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Orquestra Sinfônica da Paraíba lota o Cine Bangüê do Espaço Cultural P. 23mais

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

Cehap prepara novo plano habitacional
para beneficiar famílias de baixa renda P. 3

" Docas vai aumentar profundidade do
canal de acesso ao Porto de Cabedelo  P. 4

"

Seguro Safra
Pagamento sai em 16 de abril
Agricultores paraibanos vão receber de uma única vez duas das cinco parcelas do seguro
2007/2008. As três parcelas restantes serão pagas nos meses de maio, junho e julho.  P. 24
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O ouvidor é o ombudsman
traduzido para a língua pátria.
Mas se eu dissesse que por de-
terminação da presidência da
Cagepa, ocupada hoje pelo ad-
vogado e engenheiro José Edí-
sio Simões Souto, sou o ombu-
dsman dela, embora todos sou-
bessem sobre a Cagepa, muitos
não saberiam dizer o que era um ombudsman. O
último ombudsman do qual ainda lembro foi o do
Correio da Paraíba, cargo (?) ocupado pelo ótimo
caráter e jornalista, dono de um  dos melhores textos
já lidos por este ouvidor e escriba, Rubens Nóbrega.

O ouvidor, permitam-me esquecer no momento o
ombudsman, pois, como falei no parágrafo primeiro
é a mesma coisa, prioritariamente, pode ser definido
como um representante do cidadão. Ele é o sujeito
que zela pelos seus legítimos interesses junto às insti-
tuições públicas e privadas onde atua. No meu caso,
como ali também deixei, isto é, no parágrafo primei-
ro, essa instituição pública é a Cagepa.

O primeiro ombudsman brasileiro, como muitos
estão sabendo, foi o Caio Túlio Costa, nomeado pela
Folha de São Paulo, em 1989. Caio Túlio é o autor de
O Relógio de Pascal, livro que escreveu sobre sua pas-
sagem pelo cargo, e que ainda hoje guardo comigo.
Dele, do livro, entre as muitas lembranças, ficou sua
discussão pública com o então famoso e polêmico
Paulo Francis, que, mal acostumado com a invenção
e achando-se o dono do New York Time, queria por-
que queria ser mais ombudsman do que ele.

Hoje o número de ombudsman no mundo é mui-
to pequeno. E para constatar o fato, nem de pesquisa
precisamos. Todos sentem-no (epa!). Tanto que como
vocês podem ler/pereceber, pouco ou quase nada se
fala deles. Pois bem. A Ouvidoria da Cagepa, entre as
muitas atribuições do seu ouvidor, entre tantas, ape-
nas uma justificaria sua criação: facilitar o acesso dos
cidadãos à mesma.

Por outro lado, talvez o melhor de todos, talvez, a
empresa, até mesmo pelo fato de ser pública, os que
nela trabalham têm a obrigação de prestar o melhor
serviço à população, e trabalhar para lhe oferecer um
produto da melhor qualidade. Afinal, esse também é
o seu fim, isto é, oferecer saúde. Mas como ninguém
é de ferro, lembrando o Ascenso Ferreira, muito em-
bora não coloquemos as pernas pro ar durante o tra-
balho, elogios também serão bem-recebidos.

Da mesma forma que por muito tempo o Caio
Túlio Costa representou o leitor na Folha de São
Paulo, o ouvidor da Cagepa, por todo o tempo, re-
presentará nela o cliente. Assim, estejam, pois, à
vontade, para reclamar ou elogiar os serviços que
lhes prestamos, cuidando do seu patrimônio. O ca-
minho está aberto. Seja através de Internet
(ouvidoria@cagepa.pb.gov.br), cartas (Feliciano Cir-
ne, s/n, Jaguaribe; intranet, (cagepa.pb.gov.br) e ou-
tros, podem contar com a gente.

Voltarei ao assunto

Os ouvidos da Cagepa
abertos à população
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Ouvidoria da saúde
ma das conquistas mais importantes das
sociedades contemporâneas dos países
que guiam seus passos pelo regime de-
mocrático diz respeito à oportunidade de

se fazerem ouvir perante os organismos do poder
público, e também de setores privados, que lidam
diretamente com os seus interesses. A figura da Ou-
vidoria é o caminho principal, por ser ela um canal
aberto à população para queixas, reclamações e de-
núncias de violações de seus direitos como usuários
nos mais variados tipos de serviços.

Na Paraíba, o Governo do Estado entende que
este canal deve estar permanentemente aberto. As-
sim, a população poderá dar uma contribuição efeti-
va ao projeto que objetiva a prestação de serviços
de qualidade. Na área de saúde, uma das principais
prioridades da administração, existe a figura da Ou-
vidoria Pública que será revitalizada e que terá seus
serviços ampliados, conforme anunciou ontem o se-
cretário de Estado da Saúde, José Maria de França.

Por meio do órgão os usuários do Sistema Úni-
co de Saúde podem expressar suas queixas, re-
clamações e denúncias de violação dos seus di-
reitos. E agora com mais espaço ainda. A Ouvi-
doria Pública da Saúde Estadual estenderá sua
atuação e dois novos núcleos serão criados, um
no Hospital de Emergência e Trauma de João
Pessoa e outro no Hospital Regional Dom Luis

U Gonzaga Fernandes, de Campina Grande.
O órgão receberá novos equipamentos, e, além

disso, uma nova estrutura física e organizacional
será disponibilizada. Assim, Governo e sociedade
poderão dispor de um instrumento com maior ca-
pacidade de proporcionar mais transparência à ad-
ministração pública. Um serviço voltado para a
garantia da melhoria da qualidade do funcionamento
e da organização do SUS no Estado. Um instru-
mento de inserção do cidadão em uma nova esfe-
ra de poder participativo nos assuntos e destinos
da sociedade, aproximando o administrador dos
seus administrados.

Como bem observou ontem o secretário José Ma-
ria de França, a Ouvidoria é um instrumento que sim-
boliza um modelo de democracia participativa, com
ênfase nos movimentos sociais e na ampliação do
espaço político pela sociedade civil. E sua caracte-
rística principal está no papel mediador e facilitador
da comunicação e do diálogo entre os cidadãos e o
Poder Público.

A Ouvidoria Pública da Saúde Estadual funciona
de segunda a sexta, das 8 horas às 11h30 e das 13
às 18 horas, no prédio sede da SES, localizado na
Avenida Pedro II, bairro da Torre, na Capital. O te-
lefone para comunicação (0800-083 5000) é gratui-
to, e na internet o acesso pode ser feito através do
seguinte endereço: ouvidoria@saude.pb.gov.br.

O Ouvidor da
Cagepa, por
todo o tempo,
representará
nela o cliente...

Governo define até o dia 1º
contrato com Banco Real

O secretário da Casa
Civil, José Ricardo
Porto, o secretário da
Administração (foto),
Antônio Fernandes, e

o procurador geral do Estado, Marcelo
Weick, pretendem encaminhar até a
próxima quarta-feira (1), o parecer sobre
o contrato firmado entre o Banco Real e o
Governo do Estado. Porto afirmou que na
próxima segunda-feira será feita uma
última reunião para elaborar esse parecer
final. Neste dia tudo pode já ser definido,
mas o prazo final  é mesmo quarta.

TJ pode realizar concurso
para juiz na Paraíba
O Tribunal de Justiça da Paraíba estuda a
possibilidade de realizar concurso público
para o cargo de juiz de direito substituto
ainda na gestão do desembargador-
presidente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.  O
processo de seleção para preenchimento

das 14 vagas em todo o Estado ocorrerá
dentro das novas regras que serão
estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para o ingresso na carreira
da magistratura.

UFCG oferece quatro
vagas para professor
Mais quatro vagas para professor estão
sendo oferecidas pela Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG),
sendo três para a Unidade de Arte e
Mídia, campus Campina Grande, e uma
para o Centro de Ciências Jurídicas e
Sociais (CCJS), em Sousa. As inscrições
serão efetuadas no período de 1º a 8 de
abril e os candidatos devem ser
portadores de, no mínimo, título de
mestre nas áreas especificadas.

Planos de saúde cobrem
cirurgias de vasectomia
O Senado aprovou um projeto na última
quarta-feira que obriga os planos de
saúde a cobrir despesas com planeja-

mento familiar. Entre os procedimentos
que poderão ser cobertos estão as
cirurgias de vasectomia e laqueadura. A
Agência Nacional de Saúde Suplementar
ampliou o rol dos procedimentos
médicos que deveriam ser cobertos
pelos planos há quase um ano, mas
para o cliente nem sempre é fácil
conseguir autorização.

TV UFPB se prepara
para ser canal aberto
Davi Molinari e Rosana Ferreira,
coodernadores da Superintendência de
Rede da TV Brasil, se reuniram na
quarta-feira (25), com a diretora do
Polo Multimídia da Universidade Federal
da Paraíba, Sandra Moura. A visita faz
parte do processo de preparação para a
inclusão da TV UFPB na rede nacional
de emissoras parceiras da Empresa
Brasil de Comunicação (EBC), uma
empresa de economia mista criada em
2007 para gerir o sistema de rádio e
televisão públicas federais.

Humberto de Almeida
1bertodealmeida1@gmail.com
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Belo Horizonte – Minas rusgou anos seguidos com o
Espírito Santo por causa dos limites, das fronteiras entre
os dois estados. O coração da briga era a cidade de Mante-
na, mineira, quase à beira do Rio Doce. Juscelino, homem
da paz, era presidente quando estourou uma luta feia en-
tre capixabas e mineiros. Mineiros queriam anexar capi-
xabas, capixabas queriam comer uma banda de Minas.

Começou a morrer gente de lado a lado. JK chamou ao
Rio os governadores Bias Fortes, de Minas, e Carlos Lin-
denberg, do Espírito Santo. Duas horas de reunião a três,
no Catete. Os jornalistas lá fora esperando. Abre-se a por-
ta, sai Bias Fortes, com seu vozeirão engasgado:

- Tudo resolvido.
O jornalista Pedro Gomes queria mais detalhes:
- Resolvido como, governador?
- Acabou-se o "qui pro quo", permanece o "status quo".
O latim de Bias Fortes não deixou haver mais tiros em

Mantena.

O direito de ir e vir

Mantena
E de repente aparece em Belo Horizonte, eleito pelo PSD,

com uma votação extraordinária, o deputado estadual
Chiquinho, um matuto muito astuto, muito esperto. Seu
colégio eleitoral era exatamente Mantena. Teve mais votos
lá do que todo o eleitorado da cidade. Tentei apurar:

- Deputado, qual é o eleitorado de Mantena? O senhor só
teve votos ali na região? Como o senhor teve mais votos do
que os eleitores?

- Meu filho, nós somos contra os capixabas, brigamos
com eles por causa dos limites, mas reconhecemos que eles
têm os mesmos direitos que nós. Portanto, podem também
votar.

- Mas eles são eleitores no Espírito Santo. Como é que
podem votar do lado de cá, do lado de Minas?

- Ora, meu filho, a Constituição assegura o direito de
ir e vir.

Aécio

Rabinos
É por isso que muita gente prefere o "Big Brother", o tele-bordel do

Pedro Bial, a ler jornal. Cada dia a barbárie toma mais conta do
mundo:

- "Rabinos Incitaram a Guerra Santa em Gaza".
Quem disse foi o jornal "Há'aretz", de Israel. E, de Jerusalém, a

Renata Malkes, correspondente do "Globo", traduziu e mandou a
matéria:

- "Contou um dos soldados: - 'A mensagem dos rabinos era muito
clara. Nós somos o povo judeu, nós chegamos a esta terra por mila-
gre. Deus nos trouxe de volta à terra de Israel e agora temos que
lutar para expulsar os gentios (sic), que estão interferindo em nossa
conquista da Terra Santa'. As revelações foram obtidas num semi-
nário realizado na Academia Militar Itzhak Rabin para discutir as
experiências dos oficiais durante os 22 dias da ofensiva militar que
deixou pelo menos 1.400 mortos na Faixa de Gaza".(Do lado de
Israel, só 13. E, desses,12 em desastres).

Ainda prefiro rabino furtando gravata em Miami. Não mata
ninguem.

Novo plano habitacional
pode ser criado na PB

A Companhia Estadual de Habitação Popular informou que será realizado estudo
e firmada parceria com o governo federal para que o programa seja implantado

Amigos do governador
Aécio Neves aqui se quei-
xam de que não entendem
como, nas pesquisas, ele tem
tantos votos em Minas e tão
poucos no resto do país. Esse
é o problema de Aécio. Tem
que arranjar um marquetei-
ro Chiquinho para ensinar
como ter voto também fora
de Minas.

A Constituição assegura a

todo brasileiro o direito de
votar em Aécio. Se ele não
está tendo, fora dos limites
de Minas, os votos que gos-
taria de ter, o problema deve
ser mais dele do que dos elei-
tores. Desde a década de 50,
o constitucionalista deputa-
do Chiquinho de Mantena já
sabia disso.

Tucano é ave de vôo baixo,
mas quando aprende voa alto.

m programa habita-
cional atrelado ao
governo federal de-

verá ser criado nos próximos
meses  pelo Governo da  Pa-
raíba. O plano habitacional
anunciado, na última quarta-
feira (25), pela ministra da
Casa Civil da Presidência da
Repúlica, Dilma Rousseff,
será usado como subsídio no
futuro programa.

O presidente da Compa-
nhia Estadual de Habitação
Popular (Cehap), Carlos
Mangueira,  explicou que o
programa será resultado de
novas parcerias com o gover-
no federal, através dos pro-
gramas habitacionais de
Subsídio à Habitação Social
(PSH). E será dirigido às fa-
mílias cuja renda mensal é de
até três salários mínimos.

“Um novo programa habi-
tacional será anunciado pelo

governador. Esse programa
terá uma sistemática diferen-
ciada nos procedimentos de
habitação, de modo a tornar
mais adequada a oferta de
moradia no Estado. Estamos
realizando levantamentos e
verificando pendências exis-
tentes nas obras habitacio-
nais do governo anterior.

Estão sendo tomadas pro-
vidências necessárias para a
retomada dessas  obras que
estavam paralisadas, visan-

do rapidez na redução do dé-
ficit habitacional da Paraí-
ba”, disse.

O programa habitacional
que será anunciado pelo go-
verno, tem como principal
objetivo agilizar a redução do
déficit habitacional, atenden-
do o maior número de famíli-
as carentes em todo o Estado.
Como também, gerar novos
empregos e o crescimento nas
riquezas produzidas na Pa-
raíba.

#
Os imóveis que serão construídos, a partir do
resultado das novas parcerias, deverão
beneficiar os trabalhadores que tenham
uma renda mensal de até três salários mínimos

Alunos receberão fardamento da UEPB
Serão realizadas, na próxima

quinta-feira (2), às 9 e 15h, no
Ginásio do Departamento de
Educação Física, localizado no
Campus I da Universidade Es-
tadual da Paraíba, os eventos
de abertura oficial e entrega de
fardamento do Projeto Escoli-
nhas do Departamento de Edu-
cação Física. As atividades
contarão com a presença da
reitora Marlene Alves.

De acordo com a professora
Anny Dantas, coordenadora do
projeto, os eventos ocorrerão
nos dois horários para que to-
dos os alunos possam partici-
par, já que as atividades das
Escolinhas do DEF são realiza-
das nas terças e quintas-feiras,
das 7h30 às 9h30 e das 13h30
às 15h30.

“Depois de 8 anos de projeto,
para nós é uma grande alegria
entregar esse fardamento para
os nossos alunos que agora te-
rão uma roupa adequada para
a prática das  atividades”, de-
clara a professora Anny. Na
ocasião serão entregues cerca
de 600 kits de camisetas e bo-
nés, além de 70 quimonos.

O Projeto Escolinhas do DEF
está cadastrado na Pró-Reito-
ria de Extensão e é voltado ao
atendimento de crianças e
adolescentes, com faixa etária
de 7 a 17 anos, que estejam ma-
triculados nos níveis de Ensi-
no Fundamental e Médio, do
Sistema de Educação Pública
da cidade de Campina Gran-
de. Todas as atividades são
gratuitas.

A finalidade é a inclusão so-
cial de crianças e adolescen-

tes, contribuindo para o res-
gate da cidadania e auto-es-
tima, estimulando e reforçan-
do vínculos com a escola e a
família, através da prática de
futebol, futsal, natação, dan-
ça, judô, voleibol, basquete-
bol, handebol, dentre outras
atividades desportivas e cul-
turais. O projeto também ser-
ve de campo de estágio para
os alunos do curso de Educa-
ção Física.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O Projeto Escolinhas da UEPB funciona no campus de Campina Grande

U

ARQUIVO



4 ESTADUALJOÃO PESSOA, SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

T

Obra de recuperação do conjunto de defensas do cais é outra prioridade da atual gestão do terminal portuário

  ORTILO ANTÔNIO

Cleane Costa
REPÓRTER

ornar o Porto de Cabe-
delo mais atrativo e ade-
quado ao processo de

globalização, com possibilida-
de de atender à demanda das
exigências do mercado interna-
cional. Esta é a principal meta
da atual administração da
Companhia Docas da Paraíba,
que, para tanto, está priorizan-
do a realização das obras de
dragagem e ampliação do ca-
lado, passando dos atuais 30
pés – 9,14 metros – para 40 pés
(12 metros), que corresponde à
média nacional dos calados dos
portos brasileiros.

A medida faz parte de uma
série de ações que estão sendo
priorizadas dentro do proces-
so de reconstrução do Estado,
tendo em vista que o porto de
Cabedelo é considerado item
fundamental para a autonomia
econômica da Paraíba, que atu-
almente depende dos portos de
Recife (Suape) e Natal.

O novo diretor presidente da
Companhia Docas da Paraíba,
Wagner Antônio Alexandre
Breckenfeld, destacou que com
a realização da dragagem e
ampliação do calado, o porto
ficará numa situação confortá-
vel para atender a expectativa
de se atingir uma movimenta-
ção de cargas em torno de 1,2

milhão de toneladas até o final
do ano.

Ele explicou que, somente a
partir dessa profundidade, o
porto poderá receber embar-
cações de médio e grande por-
tes, as quais exigem um canal
de 40 pés. Por isso acredita que,
a realização da obra, aliada à
situação geográfica da Paraíba
– ponto mais oriental das Amé-
ricas – tornará o porto mais
atrativo e competitivo, e, assim,
contribuirá para o desenvolvi-

mento regional e econômico, ge-
rando mais emprego e renda.

