
Igreja Católica 
perde 100 mil 
fiéis na Paraíba, 
revela IBGE

pesquisa

Percentual de católicos 
caiu de 84,89% para 76,96%  
em dez anos e 207 mil se decla-
ram sem religião. Página 25

Ano CXIX
Número 129

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.

Justiça Eleitoral recebe lista 
com nomes de “contas sujas”

O Tribunal de Contas do 
Estado entregou ao TRE a 
lista com os nomes de 855 
gestores que tiveram as 
contas rejeitadas nos últi-
mos oito anos e que estão 
inelegíveis. Página 17

A UNIÃO  

Perigo de novos deslizamentos persiste em João Pessoa, alerta Defesa Civil.  Página 13

João Pessoa, Paraíba - SáBaDO, 30  de junho de 2012
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119 anOS - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 

SérIe C

clima & tempo
Sertão

30o   Máx.
22o  Mín.

29o   Máx.
18o  Mín.

31o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

baixa 07h09 0.5m

baixa 19h38 0.5m

ALTA

ALTA

13h28

00h53

2.2m

2.2m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,009 (compra) R$ 2,009 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960  (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,543 (compra) R$ 2,544  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Destino PB será divulgado na Argentina e terá voos charters de Buenos Aires
l Professores da rede estadual podem se inscrever para mestrado em Matemática

LeITOr ANTeNADO
participe do debate de assuntos polêmicos (#) no Twitter @uniaogovpb. 
as melhores tuitadas serão publicadas diariamente nas páginas de a união.  

CBF inclui o Treze 
que vai estrear 
contra o Salgueiro

Efraim Filho é 
escolhido como 
vice na chapa 
de Estelizabel

aliaNça

O deputado Efraim Filho 
(DEM) foi confirmado na 
chapa do PSB. Página 18

Vendas no Salão 
do Artesanato em 
Campina superam 
os R$ 700 mil

NegóciOs

O Salão do Artesanato, 
em Campina Grande, já fe-
chou negócios  superiores 
a R$ 700 mil. Página 16

A presidente da
PBTur, ruth Avelino,  
explica estratégias 
para garantir o
crescimento do
turismo no estado

entrevista

PÁGINA 3
Evento acontece até amanhã em CG

Procissão de São Pedro seguiu da praia da Penha até a igreja matriz, em Manaíra, reunindo 500 pessoas  Página 25
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Domingos Sávio

Depois de permanecer um bom tem-
po em exposição na mídia, submetendo-
-se aos mais diferentes argumentos, pró 
e contra, o tema da reserva de cotas nas 
instituições públicas de Ensino Superior 
deve voltar à baila nos próximos dias. É 
que a Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou esta semana projeto 
de lei que institui um novo sistema, ago-
ra destinado a contemplar estudantes 
oriundos das escolas públicas, indepen-
dente de questões raciais.  

O projeto, que deve seguir direto 
para o plenário do Senado, combina cri-
tério étnico-racial e social para a seleção 
dos ocupantes dessas vagas. Pelo critério 
social, metade das vagas do sistema de 
cotas deverá ser reservada a estudantes 
cujas famílias tenham renda per capita 
igual ou inferior a um salário mínimo e 
meio – em valores atuais o equivalente a 
R$ 933.

Com base nesse critério, todas as vagas 
da cota serão preenchidas em conformida-
de com os percentuais de participação de 
negros, pardos e indígenas na população 
do Estado onde a instituição de ensino está 
localizada. Para isso, será levado em conta o 
censo mais recente do (IBGE).

Apesar de ainda suscitar polêmica, 
a questão das cotas não comporta mais 
discussões de ordem jurídica. Em abril úl-
timo, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que elas são constitucionais. Tratava-se na 

ocasião das cotas raciais, mas por analogia 
cabe, sim, projetar que estudantes pobres, 
independente de raça ou cor, também se 
façam merecedores deste benefício. 

Na verdade, os ministros do STF não 
somente confirmaram a justeza da polí-
tica de cotas das universidades públicas 
como reconheceram a dívida que a socie-
dade brasileira tem com os descendentes 
de escravos africanos, excluídos do acesso 
ao Ensino Superior. Não há como se ima-
ginar que estudantes reconhecidamente 
pobres não tenham o mesmo direito.  

Os discursos contrários à política de 
cotas se pautam basicamente em dois ele-
mentos que não se sustentam: o primeiro 
seria que ao invés da política de cotas o 
fundamental seria a melhoria substancial 
do Ensino Médio no Brasil, o que por si só 
garantiria uma equiparação de saberes 
para os alunos que pretendem ingressar 
em uma universidade através do vestibular. 

O segundo tem a ver com o tratamento 
igualitário que a Constituição Federal determi-
na para todos os brasileiros. Mas há também 
um princípio de que os desiguais, mais generi-
camente rotulados como excluídos,  merecem 
tratamento desigual. Não se pode simples-
mente passar uma esponja na secular dívida 
social que o Brasil tem para com negros, po-
bres e minorias de modo geral. O Brasil, como 
se sabe, está longe de ser uma democracia, 
tanto do ponto de vista racial como social.  As 
cotas contribuem para resgatar esta dívida.

- Segunda edição  do seu ro-
mance Israel Rêmora? Nem pensar 
– disseram-me da editora Récord, 
por telefone. – Foram precisos cin-
co anos pra vendê-lo! 

Prêmio Fernando Chinaglia, ex-
celente distribuição, ótima crítica, 
mas o público não se interessou. 

Obtive menção especial com 
A Canga, meu segundo trabalho, 
no mesmo concurso. Só consegui 
publicá-lo três anos depois, pela 
Moderna, de São Paulo, porque ele 
pegou o segundo lugar do Prêmio  
Caixa Econômica de Goiás. Suces-
so? Uma resenha bastante elogiosa, 
mas isolada,  do Nilto Maciel, num 
dos jornais de Brasília. 

Aí saiu A Verdadeira Estória de 
Jesus pela Ática, também paulis-
ta. Jamais foi às livrarias. Um ano 
depois, ligam-me avisando-me que 
o encalhe ia ser picotado. “Não, eu 
compro tudo”. Fechamos negócio 
pelo lote – 2000 exemplares – mas, 
no dia seguinte, nova ligação: “Eles 
foram, por um lapso, destruídos.”

Aí o Ênio Silveira, o grande 
intelectual que controlava a Editora 
Civilização Brasileira, empolgou-se 
com meu Zé Américo Foi Princeso no 
Trono da Monarquia, mas passaram-
-se três anos sem que o publicasse. 
Tirei cópia de sua carta entusias-
mada e mandei-a pra Codecri. Mal 
o livro saiu, em 84, ela faliu, pois 
passara a fase de ouro do jornal 
Pasquim, que a sustentava. 

Aí ganhei, em 88,  o Prêmio 
Instituto Nacional do Livro com A 
Batalha de Oliveiros, que saiu pela 
Itatiaia, de Belo Horizonte,  mas 
a obra  também jamais foi às li-
vrarias. Fazia parte do incentivo 
a distribuição de 1500 exemplares 
para bibliotecas públicas do país. 
No ano seguinte dei palestras nas 
bibliotecas de Manaus, Belém, For-
taleza, Recife, Maceió e Salvador 
e vi que o livro não constava do 
catálogo de nenhuma. 

Fui fazer teatro. Voltei com o 
poema longo Trigal com Corvos. O 
Affonso Romano de Sant´Anna  
elogiou meus originais com ênfase, 
mas avisou: “Nenhuma editora vai 
lançar o poemão”. O livro saiu pela 
Imprell, daqui de João Pessoa, às 
minhas custas. Ganhou o prêmio 
da UBE-Rio do ano seguinte, 2005, 
quando eu lançava pela Bertrand 
Brasil minha História Universal da 
Angústia, que seria finalista do 
Jabuti e prêmio UBE-Rio, também, 
o que não impediu enorme encalhe 
dele na editora. 

Ganhei  Bolsa da Funarte com 
o Relato de Prócula, que saiu pela 
A Girafa, de São Paulo, também 
com as despesas pagas por mim. 
Aí lancei Arkáditch e o poema 
longo Marco do Mundo pela edito-
ra Ideia, local, também por minha 
conta.

E tem sido assim, pra mim,  a 
“gloria mundi”. 

“O bom mesmo é a gargalhada no 
final”. Este é o título do mais novo cd de 
Milton Dornellas. Carioca aparaibanado, 
o compositor e cantor mais uma vez 
profere, com a sua música, um discurso 
bem brasileiro na medida em que  estabe-
lece, marcadamente, um triângulo cujos 
vértices estão fincados na Paraíba, na 
Guanabara e em Minas Gerais. Esta arte de 
marcas geográficas, de identidade cultural, 
no entanto, não perde a sua universalida-
de pelo simples fato de ser boa música, de 
fluir serenamente, discreta, precisa.

O disco  chega aos sentidos. Basta 
ouvir e sentir. Para  o tato, a tês da imbu-
rana, para os olhos a serra verdejante e 
mais um cheiro de orvalho e mais um 
gosto de manga espada. O imenso vácuo 
de sensações promovido pelos produtos 
mais comuns da indústria cultural, nos 
faz mais atentos e ansiosos por experi-
mentar peças de valor artístico e estético. 
Isto não é uma opção, mas uma necessi-
dade existencial e mesmo fisiológica. 

