já a partici-
pação de duas experts natalenses no Painel de Provas de Eva 4ª
edição em março de 2010.
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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-

2 As instituições interessadas no edital
de seleção dos Pontos de Cultura da Pa-
raíba têm até 15 de maio para inscrições.
O edital, formulários e manual de preen-
chimento estão disponíveis no site da Se-
cretaria de Educação e Cultura do Esta-
do. Os interessados devem acessar o site
www.sec.pb.gov.br, procurar o campo
‘Serviços’ e clicar no link ‘Downloads’.

O edital para 20 novos Pontos no
Estado é resultado de um convênio
firmado entre o Governo da Paraíba,
através da Subsecretaria Executiva da
Cultura, e o Ministério da Cultura. Os
investimentos previstos no Programa
‘Cultura Viva’ são de R$ 3,7 milhões na
Paraíba, onde R$ 2,5 milhões sairão dos
cofres do governo federal e R$ 1,2
milhão do Governo do Estado. A
seleção vai contemplar todas as regiões
do Estado, exceto as cidades de João
Pessoa e Campina Grande, que lança-

DESTAQUE

Seleção de Pontos de Cultura termina dia 15 de maio
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Áries (21/03 a 20/04)  - Vida
agitada com um aglomerado de
planetas mexendo com você. As
mudanças aceleram e você se
atrapalha um pouco com o
bombardeio de tantas energias. A
boa comunicação ajuda, mas os
sentimentos são confusos. Que tal
parar de pensar um pouco.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  A vida
profissional continua exigindo muito de
sua energia. Não permita que
pensamentos negativos invadam seu
coração levando você ao pessimismo e
sensação de derrota. Este pode ser um
momento de crise, mas que deve ser
analisada e transformada. Procure ajuda
em Deus e nas forças do Universo.

Câncer (21/06 a 20/07)  - As
mudanças continuam fazendo com
que você entre em contato com
emoções nunca antes sentidas.
Inseguranças, dúvidas e incertezas
incomodam seu coração. Procure
entender que não adianta querer
entender ou controlar alguns
acontecimentos.

Libra (21/09 a 20/10) - Hoje suas
energias estarão mais focadas no
trabalho. Pode ser que algumas
dúvidas e oscilação de humor
atrapalhem decisões importantes
nesse setor. Procure não criar
problemas ou mesmo discussões
desnecessárias nesse setor de sua
vida.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -
Problemas do passado que você
pensou que já estivessem resolvidos
voltam a incomodar, especialmente no
que diz respeito à família e à vida
doméstica. Todo setor de sua vida passa
por mudanças necessárias, por isso
você deve aquietar sua mente,
desenvolver a fé e dar passos decisivos
em direção aos seus sonhos.

Virgem (21/08 a 20/09) - Hoje suas
energias estarão mais focadas no
trabalho. Pode ser que algumas
dúvidas e oscilação de humor
atrapalhem decisões importantes nesse
setor. Procure não criar problemas ou
mesmo discussões desnecessárias
nesse setor de sua vida. Cuide de sua
alimentação e saúde.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Você
passa por um processo de aprendizado
em relação às suas finanças. Nada será
superficial neste momento, portanto,
aprenda a arte de materializar toda
energia gasta por você. Fase positiva
para o amor e relacionamento com
filhos. Sua identidade e auto imagem
passam por um momento de mudança.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Hoje
especialmente você estará mais
sensível e assustado com a
necessidade de mudanças que vai
sentir. Não se deixe dominar pelo
medo. Apenas deixe seus
pensamentos fluírem para quem
sabe conseguir deixar claro para
você os pontos que devem passar
por transformações. Entregue-se.

Touro (21/04 a 20/05)  -
Exigências profissionais e vida social
intensa entram em choque com a
necessidade de isolamento e
reflexão. Sua identidade tem sido
reavaliada por você e muitas coisas
estão mudando seu olhar e valores.
Procure não se deixar levar pelo
passado, feche as portas.

Leão (21/07 a 20/08) -
Relacionamentos continuam em alta,
no entanto, este é um momento que
você vivenciará uma pequena e
passageira crise. Emoções mais
profundas e intensas são
desencadeadas e levam você a perceber
a necessidade de mudanças. Esta é
uma fase de maior introspecção.