MOVIMENTAÇÃO
Atualmente, o porto de Cabe-

delo possui uma movimentação
média anual de cargas de cerca
de 900 toneladas, mas a meta
da atual administração da
Companhia Docas da Paraíba é
que até o final do ano esse nú-
mero atinja 1,2 milhão de tone-
ladas. A perspectiva dessa mo-
vimentação de carga, segundo

Wagner Breckenfeld, tem como
base a construção de seis silos
por parte da Ambev para ar-
mazenamento de grãos de ce-
vada e malte, que vai atender o
mercado de  grande parte da re-
gião Nordeste a partir de maio.

Também está prevista a ex-
portação de minério de ferro
produzido na região de Caja-
zeiras e no Cariri e do minério
de quartzo originado do muni-
cípio de Picuí e adjacências. E
ainda a perspectiva concreta do

Porto de Cabedelo mais competitivo
Administração prioriza obras de dragagem e ampliação do calado com vista a credenciar o terminal marítimo para atender as demandas internacionais

receptivo de navios de cruzei-
ro no período de novembro
deste ano a março de 2010,
quando a Paraíba deverá rece-
ber a visita de cerca de 40 mil
turistas por via marítima.

A perspectiva de aumento da
movimentação do porto tam-
bém está relacionada a outra
obra importante a ser realizada
imediatamente pela atual admi-
nistração: a recuperação do  con-
junto de defensas do cais do por-
to – num total de 40 unidades.
Essas defensas evitam que acon-
teça um sinistro com as embar-
cações, mas estão danificadas e,
segundo revelou Wagner Bre-
ckenfeld, o governo anterior não
providenciou qualquer tipo de
recuperação. Por isso, a Agência
Nacional de Transportes Aqua-
viários – Antaq está com relató-
rio em mãos e pode pedir a inter-
venção do porto.

O diretor presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba co-
mentou que o Governo do Es-
tado quer uma solução urgen-
te para a questão do déficit de
R$ 32 milhões com passivo tra-
balhista, a ser negociado com o
governo federal, uma vez que
sua origem é de funcionários da
ex-Portobras e que foram colo-
cados à disposição da Compa-
nhia Docas da Paraíba. “Hoje o
porto tem uma situação afliti-
va, porque diariamente tem
bloqueio de caixa”, ressaltou.

Iracema Dantas fez visita ao superintendente de A União, Nelson Coelho

Saúde, educação e assistência social são
metas da Prefeitura de São José do Sabuji

  BRANCO LUCENA

Cleane Costa
REPÓRTER

Saúde, educação, assistên-
cia social à população de bai-
xa renda, pagar em dia ao
funcionalismo e promover
melhorias para o homem do
campo. Estas são as metas
prioritárias da recém em-
possada prefeita de São José
do Sabugi, Iracema Nelis de
Araújo Dantas, que esteve
visitando o superintenden-
te de A União, Nelson Coe-
lho, na manhã de ontem.

Iracema Nelis ganhou as
eleições realizadas no dia 15
de fevereiro com 1.609 votos,
ou seja, 55,46% dos votos vá-

lidos. A posse aconteceu numa
data bastante significativa: 8 de
março, Dia Internacional da Mu-
lher e, nesse pouco tempo de
mandato, já conseguiu realizar
uma importante ação – o funci-
onamento da maternidade local.

“Há 20 anos, não nascia um
filho de São José do Sabugi, mas
assim que assumimos tratamos
logo de colocar a maternidade
em funcionamento e no dia 15
de março nasceu a primeira cri-
ança desta nova geração”, co-
mentou a prefeita, adiantando
que logo em seguida, dia 19 de
março, o município passou à
categoria de paróquia. “Deus
nos ajudou e já conseguimos es-
sas graças”, observou.

Não é de agora que Iracema
Nelis se envolve com política.
Ela já traz isso no sangue: seu
pai era político e, como se não
bastasse, casou com um políti-
co, o ex-prefeito de São José do
Sabugi, Manoel Domiciano Dan-
tas. Daí para entrar na política
foi meio passo e em 1988 foi can-
didata a vereadora e sempre
acompanhou o marido à frente
da administração municipal
entre os anos de 1997 e 2004.

Ela destacou a presença da
mulher na política, afirman-
do que este é mais um espaço
ocupado hoje em dia pelo sexo
feminino. Iracema acredita que
isto se deve ao fato da mulher
ser mais sensível, mais con-

trolada e mais responsável.
“Não estou dizendo que os ho-
mens não têm responsabilida-
de, mas nós mulheres temos
um senso de responsabilidade

maior e, como somos donas
de casa, sabemos gerir me-
lhor os recursos disponí-
veis”, assinalou.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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Brasília (Alô) - Nos anos quarenta e cinquenta um persona-
gem mandava no Brasil. Era o "Amigo da Onça", criação imortal
de Péricles, que todas as semanas, no "O Cruzeiro", encantava
velhos e moços com todo tipo de maldades praticadas contra os
semelhantes. O criador morreu, a criatura logo desapareceu. Pois
está de volta.

Só o "Amigo da Onça" seria capaz de programar a deletéria
armação de que se tem notícia esta semana contra o governador
Aécio Neves. Evidência que nos leva a concluir pelo reapareci-
mento do "Amigo da Onça", agora vestido de tucano. No PSDB,
informa o sempre lúcido Merval Pereira, querem que o Aecinho
abra mão de disputar a próxima indicação partidária para pre-
sidente da República, com a compensação de que José Serra, se
eleito em 2010, não disputaria a reeleição em 2014, deixando a
vaga para o colega mineiro.

Ora bolas, quem pensam que Aécio Neves é? Primeiro, porque
no caso da eleição de Serra, ano que vem, nem se os elefantes
voassem o hoje governador de São Paulo abriria mão de pleitear
um segundo mandato, quatro anos depois. Acresce que mesmo
no caso de o Sargento Garcia prender o Zorro, o neto do Dr.
Tancredo admitiria concorrer contra um Lula renovado e re-
temperado.

É essa trama que pretendem impingir a Aécio Neves, para que
desista de pleitear sua candidatura imediata.

Resta identificar o "Amigo da Onça". Facílimo. Tem nome e
endereço no catálogo telefônico: chama-se Fernando Henrique
Cardoso...

QUEM NÃO QUER APARECER NA TV?
Escorregou o presidente Lula ao afirmar que só os políti-

cos querem e devem aparecer nas telinhas. Referia-se à su-
posição de que à Polícia Federal não interessa estar nas man-
chetes, vazando informações sobre seus inquéritos e inves-
tigações. Nem a Polícia Federal nem a torcida do Flamengo
abrem mão de ser vistos pela população inteira, em qual-
quer oportunidade. Uns delegados mais, outros só um pou-
quinho menos, não rejeitam a hipótese de aparecer. E aqui
para nós, é perfeitamente natural, no caso das devassas que
se sucedem. Trata-se da necessidade que cada entidade ou
pessoa tem de mostrar trabalho. Por que policiais federais
deixariam de informar a sociedade a respeito de sua atua-
ção? A autoridade pública, qualquer que seja, só é respeitada
quando a opinião nacional toma conhecimento de como atua,
em especial quando atua bem. Se for para apurar acusações
de roubalheira, mesmo diante da frustração de os ladrões
quase sempre conseguirem escapar, como pretender a Polí-
cia Federal trabalhando em silêncio?

O próprio presidente Lula confirma essa obviedade. Não
se passa um dia sem que seus improvisos e suas iniciativas
ganhem o noticiário, seja televisivo, radiofônico ou impres-
so. Seria justo negar a um dos braços armados postos a seu
dispor a chance de credenciar-se perante a sociedade?

GENTE BRANCA DE OLHOS AZUIS
Jânio Quadros era presidente da República e dedicava-se à

"política externa independente", ampliando fronteiras com o Ter-
ceiro Mundo e abrindo seguidas embaixadas na África.  Num
arroubo de racismo, decidiu que para representar o Brasil em
Gana, ninguém melhor do que um representante negro. Esco-
lheu um de seus oficiais de gabinete, imediatamente transfor-
mado em embaixador. Naqueles idos, Carlos Lacerda já havia
passado de aliado em desafeto de Jânio, e não perdeu a oportuni-
dade. Escreveu estar vaga nossa embaixada na Suécia e sugeriu,
para embaixador, que o presidente selecionasse um lourinho no
Itamaraty, se era para manter a coerência.

Vem o presidente Lula e, diante do primeiro-ministro inglês,
acusa os brancos de olhos azuis como responsáveis pela atual
crise econômica. Além do fato de que na Inglaterra prevalece a
raça branca, e de olhos azuis, esqueceu-se o nosso companheiro
de que a bandalheira não tem cor.

O “amigo da onça”
contra Aécio Neves

Microcrédito beneficia
pequenos empresários

Financiamentos com juros baixos concedidos pelo programa possibilitam a
abertura de pequenos negócios a trabalhadores autônomos de baixa renda

vendedora autônoma
Josenilda de Brito Lira,
moradora do Bessa, na

Capital, finalmente vai abrir a
sua loja e consequentemente terá
uma renda que garantirá, com
dignidade, o sustento da família.
Ela foi uma das beneficiadas com
a concessão do financiamento do
Programa Microcrédito, que é ge-
rido pela Fundação de Ação Co-
munitária - FAC. Assim como ela,
76 trabalhadores autônomos de
João Pessoa, Santa Rita, Bayeux e
Lucena foram beneficiados.  Des-
ta vez, o governo está investindo
R$ R$ 123.353,00 na criação de
novos negócios, possibilitando
assim recursos com baixo juros
para micros e pequenos negócios
de pessoas com baixa renda.

A solenidade de entrega dos
contratos foi presidida pela
presidente da FAC, Lúcia Na-
varro Braga, às 10 horas, no au-
ditório da FAC, na Av. Epitácio
Pessoa. Ela falou sobre a impor-
tância do programa, dizendo
estar muito satisfeita em ga-

A presidente da FAC, Lúcia Braga, assina contrato de financiamento

A
SECOM

rantir melhores condições de
renda e de vida ao povo parai-
bano. "Eu e toda a equipe da
FAC estamos empenhados em
trabalhar pelo bem-estar da-
queles que procuram o Gover-
no do Estado em busca de uma
oportunidade de vida e de tra-
balho" ressaltou.

O Microcrédito é um progra-

ma de incentivo às pessoas de
baixa renda que queiram mon-
tar um pequeno negócio, com
empréstimo a juros de 0,85%. Ele
vem sendo desenvolvido desde
1993, e, até o momento, já bene-
ficiou 19 mil pessoas, totalizan-
do R$ 32 milhões. Até o dia 20
de abril estarão sendo entre-
gues mais 152 contratos.

Procon apreende 140 quilos de
carne no supermercado Extra
Nathielle Ferreira
REPÓRTER

O Procon de João Pessoa apren-
deu ontem cerca de 140 quilos de
carne no supermercado Extra.
Segundo o coordenador do órgão,
Watteau Rodrigues, o alimento
estava fora do prazo de validade
e foi reembalado para ser vendi-
do. Os pacotes eram de carnes bo-
vinas, suínas e de frango. Ainda
foram apreendidos diversos re-
frigerantes e azeites que também
estavam vencidos. Os quase 170
quilos do material já foram inci-
nerados. Já o supermercado afir-
mou que os produtos apreendi-
dos estão dentro do prazo de va-
lidade e assegurou que comerci-
aliza alimentos dentro do mais
alto padrão de qualidade.

 O flagrante foi feito durante
uma fiscalização de rotina no Ex-
tra. Watteau Rodrigues disse que
em virtude da proximidade da
Semana Santa, o Procon vem re-

alizando inspeções periódicas
nos supermercados de João Pes-
soa. A ideia é verificar as condi-
ções do azeite, vinho, peixes e de-
mais alimentos consumidos nes-
sa época. Ao chegar no Extra, o
coordenador percebeu que algu-
mas carnes estavam com a em-
balagem trocada. "Os funcioná-
rios retiraram a etiqueta original
que veio do abatedouro e coloca-
ram nova etiqueta, estipulando
nova data de validade. Mas isso
infringe as normas do Código de
Defesa do Consumidor, porque o
cliente não tem garantia se aque-
la data de validade está de acor-
do com a data estipulada pelo for-
necedor", observou.

VERSÃO DO EXTRA
O Extra declarou, através da

Assessoria de Imprensa, que não
comercializa produtos fora da
data de validade. O que ocorre,
na verdade, é um reprocessa-
mento do alimento. Ou seja, os

frangos inteiros são cortados e
suas partes são vendidas sepa-
radamente. O mesmo ocorre com
as peças bovinas e suínas. "A al-
catra, por exemplo, se transfor-
ma em carne moída. Por causa
desse reprocessamento, os ali-
mentos recebem nova embala-
gem, mas respeitando o prazo de
validade dado pelo fornecedor",
esclarece o assessor de Impren-
sa, Leandro Ramalho.

Segundo ele, o Procon notificou
o supermercado apenas pela fal-
ta de informações nas embala-
gens. "Faltava a origem do pro-
duto, como nome do fabricante.
Foi apenas por este motivo que o
ocorreu a notificação e não pela
falta de validade. O Extra garan-
te que  produtos apreendidos es-
tão dentro das normas de segu-
rança", ressalta. Apesar das jus-
tificativas, o Extra foi notificado
e tem dez dias para apresentar
defesa. Se o argumento não for
convincente, pode ser multado
em mais de R$ 54 milhões. Wat-
teau acrescentou que o Procon
continuará realizando inspeções
nos supermercados. As fiscali-
zações serão sigilosas.

Carlos Chagas
oul.com.br
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Ministério da Saúde
firmou compromisso
com o Governo do Es-

tado e serão ampliados os in-
vestimentos na área de aten-
ção básica/primária de saúde
na Paraíba. Na sexta-feira (27),
após manter contato com a
área técnica do órgão, o secre-
tário estadual da Saúde, José
Maria de França, anunciou a
liberação de mais de 2,6 mi-
lhões de kits dentais para im-
pulsionar o Programa de Saú-
de Bucal na Paraíba.

Na audiência com o minis-
tro da Saúde, José Gomes Tem-
porão, o secretário disse que foi
apresentado o projeto de re-
construção do sistema de saú-
de da Paraíba e se comprome-
teu em melhorar a assistência
prestada aos paraibanos, a
partir de iniciativas como o
Programa de Saúde Bucal.

De acordo com o secretário,
o acesso a serviços odontoló-
gicos atinge 95% da população
na Paraíba. O Estado possui
1.063 equipes de Saúde Bucal.
Dos 223 municípios, 212 são
atendidos pelo Programa Bra-
sil Sorridente.

O Ministério da Saúde entre-
gará a primeira parcela dos
40,6 milhões de kits de saúde
bucal (pasta de dente e esco-
va) que serão distribuídos
para todo o Brasil durante o
ano. Do total de kits, 32,4 mi-
lhões serão entregues para as
Equipes de Saúde Bucal (ESB)
em 4.597 municípios. O res-
tante (8,2 milhões) será envia-
do para escolas públicas com
baixo Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica
(IDEB).

A primeira parcela corres-
ponde a 17,8 milhões de esco-
vas e pastas de dente. Em 2008,
foram distribuídos 32 milhões
de kits. A estratégia faz parte
do Programa Brasil Sorridente
que pretende mudar a realidade
de parte da população brasilei-
ra que não têm acesso à escova
de dente com regularidade
(quatro escovas por ano).

Dados do Ministério da Saú-
de mostram que a incidência de
cárie e de doença periodontal
nos brasileiros  é um problema
de saúde pública e que a falta
de informação e a questão eco-
nômica são fatores importan-
tes que comprometem  o aces-
so das pessoas à saúde bucal
no país.  Cada Equipe de Saúde

Estado investe no setor odontológico
Secretaria da Saúde anuncia a liberação de mais de 2,6 milhões de kits dentais para impulsionar programa que é desenvolvido na Paraíba

Total-AC 319.000

Total-AL 1.530.000

Total-AM 859.000

Total-AP 329.000

Total-BA 4.587.000

Total-CE 2.878.000

Total-DF 4.000

Total-ES 834.000

Total-GO 1.572.000

Total-MA 2.897.000

Total-MG 3.966.000

Total-MS 888.000

Total-MT 754.000

Total-PA 1.635.000

Quantidade de kits  dentais que serão  distribuídos por estado em todo o país:

! DISTRIBUIÇÃO DE KITS

TOTAL

Total-PB 2.699.000

Total-PE 2.772.000

Total-PI 2.147.000

Total-PR 1.144.000

Total-RJ 1.742.000

Total-RN 1.979.000

Total-RO 356.000

Total-RR 136.000

Total-RS 747.000

Total-SC 861.000

Total-SE 946.000

Total-SP 1.501.000

Total-TO 584.000

Total 40.666.000

O

Bucal (ESB) receberá mil kits de
higiene oral, sendo metade dos
kits com escova dental do tipo
adulto e a outra metade com
escova do tipo infantil. Na se-
quência, foi programado um
novo ciclo de entrega para os

municípios com baixo Ideb,
considerando o período de três
meses da vida útil de uso da es-
cova dental e a estimativa de
consumo do tubo de 90 gramas
de creme dental.

Desde a sua implantação, o

Programa Brasil Sorridente
instalou 1.159 consultórios
odontológicos completos,  o
que corresponde a um investi-
mento de R$ 7,5 milhões.

Em janeiro deste ano, o Mi-
nistério da Saúde passou a au-
torizar o fornecimento de con-
sultórios odontológicos para
as novas Equipes de Saúde Bu-
cal, de qualquer porte e tam-
bém estabeleceu que novas
equipes podem ser credencia-
das em locais onde exista ape-
nas agentes comunitários de
saúde.

NOVAS EQUIPES
De dezembro de 2002 até ja-

neiro de 2009, foram implan-
tadas 13,2 mil novas Equipes
de Saúde Bucal (ESB), chegan-
do a um total de 17.641 equi-
pes, o que corresponde a um
aumento de mais de 314%.
Neste mesmo período, teve
um acréscimo na cobertura
populacional de mais de 59
milhões de pessoas, totalizan-
do 85.297.940 milhões de pes-
soas atendidas por estas equi-
pes.