Não sabemos voar, mas não pode-
mos permanecer o tempo todo com os 

pés colados ao chão.  a arte nos enleva 
e quando é boa ninguém escapa ileso. 
O cd de Milton Dornellas  tem desta 
magia; é ouvir e amar, outra vez, Dia-
dorin; de novo o sertão, o menino de 
engenho, Capitu, Bentinho, um pássaro, 
Lampião. 

No disco preponderam as musicas 
instrumentais, mas as letras, quando 
chegam, vêm carregadas da mesma can-
dura que compõe a melodia, do mesmo 
lirismo da harmonia; o mesmo ritmo.  
 Proponho que, antes de ler o en-
carte, escute o cd e identifique as caras 
que por lá aparecem. Cada instrumento 
está executado com muita personali-
dade e por esta razão é fácil identificar 
cada parceiro e, de todos, ouvir a garga-
lhada no final. É de satisfação; é gozo.

Esta,  me parece, é a tônica des-
te trabalho: alegria de fazer o que se 
gosta, querer fazer bem, fazer. No que 
se divertem  e no que se esmeram, são 
os artistas que amamos.

O título é que me pareceu estra-
nho. Só entendi quando ouvi até o fim.

Editorial

Um
Minha GLÓRIA MUNDI

    Cotas para os mais pobres

Afinal a gargalhada

W. J. Solha Gilson Renato
Escritor 

wjsolha@superig.com.br
Jornalista

gilsonrenato@gmail.com

As grandes cidades devem 
iniciar uma campanha pela re-
cuperação das calçadas, cuja 
preservação não se restringe 
apenas  ao Poder Público. Na 
época que tanto se fala em 
mobilidade urbana, urge pen-
sar, igualmente, na mobilidade 
dos pedestres. 
Prédios e propriedades outras, 
em boa parte,  não vem pre-
servando suas calçadas, dei-
xando-as esburacadas ou em 
desníveis perigosos para os 
transeuntes, que se arriscam 
caminhar nas ruas enfrentan-
do o tráfego, numa ginástica 
perigosa. 
Em uma  etapa  que se fala em 
ciclovias, que se inclua as cal-
çadas na mira das preocupa-
ções urbanas, na restauração 
e fiscalização, por parte do 
poder público.

Por essa o Treze, que trava 
uma luta de David contra 
Golias com a CBF para ga-
rantir vaga na Série C, não 
esperava.
Há quem garanta que o de-
posito judiciário de R$ 2,48 
milhões  feito pela entidade, 
para iniciar a competição 
neste sábado, foi um “bor-
rachudo” para setembro.

Encerra-se hoje o prazo para a 
inscrição de trabalhos do Fes-
tival Audiovisual Comunicurtas, 
realizado pela UEPB. A ficha de 
inscrição está disponível no 
site www.comunicurtasuepb.
com.br, onde os candidatos têm 
acesso a mais informações do 
edital do concurso.

Superou a casa dos R$ 700 mil 
reais o faturamento dos negócios 
do Salão do Artesanato, uma das 
alternativas turísticas do São João 
de Campina Grande.
Todas as metas estabelecidas 
foram totalmente superadas. Um  
sucesso.
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Humor

Contrariando informações de que 
ele já estaria em liberdade, o ra-
dialista e humorista Rodrigo Viei-
ra Emerenciano, conhecido como 
“Mução”,  preso em Fortaleza, já 
foi removido para Recife. “Mu-
ção”, que estaria envolvido com 
uma rede de pedofilia na Inter-
net, depois de ouvido pela PF foi 
recolhido ao Cotel, um Centro de 
Triagem  fica em Abreu e Lima. 

DETIDO

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira e Rodrigo de Luna.

O leitor é notícia!
Pro Éticos@UrnaLimpa

Parabéns min toffoli..liberou geral para os candidatos ficha suja.. do
jeito que o chefe zé dirceu ensinou.

savio_fel@hotmail.com

Basta ouvir e sentir.  Para  o tato, a tês da imburana, para os olhos a serra 
verdejante e mais um cheiro de orvalho e mais um gosto de manga espada”



Ruth Avelino
Presidente da PBTur

A Paraíba 

“Para ser uma 
cidade turística 
não pode ter 
só uma ‘pedra’, 
um ‘açude’, uma 
‘cachoeira’”.

uem não é visto, não é lembrado”. É com 
esse pensamento que a presidente da 
Empresa Paraibana de Turismo, Ruth 
Avelino, justifica o trabalho que vem fa-
zendo para promover o “Destino Paraíba” 
no Brasil e no exterior. Segundo Ruth, o 
fluxo de turistas no Estado vem aumen-
tando consideravelmente desde o ano 
passado. A Capital, seguindo o mesmo 
patamar de crescimento, registrou uma 
expansão de 10% no número de turistas, 
nos cinco primeiros meses deste ano, em 
comparação ao mesmo período em 2011.

Como a PBTur vem divulgan-
do a Paraíba para o Brasil e o ex-
terior?

A PBTur está em todos os even-
tos. Este ano já participamos de todas 
as grandes feiras do Brasil, e de qua-
tro no exterior. O diferencial do nosso 
trabalho é estarmos fazendo muitos 
treinamentos com as pessoas que 
trabalham dentro das operadoras de 
turismo para venderem o “Destino 
Paraíba” tanto para o consumidor 
final como preparando os pacotes 
para serem vendidos pelas agên-
cias. Esse trabalho começou no ano 
passado, e neste ano nós intensifi-
camos. Já treinamos todas as gran-
des operadoras do Brasil, como a 
CVC e a Tam viagens. Anualmente, 
participamos em média de 30 even-
tos nacionais, oito internacionais e 
realizamos 30 treinamentos.

Nesses eventos, vocês tam-
bém vêm divulgando o interior do 
Estado?

Sim. Hoje todos os estandes da 
Paraíba que montamos nos eventos, 
seja em qualquer região do Brasil, 
mostramos tanto as praias do Lito-
ral como, por exemplo, o Lajedo do 
Pai Mateus, em Cabaceiras, o São 
João de Campina Grande, a Pedra da 
Boca, em Araruna. O nosso slogan, 
desde 2011, é “Paraíba, muito mais 
que sol e mar”. Justamente para di-
vulgar o que há de turismo de aven-
tura, a gastronomia, o artesanato e 
a beleza das cidades históricas do 
Estado. Inclusive, vários veículos de 
comunicação do Sul e do Sudeste do 
país têm deslocado repórteres para 
aqui, para conhecer e divulgar o 
que há de mais atrativo na Paraíba, 
principalmente no interior do Esta-
do. Mas vale ressaltar que nem todo 
município do interior é uma cidade 
turística.

O que falta a essas cidades?
Hotéis, pousadas, restaurantes, 

acesso ao município. Para ser uma 
cidade turística não pode ter só uma 
“pedra”, um “açude”, uma “cachoei-
ra”. Um lugar que não possui uma 
infraestrutura adequada não tem 
condições de receber turistas. O tu-
rismo é um conjunto de variáveis 
que faz um atrativo se transformar 

em um produto. E o produto tem 
que ser algo completo.

A infraestrutura dessas cida-
des está melhorando?

Está. Já foi muito pior. Eu traba-
lho nisso desde 1991, então sei que 
já foi, por exemplo, muito difícil de 
alguém chegar ao Brejo. Quase im-
possível de chegar ao Cariri. Mas já 
melhorou bastante. Temos lugares 
como Matureia, o Pico do Jabre, que 
já têm pousadas lindas, bons aces-
sos, o prefeito já cuida da cidade 
com mais carinho. Bananeiras tam-
bém é um exemplo de cidade que, 
em menos de sete anos, conseguiu 
ter três hotéis bons, restaurantes 
de nível internacional, uma prefeita 
bem dedicada ao município. Porque 
tudo depende também da prefei-
tura, ninguém faz turismo só. Se, 
por exemplo, o Governo do Estado 
quiser investir milhões de reais no 
turismo da Paraíba, e mesmo assim, 
as prefeituras municipais não esti-
verem envolvidas, não vai adiantar 
nada, pois é a prefeitura quem cuida 
do saneamento, da limpeza públi-
ca, não cabe ao Governo limpar as 
praias.  

O fluxo de turistas no Esta-
do aumentou?

Aumentou, mas por enquan-
to temos um levantamento apenas 
de João Pessoa e Campina Grande. 
Pretendemos fazer uma pesquisa 
de demanda turística durante “Os 
Caminhos do Frio”, que começa em 
16 de julho. Quando a nossa gestão 
assumiu em 2011, os três primeiros 
meses não foram muito bons, pois 
foram reflexo do trabalho que vinha 
sendo feito antes. A partir de abril, 
os índices começaram a ser maio-
res do que os de 2010. E em 2012, 
nos cinco primeiros meses do ano, 
o aumento já gira em torno de 9,5% 
em toda a Paraíba. E, com o mesmo 
patamar de crescimento, aparece 
João Pessoa, com 10%. Outro dado 
que constata o aumento do fluxo de 
turistas é a movimentação no Aero-
porto Castro Pinto, que foi a terceira 
que mais cresceu no Nordeste. Per-
dendo apenas para São Luís e Ara-
caju. Foram mais de 500 mil passa-
geiros só no primeiro semestre.