Escorpião (21/10 a 20/11) -
Mudanças no ambiente doméstico
podem despertar algumas
inseguranças. Está na hora de você se
posicionar e tomar uma decisão
definitiva nesse setor de sua vida. Não
se deixe levar por intromissões e
manipulações. Sua forma de amar e ser
amado.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Espiritualidade em alta faz com que
você sinta necessidade de certo
isolamento. Neste momento você
busca respostas em planos invisíveis.
Cuidado para não se deixar levar pela
confusão. Procure meditar e aquietar
sua mente para receber as respostas
que precisa e dê os passos necessários
para a conquista de seus sonhos.

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.

2PROJETO GLÓRIA VASCONCELOS
Shows de música clássica, forró,
MPB, o rock e os demais gêne-
ros musicais, estão na lista do
projeto Glória Vasconcelos, de-
senvolvido pelo SESC Centro
João Pessoa há mais de 15
anos, os quais vão ser exibidos
este ano nos palcos da capital
paraibana. Os interessados em
mostrar talentos podem procu-
rar o setor de cultura da entida-
de para inscrever e aguardar a
seleção com datas e locais das
apresentações, que acontecem
no SESC Centro e nos demais
pontos culturais da Grande
João Pessoa.

rão seus próprios editais. Os Pontos de
Cultura são iniciativas organizadas
pelas comunidades e estimuladas
pelos governos a formularem propos-
tas voltadas, principalmente, para a
produção, formação cultural e geração
de renda por meio da cultura. As
iniciativas contempladas através de
seleção receberão apoio financeiro no
valor de R$ 180 mil durante três anos.

Os Pontos de Cultura já existen-
tes poderão participar desta seleção,
desde que tenham concluído a sua
prestação de contas até a assinatura
dos próximos convênios.

A Subsecretaria de Cultura do
Estado  fica no Casarão dos Azulejos,
Rua Conselheiro Henriques, 159,
Centro. Em frente à Praça Dom
Adauto. Fone: 3218-4167. E-mail:
subsecretariadeculturadapb@gmail.com.
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ITINERÂNCIAS
Rumos chega com

� Equipe do Itaú Cultural
está em João Pessoa
para debater a produção
artística e divulgar o
conteúdo da edição
2009 de seus projetos
nas áreas de arte
cibernética, cinema,
dança e jornalismo

s equipes do instituto
responsáveis pelo lan-
çamento dos editais do

programa nos segmentos Arte
Cibernética, Cinema e Vídeo,
Dança, e Jornalismo Cultural já
passaram por 10 estados brasi-
leiros e chegam, agora, à Paraí-
ba, Pernambuco e Rondônia; até
30 de abril, terão visitado todas
as capitais do país para divul-
gar o conteúdo desta edição e
debater a produção artística na-
cional e internacional.

João Pessoa (PB), hoje, dia 26, Re-
cife (PE), também hoje, dia 26, e
amanhã, dia 27, e Porto Velho
(RO), amanhã e sábado, dia 28,,
recebem as itinerâncias do Itaú
Cultural, cujas equipes vêm per-
correndo o país para debater os
processos de criação na produ-
ção artística brasileira e interna-
cional, e lançar os novos editais
do programa Rumos nos segmen-
tos Arte Cibernética; Cinema e Ví-
deo; Dança; e Jornalismo Cultu-
ral. A série de itinerâncias destes
grupos, formados por um total
de nove representantes do insti-
tuto e 33 palestrantes convida-
dos – entre professores, artistas e
jornalistas – foi iniciada em 9 de
março e já passou por Goiás, Bra-
sília,  Mato Grosso, Tocantins,
Maranhão, Mato Grosso do Sul ,
Ceará, Bahia, Rio Grande do Nor-
te e Acre.

Depois de João Pessoa (PB),
Recife (PE), Porto Velho (RO) e
Macapá (AP), segue, em abril,
para Boa Vista (RR), Belém (PR),
Manaus (AM), Aracaju (SE), Vi-
tória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Belo
Horizonte (MG), Teresina (PI) e
Maceió (AL). Somando 58 ativi-
dades, incluindo o lançamento
em São Paulo, a itinerância fe-
cha na região Sul – Florianópo-
lis, Porto Alegre e Curitiba – no
final de abril, quando terá pas-
sado pelas 27 capitais do país.