A meta para 2010 é chegar
ao total de 22.250 mil ESB em
funcionamento. Se for  obser-
vado que  até 2003, no país,
28 milhões de indivíduos nun-
ca tinham ido ao dentista é
um crescimento considerável.

 A região Nordeste é a que
possui a maior cobertura po-
pulacional, com 72,1% da po-
pulação atendida (mais de 38
milhões de pessoas) e, tam-
bém, possui a maior quantida-
de de Equipes de Saúde Bucal
(ESB) em atuação, com um to-
tal de 8.508. A região Centro-
Oeste apresenta cobertura de
50,3% de sua população, com
1.446 equipes em atuação.

Na região Norte, 6,8 milhões
de pessoas (45,3% da popula-
ção) são atendidas por mais de
1,2 mil equipes. Os estados da
região Sul atendem a 42,7% da
população e 2.346 equipes es-
tão credenciadas. A menor co-
bertura está localizada na re-
gião Sudeste onde 27,4% da po-
pulação (21,9 milhões de pes-
soas) tem acesso aos serviços
de saúde bucal.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Na Paraíba, o Programa de Saúde Bucal realiza ações importantes que garantem  um maior acesso da população ao tratamento dentário

  MARCOS RUSSO
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* Rogério Almeida É JORNALISTA

Com tarifa de baixo custo, a partir de R$ 189,00 (por
trecho para viagens de ida e volta), a Azul Linhas Aére-
as inaugurou duas frequências do Aeroporto Interna-
cional dos Guararapes-Recife para Campinas (SP). No
primeiro vôo, as presenças do secretário estadual de
Turismo, Sílvio Costa Filho, e o presidente da Empe-
tur, José Ricardo Diniz. O presidente do Conselho,
David Neeleman,  e Pedro Janot, presidente executivo
da Azul,  apresentaram a aeronave Embraer 190, num
sobrevoo pelo Recife para convidados. Em breve, a
empresa pretende também ligar o Aeroporto Castro
Pinto da Grande João Pessoa com o Viracopos, de Cam-
pinas (SP). A Azul oferece ainda serviço de ônibus li-
gando o Aeroporto de Viracopos ao Shopping Villa-
Lobos, em São Paulo, e conectando Viracopos ao Sho-
pping Tamboré, em Alphaville, com vários horários por
dia. As aeronaves estão equipadas com bancos de cou-
ro ecológico.   

 A Azul chega ao Nordeste

 ROYAL  PLAZA
O Royal Palm Plaza Resort, localizado a 90 km de Campinas

(SP), é o primeiro hotel do Brasil a receber a certificação da
Preferred Hotels® & Resorts, selo de qualidade internacional
atribuído apenas aos estabelecimentos de mais alto padrão
de luxo. Com esta chancela, o resort se une aos grandes íco-
nes da hotelaria mundial.

O lançamento foi no restaurante La Tamboille em SP e con-
tou com as presenças de Simone Mariote (Preferred) e Anto-
nio Dias (Royal Palm Plaza), equipe Plaza, jornalistas e convi-
dados.  A partir de 1° de abril, o hotel passa a exibir a placa no
lobby, indicando sua posição como pioneiro no Brasil a se
igualar aos mais desejados hotéis do mundo.

DELICIOSA SEGUNDA-FEIRA
 O Tropical Hotel Tambaú oferece todas as segundas-feiras

tanto no almoço como jantar um autêntico buffet com comi-
das típicas paraibanas. Destaques para a lasanha de macaxei-
ra, paçoca de carne, galinha à cabidela, filé de carne de sol
com queijo coalho, arroz de leite, caldinho de frutos do mar,
arroz da terra com charque, croquete de queijo coalho, bode
ao forno e para sobremesa, cartola, compotas de doces regio-
nais. “Como a maioria dos restaurantes de João Pessoa fe-
cham nas segundas-feiras tivemos esta ideia para interagir
com o publico local e valorizar a nossa gastronomia” afirmou
o gerente geral do Tambaú, Fernando Souza. Informações:
(83) 2107 1900

ROTEIROS
Ely Ribeiro da Silveira,

diretora comercial da Cere-
tur Operadora de Turismo
de Florianópolis-SC esteve
em João  Pessoa-PB divul-
gando o projeto Destinos
e Roteiros Integrados. Cri-
ado em 2006 no estado de
Santa Catarina e executa-
do pela Ceretur Projetos e
Eventos, em parceria com
o Ministério do Turismo e
Santa Catarina Turismo e
outras entidades os rotei-
ros unem a iniciativa pri-
vada e o poder público
para a criação de eventos
culturais e turísticos aque-
cendo a economia local
com padrões de consumo.
I n f o r m a ç õ e s :
www.ceretur.com.br

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

EMPREGO
As companhias ameri-

canas Princess Cruises e
Cunard Cruises abriram
1500 vagas para jovens de
21 a 35 anos que falam in-
glês e querem conhecer o
mundo trabalhando em
navios e ganhando em dó-
lares. Os contratos são de
6 a 11 meses, prorrogáveis.
A média salarial é de
U$500,00 a U$2.000,00
mensais. Todos os gastos de
sobrevivência são pagos
pela companhia contratan-
te, tais como: acomodação,
alimentação e seguro de
saúde. A área mais bem re-
munerada é o setor do Res-
taurante, isto por que além
de receber um alto salário,
existem as gorjetas.

Senai prioriza estudantes
com deficiência auditiva

No dia 1° de abril, a unidade de instituição, em Bayeux, vai iniciar o curso de Pintor
de Obras, destinado a estudantes do Centro de Educação Permanente para Surdos

isando democratizar a
educação profissional e
priorizando aquelas pes-

soas que não têm acesso a cursos
de capacitação e qualificação pro-
fissional, o Centro de Educação Pro-
fissional da Construção Civil (CEP
C.Civil), do Senai, em Bayeux, vai
iniciar no dia 1° de abril o curso de
Pintor de Obras, destinado aos alu-
nos com deficiência auditiva do
Centro de Educação Permanente
para Surdos – Cepes, uma institui-
ção filantrópica, e sem fins lucrati-
vos de João Pessoa. O curso será
ministrado para 12 alunos, que te-
rão o apoio de um intérprete do pró-
prio Centro.

O curso de Iniciação Profissional
terá uma carga horária de 60 ho-
ras, onde os alunos irão aprender a
executar pintura imobiliária se-
guindo especificações do projeto,
além de conhecer e aplicar as nor-
mas técnicas, de qualidade, segu-
rança e meio ambiente. E ainda
como listar e utilizar ferramentas,
equipamentos, e materiais confor-
me especificações do processo cons-
trutivo e os processos de armaze-
namento, estocagem de materiais,
ferramentas, instrumentos e uten-
sílios, além dos diversos tipos de
pintura.

A ação faz parte do Programa
Senai  de Ações Inclusivas – Psai,
que há 10 anos vem buscando in-
serir os portadores de necessida-
des especiais no mercado, e para
isso promovem a qualificação des-
se público.

O Centro de Educação Perma-
nente para Surdos atua há 11 anos,
buscando fortalecer suas três li-
nhas de ações: Escolarização, For-
mação Cívica e Profissionalização,
dando também, assistência aos fa-
miliares no tocante a interpretação
de Libras.

O Psai tem como objetivo geral
incluir nos cursos do Senai, pesso-
as com necessidades especiais (de-
ficientes/condutas típicas e altas ha-
bilidades), expandir o atendimen-
to a negros/índios, oportunizar
acesso das mulheres aos cursos es-
tigmatizados para homens e vice-
versa, bem como, re-qualificar na
educação profissional pessoas aci-
ma de 45 anos e idosos.

Desde 1999, o Senai  Nacional
desenvolve, através da Unidade de
Educação Profissional - Uniep , o
Projeto Estratégico Nacional “In-

clusão das Pessoas com Necessi-
dades Especiais nos Programas de
Educação Profissional”, que estabe-
leceu o amplo atendimento a defi-
cientes físicos, mentais, auditivos,
visuais e múltiplos, bem como, su-
perdotados (altas habilidades) nas
unidades operacionais dos seus 27
Departamentos Regionais.

Antes o projeto, hoje designado
Programa Senai  de Ações Inclusi-
vas- Psai, além de atender ao con-
tingente de pessoas com necessi-
dades especiais, promove o acesso
aos cursos do instituição  para mu-
lheres, negros e índios e a requalifi-
cação profissional de pessoas ido-
sas. Para saber mais acesse: http://
www.senai.br/psai/Outras infor-
mações sobre os cursos podem ser

obtidas através do telefone: (83)
3232-1914.

CAPACITAÇÃO
Consciente da importância que

as empresas possuem no processo
de preservação do meio ambiente,
o Senai  da Paraíba, através do Cen-
tro de Ações Móveis - CAM, de
Campina Grande, tem desenvol-
vido atividades embasadas na po-
lítica de Desenvolvimento Susten-
tável.

Como exemplo disso, o centro
realiza, no Estado, capacitação pro-
fissional na área de refrigeração,
através do Programa Nacional de
Treinamento de Mecânicos Refri-
geristas – Proklima.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Os estudantes vão aprender e executar técnica de pintura imobiliária

V
DIVULGAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA – PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL

Fórum Dês . Mário Moacyr Porto – Av. João Machado, 532, 5º Andar – Centro
CEP: 58013-532 – João Pessoa – PB

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS

O Dr. JOÃO BENEDITO DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível de João Pessoa – PB, na
forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, pelo presente
cita BOBIPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º
69.968.212/0001-30, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para responder aos termos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título c/c Indenização por Danos Morais, pro-
cesso n.º 200 2003 047 938-6, que se processa nesta 13ª Vara Cível de João Pessoa – PB, movida por Manaíra
Administradora de Bens Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 24.213.308/0001-83
com sede à Av. Flávio Ribeiro Coutinho, s/n, Manaíra, João Pessoa – PB, tendo por finalidade a citação da
BOBIPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., podendo contesta-lo, sob pena de revelia, no prazo de 15
(quinze) dias, que correrá em cartório, após o término do prazo do edital, nos termos do despacho a seguir
transcrito: “Vistos, etc. Cite-se por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, com os requesitos do art. 232, do CPC...
João Pessoa, 14 de junho de 2007. Dr. João Benedito da Silva – Juiz de Direito.” E para que chegue ao
conhecimento dos interessados e não possam, de futuro, alegar ignorância, expedi o presente que será
publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 18 de junho de 2007. Eu,
Viviana de Lourdes Coutinho de Holanda Gomes, Técnica Judiciária, que este fiz e subscrevo.

JOÃO BENEDITO DA SILVA
Juiz de Direito
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Hilton Gouvêa
REPÓRTER

Marcos Russo/Arquivo
FOTOS

símbolo do III Reich - a
águia que representou a
opulência do regime na-

zista na Alemanha - adorna, na
Paraíba, a fachada principal da
Igreja de Santa Rita de Cássia, em
Rio Tinto, no Litoral Norte, a 52
Km de João Pessoa. Construído
por operários teutões da ex-fábri-
ca de tecidos da família sueca
Lundgren, o templo é um dos sím-
bolos de uma cidade que já man-
teve a condição de o maior parque
têxtil fabril da América do Sul.

Imponente, alta e de uma linha
arquitetônica típica dos constru-
tores de Manchester e Berlim,
muito em uso nos anos de 1910 a
1920, a igreja foi construída a
mando de João Frederico Lund-
gren, em 1943. A cidade começou
a nascer 26 anos antes, quando
Herman Theodor Lundgren ad-
quiriu, por dois contos de réis,
uma fazenda do latifundiário per-
nambucano Alberto de Albuquer-
que. Para operacionalizar a nas-
cente fábrica de tecidos foram con-
tratados 80 técnicos alemães.

A águia está situada no lado es-
querdo da fachada frontal da igre-
ja, à pequena altura da calçada.
Tijolos vermelhos e maciços for-
mam, em alto relevo, o corpo do
símbolo nazista. No lado direito
existe o que chamam de "a Reu-
nião dos Continentes". Dizia-se, na
época, que, com esta marca, Hitler
almejava conquistar o mundo.
Mas, estudiosos e leigos que vivem
na cidade, não interpretam esses
símbolos desta maneira.

A águiaA águiaA águiaA águiaA águia
do III Reich em Rio Tinto

 O símbolo que representou
a opulência do regime
nazista na Alemanha está
encravado na fachada
principal da Igreja de Santa
Rita de Cássia da cidade. O
templo foi construído por
operários teutões por
determinação de João
Frederico Lundgren, no ano
de 1943

O

Igreja de Santa Rita de Cássia exibe linha arquitetônica típica que era usada por construtores europeus nos anos 1910 e 1920
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Waldemar Soares Ribeiro,Waldemar Soares Ribeiro,Waldemar Soares Ribeiro,Waldemar Soares Ribeiro,Waldemar Soares Ribeiro,
que pretende escrever um livro sobre
Rio Tinto, interpreta a águia como se
fosse um anjo. A mesma coisa pensam
os padres e o povo humilde do lugar.
Aos nove anos, Waldemar presenciou
cerca de dois mil operários da fábrica
de tecidos invadirem os chalés habita-
dos por alemães. Era 18 de agosto de
1945  e  Segunda Guerra havia acabado
treze dias antes.

Excitada e demonstrando forte senti-
mento anti-nazista, a multidão exigia
que os alemães de Rio Tinto fossem de-
portados. Quarenta e oito horas antes
um avião folker americano caíra no  mar
em Baía da Traição, depois de ter alçado
vôo da Barreira do Inferno, em Natal,
para uma missão de rotina. Espalha-
ram o boato de que a nave havia sido
derrubada por um ninho de metralha-
doras anti-aéreas, escondidas no Palá-
cio dos Lundgren, na Vila Regina.

Trinta dias antes do armistício a
Rádio Tabajara havia anunciado que
Hitler seria hospedado no casarão,
se saísse vitorioso da guerra. Waldemar
atribui a notícia "à onda de boatos e as-
nices que ocorriam na ocasião". Apesar
disso, ele presenciou o quebra-quebra
do palacete. Os mais exaltados grita-
vam que quatro pessoas - três  homens
e uma mulher haviam sido presos em
João Pessoa, como espiões. Segundo as
notícias, todos eram nazistas.

Ocorre que no final da Segunda Gran-
de Guerra a Delegacia Especial de Segu-
rança Pública, em João Pessoa, manti-
nha uma atividade febril na caça a na-
zistas. O investigador Antônio Pereira
Filho era quem mais se destacava neste
trabalho. E foi graças ao "faro" deste
policial, que oito cidadãos estrangeiros,
suspeitos de espionagem, foram pre-
sos na Capital. O primeiro a ser preso
foi o alemão Gunther Heinzel, 28 anos.
Detido em 24 de novembro de 1943,
depois de identificado no Instituto de
Polícia Técnica da Paraíba, não se sabe
se ele foi mandado para o "isolado" de
Camaratuba ou se acabou fugindo.

Algumas semanas depois foi preso
Horst Baron Von Strick, operário gra-
duado da Fábrica de Tecidos Rio Tinto.
Ele estava sendo seguido desde quando
embarcou no navio Itatunga, que fazia
a linha Rio-Cabedelo. Diz-se que Strick
fazia estranhas perguntas aos passa-
geiros e tripulantes. Indagava quantos
soldados estariam em operação na cos-
ta da Paraíba com Pernambuco, quais
os armamentos que usavam e se dis-
punham do apoio de aviões. A partir
daí, houve mais rigor na vigilância so-
bre os operários da fábrica de tecidos.

A alemã Helena Glaucher também
foi presa e fichada com o prontuário
de número 1304. Disse que estava sem
dinheiro e emprego, por isso peram-
bulava de cidade em cidade. A polícia
estranhou: uma simples operária não
poderia viajar tanto assim. Glaucher
acabou posta em liberdade, por falta
de provas. Era mesmo, o palacete - ou
Rio Tinto - um "ninho" de espiões? A
pergunta permanece com uma inter-

rogação.
Na Paraíba, porém, havia simpa-

tizantes dos nazistas? O Palácio da
Redenção mantinha uma sala com
suásticas no piso. O então governa-
dor Antônio Mariz, mandou retirar
as marcas em 1995. As suásticas fo-
ram colocadas no Palácio na admi-
nistração de Argemiro Figueiredo
(1935-1940). O historiador José Otá-
vio de Arruda Melo garante que Ar-

gemiro era simpatizante do regime
de Hitler.

Consta que, em Rio Tinto, um certo
Hans Ernst ensinava o passo de ganso
do exército prussiano a uma tropa de
escoteiros. Ao sentir a polícia nos calca-
nhares, ele sumiu. Para facilitar a sau-
dação ao Füher, ele abrasileirou a ex-
pressão e os meninos gritavam "Oi Hi-
tler"!, com os calcanhares juntos e o bra-
ço direito em riste. Ele tentou fundar,

aqui na Paraíba, uma versão da fanáti-
ca juventude hitlerista.

O casarão dos Lundgren está fecha-
do há 64 anos. O acesso a visitantes é
permitido através de um servidor gra-
duado, encarregado do escritório man-
tido pelos proprietários no centro da
cidade. EmVila Regina, a dois quilôme-
tros do centro de Rio Tinto, qualquer
pessoa ensina onde fica o casarão. É tão
perto que basta um estirão de beiço - é
ali, ó -, que o interessado logo encontra
o caminho.

Nos fundos do casarão, outro misté-
rio: bem pertinho corre o Rio Jaraguá,
que deságua no oceano.  Mas, corre a
lenda de que pessoas estranhas, duran-
te a Segunda Grande Guerra, desem-
barcavam na praia durante a noite e
eram encaminhadas para certo trecho
da mata. Ali, o pessoal colocava em fun-
cionamento rádios transmissores. Wal-
demar afirma desconhecer essas ocor-
rências. "Se fossem verdade, eu teria
bom recheio para meu livro, não é?"
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Acima, o casarão dos Lundgren fechado há 64 anos. Abaixo, fachada da fábrica de tecidos Rio Tinto que já foi a maior da América Latina

João Frederico Lundgren foi quem
determinou a construção da igreja
no ano de 1943, que foi erguida
com tijolos vermelhos e maciços
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de
Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, realizada no dia 24 de
março de 2009.