“Q
Lays Rodrigues
laysrodrigues77@gmail.com

De onde vem esses turistas?
Boa parte de São Paulo, Rio de 

Janeiro, e também de Estados do 
Nordeste, como Pernambuco, Rio 
Grande do Norte. Já com relação ao 
exterior, estamos recebendo vários 
turistas da Argentina.

O número de hotéis também 
tem crescido?

Sim. No ano passado, o Estado ti-
nha em torno de 18 mil leitos. Agora, 
está com mais de 20 mil. Só em João 
Pessoa existem aproximadamente 
10 mil. Depois vem Conde, com qua-
se três mil, e Campina Grande, 2.800. 
Mas tem que melhorar mais, apesar 
de que o empresariado vai investin-
do conforme o movimento. Isso vale 
também para o número de aviões e de 
voos no Aeroporto Castro Pinto, que 
não haverá aumento considerável se a 
demanda ainda for pequena. 

Recentemente, João Pessoa 
foi apresentada com resultados 
positivos no Índice de Competitivi-
dade do Turismo Nacional, elabora-
do pelo Ministério do Turismo, Se-
brae e a Fundação Getúlio Vargas. 
Em uma avaliação de 1 a 5, a Capital 
obteve o nível 4 de competitividade. 
Como você vê esse resultado?

João Pessoa tem crescido mui-
to. Isso é resultado de um trabalho 
feito ao longo de alguns anos. Não 
podemos dizer que foi de agora, re-
sultado apenas dessa gestão. Antes 
de eu entrar na PBTur, em 1991, 
muita gente já vinha batalhando por 
isso. A Capital paraibana é hoje uma 
cidade com uma qualidade de vida 
maravilhosa, em que os índices de 
segurança têm melhorado muito nos 
últimos sete meses. Além disso, ela 
conseguiu organizar a sua orla, que é 
atrativa para o turista. Nesta cidade, 
conseguimos chegar a um nível de 

investimento do empresariado, 
que outras capitais já tinham. E 
para fazer com que o turismo 
de uma cidade seja bom, vale 
destacar, é preciso que o em-
presariado seja parceiro, inves-
tindo e ajudando a gente. 

Como você avalia o São 
João deste ano?

Esse São João foi melhor do 
que o do ano passado em vários 
aspectos. A quantidade de pes-
soas, sem dúvida, foi maior. Só o 
fato de Campina Grande ter um 
voo direto, pela Gol, de Fortaleza 
à cidade, foi fantástico. No mês 
de maio, o aeroporto de Cam-
pina teve um aumento de 20% 
no fluxo de passageiros. Foi um dos 
maiores fluxos do interior do Nordes-
te. E esse voo facilitou muito o acesso. 
Mas teremos os dados da quantidade 
de turistas apenas no fim do mês. 

Como estão os preparati-
vos para eventos como a Copa do 
Mundo e a Olimpíada Mundial de 
Robótica?

Ainda estamos para decidir os 
preparativos para a Olimpíada. So-
bre a Copa, estamos trabalhando 
fortemente, com relação à busca de 
capacitação de mão de obra para 
atender os turistas que visitarão 
as 11 cidades selecionadas pelo 
Governo Federal. Entre elas, Luce-
na, Campina Grande, Bananeiras, 
Areia e Esperança - que possuem 
menos de 3 horas de distância, de 
carro, da Capital, e têm potencial 
turístico. Criamos, por orientação 
do Governo Federal, um site do 
“Destino Paraíba” (www.destinopa-
raiba.pb.gov.br), que inauguramos 
no ano passado, contendo todas as 
informações necessárias ao turista, 
mostrando, por exemplo, a distân-

cia entre uma cidade e outra, quais 
hotéis e restaurantes existem em 
determinado município. Esse site 
funcionará em duas versões, inglês 
e espanhol, tudo isso para estimu-
lar a vinda de turistas à Paraíba du-
rante a Copa em 2014.

Qual é a expectativa para o 
turismo de eventos, com a inaugu-
ração do Centro de Convenções?

A expectativa é grande. O Centro 
será um instrumento fundamental 
para incrementar o turismo de João 
Pessoa. Atualmente recebemos even-
tos, na cidade, para em torno de mil 
pessoas. Com o Centro de Convenções 
pronto, o número deve aumentar 
para quatro mil pessoas. Tudo indica, 
segundo o Governo Estadual, que o 
local seja inaugurado em 5 de agos-
to. No dia 26 de setembro, já haverá 
um grande evento lá, que por sinal é 
o Festival de Turismo de João Pessoa, 
devendo reunir quase 600 agentes de 
turismo do Brasil inteiro. Enfim, será 
algo para mudar a história do Turis-
mo na Paraíba. E isso deve gerar um 
aumento de 50% no número de reali-
zações de eventos na Capital.

nas vitrines do mundo
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EXCLUSIVOO leitor é notícia!

IlkaCris - @IlkaCris 
Vai a dica para capacitação profissional: inscrições abertas para 18 cursos no 

Senac



Agende-se! 
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Educação, teatro e música

As matrículas dos 
aprovados para o Instituto 
Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
através do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), referente 
à segunda edição de 2012, 
começaram ontem.  A última data 
para matrícula no IFPB é o dia 9 
de julho, já que o MEC aumentou 
o prazo. 

O IFPB ofertou 910 vagas 
para o Sisu no segundo semestre 
de 2012 nos campi João Pessoa, 
Cajazeiras, Campina Grande, 
Monteiro, Picuí, Patos, Cabedelo 
e Princesa Isabel. O edital onde 
há dados sobre a documentação 
exigida na instituição para 
fazer a matrícula, endereço dos 
campi do IFPB e horário de 
atendimento estão no endereço 
eletrônico http://www.ifpb.
edu.br/ingresso/processo-
seletivo/Cursos-tecnicos/sisu-
2012.2

A segunda chamada do Sisu 
será realizada no dia 6 de julho, 
para as vagas que sobrarem 
após esse período de matrícula. 
A matrícula para essa segunda 

chamada está prevista para os 
dias 17 e 18 de julho. 

Ainda é possível participar 
da lista de espera, manifestando 
seu interesse por meio do Portal 
do Sisu, www.sisu.mec.gov.br no 
período de 13 a 19 de julho. O 
estudante só poderá manifestar 
interesse na lista de espera 
para o curso correspondente à 
primeira opção de vaga. Caso o 
candidato tenha sido selecionado 
para o curso de primeira opção, 
ele não poderá participar da lista 
de espera para outro curso.

Os cursos ofertados à 
comunidade são Bacharelado em 
Administração, Design Gráfico, 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Automação Industrial, 
Construção de Edifícios, Gestão 
Ambiental, Telemática, Design de 
Interiores, Geoprocessamento, 
Negócios Imobiliários, Redes 
de Computadores, Sistemas de 
Telecomunicações, Sistemas para 
Internet, Segurança no Trabalho, 
Agroecologia, Bacharelado 
em Engenharia Elétrica e 
Licenciaturas em Matemática e 
em Química. 

Sisu no IFPB

As matrículas dos aprovados para o IFPB através do Sisu 
vão até o dia 9. No Santa Roza vai entrar em cartaz o espe-
táculo infantil “A Galinha Pintadinha”. Sinfônica faz concerto 
em homenagem ao Maestro Eleazar de Carvalho. 

Fotos: Divulgação

O leitor é notícia!
Marcelo Clementino - @marceloclement_

@Williamtejo Gostaria de ver a interiorização dos trabalhos e apresentações da 
Orquestra Sinfônica da Paraiba no Teatro de Campina Grande

Encerrando o primeiro semestre da 
temporada 2012, a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba sob regência do seu maestro 
titular, Alex Klein, apresenta um concerto 
em homenagem ao Maestro Eleazar 
de Carvalho. A cantora lírica Isabel 
Barbosa e também o violoncelista Raiff 
Dantas serão os convidados da noite 
que promete ser muito emocionante. 
O concerto será na quinta-feira (5), às 
20h, na Igreja São Francisco. Entrada 
gratuita. 

Orquestra Sinfônica

Espetáculo infantil dançante, 
lúdico, educativo e interativo com a 
turma de personagens que faz sucesso 
com as crianças do Brasil.O roteiro 
e a trilha sonora original criados 
pela Bromélia Produções recriam as 
paisagens dos clipes que as crianças 
tanto adoram, em versões montadas 
especialmente para o musical infantil. 
No sábado (16) e domingo (17), no 
Theatro Santa Roza, às 17h. Entrada R$ 
30 (inteira) e R$ 15 (estudante).