Representando o Itaú Cultu-
ral, Sônia Sobral, gerente do
Núcleo de Cênicas do instituto,

leva mais essa etapa das itine-
râncias à Universidade Federal
da Paraíba, em João Pessoa,
nesta quibta-feira (26). Além de
discorrer sobre o programa
Rumos e os novos editais, ela
apresenta seus convidados:
Gilbertto Prado, artista multi-
mídia, e Alejandro Ahmed, co-
reógrafo residente, diretor ar-
tístico e bailarino do Grupo
Cena 11 Cia. de Dança.

Às 19 horas desta quinta-feira,
Prado ministra a palestra Proces-
sos de Criação, na qual trata das
experimentações com arte e tec-
nologia considerando que, nas úl-
timas décadas, vêm se multipli-
cando com a utilização, pelos
artistas, de diversas formas de cria-
ção, produção e distribuição. A
intenção desta apresentação, de
acordo com ele, é fazer um breve
panorama da produção nesta
área, apontando alguns artistas
e a diversidade da produção con-
temporânea no segmento. Já Ale-
jandro Ahmed fala sobre Pré-de-
terminação e Adaptabilidade - O
Corpo em Questão no Grupo
Cena 11, onde discute a ideia que
tem do corpo e com a qual estru-
tura as montagens da companhia
e faz as suas investigações por
meio de três temas principais: A

Construção do Corpo Não Banal;
Dança, Corpo e Tecnologia, e Dan-
ça e Design, Adaptabilidade como
Ferramenta.

Pioneiro no mapeamento da
produção artística contemporâ-
nea, em 12 anos o programa Ru-
mos já recebeu mais de 18 mil ins-
crições e apoiou o desenvolvi-
mento de 794 projetos em Artes
Visuais, Cinema e Vídeo, Música,
Dança, Literatura, Arte e Tecno-
logia, Educação, Pesquisa Acadê-
mica e Jornalismo Cultural. Até
hoje, já atingiu mais de 2 milhões
de pessoas em todo o país.

Neste ano, os novos editais do

Os palestrantes
Alejandro Ahmed - é coreógrafo residente, diretor artístico e bailarino
do Grupo Cena 11 Cia. de Dança. O trabalho como coreógrafo surgiu de
forma autodidata, respondendo à necessidade do artista de integrar o
seu pensamento sobre o mundo e a dança que experimentava. Junto ao
Cena 11, promoveu o desenvolvimento de uma técnica que objetiva
produzir a dança em função do corpo. Esta técnica, nomeada de
“percepção física”, é um dos pontos que estrutura o seu trabalho.

Gilbertto Prado - é artista multimídia, professor do Departamento de
Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de
São Paulo (ECA/USP). Tem realizado e participado de inúmeras exposi-
ções no Brasil e no exterior, além de trabalhar com instalações interativas
e web arte. Em 2004, publicou, pelo Itaú Cultural, o livro Arte Telemática:
Dos Intercâmbios Pontuais aos Ambientes Virtuais Multiusuário. Mais
informações sobre a sua obra em http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto

SAIBA MAIS#

O

programa Rumos (Arte Ciberné-
tica; Cinema e Vídeo – nesta edi-
ção com foco diferenciado dos
anteriores, indo além do docu-
mentário –; Dança; e Jornalismo
Cultural) abriram as inscrições
no dia 4 deste mês. Com exceção
de Jornalismo Cultural (que en-
cerra no dia 31 de julho), o prazo
para se inscrever é até 29 de maio.
A seleção dos projetos será feita
por comissões autônomas for-
madas por especialistas nas áre-
as contempladas e um represen-
tante do Itaú Cultural. Os resul-
tados serão divulgados no segun-
do semestre de 2009. Em todos os

casos, a divulgação será feita por
meio da imprensa e do site da ins-
tituição www.itaucultural.org.br/
rumos, onde se encontram os qua-
tro editais e por meio do qual deve
se fazer a inscrição gratuita.