Extrato da ata da assembleia geral ordinária da Companhia de Água e Esgotos da
Paraíba – CAGEPA. 1. Data, hora e local: vinte e quatro de março de dois mil e nove, as
dezesseis horas na na sede social da Companhia situada na Rua Feliciano Cirne, s/n,
Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. 2. Publica-
ções: edital de segunda convocação publicado no Diário Oficial do Estado nos dias sete, oito
e dez de março e no jornal A União nos dias  dez, onze e doze de março de dois mil e nove.
3. Presenças: compareceram acionistas representando mais de dois terços do capital so-
cial com direito a voto. 4. Mesa de trabalhos: o procurador senhor Ariano Wanderley da
Nóbrega Cabral de Vasconcelos representando o acionista controlador assumiu a presi-
dência da assembleia e convidou a acionista Sônia Maria Dias para secretariar a sessão.
5. Ordem do dia:  5.1 Exame, discussão e votação do relatório da Administração e das
demonstrações financeiras referentes ao exercício de dois mil e oito; 5.2 Eleição de mem-
bros do Conselho de Administração para conclusão de mandato; 5.3 Eleição dos membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação das respectivas remunerações. 6. Deli-
beração: aprovação, sem ressalva ou restrições do relatório da administração, o balanço
patrimonial e demais demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em trinta
e um de dezembro de dois mil e oito; aprovação dos nomes dos senhores Manoel Antônio
de Almeida, Rubens Germano da Costa e Marcelo Weick Pogliese para completar mandato
no conselho de administração; aprovação de nomes para exercer mandato no conselho fiscal
até a próxima assembleia geral ordinária: senhor Letácio Tenório Guedes Júnior e para
suplente Rossana Guerra de Sousa; senhora Ana Patrícia Guedes de Souza e para suplente
Carlos André Mousinho Medeiros; senhor Ariano Wanderley da Nóbrega Cabral de Vas-
concelos e para suplente Gustavo Nunes Mesquita. 7. Encerramento da pauta da assem-
bleia geral ordinária, matérias aprovadas e em seguida lavrada a ata. 8. Assinaturas: senhor
Ariano Wanderley da Nóbrega Cabral de Vasconcelos (representante acionista controlador
e presidente da mesa) e Sônia Maria Dias (secretária da sessão). Ata original encontra-
se arquivada na Junta Comercial deste Estado, registrada sob o nº 20090103246, datado de
vinte e seis de março de dois mil e nove.

Sônia Maria Dias
Secretária Assembleia Geral de Acionistas

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.: CENTRO MAT CONST LTDA
CPF/CNPJ....: 003560709/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  427,73
Cedente.....: SIKA S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019726
Responsavel.: ELAINE SILVESTRE
CPF/CNPJ....: 371697779-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.185,37
Cedente.....: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017782
Responsavel.: ELAINE SILVESTRE
CPF/CNPJ....: 371697779-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$8.000,00
Cedente.....: CAMPELO E PEREIRA LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017783
Responsavel.: ISAIAS SOARES DE SANTA-
NA
CPF/CNPJ....: 086743294-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  117,52
Cedente: ZENILDA MARINHO PACHECO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019216
Responsavel.: JANUARIO JORGE RACHMAN
DE ANDRADE -
CPF/CNPJ....: 005658961/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.149,94
Cedente.....: PLAXMETAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019478
Responsavel.: JOAO TORRES DE OLIVEIRA
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 789052224-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  140,00
Cedente.....: HOLANDA IMOB E CONSTRU-
TORA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019559
Responsavel.: JOSE ALEX COUTINHO
CPF/CNPJ....: 030676774-04

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  900,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 014764
Responsavel.: LUZIMAR GONCALVES DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 338133884-68
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$1.485,00
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017090
Responsavel.: MARIA DE SOCORRO RODRI-
GUES LIMA
CPF/CNPJ....: 981387904-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  377,86
Cedente.....: MEDALHAO PERSA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017196
Responsavel.: REST.CHINA TAYWAN EX-
PRESS LTDA
CPF/CNPJ....: 006015528/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  215,72
Cedente: TRANSLASIL CARGAS LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017514
Responsavel.: TOP EVENTOS E SERVICO
LTDA
CPF/CNPJ....: 008771079/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  995,38
Cedente.....: MOTOGAS-
IND.COMPRE.COM.GAS NAT
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019163
Responsavel.: X BIKE COMERCIO DE BICI-
CLETAS LTDA
CPF/CNPJ....: 008284194/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  306,40
Cedente.....: MAURO RIBEIRO & CIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016850
Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no pra-
zo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,  28/03/2009
--------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO
 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: GILMAR DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ....: 954131114-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  115,00
Cedente.....: DPC  COMERCIO REPRESEN-
TACOES LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 013496
Responsavel.: GELRE TRABALHO TEMPO-
RARIO S/A
CPF/CNPJ....: 047192091/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  174,00
Cedente.....: TRANSPORTES REAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 017166
Responsavel.: FURIA PRODUTOS PANIFI-
CAVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 009154711/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  975,00
Cedente.....: GRANTRIGO COMERCIO DE
REPRESENTACOE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 014835
Responsavel.: GERALDO DAS NEVES FER-
REIRA ME
CPF/CNPJ....: 008968645/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  210,00
Cedente.....: DESTAQUE GRAFICA E EDI-
TORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019406
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 010410065/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  310,32
Cedente.....: JOSE FERREIRA LEITE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019102
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 010410065/0001-69

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  374,29
Cedente.....: JOSE FERREIRA LEITE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019111
Responsavel.: MARIA LINDINALVA DIAS R
DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 009062777/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  177,93
Cedente.....: NOITE DE SONHOS CONFEC-
COES LTDA - E
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018451
Responsavel.: MARIA DA LUZ SILVA CAR-
VALHO
CPF/CNPJ....: 161889184-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  206,94
Cedente.....: CONSTRUTORA GRUPO GMG
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018465
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBU-
QUERQUE XEREZ
CPF/CNPJ....: 020827924-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   75,00
Cedente.....: SERQUIP TRATAMENTO DE
RESIDUOS PB L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019332
Responsavel.: TELEREBOQUE AUTO SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 001488085/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  350,00
Cedente.....: INC SERVICOS DE COBRAN-
CA SS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018790

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusaram
a aceitar a devida intimacao, em obediencia
ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas fisicas e juridicas  acima ci-
tadas a virem pagar, ou darem por escrito  as
razoes  que  tem,  neste  2o. Oficio de Protesto,
a Praca 1817, 40 - Centro, nesta cidade, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,  28/03/2009
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO CÍVEL DA CAPITAL

Av. João Machado, s/n.º, sala 326, 3º andar, Jaguaribe
João Pessoa/PB CEP 58.013-522 – Fone 083-3208-2471

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS

O DR. SÉRGIO MOURA MARTINS, Juiz de Direito em substituição na 5ª Vara
Cível, Comarca da Capital do Estado da Paraíba, em virtude da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos os presente Edital virem, dele conhecimento tiverem ou
a quem interessar possa, que por este Juízo de Direito da 5ª Vara Cível, processam-se os
termos de uma AÇÃO monitória, PROCESSO N. 200.2007.735.315-5, promovida por CI-
NAP – COMÉRCIO E INDÚSTRIA NORDESTINA DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A
contra MORONI – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e como a promovida não foi locali-
zada é o presente EDITAL para CITAR A PARTE RÉ MORONI – INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA CNPJ n.º 05.639,883/0001-06, por seu representante legal,  atualmente em lugar
incerto e não sabido para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da
importância de R$ 2.745,24 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro
centavos), hipótese em que ficará isento do pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios. Fica a parte advertida de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os
embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art.
1.102c, do CPC. O presente Edital será publicado uma vez no Diário da Justiça e Afixado
no Átrio do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, ao(s)
09(nove) dia(s) do mês de junho do ano de 2008. Eu,  Nilma Cristiane Batista de Moraes
Rego, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, o digitei e subscrevi.

SÉRGIO MOURA MARTINS
JUIZ DE DIREITO

 CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46
 JOÃO PESSOA – PARAÍBA

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da CINEP COMPANHIA DE DE-
SENVOLVIMENTO DA PARAÍBA a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser
realizada às 16:00 horas do dia 16 de abril de 2009, na sede social da empresa, sito à Rua
Feliciano Cirne no 50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Para na forma do Artigo
13 do Estatuto Social, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social de 2008;

II – Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
III – Fixação dos honorários e/ou remuneração dos membros da Diretoria, Conselho

de administração e do Conselho Fiscal.
João Pessoa, 26 de março de 2009.

JOÃO LAÉRCIO GAGLIARDI FERNANDES
Vice-Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA

EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O EXM°. DR. CLAU-
DIO PINTO LOPES, JUÍZ DE DIREITO DESTA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CAMPINA GRANDE/PB, na forma da  Leio, etc... FAZ SABER Á todos quanto o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este CITA o SR. MARCOS BATISTA
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, autônomo, ausentes, em lugar incerto e não sa-
bido, para todos os termos da ação BUSCA E APREENSÃO, processo n° 001.2008.004.665-
7 promovida por BANCO PANAMERICANO  contra MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA.
Ficando  advertido de que não sendo a ação contestada no prazo legal incorrerá em revelia
sendo considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. (Arts.285 c/c 319 do
CPC). CUMPRA-SE. Dado e passado neste Cartório do 4° Ofício Cível de Campina Gran-
de-PB, aos 16 dias do mês de março de 2009. Eu, Sônia Mª. C. Rodrigues; técnica judiciária
do 4°  Ofício Cível, o digitei e assino.

Cláudio Pinto Lopes
 Juiz de Direito

COMUNICADO
Comunicamos que no mês de dezembro de 2008 durante uma mudança da empre-

sa AMÉRICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA com inscrição estadual Nº 16.002.325-
4 foi perdido três caixas de documentos da empresa do tipo: fiscais, contábeis e bancários
referente aos anos de 2002 à 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araruna torna público que foi remarcada

a data de abertura do Pregão Presencial nº 001/2009 para o próximo dia 16 de Abril de 2009
às 11:00 horas, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/
2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: prefeitura.araruna@yahoo.com.br

Site: www.famup.com.br (portal dos municípios/Araruna/licitações)
Araruna - PB, 26 de Março de 2009.

ANTONIO ALVES SIMÕES FILHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00002/2009, que
objetiva: Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia móvel celular;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CLARO S/
A - R$ 10.238,76.

Araruna - PB, 26 de Março de 2009
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009
OBJETO: Aquisição de veículo tipo ambulância, OKM, ano/modelo 2009. LICITANTE

DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: UNICAR- PEÇA, ACESSÓ-
RIOS E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 46.568,00. Dos atos decorrentes do procedimento licita-
tório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3373-1010. Email: prefeitura.araruna@yahoo.com.br.

Araruna - PB, 26 de Março de 2009
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00004/2009, que
objetiva: Aquisição de Medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório
e ADJUDICO o seu objeto a: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 27.623,50; COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 37.403,00; DROGAFONTE LTDA ME - R$ 27.605,00;
DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 27.051,50; MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA - R$ 9.458,00; PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$
22.146,00.

Araruna - PB, 24 de Março de 2009
WILMA TARGINO MARANHÃO

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada

na Rua: Cel.José Gomes de Sá, 27 Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Abril de
2009 e o credenciamento será ás 08:30, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: implantação e Modernização de serviços de engenharia(Trafic-Calm), vol-
tados ao sistema viário urbano do município de Sousa – Paraíba, a cargo do Departamento de
Trânsito do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. WWW.sousacpl@yahoo.com.br

Sousa - PB, 26 de Março de 2009
ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAÚJO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 13:00 horas do dia 14 de Abril
de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Aquisição de
combustíveis, filtros e lubrificantes diversos, mediante requisição diária e entrega parcelada.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Informações: no horário das 09:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 3294-1014.Email: licitacao.itapororoca@ymail.com

Itapororoca - PB, 27 de Março de 2009
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO

Presidente da Comissão

BRASTEX S/A – CNPJ nO 09.258.807/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Pelo presente edital convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assem-
bléia Geral Ordinária e Extraordinária, às 8 horas do dia 30/04/2009 na sede social, quando
serão tratados os seguintes assuntos: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais De-
monstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2008; 2) Consolidação dos
Estatutos Sociais; 3) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal; 4) Outros assuntos de interesse
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede
social, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76. João Pessoa, 28/03/2009.
Humberto Soares de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009
 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através do seu Pregoeiro

Oficial, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia   08
de abril de 2009, às 09 h (nove horas), PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2009, objetivando à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS E OUTROS ARTIGOS DE
MALHA, INCLUSIVE COM IMPRESSÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS TRABA-
LHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais), à Rua
Esplanada Bom Jesus, s/n, Município de Boa Vista – PB, na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, no horário de 08 às 11 horas. O Edital também poderá ser solicitado
via e-mail, gratuitamente, através do telefone (83) 3313-1100, no horário mencionado.

Boa Vista - PB, 28 de março de 2009.
BARTOS BATISTA BERNARDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
CUMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2009
A Comissão Permanente de Licitação comunica a quem interessar possa, que a ses-

são pública para abertura das Propostas de Preços referentes à Concorrência nº 00001/2009,
que objetiva a contratação de empresa de engenharia, especializada na área de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos deste Município, será realizada as 16:00 horas
do dia 31 de Março de 2009, em sua sede na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB.
Informações: no horário das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 27 de Março de 2009.
JOSÉ LUIZ SOBRINHO

Presidente da Comissão

BRASTEX S/A – CNPJ nO 09.258.807/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Pelo presente edital convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assem-
bléia Geral Ordinária e Extraordinária, às 8 horas do dia 30/04/2009 na sede social, quando
serão tratados os seguintes assuntos: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais De-
monstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2008; 2) Consolidação dos
Estatutos Sociais; 3) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal; 4) Outros assuntos de interesse
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede
social, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76. João Pessoa, 28/03/2009.
Humberto Soares de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração.

POUSADA DO INGLÊS LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.289.668/0001-99, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 508/2009 em João Pessoa, 26 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Empreendimento de Hotelaria, na Rua Sebastião Ribeiro – Nº 100 Município:
CONDE – UF: PB. Processo: 2005-002284/TEC/LO-1514.

B. M. COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.023.567/0001-34, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 216/2009 em João Pessoa, 3 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Comércio de combustíveis em geral – gasolina, álcool e óleo lubrificante, na
Av. Nilo Peçanha Nº 1100 Bessa Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2008-000800/
TEC/LO-0187.

MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS – ME – CNPJ/CPF Nº 03.259.759/0001-81,
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu
a Licença de Operação nº 516/2009 em João Pessoa, 27 de março de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Fabricação de produtos de panificação, na Rua: Projetada S/N LOT. São
Mateus Município: ARARUNA – UF: PB. Processo: 2008-007602/TEC/LO-2200.

JOSUE DOS SANTOS – ME (BRASIL GAS) – CNPJ/CPF Nº 07.055.686/0001-67, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 330/2009 em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2009 – Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo – GLP, na Rua:
Projetada S/N, Loteamento São Mateus Município: ARARUNA – UF: PB. Processo: 2008-
007606/TEC/LO-2202.

CERAMICA SOLEDADE LTDA. – CNPJ/CPF Nº 06.372.238/0001-24, torna público que
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 361/2009 em João Pessoa, 2 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Fabricação de tijolos, no Sítio Nova Olinda – Zona Rural Município: SOLEDA-
DE – UF: PB.  Processo: 2009-000372/TEC/LO-0075.

SOCIEDADE PARAIBANA DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISA S/C LTDA – CNPJ/
CPF Nº 05.141.737/0001-48, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 497/2009 em João Pessoa.
25 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Laboratórios de Biologia,
Química, Anatomia e Fisiologia, na Avenida Monsenhor Walfredo Leal – Nº 512 Município:
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2009-001474/TEC/LO-0325.

CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – CNPJ Nº 01.602.072/0001-71, loca-
lizada na Avenida Senador Ruy Carneiro, 605, Tambaú, nesta Capital, comunica que foi
extraviado o primeiro livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências de número de ordem 01, da referida Empresa.
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“Paraíba, terra amada”

Com o desempenho colocado
em dúvida, o meia-atacante
Ronaldinho admitiu que não
passa por um grande momento
na carreira. O jogador disse que
espera chegar no nível dos
tempos em que atuava pelo

"Ronaldinho
espera voltar ao
seu melhor nível

Quatro jogos neste sábado
Marcos Lima
REPÓRTER

s oito clubes que dispu-
tam o Campeonato Pa-
raibano de Futebol Pro-

fissional da Primeira Divisão
chegam neste sábado (28) à
quarta rodada do segundo tur-
no procurando à classificação
para as semifinais. A antecipa-
ção da rodada se deveu ao jogo
deste domingo do Brasil con-
tra o Equador pelas Eliminató-
rias do Mundial de 2010.

Por enquanto, Treze, Campi-
nense, Sousa e Botafogo estão
no G-4. Os times estarão mais
uma vez em ação, a grande
maioria com surpresas em suas
escalações.

Motivado pela vitória diante
do Esporte, no meio da sema-
na, o Botafogo enfrenta às 18
horas, no estádio Marizão, em
Sousa, o time do Sousa. O trei-
nador Maurício Simões tem vá-
rios problemas na equipe devi-
do contusões e atletas com três
cartões amarelo. “Teremos um
Botafogo com algumas altera-
ções, mas mantendo a mesma
garra que apresentou no se-
gundo tempo do jogo contra o
Esporte”, disse o treinador.

Fábio Magrão entrará no lugar
de Jean Carlos. Fabiano Silva
substituirá Jaelson e para a posi-
ção de Alan Paulista, o mais cota-
do é Fernando Pilar. Com dores
na coxa, Fabrício não deverá ir
para o jogo. Didi Potiguar e Lin-
doval disputam à vaga. Fredson
continua afastado da equipe para
recuperar a forma física e técnica.