Galinha Pintadinha
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Ademilson José fala
sobre a homenagem 
póstuma a Zé Rúben

Página 6

Os bichos vegetais
Segundo volume do livro de Alda Miranda e 
Cácio Murilo será lançado em São Paulo

Filme de Renata Rocha 
será exibido hoje 

Carlos Saldanha fala 
sobre a Era do Gelo 4

PAGINA 7 PAGINA 8

AUDIOVISUAL CINEMA

Os animais invadiram a 
cozinha. Tem kiwi que 
virou pavão, shitake 
se transformando 
numa tartaruga-de
-pente e um encan-
tador chuchu toma a 
forma de um jacaré 

ameaçador. Calma, não é uma revolução 
mutante dos bichos (ou das plantas), 
mas sim uma divertida ideia que une o 
trabalho da publicitária Alda de Miranda 
e o olhar criativo do fotógrafo paraiba-
no Cácio Murilo. Tem Planta que Virou 
Bicho! (vol. 2) (Escritinhas, 36 páginas, 
R$ 18) é o segundo livro do projeto que 
deu vida a vegetais, frutas e legumes, 
esculpindo-os em divertidos animais.

Recheado de poesia, a ideia é levar 
às crianças informações importantes 
sobre os alimentos e os animais de uma 
maneira lúdica. Entre rimas e imagens 
criativas, esta história conta sobre um 
lugar imaginário, onde a Natureza sem-
pre brinca de mudar as coisas. Um dia, 
ela deixou todas as plantas brincarem 
de virar bicho. Surgem, então, seres es-
tranhos como a batata-siri, a jaca-coruja, 
a abóbora-pata, manga-gato, melancia
-besouro, as peras-aves e uma curiosa 
mandioquinha-peixe-boi. Depois de uma 
tarde inteira de brincadeiras, tudo volta 
ao normal.

Tem Planta que Virou Bicho! (vol. 2) 
apresenta 13 transformações de vege-
tais em bichos, incentiva hábitos sau-
dáveis de vida e fala das peculiaridades 
da natureza.  Nos rodapés, informações 
nutricionais sobre os alimentos e formas 
divertidas de consumi-los. Embora diri-
gido aos jovens leitores, o livro também 
convida os grandinhos a um passeio pelo 
mundo da imaginação, onde a magia do 
faz de conta é a energia transformadora 
que dá mais vida às coisas.

PARCERIA
Alda de Miranda é publicitária e 

entusiasta de causas ambientais. Gra-
duada em Comunicação Social pela 
PUC-Campinas, com extensão em Ad-
ministração pela FGV-SP, se tornou uma 
especialista em marketing. Foi uma 
das pioneiras no Brasil no desenvolvi-
mento de ações para o lançamento de 
alimentos orgânicos processados. Essa 
familiaridade com o tema se deve às 
suas raízes, pois é neta de fazendeiros, 
tendo contato com a natureza desde 
sempre. Sua paixão por livros começou 
na infância, quando, nas férias, adorava 
passar tardes inteiras na biblioteca da 
casa da avó, em Mato Grosso do Sul. 
Atualmente, Alda mora em Campinas, 
onde dirige uma agência de publicidade 
e eventos.

A arte de fotografar faz parte da vida 
de Cácio Murilo desde a infância, com a 
influência dos seus pais, que também 
eram fotógrafos. Biólogo graduado pela 
Universidade Federal da Paraíba. Em 
1995, foi para os Estados Unidos, onde 
estudou no International Center of Pho-
tography. Em 1997,  montou seu estúdio 
em João Pessoa, Paraíba, e desde então 
atua em diversas áreas da fotografia, 
com especial dedicação aos temas que 
envolvem natureza e criação de figuras 
da vida marinha e silvestre utilizando 
vegetais. Seu trabalho pode ser visto no 
site www.caciomurilo.com.br.

FOTO: Divulgação

SeRviçO

Título: Tem planta que virou bicho! (vol. 2)
Autora: Alda de Miranda
Imagens: Cácio Murilo
Páginas: 36
Preço: R$ 18
Editora: Escritinha, selo infanto-juvenil da Escrituras Editora

O segundo volume de Tem 
Planta que Virou Bicho traz 

novas imagens como o 
chuchu (jacaré), a abóbora 

(pato) e outros animais
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Vivências

Em nossa última crônica, entitulada “Pareci-
da”, faltou uma expressão talvez essencial à com-
preensão do texto. Foi “made in China”. É bom a 
gente ir se acostumando a essa expressão, pois 
iremos encontrá-la em muitos, senão todos, pro-
dutos industrializados e manufaturados. No caso, 
a expressão se refere à imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil. No afã de reduzir 
o texto à bitola do jornal, capei o “made in China”, 
referente à Padroeira do Brasil, agora produzida em 
massa no país de Mao Tsé-tung, ou Mao Zedong.

A China está fabricando tudo, até imagens do 
Cristo Redentor do Corcovado e de Nossa Senho-
ra Aparecida, para vender aos brasileiros. Dizem 
que a União Soviética caiu por conta daquelas três 
ave-marias que se rezava ao fim das missas, “pela 
conversão da Rússia”. O efeito foi forte, e agora é a 
vez da China, fabricando totens da dupla padro-
eira do Brasil. Qualquer dia desses exportam a 
ima-gem do Padre Cícero Romão do Juazeiro.

Os caras-pintadas do Egito conseguiram 
a renúncia do ex-ditador Hosni Mubarak, 
que tiranizou o Egito durante trinta anos, 
no estilo Hitler-Mussolini-Stálin-Sala-
zar-Franco-Getúlio-Peron-Stroessner-Pa-
pa Doc-Castelo-Costa e Silva-Médici-Gei-
sel-Figueiredo etc etc. O povo do Egito 
foi à Praça da Liberdade (Tahrir), fez 
finca-pé, exigiu e conseguiu a renún-
cia do ditador. Mas, quem vai ocupar 
o poder até as eleições? O Exército, o 
mesmo exército que garantiu a permanên-
cia de Mubarak por trinta tempos. É o resulta-
do de povo desarmado. Vai ver que no Egito tem um 
Estatuto do Desarmamento que proíbe a posse e o 
porte de armas pelo povo – não para evitar que o 
povo brigue contra o povo, o corno mate o urso, o 
torcedor do Treze de Campina mate o torcedor do 
Onze do Róger; mas para evitar que o povo reaja 
a golpes e derribe ditaduras. Só pra isso, só por 
isso.

Enquanto vejo as cenas do povo na Praça da Paz 
─ como na China, na Praça da Liberdade (Tian’an-
men,), em junho de 1989 ─, fico pensando como 
estará a Universidade de Al-Azar, do Cairo, a segun-
da mais antiga do mundo, perto da Praça Tahrir. O 
Egito é um dos berços da civilização; foi lá que se 
inventou o papel e o jornal. Foi lá que se implantou 

 Em A União de 27 de junho 
foi publicada reportagem (assina-
da por Marcos Lima) sobre a falta 
de vagas para estacionamento nas 
ruas centrais de João Pessoa e o 
quanto isto tem atrapalhado a vida 
dos motoristas!

A falta de vagas foi apenas 
um dos aspectos da reportagem, 
porquanto também se 
referiu sobre os preços ex-
orbitantes cobrados pelos 
“flanelinhas” (tomadores 
de conta dos veículos), 
especialmente em eventos 
festivos, como os aconteci-
dos nestes tempos de São 
João e São Pedro.

Mas, ressalva a 
reportagem: “No Centro 
da Capital existem pouco 
mais de 40 estaciona-
mentos, na grande maio-
ria clandestinos, alguns 
deles situados nos fun-
dos de lojas comerciais ou casas 
residenciais”. E também destaca: 
“No que diz respeito aos estaciona-
mentos fixos, vários deles podem 
ser encontrados na região cen-
tral de João Pessoa, alguns dos 
quais sem qualquer estrutura 
física”. 

Não queremos aqui opinar 
sobre a questão dos valores co-
brados pelas vagas desses estac-
ionamentos. Interessa-nos, sim, 
focar o aspecto específico da falta 
de vagas para estacionamento 
nessa área central de João Pessoa. 
Tal como a cidade se apresenta, a 
cada dia mais vivemos e vivere-

mos essa falta de 
estacionamento 
porque pouco 
tem sido feito e 
parece não haver 
planejamento al-
gum em relação 
ao futuro.

Decorrente 
dessa falta e/ou 
má localização 
das poucas 
vagas existentes, 
surgem mais 
problemas no 
trânsito. E ex-

emplificamos: nas ruas Barão de 
Abiaí, 13 de Maio, Santo Elias e até 
mesmo no anel externo do Parque 
Solon de Lucena, a cada vez que 
um veículo vai estacionar ou sair 
do estacionamento... ah, como 
atrapalha o trânsito! E isto é acar-
retado pela estreiteza de nossas 

vias, que, se em um dos lados 
reservam vagas para estaciona-
mento, ficam com uma só outra 
faixa para que os veículos fluem. 
E, nestes casos, não fluem... ficam 
por minutos esperando que aque-
le outro entre ou saia do estacion-
amento. Dias atrás, por exemplo, 
quando pela Almirante Barroso 
para a Duque de Caxias, lá estava 
um veículo tentando estacionar 
em uma “vaga” bem imprensada, 
causando a paralisação do trânsito 
por cinco minutos (registrados 
no relógio, e não por imagi-
nação)!