No total, o Rumos 2009 tem
nove ações em andamento, so-
mando ao lançamento dos qua-
tro editais a difusão dos traba-
lhos selecionados em Artes Vi-
suais – com uma exposição re-
cém-inaugurada em São Paulo
que, depois, seguirá para mais
quatro cidades – e em Educação,
Cultura e Arte, com uma série
de seminários. A esta ação soma-
se o cruzamento de entrevistas
realizadas junto aos inscritos
dando início a um mapeamento
que traça o perfil dos artistas e
educadores nas diferentes regi-
ões do país.

Também serão distribuídas as
obras resultantes da formação
dos contemplados no Rumos Li-
teratura e em Pesquisa em Ges-
tão Cultural. Dando sequência à
difusão dos selecionados nas edi-
ções anteriores do Rumos Músi-
ca, em março, o palco do institu-
to recebeu Móveis Coloniais, Ca-
bruêra, Cidadão Instigado e Pata
de Elefante e seus convidados.

EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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“Paraíba, terra amada”

Trem pessoense vai integrar
a malha turística nacional
�Técnicos da Abottc, do Sebrae e da CBTU avaliam a viabilidade do projeto que vai oferecer 30 destinos turísticos

ada mais charmoso do
que viajar de trem pas-
sando por cenários

não habituais aos nossos olhos.
Com o intuito de formar uma
rede nacional de trens inte-
grantes de rotas turísticas em
todo o Brasil, o Sebrae, a Asso-
ciação Brasileira de Trens Tu-
rísticos e Culturais (Abottc) e
outras entidades, reúnem-se
hoje, às 8 horas, no auditório
da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), para
discutir a viabilidade da ins-
talação de uma rota  na Paraí-
ba. Para a implantação do pro-
jeto foram selecionados cerca
de 30 destinos indutores para
formalizar essas rotas de trem.

Na reunião o consultor do
Sebrae, Mário Braga, presta-
rá informações sobre o desen-
volvimento da malha de trens
e bondes turísticos nacionais
já estruturados, como o famo-
so Bondinho de Santa Tereza,
no Rio de Janeiro, e a estrada
de Ferro Ouro Preto Mariana,
Minas Gerais, além de avali-
ar as condições e necessidades
da malha que leva passagei-
ros de João Pessoa à cidade de
Cabedelo. Na manha de on-
tem a equipe do Sebrae e Abot-
tc realizou a viagem feita pelo
trem da Capital e fez anota-
ções sobre as condições do
trem que serão discutidas du-
rante o evento.

 "Assim como João Pessoa, o

Combate às
drogas nas
escolas será
intensificado
�A gerente da 3ª Região de En-
sino, da Secretaria Estadual de
Educação, em Campina Gran-
de, professora Maria do Socor-
ro Ramalho, esteve reunida
nessa terça-feira, 24, com o re-
presentante da Polícia Militar
em Campina Grande, sargen-
to Edgley Moraes, para tratar
de assuntos relacionados ao
combate às drogas e às ações
do Programa Patrulha Escolar
nas escolas estaduais.

Na reunião ficou definido que
a 3ª Região e a Polícia Militar
irão promover um grande tra-
balho educativo nas escolas es-
taduais, reunindo pais e alunos.

A campanha consistirá na re-
alização de cursos nas próprias
escolas. Nesse primeiro semes-
tre serão disponibilizadas 30 va-
gas para 30 escolas e no segundo
semestre, mais 15 vagas, contem-
plando alunos do 5º e 7º ano. So-
corro Ramalho informou que o
Governo do Estado e a Polícia
Militar irão focar suas ações bus-
cando conscientizar os alunos
sobre os  perigos das drogas.

Recurso para
obra da Ponte
da Batalha é
liberado
�A Secretaria de Estado das
Finanças libera, hoje, paga-
mentos do Governo do Esta-
do dando seguimento à pro-
gramação financeira do mês
de março. Os pagamentos são
referentes a obras de infraes-
trutura, indenizações e con-
trapartida de convênios. O
total liberado será de R$ 1,540
milhão.