Objetivando somar mais três
pontos, o Sousa é somente mo-
tivação para a partida contra o
Botafogo. Jogando em seus do-
mínios, o time tem 100% de
aproveitamento e mais uma
vez vai contar com o calor da
sua torcida. O presidente Al-
deone Abrantes promete uma
vitória a liderança no returno.´

No José Cavalcante, em Pa-
tos, o Esporte vai para o deses-

pero. É o jogo do tudo ou nada.
O time enfrenta o Campinense
precisando vencer. A equipe
perdeu seus três primeiros jo-
gos e é forte candidato ao re-
baixamento. A sexta-feira (27),
foi de definições entre dirigen-
tes, comissão técnica e jogado-
res. Por várias horas, todos es-
tiveram discutindo, em reu-
nião, os problemas do time.

Do lado do Campinense Clu-
be, a situação é bastante confor-
tável. Com seis pontos no retur-
no, o rubro-negro desde a quin-
ta-feira (26), entrou em regime
de concentração. O técnico Fer-
dinando Teixeira relacionou
para a partida contra o Esporte
os seguintes jogadores: Aílton,
Anderson, Edson Sá, Emerson,
Fábio Júnior, Fábio Santana,
Fernandes, Jailton, Léo Guima-
rães, Léo Lima, Lessandro, Ma-
rabá, Márcio Freitas, Márcio
Souza, Márcio Veriato, Raiff,
Rodrigo Broa e Washington.

Todos estão confiante na vitó-
ria.

Queimadense x Nacional
também estarão em atividade
neste sábado. Os times jogam
às 16 horas no estádio Amigão,
em Campina Grande. O Nacio-
nal busca a reabilitação, já que
saiu do G-4 após perder, den-
tro de casa, no meio de semana,
para o Treze. Já a Queimadense
também não faz um bom cam-
peonato e de tudo faz para não
ser o time rebaixado à Segunda
Divisão.

Completando a quarta roda-
da jogam, também em Campina
Grande, desta feita às 20 horas,
Treze x Internacional entram em
campo em situação opostas. Lí-
der absoluto com nove pontos e
100% de aproveitamento, o Galo
da Borborema não quer decep-
cionar sua torcida. O técnico
Marcelo Villar também terá pro-
blemas para este jogo. Os volan-
tes Gildásio e Roni que recebe-
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CLASSIFICAÇÃO
    TIME PG J V E D GP GC SG#

#PROXIMOS JOGOS
18h Sousa x Botafogo Estádio Marizão Sousa

16h Esporte x Campinense Estádio José Cavalcante Patos

16h Queimadense x Nacional Estádio Amigão C. Grande

20h Treze x Internacional Estádio Presidente Vargas C.Grande

Sábado

28/3/9

1º Treze 9 3 3 0 0 5 1 4

2º Campinense 6 3 2 0 1 9 4 5

3º Sousa 6 3 2 0 1 5 4 1

4º Botafogo 4 3 1 1 1 3 3 0

5º Queimadense 3 2 1 0 1 4 5 -1

6º Nacional 3 3 1 0 2 2 3 -1

7º Internacional 1 2 0 1 1 3 7 -4

8º Esporte 0 3 0 0 3 2 6 -4

Treze defende a liderança na rodada jogando em casa contra o Internacional e o jogo mais equilibrado deve
acontecer no estádio Marizão entre Sousa e Botafogo. O Campinense busca a reabilitação contra o Esporte

Campeonato Paraibano

ram o terceiro cartão amarelo no
jogo contra o Nacional, estão de
fora desta partida, porém, retor-
nam ao time o volante Tony e o
lateral Cleidson.

Quanto ao Internacional, ven-
cer a primeira é o objetivo do trei-
nador Luiz Henrique. A equipe

pessoense soma apenas um pon-
to, em três jogos. Remanescente
da Segunda Divisão, o Interna-
cional não faz um bom campeo-
nato e briga, ao lado do Esporte
de Patos e a Queimadense para
não caírem.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O

No estádio José Cavalcante, o Esporte que faz uma fraca campanha - perdeu para o Nacional duas vezes - luta para fugir do rebaixamento na Segundona

  SALES NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO



Andressa compete
hoje em São Paulo

Paraibana, especialista no lançamento de disco, participa neste sábado pela manhã do 1º
Festival de Atletismo da Federação Paulista, no estádio Ícaro de Castro, no Ibirapuera

Barcelona. "Eu já vivi momentos
maravilhosos na minha carreira
como no início do Grêmio, durante
grande parte do tempo em que
joguei no Barcelona e no início do
Milan. Quero voltar ao meu melhor
momento, que foi no Barcelona",
disse o jogador. Em busca de voltar
ao seu melhor momento,
Ronaldinho comemora o fato de ser
convocado com frequência para a
Seleção Brasileira.

Campinense Clube/PB e Sport/
PE decidem hoje, a partir das 9h,
a Copa Brasil de Basquete
Nordeste. A final deverá atrair um
bom público e ocorrerá nas
dependências do Ginásio da
AABB, em Campina Grande.

"Campinense
e Sport/PE na
final de Copa

7
É o número de gols já
marcados pelo
atacante Nonato, do
Treze, o que lhe deixa
na vice-artilharia do
Campeonato
Paraibano de 2009

“
Pedro Almeida,
PROFESSOR DE ATLETISMO DA UFPB

É nos bairros periféricos
onde encontramos os
verdadeiros campeões
de atletismo da Paraíba”

O Sesc de Campina Grande,
vai sediar hoje 1ª Copa Nordeste
de Karatê. O evento se encerra
amanhã quando os campeões
terão seus títulos homologados
pela Federação Paraibana de
Karatê e Confederação Brasileira
da modalidade esportiva

"Copa de Karatê
em Campina

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O Galo afiou as esporas neste segundo turno, bem dife-
rente do primeiro quando encontrou dificuldades para
chegar às semifinais. Para se ter ideia, em três jogos, nove
pontos, e a possibilidade de se classificar por antecipação
antes da conclusão da etapa preliminar. O adversário deste
sábado é o Internacional e no estádio Presidente Vargas,
onde o Galo sempre canta bem no seu terreiro. O jogo-
mais importante, no entanto, vai ser disputado na cidade
de Sousa, no estádio Marizão. O Botafogo entra em cam-
po para mostrar que o trauma das más apresentações é
coisa do passado depois da sofrida vitória sobre o Esporte.
O alvinegro vai enfrentar o campeão do primeiro turno.
Tem tudo para ser um jogão. E o Campinense? Parece que
pisou no freio após perder para o Sousa. No entanto, ainda
está na briga e tem tudo para se manter no G-4.

Galo mostra a sua força

Surpreendido no Amigão
Na verdade a Raposa não contava com as falhas do golei-

ro Anderson, principalmente no segundo gol do Sousa quan-
do entregou a bola ao adversário. Neste sábado, o rubro-
negro pega o Esporte que atravessa uma crise técnica sem
precedente. O alvirrubro ainda não venceu no segundo tur-
no e corre o sério risco de ser rebaixado para a Segunda
Divisão em 2010. Dos oito participantes do Campeonato
Paraibano apenas um será rebaixado.

Brigas entre torcedores
Já virou rotina a briga entre torcedores do próprio Botafogo na

arquibancada geral do estádio Almeidão e até o momento nenhu-
ma providência foi tomada para coibir a ação dos baderneiros.
Um amigo meu me disse que não mais vai ao estádio enquanto
não acabar essa pancadaria. Ele sempre leva o filho e está horrori-
zado com o que tem visto, principalmente em relação as cenas da
última quarta-feira. Com a palavra a diretoria do Botafogo.

Altitude
Toda vez que um time bra-

sileiro vai jogar na altitude se
instala o temor e uma anun-
ciada desculpa em caso de fra-
casso. Ninguém lê notícias
sobre participações de outros
clubes ou de outras seleções
da América do Sul reclaman-
do na mídia imprensa ou te-
levisada. Só os brasileiros.
Obviamente que influi no ren-
dimento do jogador, mas não
é nenhuma novidade ao pon-
to de se falar tanto no assun-
to e temer por um resultado
negativo diante do Equador,
em Quito.

Bom senso
Vi algumas pessoas cri-

ticando o árbitro Jeferson
Nolete por ter esperado
mais de uma hora para co-
meçar a partida entre Bo-
tafogo e Esporte, quarta-fei-
ra passada, no Almeidão,
mas não concordo, porque
existem algumas situações
em que o bom senso deve
prevalecer em respeito ao
grande público e aos joga-
dores que entraram em
campo dispostos a propi-
ciar um bom espetáculo
para o torcedor.

Marcos Lima
REPÓRTER

epois de subir no lugar mais alto
do pódio, na semana passada,
durante o 1º Festival de Atletis-

mo promovido pela Federação Paulista
de Atletismo, a paraibana Andressa Oli-
veira de Morais estará novamente
em atividade, neste fim
de semana. Ela par-
ticipa neste sábado
(28), a partir das
8h45, no estádio Íca-
ro de Castro, no Ibi-
rapuera, São Paulo, de
mais um torneio promovido pela
FPA. A atleta competirá no lançamento de disco.

Atleta da equipe Rede Atletismo, Andressa Mo-
rais continua em busca de índices para o Campeo-
nato Mundial de Atletismo, que ocorrerá em Berlim,
bem como os Campeonatos de Menores e Pan-Ame-
ricano, ambos na Itália no segundo semestre des-
te ano. No último domingo, ela obteve 49,44
metros no lançamento de disco., ganhando
a medalha de ouro.

 Número 1 no Brasil na categoria Juve-
nil, Andressa está há dois anos na equi-
pe, sendo uma das principais atletas do
clube. O torneiro realizado pela Federa-
ção Paulista de Atletismo tem também
validade como a Etapa do Campeonato
de Lançamentos e Arremessos de peso
do estado de São Paulo. Ela promete me-
lhorar seu índice obtido na prova. Atual-
mente, a melhor marca de Andressa no
lançamento de disco é de 50,32m, índice este
que lhe levou, no ano passado, ao Campeo-
nato Mundial de Atletismo.

Andressa Oliveira é terceira e sexta colo-
cada no Campeonato Brasileiro Caixa de
Atletismo Sub-23, quando competiu
com atletas de 23 anos de idade. Em
sua faixa etária, abaixo de 20 anos, ela é a melhor
do Brasil e sul-americana. Sua prova principal é o
lançamento de disco juvenil, porém, tem como provas secundárias o
lançamento do martelo, tanto na categoria Juvenil, quanto no Sub-23.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Andressa Oliveira
começou a sua carreira
em João Pessoa,
treinando no antigo Dede

D

FOTOS: ORTILO ANTÔNIO
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Kaká fora do jogo de amanhã
Jogador não viaja com
o elenco para o jogo
no Equador e sim a
Porto Alegre onde
continuará um trabalho
de recuperação com
profissionais da CBF

O Botafogo terá um importan-
te desfalque no clássico de hoje,
às 20h30, contra o Fluminense,
no Maracanã, pela sexta rodada
da Taça Rio. O seu artilheiro na
competição, o atacante Víctor
Simões, vai ter que cumprir sus-
pensão por causa de sua expul-
são no empate por 2 a 2 contra o
Americano, na noite da última
quarta-feira, no Estádio Olímpi-
co João Havelange, o Engenhão.

Mesmo que não tivesse sido
advertido com o cartão verme-
lho já estaria fora da partida,
pois antes recebeu o terceiro car-
tão amarelo. A ausência do jo-
gador foi muito lamentada em
General Severiano. "O Víctor
Simões é um jogador muito im-
portante dentro do nosso pro-
jeto de trabalho, pois vive uma
grande fase e tem finalizado
muito bem. Infelizmente não
poderemos contar com ele no
clássico, mas tenho certeza de
que o escolhido para a sua vaga
vai fazer de tudo para alcançar-
mos o resultado positivo", disse
o técnico Ney Franco.

Companheiro de ataque de Víc-
tor Simões, Reinaldo lamentou

médico José Luiz Run-
co declarou após o trei-
no de ontem que o meia

Kaká não irá viajar para o Equa-
dor e ficará de fora do duelo
contra a seleção local, amanhã
pelas Eliminatórias.

Fora da partida em Quito, o
jogador do Milan seguirá para
Porto Alegre e fará um traba-
lho com dois profissionais da
equipe médica da Seleção Bra-
sileira.

"Para que ele tenha um con-
dicionamento melhor e esteja
bem, a gente resolveu deixá-lo
de fora da viagem e ele viajará
para Porto Alegre para conti-
nuar o trabalho de fisioterapia
e recondicionamento físico",
afirmou Runco.

Kaká chegou a treinar com
bola pela primeira vez na ma-
nhã de ontem e participou do
início do treino tático promo-
vido pelo técnico Dunga. Porém,
o meia saiu no meio da movi-
mentação para fazer exercícios
físicos com o preparador Paulo
Paixão.

O meia do Milan sofre com
uma lesão no pé esquerdo e ain-
da não tem volta confirmada
para o jogo contra o Peru, na
próxima quarta-feira.

"Vocês têm que entender que
ele é um jogador emprestado e
temos que preservar o atleta.
Não posso colocá-lo em uma
situação comprometedora, não
posso liberá-lo por problemas
físicos, e isso tem de ser respei-
tado".

Após o anúncio de que Kaká
estará de fora do duelo contra
o Equador, o técnico Dunga la-
mentou, mas preferiu minimi-
zar a situação.

"Cada jogador tem sua carac-
terística. Não é a primeira vez
que ficamos sem ele. Temos que
basear o trabalho no coletivo.
Quanto mais atletas de alto ní-
vel, melhor. Mas isso aconten-
ce e temos que estar prepara-
dos".

Sem a presença de Kaká, o
meio-campo titular da Seleção
Brasileira que deve jogar con-
tra o Equador deverá ser for-
mado por Gilberto Silva, Feli-
pe Melo, Elano e Ronaldinho.

São Paulo e Palmeiras se en-
frentam na tarde de hoje, às
16h10 (de Brasília), pelo Cam-
peonato Paulista. Enquanto o
Verdão já está classificado, o
Tricolor precisa da vitória no
estádio do Morumbi para se
aproximar da vaga na próxi-
ma fase da competição e des-
bancar concorrentes como San-
tos, Portuguesa e Santo André.

"Nossa vida está tranquila em
relação a tudo que estamos dis-
putando. O Paulista só depen-
de de nós, diferente de outras
equipes que precisam de outros
resultados", ponderou o zaguei-
ro André Dias do São Paulo.

Se depender da força ofensi-
va, o clássico entre São Paulo e
Palmeiras promete muitos gols.
Durante a temporada 2009, as
duas equipes têm apresentado
uma ótima produção na fren-
te, porém de forma diferente.

No São Paulo, os gols são bem
distribuídos entre os atacantes.
Por enquanto, Washington ba-
lançou as redes em 12 oportu-

CBFNEWS/DIVULGAÇÃO

O

São Paulo joga
com Palmeiras
em busca da
classificação

Kaká escuta as ponderações do médico José Luís Runco e do preparador físico Paulo Paixão sobre o seu não aproveitamento no jogo de amanhã

nidades, enquanto Borges mar-
cou sete vezes.

Do lado palmeirense, os gols
ficam concentrados em Keirri-
son, artilheiro do futebol bra-
sileiro com 16 tentos. Seu com-
panheiro ofensivo, Willians,
atua nas beiradas do campo e
fica longe da meta adversário.

"Os atacantes do São Paulo
são jogadores de força. O Wa-
shington é muito forte na bola
aérea, o Borges também apro-
veita as jogadas dentro da área.
São artilheiros. Não podemos
bobear, eles estão sempre bem
posicionais", analisa Keirrison,
ciente do perigo dobrado que
proporciona o rival.

O encontro entre Keirrison e
Washington tem um motivo
extra para chamar a atenção no
sábado. No ano passado, os
dois terminaram empatados
como artilheiros do Campeo-
nato do Brasileiro junto com o
santista Kléber Pereira.

Botafogo e Fluminense
jogam hoje no Maracanã

muito o fato de não poder contar
com o Pantera. Isso porque dessa
forma os dois não terão feito ne-
nhum clássico juntos até aqui. Isso
porque na Taça Guanabara, no
empate por 1 a 1 com o Flamengo
e na vitória por 1 a 0 sobre o pró-
prio Fluminense nas semifinais,
Víctor Simões estava lesionado.

No Fluminense, o atacante
Fred foi a principal novidade no
time titular do Fluminense no
trabalho tático comandado pelo
técnico Carlos Alberto Parreira
na manhã de ontem, nas Laran-
jeiras. O jogador, que vinha fa-
zendo tratamento no departa-
mento médico por conta de do-
res na virilha esquerda, voltou
a trabalhar com bola.

Jogadores do Tricolor durante
treinamento ontem no Morumbi

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O Botafogo não terá o atacante
Victor Simões no clássico
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Largada cheia de novidades
ercada de novidades e
polêmica, a Fórmula 1
dá largada à tempora-

da de 2009 na madrugada des-
te domingo, 3 horas (horário de
Brasília), no circuito de Albert
Park, em Melbourne, Austrália.
A prova terá 58 voltas e o per-
curso de cada volta é de
5.303Km.

Ainda atribulado pela tenta-
tiva de mudança do sistema de
definição do campeão, o cam-
peonato deste ano terá como
atrativo uma série de medidas
inovadoras para melhorar a
competitividade.

  A FIA (Federação Internacio-
nal de Automobilismo) mexeu
em quase tudo o que pôde no
regulamento. Instituiu, por
exemplo, novas regras para a
aerodinâmica dos carros, criou
o Kers (sistema de reaprovei-
tamento de energia), retomou
o uso dos pneus slicks, proibiu
os testes coletivos durante a
temporada e alterou até a for-
ma de contato dos pilotos com
imprensa e torcida.

Só não conseguiu fazer com
que o campeão seja quem ga-
nhar mais etapas. Chegou a
anunciar o novo critério, mas,
sob uma enxurrada de críticas
das escuderias, voltou atrás e
adiou a alteração para 2010. Se-
gue tudo como antes: o vence-
dor da temporada será quem
pontuar mais, sendo que a pon-
tuação ficou inalterada em re-
lação a 2008.

O calendário também não é
mais o mesmo. Saíram os GPs
do Canadá e da França e entrou
a prova nos Emirados Árabes,
em Abu Dhabi, que encerrará a
temporada. Com isso, a prova
do Brasil será a penúltima,
marcada para 18 de outubro,
em Interlagos. A China deixou
de ser no final do ano e será a
terceira da temporada.