O que fazer?!... - Só vemos 
uma saída para a criação de vagas 
para estacionamento e melhorar a 
fluidez do trânsito nessa área cen-
tral: é a Prefeitura buscar parceria 
público-privada para a construção 
de edifícios garagens, espalhan-
do-os pelo Centro da cidade. 
Para ter-se ideia do quanto esses 
edifícios garagens desafogariam 
as vias e facilitariam o fluxo dos 
veículos, uma só unidade como a 
do Manaíra Shopping comporta 
mais de 250 veículos, quase o do-
bro dos que ficam estacionados na 
Santo Elias, Visconde de Abiaí  
e 13 de Maio!

jornalista - ademilson1956@gmail.com

A última canja
Na próxima sexta-feira, dia 6 de julho, 

um grupo de músicos de todos estilos, cores 
e instrumentos, especialmente bateristas, vai 
se reunir a partir das 18h no Sebo Cultural, 
na Avenida Tabajaras, para uma homenagem 
póstuma ao dublê de baterista e dentista, Zé 
Ruben, que faleceu no começo deste mês.

No Sebo, claro, por causa da cultura e 
porque era o local que ultimamente ele vinha 
participando das históricas peladas musicais 
com Artur Andrade, Maropo, Fábio Torres e 
companhia ilimitada e, sobretudo bateristas, 
porque alguns solos de bateria – nada contra 
a Religião –, sempre foi um tipo de “oração” 
que o conhecido Jangada sempre gostou de 
ouvir e fazer.

Bem que poderia ser, mas este texto não 
se propõe homenagem póstuma nenhuma. 
A crônica que escrevi com essa intenção faz 
tempo, foi com ele ainda em vida e, certo dia, 
quando fui em sua casa ajudá-lo a carregar 
a bateria para mais uma de nossas peladas, 
vi minha crônica dependurada na parede do 
quarto dele e numa moldura que me surpre-
endeu.

É que, em princípio, pensei que Zé Ruben 
não fosse gostar da crônica e exatamente por 
causa da sobrecarregada de linguagem que 
lancei título, “Resseco por bateria”. Mas o que 
se deu na verdade foi justamente o contrário. 
Ao invés de questionar, ele mandou fazer a 
moldura e expôs a coisa em posição estraté-
gica numa das paredes do seu quarto.

Naquele dia, lembro como se fosse hoje, 
fiquei conhecendo bem mais o nosso Zé Ru-
ben. Entendi porque não somente fazia ques-
tão de estarmos sempre numa pelada musi-
cal todos os finais de semana, como também 
porque não deixava de pedir canja por onde 
andava e encontrava bateristas tocando.

Confesso, inclusive, que uma das coisas 
que não gostava nas peladas musicais da gen-
te era isso. De tanto gostar de tocar bateria, 
Zé Ruben pouco me oferecia o instrumento e 
normalmente a gente terminava sem que eu 
passasse tempo nenhum na sua Peal macia, 
reluzente e que sua mãe agora deixou de 
lembrança com o violinista Antur Andrade, 
carne e unha e a outra metade masculino-
musical de Zé Ruben.

Zé era assim: De tanto gostar de tocar, 
tinha mais ciúme da bateria do que das 
namoradas. Pedia canja a todo mundo, mas 
não gostava de dar canja a ninguém. Não por 
maldade, claro. Mas por um tesão até meio 
desvairado que tinha pelo instrumento. Pra 
tocar, ele era capaz de tudo: inventava even-
tos, supervaloriza aniversários, uma agonia 
danada, nesse caso, um cara mais inquieto do 
que suas próprias baquetas.

A coisa era de uma forma que, na nos-
sa relação de amizade, havia uma avaliação 
“não-médica” de que, muito mais do que as 
quimioterapias,  a bateria teria sido o prin-
cipal remédio da leucemia que Zé venceu 
anos atrás. De que ele não teria morrido logo 
ali porque não queria e nem podia parar de 
tocar.

Mas, sem anunciar a próxima música, no 
começo deste mês, Zé Ruben parou. E não 
foi coisa da música, não. Foi coisa da vida 
mesmo. Uma pena. Um jazz desafinado e uma 
saudade danada.

É por isso que, aqui, estamos convidando 
os amigos e músicos (sobretudo bateristas 
amigos dele) para uma última canja.

Ademilson
José

Artigo Sitônio Pinto
Jornalista

sitoniopinto@gmail.com

Azar do mundo

Áreas para estacionamento 

Artigo Mário Tourinho
Administrador de empresas

diretorexecutivoaetc@yahoo.com.br

O leitor é notícia!
Marcelo D2 - @Marcelodedois

como tem ódio nas redes sociais... vc olha os TT e é só coisa ruim ... as pessoas 
pagam de boazinhas mas no fundo amam odiar mesmo 

“No Centro 
da Capital 
existem pouco 
mais de 40 
estacionamentos, 
na grande 
maioria 
clandestinos” 

e se incendiou, várias vezes, a biblioteca de Alex-
andria, maior da antiguidade (III a.C). Não muito 
distante, abria suas portas a Universidade de Bagdá, 
a primeira do planeta, a única mais antiga que Al-
Azar. Por que Al-Azar não assume o governo na fase 
de transição? E a Universidade de Bagdá também? E 
a de Bolonha, terceira mais velha da Terra? Por que 
as Universidades não governam os mundos, pelo 
menos nas suas fases de crise e de transição? Por 
que Tiriricas? Por que sempre os exércitos?
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Documentário sobre Franz Krajcberg 
será exibido hoje em João Pessoa

Em cartaz

Audiovisual
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Para Roma 
com Amor

Ellen Page e Jesse Eisenberg numa cena de  Para Roma com Amor

Roteiro

Mídias Drops
em destaque & notas

E AÍ, COMEU? (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
102 min. Classificação: 14 anos. Direção: Felipe 
Joffily, com  Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e Tainá 
Müller. Recém separado, Fernando passa boa parte 
do seu tempo tentando compreender os motivos do 
fracasso de seu casamento com Vitória. Já Honório é 
um jornalista machão casado com Leila. E Fonsinho é 
um escritor solteiro, metido à intelectual. Juntos, eles 
buscam entender o papel do homem neste mundo 
atual, povoado por mulheres de ideias modernas. 
CinEspaço 1/3D: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 3: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50. Manaíra 8: 12h30, 
14h45,17h10, 19h20 e 21h45. 

A ERA DO GELO 4 (Ice Age – Continental Drift, EUA, 
2012). Duração: 100 min. Classificação: Livre. Gênero: 
Animação. Dublado. Direção: Steve Martino e Mike 
Thrumeier. O novo longa-metragem da turminha 
gelada trata do efeito estufa e o degelo, como pano 
de fundo, para ilustrar uma série de acontecimentos. 
CinEspaço 2: 13h50, 15h50 e 17h50. CinEspaço 3: 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 5: 14h40, 16h40, 
18h40 e 20h40. Tambiá 6/3D: 14h20, 16h20, 18h20 
e 20h20. Manaíra 3: 13h, 15h20, 17h40 e 20h. 
Manaíra 5/3D: 13h40, 16h, 18h20 e 20h40. Manaíra 
6: 12h, 14h45, 19h e 21h15.

SOMBRAS DA NOITE (Dark Shadows, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia e fantasia. Duração: 113 min. Clas-
sificação: 14 anos.  Legendado. Direção: Tim Burton, 
com Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e Helena Bonhan 
Carter. Joshua e Naomi Collins deixam a cidade inglesa 
de Liverpool com o filho, Barnabás, em 1752, para os 
Estados Unidos. O objetivo é escapar de uma maldição 
que atingiu a família. CinEspaço 2: 19h40 e 21h40. 
Tambiá 2: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40. Manaíra 
4: 14h30, 17h, 19h30 e 22h.
PARA ROMA COM AMOR (To Rome with Love, EUA, 
Espanha, Itália, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
107 min. Classificação: 12 anos. Legendado. Direção: 
Woody Allen, com Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto 

A documentarista minei-
ra Renata Rocha está em João 
Pessoa para a exibição do do-
cumentário sobre o artista 
plástico e ativista ambiental 
Frans Krajcberg. O documen-
tário, intitulado O Grito de 
Krajcberg, pode ser visto hoje, 
às 9h, no auditório da Estação 
Cabo Branco.

A exibição do documen-
tário faz parte da programa-
ção do seminário O Grito e 
das comemorações de inau-
guração do novo prédio da 
Estação Cabo Branco. “O Gri-
to de Krajcberg tem a propos-
ta de ser o eco dos gritos do 
artista e ativista Frans Kraj-
cberg em prol da natureza e 
do meio ambiente”, comen-
tou Renata Rocha, que faz 
um relato da vida e obra do 
artista.

Narrada pela cantora 
Maria Bethânia, a obra traz 
experiências de vida e de-
poimentos que ilustram a 
trajetória de Krajcberg. Com 
duração de 70 minutos, a 
produção mergulha na his-
tória e nas visões do artista 
através de fotografias, de-
poimentos, testemunhos e 
registros de sua obra. En-
tre os nomes que testemu-
nham sobre o artista estão 
o governador do Estado da 
Bahia, Jaques Wagner, a pri-
meira-dama do Estado, Fá-
tima Mendonça, os artistas 
Emanoel Araújo, Christiane 
Torloni, Victor Fasano, Jus-
tino Marinho, Anna Letycia, 
Carlos Vergara, entre outros.  
O documentário representa 
bastante para Renata Rocha. 
“O Grito de Krajcberg é tam-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Voto vendido. 
Povo vencido

Filme dividido em quatro 
segmentos. Em um deles, um casal 
americano vai a Roma para conhecer 
a família do noivo de sua filha. O outro 
envolve um homem comum que é con-
fundido com uma estrela de cinema. 
Um terceiro episódio retrata um ar-
quiteto da Califórnia que visita a Itália 
com um grupo de amigos. Por último, 
dois jovens recém-casados que se 
perdem em confusas ruas de Roma. 