Dentro da programação,
será liberada nesta quinta
parcela para o andamento das
obras de recuperação da Pon-
te da Batalha, sobre o Rio Pa-
raíba, e Ponte do Rio Preto,
ambas na PB-004 que liga a ci-
dade de Santa Rita à cidade
de Sapé. Obras nas PBs 384 e
071, parcelas de indenizações,
cota do Fesp para a Secretaria
de Segurança Pública e a con-
trapartida do Governo do Es-
tado no convênio Pró-Água.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

consultor visitará todos os
destinos para avaliar o quan-
to em investimentos vão ser
necessários fazer para pôr o
projeto em prática. Além do
Sebrae e da Abottc, o governo
federal, através de Ministéri-
os como o do Turismo e da
Cultura, também mostraram
interesse em apoiar e colocar
essa malha nacional em prá-
tica", afirma Regina Amorim,
gestora do Projeto de Turismo
do Sebrae na Paraíba.

As avaliações piloto, que

formularam o modelo de pau-
ta para as outras visitas, fo-
ram feitas nos trens turísticos
de São Lourenço (MG), Maria
Fumaça (RS) e Curitiba (PR).
Em abril, a caravana avalia o
Trem do Pantanal (MS), o
Trem do Forró de Recife/Cabo
(PE), o Ver de Trem (BA) e o
Rio Negrinho/Natal (SC).

Com a implantação do pro-
jeto, segundo a Abottc, espera-
se injetar cada vez mais turis-
tas nesses destinos turísticos,
oferecendo mais um atrativo

para a diversão e entretenimen-
to para os turistas. O projeto
também pretende dar uma
nova cara para o transporte
ferroviário de passageiro no
país, que atende tanto para a
preservação quanto para a re-
vitalização dos trechos em ati-
vidade e os desativados.

A malha ferroviária brasi-
leira é composta de aproxi-
madamente 29 mil quilôme-
tros de ferrovias, com 2.593 lo-
comotivas ativas que trans-
portam 88.133 vagões.

Sales Gaudêncio inspeciona Escola Úrsula Lianza
�O secretário da Educação, Sa-
les Gaudêncio, acompanhado
do superintendente da Suplan,
Gilson Frade e equipe técnica,
visitaram, na manhã dessa
quarta-feira (25), as instalações
da Escola Estadual de Ensino
Médio Professora Úrsula Lian-
za, localizada no bairro de
Tambiá, em João Pessoa. O ob-
jetivo foi atender a uma denún-
cia de que uma sala de aula es-
taria sem o quadro de giz.

De acordo com a diretora Ma-
ria de Fátima da Silva, esta se-
mana um professor se recusou
a dar aulas por falta de quadro

de giz em uma das salas. Ao sa-
ber do fato, o secretário Sales
Gaudêncio - que se encontrava
até essa terça-feira, 24, em Sal-
vador, decidiu ir imediatamen-
te visitar a escola e ver de perto
o que estava acontecendo.

Ele entrou na sala de aula e
prometeu aos estudantes re-
solver o problema o mais rá-
pido possível. "Esta semana, a
classe estará com um novo
quadro de giz", ressaltou o se-
cretário, afirmando que a Su-
plan ficará encarregada de fa-
zer um levantamento da par-
te de infraestrutura e a Secre-

taria de Educação tomará to-
das as providências para so-
lucionar os problemas admi-
nistrativos. "Acho que o pro-
fessor tem razão. Para você ter
uma escola de boa qualidade
tem que ter as condições míni-
mas necessárias. Estarei pro-
videnciando o quadro de giz o
mais rápido possível para que
os alunos não fiquem mais
prejudicados", ressaltou.

Sales informou que a preo-
cupação do Governo do Esta-
do com relação à Educação é
muito grande e imediata. Ele
explicou que está realizando,

junto com a secretária-execu-
tiva de Estado da Educação,
professora Emília Freire, ins-
peção em todas as 12 regionais
de ensino para observar a ma-
nutenção das escolas.

Dentro de pouco tempo, con-
forme acrescentou, o Estado es-
tará realizando uma capacita-
ção para todos os diretores de
mais de mil escolas do ensino
fundamental e médio do Estado
e municípios para o recebimen-
to do Programa de Desenvolvi-
mento da Educação Básica - PDE,
programa do governo federal
em parceria com o Estado.

N

Trens que operam os trechos entre João Pessoa, Santa Rita e Cabedelo deverão oferecer rotas turísticas
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