De quebra, outra grande preo-
cupação foi reduzir os custos da
Fórmula 1, principalmente
após a Honda deixar a catego-
ria no final do ano passado. As
equipes da Toyota, Renaut e
Williams também reconhece-
ram que estiveram próximas
de ter o mesmo destino. O de-
sastre só não foi maior pois o
espólio da Honda foi compra-
do por Ross Brawn, que era o
diretor-técnico da equipe em

2008, e fundou a Brawn GP, ga-
rantindo 20 carros no grid.

O contraponto ao grande nú-
mero de alterações no regula-
mento é a manutenção de oito
duplas de pilotos. Apenas as
coirmãs Red Bull e Toro Rosso
movimentaram o mercado:
com a aposentadoria de David
Coulthard, o alemão Sebastian
Vetell foi "promovido" para a
matriz Red Bull, dando lugar
ao suíço Sébastien Buemi na
Toro Rosso. Buemi, aliás, será o
único calouro em 2009.

A estreante Brawn GP man-
teve a mesma dupla da antiga
Honda, dando assim a chance
de mais uma temporada para
Jenson Button e Rubens Barri-
chello, que disputava o lugar
com Bruno Senna. A equipe,
aliás, chega à Fórmula 1 com
expectativa redobrada pelos
ótimos resultados nos testes da
pré-temporada, em Barcelona
e Jerez de la Frontera.

Após o vice-campeonato em
2008, Felipe Massa ganhou in-
formalmente status de primei-
ro piloto da Ferrari e correrá
com o número 3. O brasileiro
foi alvo de elogios rasgados do
chefe Stefano Domenicalli, que
o considera maduro suficiente
para vencer o Mundial. Kimi
Raikonnen, 10 quilos mais ma-
gro, segundo a imprensa euro-
péia, brigará para compensar
o decepcionante desempenho
no último ano.

Nelsinho Piquet manteve-se
na Renault, mas competirá
pressionado para apresentar
resultados melhores que os de
2008, quando conquistou ape-
nas um segundo lugar na Ale-
manha e terminou o campeona-
to com 42 pontos atrás do com-
panheiro Fernando Alonso.

O prodígio Lewis Hamilton
defenderá o título do ano pas-
sado com a missão de superar
o desempenho discreto da
McLaren na pré-temporada. O
MP4-24 apresentou problemas
de confiabilidade e ficou atrás
até mesmo de Williams e Toyo-
ta em alguns testes.

O campeão admite que inicia
o ano desconfiado. "Acho que
vamos ter os mesmos nomes de
sempre andando na frente.
Menos a nossa equipe", lamen-
tou. Mas apenas a primeira cor-
rida dará a resposta esperada.

Fórmula 1

Felipe Massa, Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet são atrações brasileira na competição que começa com o GP da Austrália neste domingo

C

Apesar de ser o favorito para
vencer a etapa deste final de se-
mana na Austrália, devido ao for-
te desempenho apresentado pelo
F60 durante os testes da pré-tem-
porada o piloto Felipe Massa dis-
se ao jornal local The Age que so-
mar pontos é fundamental mes-
mo que não consiga a vitória.

O piloto Nelsinho Piquet  está
ansioso para a estreia em 2009,
na sua segunda temporada.  "São
carros completamente diferentes
do ano passado. Com todas essas
novidades do regulamento e de-
pois de tudo o que agente viu nos
testes, a temporada promete
muito", falou.

Nelsinho também destaca as
características do circuito que fica
dentro do Albert Park, ao Sul de
Melbourne, e será palco da aber-
tura do campeonato.

Já Rubens Barrichello comen-
tou em entrevista aos jornalistas
brasileiros na Austrália que ficou
'contente' com a perseguição que
sua equipe está sofrendo devido
aos polêmicos difusores traseiros.
Para o brasileiro os concorrentes
só reclamam de um carro que é
ameaçador.  Barrichello está con-
fiante de que pode lutar por boas
posições.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Massa não espera vencer na estreia
Os brasileiros  Felipe Massa, Nelsinho Piquet e Rubens Barrichello nunca venceram o GP da Austrália de F-1

FOTOS: REPRODUÇÃO

! EQUIPE E PILOTOS

1 - Lewis Hamilton
2 - Heikki Kovalainen

McLaren

3 - Felipe Massa
4 - Kimi Raikkonen

Ferrari

BMW

Renault

Toyota

5 - Robert Kubica
6 - Nick Heidfeld

9 - Jarno Trulli
10 - Timo Glock

7 - Fernando Alonso
8 - Nelson Piquet

Toro Rosso
11 - Sébastien Bourdais
12 - Sébastien Buemi

Red Bull
14 - Mark Webber
15 - Sebastian Vettel

Williams
16 - Nico Rosberg
17 - Kazuki Nakajima

Force Índia
21 - Adrian Sutil
20 - Giancarlo Fisichella

Brawn
22 - Jenson Button
23 - Rubens Barrichello

PROVAS DATA PROVAS DATA

Austrália 29/03/09

Malásia 05/04/2009

China 19/04/2009

Bahrein 26/04/2009

Espanha 10/05/2009

Mônaco 24/05/2009

Turquia 07/06/2009

Inglaterra 21/06/2009

Alemanha  12/07/2009

Hungria 26/07/2009

Europa 23/08/2009

Bélgica 30/08/2009

Itália 13/09/2009

Cingapura 27/09/2009

Japão 04/10/2009

Brasil 18/10/2009

Emirados Árabes Unidos 1/11/2009



Tom Hanks fará mais
um ‘brinquedo-herói’

O ator Tom Hanks foi convocado para interpretar outro
brinquedo-herói: o major Matt Mason, um boneco astro-
nauta da Mattel - mesma empresa que fabrica e vende a
famosa Barbie -, segundo a publicação americana Variety.
Desta vez, ele - que já viveu um astronauta no filme Apollo
13 - Do Desastre ao Triunfo (1995) - não fará somente a voz
do personagem. Vai encarná-lo em carne, osso e figurino
espacial, já que o filme não será uma animação.

A maior batalha
que eu travo é
contra mim
mesmo

Napoleão Bonaparte,
IMPERADOR FRANCÊS
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Doutor em teatro realizará
uma oficina no Sesc
Djalma Thurler ministrará as aulas sobre técnicas de

dramaturgia, em João Pessoa. 18

" Iggy Pop rende-se ao jazz
e grava ‘Insensatez’
Astro diz que cansou da ‘barulheira punk’. 19
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Teatro de

m cartaz no Teatro Santa Roza a par-
tir deste sábado, dia 28,  a peça “Faz
de Conta – um espetáculo para a cri-

ança interior de cada um” terá temporada até
5 de abril. As encenações serão sempre aos
sábados e domingos, às 17 horas, com ingres-
sos vendidos na bilheteria do teatro ao preço
de R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (estudante). Com
direção e atuação de Ingrid Castro e Joht Ca-
valcanti.

Faz de Conta nos narra um trecho na vida de
dois atores: Bô (Ingrid Castro) e Neco (Joht Ca-
valcanti), que seguem de praça em praça, de
teatro em teatro, de escola em escola, brincan-
do com os mais famosos contos clássicos in-
fantis, transformando-os e desconstruindo-
os a mercê de suas vontades.

Assumindo o papel de contadores de histó-
rias, os atores, por meio de seus personagens,
assim como as crianças que criam e represen-
tam para aprender, não apenas contam as his-
tórias, mas se deixam envolver por elas e as
vivensciam tirando uma lição que, ao fim, é
compartilhada com a plateia e se resume na
frase: “Você pode ser o que você quiser”.

Figura presente nas mais diversas tradições,
os contadores de histórias sempre tiveram a
função de compartilhar as experiências cole-
tivas das comunidades e por meio delas pas-
sar conhecimentos. Tendo isso em mente, o

Espetáculo com Joht
Cavalcanti e Infrid Castro
recomeça uma temporada
neste sábado, em João Pessoa

espetáculo, ao trabalhar a partir da contação
de histórias, propõe não apenas reativar a ima-
ginação criativa dos atores, mas também do
público.

Procurando identificação com o universo da
criança e de suas brincadeiras, a peça propõe
trabalhar num espaço pequeno de 2x2, deli-
mitado por um tapete, típico da tradição dos
contadores de histórias, assumindo a ideia de
que a brincadeira pode acontecer em qualquer
lugar e em qualquer hora. Como cenário, ape-
nas um baú de onde os personagens tiram tudo
que precisam para reconstruir a realidade de
maneira lúdica. Uma caixa mágica que os per-
mitem se transformarem a vista do público,
assim como as crianças mudam de persona-
gens em suas brincadeiras.

Os atores procuram extrair das histórias clás-
sicas, seu caráter pedagógico primordial sem, no
entanto, perder seu caráter lúdico e de diverti-
mento. As histórias escolhidas são: A Cigarra e a
Formiga, A Branca de Neve, João e Maria, Alice
no País das Maravilhas, Chapeuzinho Verme-
lho e O Patinho Feio. Como os contos já são mui-
to conhecidos, o espetáculo se propõe a contá-los
de modo diferente, de uma maneira muito pes-
soal, sem perder a essência das histórias mas, as
adaptando as suas necessidades, num processo
de criação e recriação constante.

para crianças
Faz de Conta

“
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Faz de Conta tem figurinos de Tainá Mace-

do Vasconcelos e o plano de luz foi concebido
por Marinalva Rodrigues. A operação de som
é de Edson Sousa e a seleção musical é de Joht
Cavalcanti. Parte da trilha sonora é original,
de autoria do músico paraibano Fábio Ca-
valcanti. Quem responde pela produção do
espetáculo é a dupla Jamil Richene (88293806)
e Wagner Nascimento (88408385).

Faz de Conta é o terceiro espetáculo do gru-
po Graxa e o primeiro voltado para o público
infantil. Grupo criado há três anos pelo elen-
co da peça Olga Benário Prestes, com direção de

Grupo prepara
mais uma peça
para este ano

Fernando Teixeira, é formado por arte edu-
cadores, especialistas em representação tea-
tral e mestrandos em teatro. Tem ainda em
seu repertório a peça Déjà Vu, com direção de
Antônio Deol, estreada em 2006 e que, recen-
temente, participou da Mostra Fringe do Fes-
tival de Teatro de Curitiba 2009, onde fez qua-
tro apresentações que obtiveram grande re-
percussão junto ao público paranaense.

Ainda para esse primeiro semestre do ano,
o grupo estreará outro espetáculo: Entre Qua-
tro Paredes, inspirado na obra homônima de
Jean Paul Sartre.

O objetivo dos atores é criar, com o espetá-
culo, um momento de magia e encantamento,
trazendo à tona o espírito infantil para quem
as pedras podem ter vida, os rios falarem, os
animais terem espírito e pensamento e, ape-
sar dos pais muitas vezes afirmarem o con-
trário, entenderem de forma diferente, para
as crianças as coisas podem agir e sentir.

Nesse sentido o espetáculo atinge pais e filhos
uma vez que se propõe, por meio da contação de
histórias, despertar a criança interior de cada um
que ainda lembra e reconhece as energias sutis do
jogo da vida. Por meio de encanto, os atores pro-
põem nos tornarmos crianças novamente.

Espetáculo cria um momento de magia
e encantamento junto à criançada

Para Ingrid e Joht, a função do teatro infan-
til é introduzir na criança o desejo pela arte,
pela apreciação artística, não como obriga-
ção, mas sim como algo prazeroso e que faz
parte de seu cotidiano, não só como ferra-
menta de divertimento, mas também de
aprendizagem e reflexão. Essa arte mágica
tem o poder de reavivar as emoções de nossa
criança interior.

Desperta sentimentos adormecidos, esti-
mula a compaixão e a solidariedade, traz sa-
bedoria e perspicácia, aviva a imaginação.
Encoraja-nos a acreditar que as pequeninas
ações são importantes.

Ingrid Castro e Joht
Cavalcanti dirigem e

atuam no espetáculo
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Água, água, água!

Portanto, leitor, ergamos aqui
um brinde, não com vinho, com
água de coco, daqui de Tambaú...

Oficina no Sesc

LEITURAS
EM CENA

Os navegantes de outrora, quando
descobriam uma nova terra, costuma-
vam gritar, numa euforia arquimedia-
na: “Terra! Terra! Terra!”, que nada mais
era do que um entusiástico “eureka”.

Eles esqueceram de gritar, também:
“água! água! água! Sim, pois foi graças a
ela que conseguiram descobrir a terra.
Foi graças ao velho mar que atingiram o
seu objetivo.

Eis porque estou aqui, não para fazer
um discurso, mas uma crônica em lou-

m importante projeto na área
das artes cênicas está de volta à
Capital paraibana com a oficina

Dramaturgia: Leituras em Cena, desen-
volvida pelo Serviço Social do Comércio
(Sesc-PB), Unidade Centro, que ocorre
entre os dias 18 e 20 de abril, no turno da
manhã. As inscrições (um quilo de ali-
mentos não perecível) estão abertas para
a primeira etapa, envolvendo atores e
diretores, no setor de Cultura do Sesc
Centro, e a oficina será ministrada pelo
professor Djalma Thurler. O público
alvo é, preferencialmente, constituído
por artistas de teatro, professores, for-
madores de opinião e estudantes com in-
teresse dirigido para as artes cênicas.

O projeto permite à classe artística a
percepção da necessidade de discutir, em
profundidade, a dramaturgia teatral,
habilitando o conjunto de participantes
para uma reflexão mais apurada acerca
de toda a cadeia criativa, garantindo
debates de cunho qualificado e de espe-

vor a este grande elemento da Nature-
za, pois, se não me engano, segundo o
velho Tales de Mileto, quatro são os ele-
mentos fundamentais da vida: a terra, o
ar, o fogo e a água.

Da terra vem o nosso alimento, que é
esquentado pelo fogo. O ar nos dá o in-
dispensável e invisível oxigênio, e, por
fim, a água que, segundo os entendidos,
a vida nasceu dela.

Portanto, leitor, ergamos, aqui um
brinde, não com vinho, champanhe ou
cachaça, mas com água de coco, daqui
de Tambaú. Não existe bebida melhor
no mundo. Um brinde à água, cujo dia
foi comemorado com muita justiça, se-
gundo informaram os jornais.

Esse líquido é tão importante, que no
nosso organismo, mais de setenta por
cento é constituído de água. Daí o san-
gue, a saliva, o suor, sem favor uma bela
trindade. Ah, me esqueci de mencionar

a lágrima... Quanta gente chorando por
aí a sua dor, através dela!

Deus colocou água em toda parte, a
começar pelas frutas. Que gostosura são
os sucos!

Há um ditado que adverte: “nunca
diga que desta água não beberei”. Mais
humildade na nossa vida.

A verdade é que Deus deu a água e o
homem fez a aguardente, que envenena
o corpo.

Enquanto isso, o mestre dos mestres,
Jesus, trouxe-nos a didática da água,
naquele encontro com a samaritana, à
beira de um poço, quando falou da “água
viva” e da “água morta”, da água apo-
drecida, da água contaminada. Ensinou

ainda que a grande fonte da água viva é
o seu Evangelho. Quem a beber, jamais
terá sede.

Água e fogo. Qual o mais forte? Sem
dúvida que é a água, embora, aparente-
mente, o fogo pareça invencível. Pura ilu-
são. A água é muito mais forte. Não há
incêndio que a suporte. E aqui podere-
mos metaforizar, dizendo que o fogo é o
ódio e a água é o amor. O ódio, por mais
violento que seja, não vence a brandura
do amor.

Mas já está bom de terminar esta crô-
nica em louvor à água. Que saibamos
cuidá-la, respeitá-la, amá-la.

Afinal, a água é mole? Sim, é mole, mas
é persistente. Daí o ditado popular:
“água mole em pedra dura tanto bate
até que fura”.

Que ela desça das nuvens através das
chuvas para alegria do sertanejo, feliz
da vida com os açudes cheios.

Doutor em teatro, professor e
diretor Djalma Thurler vai
ministrar as aulas da primeira
etapa do projeto, que será
realizado em João Pessoa, a
partir do próximo mês;
inscrições estão abertas

cífica eficácia. A cada ano o projeto con-
quista novos espaços servindo, inclusi-
ve, de modelo para projetos inscritos nas
diversas leis de incentivos fiscais exis-
tentes no país, comprovando que a co-
munidade artística adotou a ideia de
profissionalização e sistematização das
relações do trabalho.

As oficinas contribuem de forma sig-
nificativa para com a produção teatral,
haja vista que sua dinâmica permite aos
grupos o acesso a textos dramáticos na-
cionais e internacionais, inéditos ou
consagrados, cujo acesso se dá no con-
tato com a leitura pública e no acervo
composto no Banco de Textos. Os estu-
dos, ao longo das oficinas, visam reve-
lar potencialidades que, em princípio,
estariam ‘encobertas’. Este exercício tem
sido fundamental na construção de uma
metodologia de trabalho que, em mui-
tos estados brasileiros, é a única refe-
rência processual, pela ausência quase
completa de suportes e recursos de toda
a natureza.

Ao mesmo tempo proporcionam um
primeiro contato com o texto, objeti-
vando o amadurecimento de várias re-
flexões acerca da proposta da produ-
ção literária dramática e da necessida-
de de dialogar com o autor, buscando
com isso, compreender seu universo
multifacetado de representações da
realidade.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Djalma Thurler
A primeira etapa do “Leituras em Cena” tem como ministrante o especialista Djalma Thurler,
que é doutor em Teatro, já dirigiu diversas peças teatrais e publicou várias pesquisas e textos.
Entre as peças destacam-se “Eu sei que vou te amar” de Arnaldo Jabor, “Capitães de areia” de
Jorge Amado, “Os negros” de Jean Genet, “A mulher sem pecado” de Nelson Rodrigues, e
“Vida e paixão de Pandomar, o cruel” de João Ubaldo Ribeiro.

SAIBA MAIS #

Djalma Thurler já dirigiu diversos espetáculos e é doutor em teatro

U

DIVULGAÇÃO

Carlos
Romero
caromero@globo.com

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE
AOS FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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Sobre canção
popular I

O grande problema para se
compreender música é a imprecisão
de seus critérios de avaliação...