Benini e Penélope Cruz. O longa-metragem é dividido 
em quatro segmentos, todos abordando situações 
diferentes. CinEspaço 4: 15h, 17h20, 19h40 e 22h. 
Manaíra 2: 13h15, 15h40, 18h e 20h30.

PARA SEMPRE (The Vow, EUA, Brasil, França, Austrália 
e Reino Unido, 2012). Gênero: Drama e romance. 
Duração: 104 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Michael Sucsy, com Brittney Irvin, Jessica Lange e Sam 
Neill. Depois de um acidente de carro, e de ficar em 
coma por um tempo, Paige acorda com grande perda 
de memória. Manaíra 1: 13h50, 16h15, 18h30 e 21h.

DIÁRIO DE UM JORNALISTA BÊBADO (The Rum Diary, EUA, 
2011). Gênero: Comédia, drama e romance. Duração: 
120 min. Classificação: 16 anos. Direção: Bruce Ro-
binson, com Johnny Depp, Aaron Eckhart e Amber 
Heard. Adaptação da obra The Rum Diary, do escritor e 
jornalista Hunter S. Thompson, o filme narra a história 
do jornalista freelancer Paul Kemp (Johnny Depp), 
que, na década de 1950, deixa os Estados Unidos 
para trabalhar no San Juan Star, jornal decadente em 

Porto Rico. Na ilha, ele depara-se com a cultura local; 
numa alucinante e deliciosa relação entre trabalho e 
diversão, em que euforia, boemia e consciência se 
misturam sem moderação. Manaíra 1: 21h.

MADAGASCAR 3 – OS PROCURADOS (Madagascar 3: 
Europe’s Most Wanted, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 93 min. Classificação: Livre. Dublado. Direção: 
Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon, com Ben 
Stiller, Chris Rock e David Schwimmer. Os amigos Alex, 
Marty, Melman, Gloria, rei Julien e os pinguins deixam 
o continente africano rumo à Europa. Eles chegam a 
Mônaco, onde passam a ser perseguidos por uma 
obcecada agente de controle animal. Em plena fuga, 
o grupo encontra abrigo em um circo em crise, que 
poderá levá-los a uma turnê de volta para casa, os 
Estados Unidos. Tambiá 4: 14h30, 16h30, 18h30 e 
20h30. Manaíra 7/3D: 14h e 16h30.

PROMETHEUS (Prometheus, EUA, 2012). Gênero: 
Ação, drama, terror e ficção científica. Duração: 124 
min. Classificação: 16 anos. Legendado e dublado. 

Direção: Ridley Scott, com Michael Fassbender, Charlize 
Theron, Guy Pearce e Sean Harris. O visionário cineasta 
Ridley Scott retorna ao gênero que ele ajudou a definir, 
criando um épico de ficção científica original em um 
dos lugares mais perigosos do universo. No filme, 
uma equipe de cientistas e exploradores empreende 
jornada que testará os limites físicos e mentais, colo-
cando-os em um mundo distante, onde descobrirão 
as respostas para os dilemas mais profundos do ser 
humano e para o grande mistério da vida. Manaíra 
7/3D: 18h45 e 21h30.

BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR (Snow White and the 
Huntsman, EUA, 2012). Gênero: Ação. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Dublado. Direção: Rupert 
Sanders, com Kristen Stewart, Charlize Theron e 
Chris Hemsworth. A beleza de Branca é o seu maior 
problema, transformando-se em ameaça para sua 
madrasta, Ravenna. Porém, a tirana não sabe que a 
jovem vem treinando a arte da guerra com um caçador, 
que foi enviado para matá-la. Tambiá 1: 14h, 16h20, 
18h40 e 21h.

bém o meu grito, um grito 
de independência, de liber-
dade. É o meu grito mais 
alto”, lembrou a documenta-
rista, ao se referir ao que ela 
chama de ousadia de estrear 
no cinema baiano com uma 
produção independente. 

“Krajcberg não surgiu em 
minha vida por acaso, eu nas-
ci outra vez”, acrescentou a 
documentarista, que também 
atuou no filme ao lado de ou-
tros profissionais reconheci-
dos do mercado baiano, entre 
eles, o cineasta José Francisco 
Serafim, que é seu coautor no 
roteiro e na montagem, a edi-
tora Gilvânia Araújo, o diretor 
de arte Gerson Lemos, os di-
retores de fotografia, Kleyton 
Cintra e João Jasmim, dentre 
outros.

Frans Krajcberg
O polonês naturalizado 

brasileiro é artista plástico, 
reconhecido mundialmente 
pela força de sua obra. Acu-
mula vários títulos, honrarias 
e prêmios por sua postura éti-
ca e humanística diante dos 
problemas socioambientais. 
Kracjberg correu o mundo 
debatendo os problemas que 
ameaçam a saúde do planeta, 
além de realizar centenas de 
exposições. 

A sua trajetória mostra 
a riqueza de um ativista que 
construiu uma história de 
vida única, desde as suas ex-
periências ao servir ao exér-
cito soviético durante a Se-
gunda Guerra Mundial, época 
em que perdeu toda a família 
nos campos de concentração 
nazista, chegando ao Brasil 
em 1948, passando por difi-
culdades e tendo que dormir 
em praças públicas no Rio de 
Janeiro.

Renata Rocha
É produtora, pesquisa-

dora, escritora e jornalista. 
Autora da biografia A Plu-
ralidade de Sérgio Mattos, 
uma obra mais direcionada 
para a academia que aborda 
a importância de se resgatar 
a memória da comunicação 
brasileira, destacando o per-
fil profissional do jornalista 
e também escritor Sérgio 
Mattos. Além da produção e 
direção do documentário in-
titulado O Grito Krajcberg, a 
escritora organiza o livro do 
filme, uma versão impressa 
que conta com depoimentos 
de Walter Salles, Maria Bethâ-
nia, Caetano Veloso e outros.

Engajada com a proble-
mática ambiental, Renata Ro-
cha faz parte da organização 
do seminário Brasil Salva a 
Amazônia, um projeto idea-
lizado por Franz Krajcberg, 
em Nova Viçosa, no extremo 
Sul da Bahia. Atualmente está 
dirigindo o longa-metragem 
Emanoel Sem Fronteiras, uma 
biografia do artista plástico 
baiano Emanoel Araújo. Este 
novo projeto também vai ge-
rar um livro com a crítica ge-
nética do processo criativo do 
artista. 

 “Pedrinho tem dez anos e ain-
da não sabe ler, nem escrever. Ele vive 
no país do futebol e dos dezesseis 
milhões de analfabetos. O país das fi-
las nos hospitais, da falta de emprego. 
O país das pessoas que ainda fazem 
de conta que não veem todo o mal da 
corrupção. Pedrinho não vota, mas tá 
pagando caro pelo erro dos outros. 
Quando você vende seu voto, todo 
mundo paga a conta. Voto vendido. 
Povo vencido”.

Com esse texto tendo ao fundo 
cenas do personagem Pedrinho jogando 
numa pelada de futebol, por sinal muito 
bem, dominando a pelota todo o tempo, 
com direito a gol e sofrendo uma falta 
marcada pelo juiz (“país do futebol”), 
o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) está veiculando na mídia tele-
visiva uma peça publicitária concitando 
os eleitores paraibanos a não vender o 
voto e, consequentemente, combater os 
políticos corruptos.

Em eleições anteriores, a 
Justiça Eleitoral, em parceria com 
outras instituições, como a Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), Ministério Público Federal 
(MPF), Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) , Controladoria Geral da União 
(CGU), Fórum de Combate à Corrupção 
(Focco), Polícia Federal (PF) e, agora, 
também a Escola Judiciária Eleitoral, já 
encetou igual campanha, procurando 
incutir na mentalidade do eleitorado 
a consciência de que ele também é 
responsável pelos destinos do seu 
município, do seu estado, do seu país.

O professor da Universidade de 
Brasília (UnB), Ricardo Caldas, então 
presidente da AMB em 2010, estimava 
que, no Brasil, de 15% a 20% dos vo-
tos sejam vendidos. E afirmava: “É pre-
ciso mudar a cultura”, ressaltando que 
a venda de voto não atinge somente as 
classes mais baixas: 

- A gente, às vezes, comete in-
justiça com a população mais carente 
– lamentava o presidente da AMB, 
continuando: - Vender o voto é trocar 
por qualquer beneficio. Infelizmente, 
a gente identifica em classe com grau 
de instrução mais elevada, em uma 
parcela que tem condição de viver com 
tranquilidade, pessoas que também 
elegem ou escolhem seus candidatos 
através de amizade ou da promessa de 
um emprego ou uma vantagem.

Assegurar que a utilização da 
mídia com essas propagandas tem sur-
tido efeito ou não, é difícil, até porque os 
escândalos de corrupção na área políti-
ca têm grassado com impressionante 
fecundidade. Se isso é um parâmetro 
para se mensurar o nível/volume de 
venda de votos, significa que o eleito-
rado não tá nem aí para as advertências 
e apelos da Justiça Eleitoral e continua 
a votar em determinado candidato em 
troca do recebimento de cesta básica, 
roupas, sapatos, dentadura, material 
de construção, camisas para time de 
futebol, móveis, casas, cadeira de rodas, 
ferramentas, pagamento de fiança, co-
bertores, colchões, fogões, redes, lotes, 
caixões de defunto, pagamento de alu-
guel, de contas de água, luz e telefone, 
passagens, financiamento para quer-
messes e, pasmem!, até drogas.

Aí o problema não é ineficiên-
cia da mídia, tampouco negligência 
da Justiça Eleitoral, mas falta de 
consciência cidadã da população elei-
tora, É a formação cultural do nosso 
povo que precisa mudar para um es-
tágio mais avançado de cidadania e de 
responsabilidade social. E se o político 
corrupto merece punição, o eleitor que 
vende seu voto, por ser partícipe 
do crime, da mesma forma deveria 
responder pelo seu vergonhoso ato.

Coletiva Artistas 
Brasileiros na 
Galeria Gamela

A exposição Artistas Bra-
sileiros continua aberta 

até 14 de julho, na Gamela, 
localizada em João Pessoa. Da 
coletiva constam mais de 20 
obras – entre pinturas, desen-
hos e objetos em cerâmica - de 
nomes como Alexandre Filho, 
Flávio Tavares e Samico. Lo-
calizada na Av. Nossa Senhora 
dos Navegantes, 756/101, 
esquina com a Av. Olinda, 193, 
no bairro de Tambaú, a galeria 
permanece à visitação do pú-
blico de segunda a sábado, das 
9h às 19h. Se for aos domin-
gos e feriados, é necessário 
prévio agendamento. Contatos 
pelos seguintes números: (83) 
3226-1436 / 9962-7969 / 
8815-5944.

Alarico Correia Neto
jornalista
alaconeto@hotmail.com

Foto: Divulgação

AEditora Leya publicou 
em sua página oficial no 

Facebook um comunicado 
anunciando o recall de 150 mil 
exemplares do livro Crônicas 
de Gelo e Gogo – A Dança dos 
Dragões, quinto volume da 
saga que inspirou o seriado 
da emissora HBO “Game of 
Thrones”. Uma falha na im-
pressão fez com que a edição 
chegasse às livrarias brasilei-
ras no dia 27 de junho sem o 
capitulo 26, ‘O soprado pelo 
vento’. A distribuição do livro 
foi interrompida e a editora 
começou na última quinta-fei-
ra o recolhimento da obra 
nas livrarias de todo o país. 
O comunicado ainda garante 
aos leitores que já adquiriram 
a obra, a troca pelo exemplar 
correto. A editora também 
disponibilizou o capítulo 26 
gratuitamente, através do site 
http://issuu.com/leyabrasil/
docs/sopradopelovento.

Editora Leya 
recolhe 150 mil 
livros

O Festival Back2Black, even-
to de cultura negra que há 

anos lota a Estação Leopol-
dina, no Rio de Janeiro, gan-
hou uma versão estrangeira. 
Londres recebe até amanhã 
o evento, com shows como o 
da americana Macy Gray, além 
dos brasileiros Criolo, Jorge 
Ben Jor e Emicida, Arnaldo 
Antunes, Edgard Scandurra, 
Luiz Melodia, Marcelo D2, 
Mart’nália, Flávio Renegado, 
Tono e Baia, além de Gilberto 
Gil, o embaixador oficial do 
evento. 

Músicos  do 
Brasil invadem 
Londres

O leitor é notícia!
Ítalo Martins - @ItaloMartins

A Era do Gelo 4 vai ser tão engraçado... apesar d’eu não gostar da franquia, vou 
assistir

O Coletivo de Teatro Alfenim es-
treará na próxima sexta-fei-

ra, dia 7, às 21h, temporada de 
apresentações do espetáculo 
O Deus da Fortuna no Teatro de 
Arena Eugênio Kusnet, em São 
Paulo. O diretor da montagem, 
Márcio Marciano, informou que 
o grupo permanecerá em cartaz 
no local até o final deste mês 
de julho. A peça é uma parábola 
sobre o capital em seu estágio 
global de volatilização.  

Coletivo Alfenim 
abre temporada 
em São Paulo

A diretora Renata Rocha com o artista plástico Franz Krajcberg

SErviço

Documentário: O Grito 
de Krajcberg
Quando: Hoje (30/6)
Hora: 9h
Local: Auditório da Esta-
ção Cabo Branco
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Cinema

Novo fôlego

A Era do Gelo 4
chega aos cinemas 
dez anos após a 
estreia da primeira 
aventura de Manny, 
Sid e Diego

O leitor é notícia!
Felipe Farto - @FelipeFaarto

Mais um A Era do Gelo? Quando lançou o primeiro eu era criança assisti em video 
cassete e o twitter nem existia ainda

Luiz Carlos Merten
Agência Estado

Numa conversa por telefone, do escri-
tório de sua empresa Blue Sky em 
Nova York, Carlos Saldanha explica, 
por que não dirigiu o quarto filme 
da franquia A Era do Gelo. “Já havia 
dirigido os três primeiros e come-
çava a me repetir. A série precisava 
de sangue novo.” Foi assim que sur-

giu A Era do Gelo 4, assinado por Steve Martino e Mike 
Thurmeier. Saldanha revela que ficou como estepe, um 
supervisor artístico para aconselhar os realizadores 
em casos de dúvidas ou dificuldades, mas admite que 
trabalhou bem menos do que os seguidores das aven-
turas de Manny, Sid e Diogo poderiam pensar. Martino 
e Thurmeier deram conta do recado. Ele adorou o resul-
tado como espectador,  e não apenas como produtor/
supervisor  “É o filme que queria ver.”

Sua felicidade se estende ao sucesso da Blue Sky. A 
empresa, especializada em tecnologia de CGI (imagens 
geradas por computador), ingressou num esquema in-
dustrial e está conseguindo lançar um filme por ano, sem 
prejuízo da qualidade nem da criatividade. Cresceu tanto 
nos últimos anos – A Era do Gelo, o primeiro, estreou em 
2002 – que hoje tem cerca de 500 funcionários, entre 
criação e marketing - um número considerável, mas 
que não impede que as pessoas ainda se conheçam. O 
estúdio, propriamente dito, fica em Nova York, ou melhor, 
em Connecticut, na Grande NY. A parte executiva fica em 
Los Angeles, abrigada no prédio da divisão de animação 
da Fox. Saldanha tem vivido na ponte aérea NY/LA. Não 
tem vindo ao Brasil tanto quanto gostaria. A última vez 
foi no fim do ano, para o Natal em família. Espera voltar 
em julho.

O que uma franquia como A Era do Gelo ainda 
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pode oferecer de novo? Há o filme, claro, mas há 
outro elemento que Saldanha não podia prever, na 
hora da entrevista. Como ele disse, a busca da emoção 
é essencial na série toda e este filme é centrado na 
relação de Manny com a filha, de quem é separado, 
logo no começo  E tudo ocorre por culpa de Scrat, 
que, de cara, está correndo atrás de sua avelã. Desde 
o primeiro filme, ele virou, por assim dizer, o fósforo 
que deflagra a chama de A Era do Gelo, mesmo que a 
ação, depois, seja levada pelo trio Manny/Sid/Diogo. 
Scrat provoca a divisão dos continentes?

É hilário, e mais importante – quando aquela 
brecha no gelo separa pai e filha, a mãe conhece 
suficientemente o marido para saber que Manny 
é um mamute cabeça-dura, que não sossegará en-
quanto não reunir a família. É o mais americano 
dos temas - o retorno ao lar, aqui incrementado 
pela incorporação dos piratas. “É um tema muito 
forte na cultura norte-americana, que o sucesso da 
franquia Piratas do Caribe renovou”, avalia 
Saldanha. Emoção, portanto. E 
ação, e humor, e até uma pi-
tada de sentimentalismo. A 
filha adolescente em choque 
com a autoridade paterna é 
um tema universal. Mas você 

pode aumentar o teor da emoção, se optar por 
ver o novo A Era do Gelo em 4D.

É como passeio de duna no Nordeste. Os 
bugueiros perguntam: com ou sem emoção? 
O Cinépolis, no Shopping JK Iguatemi, é equi-
pado com poltronas especiais. Elas se mexem 
conforme o ritmo da ação na tela, e a de A Era 
do Gelo 4 é vertiginosa. Afinal, o filme trata 
da divisão dos continentes, que os diretores 
transformam em metáfora da fratura familiar. 
A poltrona joga o espectador para cá e para lá, 
dá solavancos e, na hora da tempestade, res-
pinga água no público. Apertem os cintos que 
a noite vai ser turbulenta – é uma frase famosa, 
reconhecida por cinéfilos como pertencente ao 
clássico A Malvada (All About Eve), de Joseph 
L. Mankiewicz, com Bette Davis. Apertem os 
cintos – é o conselho para quem for ver A Era 
do Gelo 4 no Cinépolis, mas o programa, lá, tal-
vez não seja muito adequado para criancinhas.
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Anualmente 40 mil 
crianças e adolescentes 
desaparecem no Brasil
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40% das vítimas da fumaça do cigarro são crianças
}Quase 2 bilhões de pessoas 
são fumantes passivo no 
mundo, aponta a OMS

FOTO: Divulgação

A fumaça exalada por 
cigarros ou qualquer pro-
duto que seja derivado do 
tabaco é denominada po-
luição tabagística ambien-
tal (PTA). Por ser extrema-
mente tóxica, a inalação 
dessa fumaça por pessoas 
não-fumantes é chamada de 
tabagismo passivo ou fumo 
passivo.