‘Insensatez’

U

Astro do rock internacional
afirmou que está cansado
da sonoridade punk e
confirma sua aproximação
do jazz em novo disco ‘mais
tranquilo’

IGGY POP

O grande problema para se compre-
ender música é a imprecisão de seus
critérios de avaliação. Obviamente que
existe repertório e bibliografia que dão
luz a este tortuoso ímpeto de raciona-
lidade, tão comum às artes. Mas sendo
a música, em termos gerais, terreno si-
nuoso, no mais das vezes, a dificulda-
de advém de uma particularidade es-

ma das faixas do novo álbum de
Iggy Pop, “Preliminaires” (pre-
liminares), será “How Insensiti-

ve”, versão em inglês de “Insensatez”, de
Antônio Carlos Jobim. O CD chegará ao
Brasil no dia 18 de maio pela EMI.

Nesse trabalho, Iggy se afasta do punk
rock e se volta para o jazz.

“É um álbum mais tranquilo com al-
guns harmônicos de jazz”, disse Iggy em
um vídeo. “Isso é porque chegou um cer-
to momento em que simplesmente fiquei
enjoado de ouvir brutamontes idiotas
com suas guitarras, tocando música
ruim.”

Para compor esse disco, o músico se
inspirou em Louis Armstrong e jazz no
estilo de Jelly Roll Morton, e no roman-
cista francês Michel Houellebecq, autor

sencial: a música é antes de tudo signi-
ficante, surgindo o seu significado do
movimento de recepção pela sensibili-
dade do ouvinte.

Estreitando os olhos para a música
popular (a erudita seria exemplo radi-
cal), o problema, ao contrário de se sim-
plificar, agrava-se ainda pelo equilíbrio
existente entre texto e melodia, como
muito bem sacou Luiz Tatit. A análise
da canção (que aqui é definida no âm-
bito da música popular) aglomera di-
ficuldades justamente porque, partin-
do do núcleo de significantes da melo-
dia, busca compreender as significa-
ções entre este e a (híbrida) palavra, a
um só tempo significante e significa-
do.

Uma importante formulação teóri-
ca, que tenta retirar da obscuridade o
senso objetivo sobre música popular

(e que é perfeitamente aplicável à mú-
sica erudita), é a da figurativização,
processo pelo qual o cancionista (que
pode ser o intérprete, o arranjador ou
o compositor) faz surgir à percepção
do ouvinte figuras “sonoras”, criando
uma relação particular entre tempo e
espaço – som e imagem.

E esta característica, quando bem
executada, possibilita a experimenta-
ção de sensações e significações pelo
ouvinte, ainda que ele não tenha a mí-
nima ciência dos significados do texto
(por isso que a figurativização é per-
feitamente aplicável à música instru-

mental e erudita); sendo bastante a
melodia para causar no receptor a sen-
sação ou emoção estética pretendida
(que não deve ser confundida com a
emoção sentimental), pouco importan-
do se o texto está sendo compreendido
ou não.

Acontece que ainda assim se está em
um beco sem saída. A figurativização
é muito importante para a compreen-
são crítica da canção – ou mesmo da
música em geral. Mas, a depender dela,
não será fácil sair do subjetivismo que
geralmente impregna as revistas, jor-
nais, blogs etc. sobre música. As críti-
cas (ou resenhas) são geralmente im-
pressionistas, não afastando do arti-
culista, crítico ou resenhista a carga de
subjetividade que se arrebenta dos ar-
gumentos. (Continuo na próxima co-
luna).

de “A Possibilidade
de uma Ilha”.

“Ele [o livro] fala
sobre morte, sexo, o
fim da raça huma-
na e também sobre
outras coisas bas-
tante engraçadas (...).
Li o livro de forma ver-
dadeiramente prazerosa,
assim que ele foi lançado, e,
na minha cabeça, estava compon-
do as músicas que seriam a trilha so-
nora da minha alma ao ler aquela his-
tória”, explica.

Outro título que constará no álbum
é “King of the Dogs”, em que conta a
história de um cachorro chamado
Fox, que explica “como é mais legal
ser um cachorro”.

A arte do novo álbum será criada
pela iraniana Marjane Satrapi, au-
tora do quadrinho “Persépolis”, que
também virou uma animação para
os cinemas.

Satrapi conheceu Iggy em 2007,
quando ela o convidou para empres-
tar sua voz a um dos personagens
do seu filme.

Robbie reata
com o grupo
Take That

O cantor Robbie Williams, 35
anos, está preparado para voltar ao
grupo musical Take That, do qual se
separou em 1995, e afirma que seus
ex-companheiros querem seu retor-
no, revela edição  do tabloide britâ-
nico “Daily Mirror”.

Williams teria superado um pro-
blema ocorrido no passado com
Gary Barlow, membro da banda, e
espera agora uma chamada dele.

‘Estou em contato regular com eles e
a cada semana a união do grupo pare-
ce mais provável. Eles parecem dispos-
tos. Acho que seria divertido’, disse o
cantor, segundo o periódico britânico.

“Vejamos o que vai acontecer, mas
tenho a cabeça no lugar, portanto o
momento seria o adequado se Gary
me chamar”, disse Williams.

O cantor, que disse que as dispu-
tas que causaram a separação em
1995 estão superadas, afirma ainda
que seu retorno ao grupo britânico
pode se concretizar em meses.

Após a saída de Williams, os ou-
tros membros —Gary Barlow, Mark
Owen, Jason Orange e Howard Do-
nald— se separaram em 1996, mas
voltaram a se unir em 2005.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Cantor estava ‘separado’ desde 1995
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sampaiozvd@hotmail.com
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FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA
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 Em cartaz no Teatro Santa Roza de
hoje a 5 de abril, a peça “Faz de
Conta” – um espetáculo para a
criança interior de cada um. O
espetáculo é apresentado so-
mente  aos sábados e domingos,
sempre às 17 horas, com ingres-
sos vendidos na bilheteria do te-
atro ao preço de R$ 12,00 (intei-
ra) e R$ 6,00 (estudante). Com
direção e atuação de Ingrid Cas-
tro e Joht Cavalcanti.

 Faz de Conta nos narra um trecho
na vida de dois atores: Bô (Ingrid
Castro) e Neco (Joht Cavalcanti),
que seguem de praça em praça,
de teatro em teatro, de escola
em escola, brincando com os
mais famosos contos clássicos
infantis, transformando-os e des-
construindo-os a mercê de suas
vontades. Vale a pena.

 Até hoje, sábado(28) os profissio-
nais da saúde terão a oportunida-
de de discutir vários aspectos das
doenças do Aparelho Digestivo,
durante um simpósio promovido
pela Sociedade de Gastroentero-
logia e Nutrição da Paraíba e a So-
ciedade Brasileira de Endoscopia
Digestiva - Capítulo Paraíba. O
evento será realizado no Hotel Tam-
baú e as inscrições são gratuitas.
Informações:2106-0900 (Endo-
gastro) e 3222-4990 (Endovídeo).

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

 O Instituto de Pesquisa Pelé Pe-
queno Príncipe, por meio de
seu Programa Gols Pela Vida,
promoveu  quinta-feira (26), o
evento “Jantar com o Rei Pelé”,
no Castelo do Batel, em Curi-
tiba (PR). O encontro teve
como objetivo levantar recur-
sos para viabilizar as pesqui-
sas científicas que buscam
tratamento e cura para doen-
ças complexas da infância e
adolescência.

 Mônica Carvalho casou no dia
20 de março, mas a viagem de
lua-de-mel só acontecerá a
partir do dia 30. O casal viaja
na próxima segunda-feira
para Europa, onde deve fazer
um tour por vários países
para conhecer os pontos mais
românticos.

 Betty Gofman revelou que tem
algumas semelhanças com
Dayse de “Caminho das Índi-
as”. Assim como a persona-
gem, a atriz é vegetariana e
afirma não comer carne há
um bom tempo.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

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

to Brilhante, Conceição Me-
deiros, Cristina de Paiva
Leite, Diurde Arcoverde,
Graça Morais, Mário Go-
mes de Araújo Júnior e So-
lange Bezerra de Melo e a
arquiteta Renata Aquino.

2 Água na boca
Atenção proprietários

de restaurantes que
queiram participar
do maior festival
gastronômico do
planeta - o  Brasil
Sabor 2009. O pre-
sidente da Abrasel-
PB, Edilson Sobrei-
ra, convida novos
participantes para
o grande evento que
acontecerá de 29 de
abril a 31 de maio
nos principais po-
ints de gastrono-
mia da cidade.
Para se inscrever,
basta criar uma
receita inesquecí-
vel. Detalhe: inscrições só até o dia 1º de abril. Informações: (83)
3247 3549

2 Preparativos
A colunista Messina Palmeira mal chegou de viagem interna-

cional e já está nos preparativos da festa em comemoração
aos dois anos de sua coluna no jornal Correio da Paraíba.
Paralelo a festa ela comanda também a entrega do troféu
Maria da Penha para personalidades femininas de desta-
que na cidade.

2 Troféu e desfile
O evento será no dia 29 de abril, a partir das 17h, no Terraço e

contará com decoração de André Luís, bolo de Maria Hele-
na Moura e cerimonial de Érika Gurgel. Na ocasião haverá
desfile de madrinhas com as lojas Dress, de Socorro Brito, e
Carmen Steffens , de Tereza Neiva.

2  Reunião
A reunião  no Hotel Tambaú –  divulgada aqui na coluna - que o secretá-

rio executivo de Turismo da Paraíba, Romeu Lemos, agendou em
Brasília com o diretor do Prodetur Nacional, Edimar Gomes da Silva,
aconteceu esta semana aqui na cidade e foi super produtiva.  Tudo
indica que a nossa Paraíba entre novamente no programa,  que des-
tina cerca de US$ 38 milhões ao Estado. O turismo agradece.

2 Torcida
Participaram também da reunião, pela Prodetur Nacional, Ricardo

Mendes, coordenador de planos de Turismo e Marcos André
Almeida, coordenador de Infraestrutura, além de técnicos do
Governo do Estado. Pelo pouco tempo do atual Governo, Romeu
Lemos foi rápido no gatilho e o introssamento foi total com o
programa, vamos torcer e aguardar agora os resultados.

2 Os melhores
Os associados da Abrajet da Paraíba - Associação Brasileira dos

Jornalistas de Turismo – escolheram esta semana os melhores
do Turismo da Paraíba de 2008. A reunião aconteceu no Igatu
Hotel e entre os agraciados estão os hotéis Atlântico Othon e
Quality Faraó, cidade de Patos, restaurante Cassino da Lagoa,
Associação dos Naturistas de Tambaba, Newton Ferreira, Va-
lério Bronzeado, a angolana Maria João e Luiz Augusto Cris-
pim (homenagem póstuma).

2 Internacional
A bonita Marina Goes,da

agência Criare, nos infor-
ma que a Faculdade Idez
do MAG Shopping,  reali-
za, desde ontem e prosse-

 Gastronomia – Edílson Sobreira vai comandar
o Brasil Sabor

As empresárias Socorro Brito e Tereza Neiva promoverão desfile na festa de
Messina Palmeira

Secretário
Executivo de
Turismo Romeu
Lemos com o
empresário
Marcos Muccini,
proprietário do
restaurante e
pizzaria Família
Muccini.

Nossos parabéns
para Diurde
Arcoverde,
aniversariante de
hoje. Na foto com
o amado jornalista
Ximenes

gue hoje, aula inaugural
dos cursos oficiais da
Cisco Networking Aca-
demy, famoso programa
destinado a formar pro-
fissionais na área de re-
des de computadores.
Implementado em diver-
sos países, ele já qualifi-
cou mais de 200 mil pro-
fissionais e tem por obje-
tivo prover ao aluno um
certificado de qualidade,
com reconhecimento in-
ternacional.

2 Palestra
Na ocasião, o professor

Gerson Castro, pioneiro
na implantação, coorde-
nação e ensino do pro-
grama Cisco Ne-
tworking Academy, mi-
nistrará palestra, discu-
tindo os aspectos dos
programas de certifica-
ção profissionais e o seu
reconhecimento perante
as necessidade atuais
das empresas, além de
apresentar o objetivo,
formato, metodologia,
ferramentas, recursos e
diferenciais do CNA.

Marianne Goes comanda a agência
Criare de João Pessoa, que tem como
cliente a Faculdade Idez
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Se os olhos veem com amor, o
corvo é branco, se com ódio, o
cisne é negro”
Padre Antônio Vieira“

Grupo teatral de Pocinhos-PB vai apresentar uma Paixão de
Cristo no Parque das Pedras, durante a Semana Santa. A entrada
custa R$ 5,00.

O empresário Semio Timene, que já atuou no comércio campi-
nense e radicou-se em Natal-RN há vários anos, esteve recen-
temente na Camp com a esposa Hilma, revendo amigos.

No dia 4 de abril próximo, a Place, sofisticada loja de calçados e
bolsas vai comemorar aniversário com o lançamento de no-
vas coleções. Elegantes da cidade não devem perder.

A atriz Luci Pereira, que faz a “Ondina” de “Caminho das Índias”,
comemorou aniversário no último dia 26. Quem me lembrou
foi Ida Ximenses, que foi coordenadora do Centro Cultural Pas-
choal Carlos Magno, na época em que Luci participou.

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

2 Karatê
Nada menos de 700 atletas de nove estados brasileiros, apresen-

tar-se-ão hoje e amanhã, no Ginásio do Sesc Açude Velho, du-
rante a 1ª Coa Nordeste de Karatê. A promoção é da Federação
Paraibana de Karatê em parceria com a Confederação Brasilei-
ra. As categorias a serem disputadas são: mirim, infantil, infan-
to-juvenil, juvenil e adulto. O bom é que os destaques do certa-
me, serão os cinco atletas paraibanos campeões mundiais, Kle-
verson Ribeiro, Alex Rufino, Felipe Soares, David Dutra Pereira
Filho e Sávio Xavier. Todos pessoenses, que estarão participan-
do sob o comando do seu treinador, Marcondes Laurentino San-
tos.

2 Páscoa
A campinense Cláudia Caetano de Holanda, há muitos anos resi-

dindo no Recife-PE, mas sem jamais esquecer a Camp nem os
muitos amigos que aqui deixou, tem o elegante hábito de come-
morar datas gravando CDs com músicas de sua preferência
para distribuir com os conhecidos, ao invés dos tradicionais
cartões. No período de Páscoa, que se aproxima, com certeza ela
estará enviando as gravações. Uma maneira mais que original
de se fazer lembrar, não?

2 Sob o Signo de...
...Áries, aniversariam ontem,

Norberto Tavares Noguei-
ra, Dolores Moura (Sarah
Kalley Calçados e Bolsas) e
Marcos José Nepomuceno.
Hoje é a vez de José Bonifá-
cio Leite Sulpino e Edilene
Maria José Santos Silva (Mu-
rão Churrascaria).

2 Marketing Global
Testemunhas de Jeová desco-

briram um novo marke-
ting: estão distribuindo
panfletos relativos à Páscoa
com ilustrações em que Je-
sus Cristo e apóstolos têm
os traços de galãs globais,
como Eriberto Leão, da no-
vela “Paraíso” e Rodrigo
Lombardi, de “Caminho
das Índias”.

2 Imortal
 Das 16 às 17h de hoje, haverá

a sessão eleitoral para pre-
enchimento das Cadeiras 2,
11 e 32, da Academia de Le-
tras de Campina Grande,
que eram ocupadas, respec-
tivamente, pelos escritores
Carlos Almeida Pereira,
Amaury Vasconcelos e Ruy
Barreira Vieira. A votação
se dará na sede da institui-
ção, situada na Av. Getúlio
Vargas, 344, Centro (Memo-
rial Severino Cabral).

 As cadeiras 2 e 32, têm candi-
datos únicos, que são, pela or-
dem, Daniel Duarte Pereira e
Ednaldo Alves, já eleitos, por-
tanto. Para a nº 11, os candi-
datos são Evaldo Dantas da
Nóbrega e Maria das Neves
Brito Villarim. Na minha opi-
nião será eleito o primeiro.
Logo saberemos.

2 Atendentes Virtuais
Tudo que eu gostaria de dizer

com relação ao atendimen-
to telefônico de empresas
que utilizam atendentes
virtuais, foi dito no comen-
tário de Fernando Vascon-
celos sob o título “Que falar
com quem?”, neste jornal,
quarta-feira última: a Lei do
Call Center é mais uma que
não é obedecia neste país, do
mesmo modo que a que se
refere ao tempo do atendi-
mento bancário e centenas
– ou milhares? – de outras?

2 Festival
A juventude serrana tem opção

de diversão na tarde de ama-
nhã, no Parque do Povo a
partir das 15h. É o Campina
Indoor Festival, com Aviões
do Forró, Exalta Samba, Voa
Dois, Chicabana, Ala Ursa e
(que nome!) Kedma Anne. É
bom tomar cuidado com a
marginalia que adora essas
ocasiões para agir.

2 Prêmios e Presságios
 Na noite de sexta-feira 13 de março (com tudo correndo den-

tro dos conformes, realizou-se na Sala do Arquivo do edifí-
cio da Alfândega espaço que pareceu pequeno para acomo-
dar 850 pessoas), em Portugal, o jantar de Prêmios do Mun-
do do Vinho Português.

 Ali foram entregues os diplomas para os vinhos considera-
dos os melhores de cada região, onde mais uma vez o vi-
nho português saiu honrado na sua festa mais importan-
te. O enólogo Carlos Lucas, do grupo Dão-Sul foi quatro
vezes ao palco para receber diplomas concedidos aos vi-
nhos Quinta das Tecedeiras, Four-C, Vinha de Saturno e o
branco Encontro -1.

 Quatro dias após, a executiva de vendas Roberta Bernardo,
representando a Vinibrasil (braço brasileiro do grupo por-
tuguês) assistiu o Rio Sol-Reserva classificar-se em 1º lugar
entre os tintos e o seu irmão bivarietal de Chenin com Mos-
cato Cabelli obter o 3º lugar entre os brancos, no Concurso
Eva Prova e Aprova, realizado em João Pessoa-PB em 17
último.

 Ao que parece, o mês de março tem tudo a ver com o grupo
Dão-Sul/Rio Sol. O signo de Peixes sempre simbolizou uma
grande jornada evolutiva, notando-se que os quatro prê-
mios foram entregues em festa às margens do Douro, en-
quanto os vinhos da Vinibrasil nascem graças à força vi-
vificante das águas do rio São Francisco. Parece um bom
presságio.

As sempre amigas Santana Florindo e Fátima Brito em festa da Rede Feminina de
Combate ao Câncer

Sandra Medeiros, na opinião deste colunista, a melhor apresentadora da cidade

Edna e Chiquinho Caroca mostrando classe no dancing do Clube Campestre
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Áries (21/03 a 20/04)  - O
passado volta com tudo em sua
vida ariano e você não deve perder
a razão. Pare e reflita sobre cada
passo que deve dar e ande para
frente. Vênus, mercúrio, sol e lua
continuam em seu signo trazendo
a promessa de bons acordos,
sejam profissionais ou pessoais.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -  Projetos e
parcerias com empresas de médio a
grande porte estão favorecidos. Caso
tenha algo a expor ou apresentar, esta é
uma ótima fase. A vida doméstica pede
um olhar menos crítico e mais carinhoso
de sua parte. Nesta fase você deve
aprender a investigar seus sentimentos
mais profundos e se dar sem medos.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Parcerias
e relacionamentos continuam tirando
seu sono, mas você não deve abaixar
a cabeça diante das dificuldades ou
desistir de seus sonhos. Aproveite a
boa fase profissional onde você deve
colocar sua atenção. Promessa de
bons acordos financeiros em
parcerias ou divórcio.

Libra (21/09 a 20/10) - Ótima fase
libriano, com vida social agitada,
muita gente nova no pedaço e muitos
amores também, por que não?
Energia em alta faz com que você
volte a acreditar na vida que escolheu
para si. Aproveite, pois durante as
próximas quatro semanas tudo
correrá às mil maravilhas.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -
Este é um momento importante para
você entender seus sentimentos mais
profundos e suas necessidades
emocionais. Não subestime essas
necessidades especialmente nesta fase,
pois você deve precisa aprender a se
comprometer mais intensamente com
você mesmo. Sua mente, que anda um
pouco errante, deve se aquietar. Medite.

Virgem (21/08 a 20/09) - Pode ser
que você sinta sua energia escapando
pelos dedos. Caso isso aconteça,
procure fazer alguns exercícios de
respiração e mantenha uma dieta
equilibrada e saudável. Massagens
relaxantes também podem surtir um
efeito bastante positivo em sua saúde,
que neste momento deve ser observada.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Cuide
bem de suas finanças, não arrisque sua
segurança e nem acredite em milagres
financeiros. Saiba que nesta fase o
Universo pede a você que aprenda
definitivamente a compreender a
importância do mundo material. É bem
verdade que o Centauro cavalga
olhando o Universo.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Marte
em seu signo aproximando-se de
Urano e Saturno traz de volta a
necessidade de mexer em coisas que
você tem adiado ou fingindo que
não existe. De nada vai adiantar de
fazer de morto nesta fase, pois o
Universo vai bater na mesma tecla
até que sua vida encontre os
caminhos definitivos.

Touro (21/04 a 20/05)  - A fase de
reclusão e reflexão continua touro e
você deve respeitar este momento.
Busque a paz, pois você está precisando
dela. A contemplação, que é uma de
suas facilidades, pode fazer muito bem a
você nesta fase. Vá de encontro à
natureza e se entregue à beleza da
natureza que está dentro de você.

Leão (21/07 a 20/08) - Nesta fase
você passa por um processo de cura
depois de uma fase difícil. Ainda
existem alguns pontos que não foram
amarrados, mas certamente durante
este mês tudo começa a voltar ao seu
lugar. Sua vida financeira ainda pede
atenção e cuidado de sua parte. Não
faça gastos desnecessários.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Sua
energia deve estar totalmente voltada
para investimentos no trabalho, sejam
eles de ordem financeira ou intelectual.
Faça tudo o que puder para
incrementar sua vida profissional neste
momento, pois você poderá colher os
frutos rapidamente. Cuide também de
sua saúde praticando exercícios.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Este é
um momento importante para você
entender seus sentimentos mais
profundos e suas necessidades
emocionais. Não subestime essas
necessidades especialmente nesta fase,
pois você deve precisa aprender a se
comprometer mais intensamente com
você mesmo. Sua mente, que anda um
pouco errante, deve se aquietar. Medite.

2 CINEMA
PAGANDO BEM, QUE MAL
TEM?Cens. 16 anos. Comé-
dia. Direção: Kevin Smith.
Box 1- 14H10 (menos ter e
qui) /16h25/18h45/21h05.

SE EU FOSSE VOCÊ 2. Cens.
Comédia. Direção: Daniel
Filho. Tambiá 2 - 14h20/
16h20/18h20/20h20.

ALMA PERDIDA. Cens. 14
anos. Terror. Direção: David
S. Goyer. Box 8 - 19h20/
21h25.

PERDIDO PRA CACHORRO.
Cens. Livre. Comédia. Dire-
ção: Raja Gosnel. Box 7 -
14h20 (menos ter/qui)/
16h30/18h40/20h50. Tam-
biá 1 - 14h/16h. Campina 4
- 14h/16h.

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

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

UM HOTEL BOM PRA CA-
CHORRO.
Cens.Livre.Comédia. Dire-
ção: Thor Freudenthal. Cam-
pina 3 - 14h20/16h20.

WATCHMEN - O FILME.
Cens.18 anos. Ação. Dire-
ção: Zack Snyder. Box 3 -
14h15 (só sex/seg/qua)/
17h30 (exceto sa/dom)/
20h45.

O MENINO DA PORTEIRA.
Cens. Livre. Drama. Direção:
Jeremias Moreira Filho. Box
8 - 15h00 e 17h10. Tambiá
5 - 14h10/16h10/18h10/
20h10. Campina 2 - 14h30/
16h30/18h30/20h30.

O LEITOR. Cens. 16 anos. Dra-
ma. Direção: Stephen Daldry.
Campina 4 - 18h30/20h50.

SEX DRIVE - RUMO AO
SEXO. Cens. 14 anos. Co-
média. Direção: Sean An-
ders. Box 2 - 13h20 (menos
ter e qui)/16h/18h30/21h10.

DIAS DOS NAMORADOS MA-
CABRO. Cens. 14 anos. Ter-
ror. Direção: Patrick Lussier.
Box 4 - 17h/21h20.

JOGO ENTRE LADRÕES.

Cens. 14 anos. Ação. Dire-
ção: Mimi Leder. Box 4 -
14h30 (menos ter e qui)/
16h35/18h55/21h15.

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

2  PRÉ-ESTREIA
MONSTROS VS ALIENÍGE-
NAS Cens. Livre. Animação.
Box 3 - 16h15/18h25.

2 ESTREIAS
QUEM QUER SER UM MILIO-
NÁRIO? Cens. 16 anos. Co-
média Dramática. Direção:
Danny Boyle. Box 5 - 13h30/
16h10/18h50/21h30.

ELE NÃO ESTÁ A FIM DE
VOCÊ. Cens. 14 anos. Comé-
dia Dramática. Direção: Ken
Kwapis. Box 6. 13h00
(exzceto ter/qui), 15h50,
18h35, 21h20.

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

Tom Cruise é o protagonista de ‘Operação Valquíria’, em cartaz nos cinemas da Capital

Se liga!
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SUCESSO DE PÚBLICO
Orquestra é

Sob a regência do maestro
Marcos Arakaki, concerto de
abertura da temporada
2009 da OSPB lotou o Cine
Banguê da Fundação
Espaço Cultural, em João
Pessoa

A s poltronas do Cine Bangüê do
Espaço Cultural José Lins do Rego
não foram suficientes para aco-

modar o número de pessoas que prestigia-
ram a abertura da temporada 2009 da Or-
questra Sinfônica da Paraíba, na noite da
última quinta-feira, dia 26. Eram crian-
ças, jovens, adultos e idosos, que, atentos,
não perderam um só acorde das peças
clássicas que foram executadas.

Na regência do concerto o maestro ti-
tular Marcos Arakari, que, ao cumpri-
mentar o público, se referiu à orquestra
como o “orgulho da nossa terra”. Fugin-
do do programa pré-estabelecido, a Or-
questra Sinfônica da Paraíba surpreen-
deu os presentes abrindo o concerto com
a execução do Hino Nacional. Entusias-

mada e emocionada, a plateia – de pé –
se transformou num grande coral afi-
nado para cantar toda a letra do hino.

A vice-presidente da Fundação Espa-
ço Cultural, Ana Gouveia (que também
responde pela presidência do órgão), não
escondeu sua emoção ao final da apre-

sentação da Sinfônica e considerou que
a abertura da temporada 2009 se tradu-
ziu numa esperança de dias melhores
para a orquestra, de valorização dos
músicos e da cultura paraibana.

O concerto de abertura da temporada
2009 da Orquestra Sinfônica da Paraíba fez

parte do projeto Quintas Musicais da Fu-
nesc, que conta com o apoio do Governo do
Estado para a sua realização. Foram execu-
tadas três peças clássicas: a “Abertura Trá-
gica”, op. 81 do músico alemão Johannes
Brahms (1833 -1897); a “Sinfonia nº 38” em
ré maior, do compositor austríaco Wolfgang
Amadeus Mozart (1756 – 1791);  encerran-
do com “Capricho Italiano”, op. 45 do russo
Piotr llich Tchaikovsky (1840 – 1893).

Emocionado, o mastro Marcos Araka-
ri falou ao público sobre a composição
da Orquestra Sinfônica da Paraíba e
enalteceu a presença dos estagiários, que,
conforme declarou, prestam grande con-
tribuição ao trabalho realizado pela
OSPB. Este é o terceiro ano que o regente
paulista está à frente da orquestra pa-
raibana e manifestou sua confiança no
trabalho que será desenvolvido por Ana
Gouveia na vice-presidência da Funesc.

Arakari anunciou que a Orquestra
Sinfônica da Paraíba volta a se apresen-
tar na próxima quinta-feira, desta vez
com um concerto em homenagem ao cin-
quentenário de morte de Villa-Lobos. O
concerto contará com a participação do
saxofonista Costinha como solista.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Músicos da Orquestra Sinfônica da Paraíba apresentaram peças clássicas no Banguê

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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o dia 16 de abril serão
pagas, de uma única
vez, duas das cinco par-

celas do Seguro Safra do ano
2007/2008. Já no dia 1° de maio
se encerra o prazo concedido ao
recebimento das assinaturas de
adesão por parte das prefeitu-
ras municipais, em caso de per-
da da lavoura acima de 50% da
safra agrícola 2008/2009, se-
gundo informações do coorde-
nador executivo do Programa
de Organização Rural, Bruno
Beltrão.

Uma novidade que vai faci-
litar a vida dos agricultores
se relaciona com o processo de
adesão ao Seguro Safra que, ao
contrário dos anos anteriores,
não vai mais precisar da assi-
natura do decreto de estado
de emergência por parte dos
prefeitos e o reconhecimento
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Agrário para obter
os benefícios.

O prazo de 1° de maio deve
ser observado para o envio da
documentação de adesão, que

se encontra à disposição no
site www.mda.gov.br/saf e
pode ser acessado pelos pre-
feitos, conforme informou a
assessora responsável pelo
Seguro Safra na Paraíba, Ivo-

Governo paga parcelas do Seguro
Safra e define datas para adesões

Para aderir ao Seguro Safra e obter os benefícios não será mais preciso a assinatura do decreto de estado
de emergência por parte dos prefeitos e o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário

O agricultor tem direito a R$ 550,00 divididos em cinco parcelas

nilza Macedo. Para obter o
benefício, a prefeitura deve
está adimplente com o progra-
ma e apresentar o reconheci-
mento da perda acima de 50%
da safra, causada pela estia-

gem prolongada ou devido
aos efeitos das chuvas.

PAGAMENTO
Com relação ao pagamento

do Seguro Safra referente ao
ano de 2007/2008, Ivonilza Ma-
cedo disse que no dia 16 de
abril, serão pagas duas parce-
las e as três restantes, nos me-
ses de maio, junho e julho.
Cada agricultor tem direito a
R$ 550,00 divididos em cinco
parcelas. São recursos da or-
dem de R$ 12 mil para o aten-
dimento de 22.122 famílias de
um total de 77.340 inscritas.

Dos 148 municípios localiza-
dos no semiárido da Paraíba
que formalizaram suas ade-
sões, apenas 43 estão aptos a
receber o benefício. Os demais
deverão receber o que tem di-
reito caso os municípios com-
provem as perdas das lavou-
ras em pelo menos 50% da sa-
fra e tenham decretado estado
de emergência devidamente
reconhecido pelo Ministério da
Integração Nacional.

Iphaep vai
vistoriar
Palácio da
Redenção

Imóvel construído em 1586, o
Palácio da Redenção é um dos
mais importantes bens do estilo
barroco-colonial preservados na
Paraíba. Mas atualmente ele vem
apresentando problemas estru-
turais que põem em risco o pré-
dio e a integridade física dos seus
servidores e da população. Para
verificar in loco estas ocorrências,
técnicos do Iphaep vão vistoriar
o Palácio da Redenção às 10 ho-
ras da segunda-feira (30).

A visita atende a solicitação do
secretário chefe da Casa Civil do
Governador, José Ricardo Porto.
Segundo ele, o Palácio da Reden-
ção apresenta goteiras, vaza-
mentos d'água, mofo em paredes,
defeitos nos sistemas hidráulico,
sanitário e elétrico, queda e des-
prendimento de reboco, além de
vazamentos em janelas. "Estes
defeitos podem também acarre-
tar danos às obras de arte de alto
valor histórico e econômico exis-
tentes no imóvel, tais como pin-
turas, esculturas, azulejos, pai-
néis, móveis, tapetes, louças, vi-
trais", observa.

O diretor do Iphaep, Damião
Ramos, explica que após a visto-
ria na segunda-feira, os técnicos
do patrimônio estadual vão ela-
borar um laudo e apontar, em
caráter de urgência, as soluções
para os problemas. "Vamos apre-
sentar um projeto de recupera-
ção do imóvel, que será aprecia-
do pelos membros do nosso ór-
gão deliberativo - o Conselho de
Proteção dos Bens Históricos Cul-
turais (Compec), e posteriormen-
te, após sua aprovação, este pro-
jeto será enviado à Suplan para
execução dos serviços.

HISTÓRIA
Sede do Poder Executivo na

Paraíba, o Palácio da Redenção é
um imóvel do século XVI. Foi
construído pelos jesuítas em
1586, apenas um ano após a fun-
dação da Capital da então Pro-
víncia da Parahyba. Os religio-
sos chegaram em terras tabaja-
ras em 5 de agosto de 1585, com o
ouvidor Martin Leitão, e inicia-
ram uma série de construções - a
sede do Palácio, convento, capela
e colégio.  Como representante de
um dos últimos exemplares re-
manescentes do estilo barroco-
colonial, o Palácio da Redenção
teve seu valor reconhecido e foi
tombado pelo Governo do Esta-
do através do Decreto nº 8.638, de
26 de agosto de 1980.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

EPSI comemora dez anos com
debates e lançamento de livros

O Espaço Psicanalítico
(EPSI) está completando dez
anos de existência. E para co-
memorar o aniversário, vai
realizar uma série de ativida-
des referentes ao estudo da
saúde emocional. Palestras,
lançamento de livros, cursos
e conferências farão parte da
programação. Os trabalhos
ocorrerão entre os próximos
dias 3 e 4 de abril na sede do
EPSI, instalada na Rua Nevi-
nha Cavalcanti, n° 36, Mira-
mar - João Pessoa/PB.

Os trabalhos serão abertos
oficialmente às 9 horas da
próxima sexta-feira (3). Na
ocasião, Psicanálise e Corpo
será tema de uma palestra
que será ministrada pela pro-
fessora Maria Helena, inte-
grante do Laboratório de Psi-

copatologia Fundamental do
EPSI. À tarde, às 14 horas, será
realizado um mini curso so-
bre o tema "A Clínica Psica-
nalítica da Anorexia e da Bu-
limia", que abordará os peri-
gos da bulimia e anorexia. Os
dois transtornos causam do-
enças físicas, mas são provo-
cados por problemas psicoló-
gicos. As aulas serão coman-
dadas pela professora Maria
Helena Fernandes.

A programação se estende
pela noite. Às 19 horas, as dou-
toras Ivone Vita e Neuma
Barros proferem uma pales-
tra para contar a história do
Espaço Psicanalítico (EPSI - 10
anos depois). Logo em segui-
da ocorrerá uma apresenta-
ção musical. Depois, às 20h30,
a doutora Edilene Queiro e

doutor Zeferino Rocha fala-
rão sobre o EPSI, sendo segui-
dos de uma conferência reali-
zada às 21 horas sobre "For-
mas Corporais", proferida
pela doutora Maria Helena
Fernandes. A obra "Narrati-
vas do Corpo" - coletânia do
Laboratório de Piscopatolo-
gia do EPSI é o tema do livro
que será lançado às 20 horas
e que reúne trabalhos de qua-
tro autores.

A programação será reto-
mada na manhã do dia se-
guinte. Às 9 horas começa
uma conferência sobre o
tema: "As marcas corporais
como um novo Pathos". O tra-
balho será ministrado pela
doutora Edilene Queiroz. Em
seguida será iniciada outra
conferência, desta vez sobre

"A dialética da Ilusão e da De-
silusão da Teoria Psicanalíti-
ca. O tema será exposto pelo
doutor Zeferino Rocha.

As comemorações serão en-
cerradas com o lançamento
do livro "Freud - Novas Apro-
ximações", de autoria do dou-
tor Zeferino Rocha.

SOBRE O EPSI
O EPSI é um instituto que

contribui para o desenvolvi-
mento da psicologia e para a
construção do saber psicana-
lítico da Paraíba. Ali é reali-
zado um trabalho cotidiano
de aperfeiçoamento profissio-
nal em que psicanálise faz in-
terface com as áreas da saú-
de, da educação e do campo
jurídico. Além do trabalho de
atendimento terapêutico in-
dividual ou em grupo, o EPSI
é responsável pela promoção
de diversos cursos e seminá-
rios, e já formou com exclusi-
vidade inúmeros especialis-
tas na sua área de atuação.
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