A adoção de ambien-
tes livres do fumo é o único 
modo de proteger a popula-
ção das doenças causadas 
pela PTA, já que ficou com-
provado que não existem 
níveis seguros de absorção 
da fumaça de cigarros. 

De acordo com dados 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), aproximada-
mente dois bilhões de pes-
soas são vítimas do fumo 
passivo no mundo, sendo 
que destas, 700 milhões são 
crianças, que sofrem com 
maior incidência de bron-
quites, pneumonia e infec-
ções de ouvido, entre outras 
doenças. No Brasil, as crian-
ças são 40% das vítimas do 
fumo passivo.

Os problemas de saú-
de a que o fumante passivo 
está exposto são inúmeros: 
câncer de pulmão ou da 
face, doença cardiovascular, 
infarto, AVC (acidente vas-
cular cerebral) e enfisema 
pulmonar, dentre outras. 
“Um fumante passivo pode 
chegar a consumir o equiva-
lente a 10 cigarros por dia, 
dependendo da exposição a 
que sofre”, afirma Ricardo 
Meirelles, pneumologista e 
técnico da Divisão de Con-
trole de Tabagismo do Inca 
(Instituto Nacional do Cân-
cer). Ele alerta também que 
quem convive com pessoas 
que fumam em ambientes 
fechados têm o dobro de 
chances de contrair doen-
ças, comparadas aos não-
fumantes que respiram ar 
puro diariamente.

Segundo a OMS, o fumo 
passivo é a terceira maior 
causa de morte evitável no 
mundo e a fumaça do cigar-
ro, o principal agente polui-
dor de ambientes fechados.

Para aqueles que não 
fumam, parar de fumar 
pode parecer algo simples. 
Basta querer. Muitas vezes 
essa decisão é adiada para 
evitar o “desconforto” de 
ficar sem o cigarro. Outras, 
por acreditar que é possível 
parar a qualquer momen-
to.  O mais importante é es-
colher uma data para ser o 
seu primeiro dia sem cigar-
ro. Esse dia não precisa ser 

um dia de sofrimento. Faça 
dele uma ocasião especial 
e procure programar algo 
que goste de fazer para 
se distrair e relaxar. Você 
pode escolher duas formas 
para deixar de fumar: Para-
da imediata ou gradual.

A Parada imediata 
deve ser sempre a primei-
ra opção. Você deixa de 
fumar de uma só vez, ces-
sando totalmente de uma 

hora para outra.
Você pode usar a para-

da gradual de duas manei-
ras. Reduzindo o número 
de cigarros - Para isso, é 
só contar o número de ci-
garros fumados por dia e 
passar a fumar um número 
menor a cada dia.

A outra maneira é 
adiando a hora em que 
fuma o primeiro cigarro do 
dia - Você vai adiando o pri-

meiro cigarro por um núme-
ro de horas predeterminado 
a cada dia até chegar o dia 
em que você não fumará 
nenhum cigarro. Se você es-
colher a parada gradual não 
deve gastar mais de duas se-
manas no processo.

Muitos fumantes acre-
ditam que só poderão pa-
rar de fumar se reformu-
larem totalmente sua vida 
e ficam imaginando que 

vai ser tão difícil que que é 
melhor nem tentar.

Você não precisa se 
tornar um atleta, passar a 
ser vegetariano radical ou 
ter uma vida sem amigo ou 
divertimento. Mas por que 
não aproveitar a oportu-
nidade para rever sua ro-
tina e fazer mais algumas 
mudanças para melhor? 
Buscar atividades diferen-
tes pode ajudar quando 

se está parando de fumar. 
Para quebrar as associa-
ções que existem entre fu-
mar e sua rotina, é necessá-
rio planejar atividades para 
colocar “no lugar do cigar-
ro”. Você deve manter seus 
prazeres e lazeres sem o 
cigarro. Nesse período ini-
cial, contudo, é melhor evi-
tar certas situações até que 
você se sinta fortalecido 
para lidar com elas.

O que se deve fazer para largar o cigarro
PARANDO DE FUMAR

Basta manter um ci-
garro aceso para poluir o 
ambiente. A fumaça do 
cigarro contém mais de 
4.700 substâncias tóxicas, 
incluindo arsênico, amô-
nia, monóxido de carbo-
no (o mesmo que sai do 
escapamento dos veícu-
los), substâncias cancerí-
genas, além de corantes 
e agrotóxicos em altas 
concentrações. Imagine 
a quantidade de toxida-
de que várias pessoas fu-
mando deixam no nosso 
planeta.

Além dos danos à 
saúde (como diferentes 
tipos de câncer, doenças 

cardiovasculares, doen-
ças respiratórias, impo-
tência sexual no homem, 
infertilidade na mulher, 
osteoporose e catarata 
entre mais de 50 doenças 
diretamente relacionadas 
ao tabagismo), ao longo 
da cadeia de produção 
do tabaco há fatores que 
afetam o meio ambiente 
e toda a sociedade: uso 
de agrotóxicos, adoeci-
mento dos fumicultores, 
inclusive crianças e ado-
lescentes, desmatamen-
to, incêndios, resíduos ur-
banos e marinhos.

Os agricultores são 
vítimas de doenças cau-

sadas pelos pesticidas e 
pelo manuseio da folha 
de tabaco (doença do 
tabaco verde, com sinto-
mas que incluem náusea, 
vômito, fraqueza, dor de 
cabeça, tonteira, dores 
abdominais, dificuldade 
para respirar e alteração 
na pressão sanguínea). 
Dentre as crianças e ado-
lescentes de 5 a 15 anos 
envolvidas em atividades 
agrícolas na região Sul do 
Brasil, 14% trabalham no 
cultivo do tabaco, ficando 
expostas a grandes quan-
tidades de agrotóxicos.

Nos países em desen-
volvimento, o desmata-

mento devido ao plantio 
e secagem das folhas do 
tabaco corresponde a 5% 
do total. Para cada 300 
cigarros produzidos, uma 
árvore é sacrificada. O 
fumante de um maço de 
cigarros por dia consome 
duas árvores em um mês. 
Ainda que as zonas des-
matadas sejam reflores-
tadas, não são refeitas as 
condições naturais quan-
to à flora e à fauna da 
mata virgem. O desma-
tamento está associado 
ainda a surtos de doenças 
infecciosas, e à erosão e 
destruição do solo.

Pelo menos 25% dos 

incêndios rurais e urbanos 
são causados por pontas 
de cigarros. Os filtros, por 
sua vez, estão carregados 
de materiais tóxicos que 
podem demorar mais de 
cinco anos para se decom-
por. Há contaminação do 
solo e bloqueio dos siste-
mas das águas e esgoto.

As pontas de cigarros 
são levadas pela chuva 
para rios, lagos, oceanos, 
matando peixes, tartaru-
gas e aves marinhas que 
podem ingeri-las.

Respeite a sua saú-
de e a saúde do planeta. 
Ambiente saudável é am-
biente livre do cigarro.

Tabaco prejudica a saúde e o planeta

Os problemas de saúde a que o fumante passivo está exposto são inúmeros, como câncer de pulmão ou da face, doenças cardiovasculares e infarto, entre outros



Conforme dados divulga-
dos pela Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) das 
Crianças e Adolescentes De-
saparecidos, da Câmara dos 
Deputados, criada no ano de 
2007, 40 mil casos de desapa-
recimentos de crianças e ado-
lescentes ocorrem, em média, 
por ano, no Brasil. São Paulo 
lidera as estatísticas, com cer-
ca de nove mil, atualmente.

No Brasil, a cada ano cerca 
de 25 mil ocorrência de crian-
ças desaparecidas são regis-
tradas nas delegacias, aponta 
o presidente da Fundação 
Criança, Ariel de Castro Al-
ves, que é também vice-pre-
sidente da Comissão Especial 
da Criança e do Adolescente 
do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB). A grande maioria dos 
casos são resolvidos, porém, 
cerca de 15%  continuam sem 
solução.

De acordo com o levan-
tamento, a maioria dos de-
saparecidos são meninas. 
Logo após, vêm os meninos 
e a maioria dos problemas 
envolve adolescentes com 
idade entre 11 e 17 anos. Os 
fatores mais comuns do desa-
parecimento são fuga da co-
munidade e o envolvimento 
com a criminalidade. E, ainda, 
fugitivos de instituições de 
reeducação penal. As estatís-
ticas revelam, também, que 
mais da metade dos desapa-
recimentos é em decorrência 
de conflitos ocorridos no lar, 
outras vezes em razão de vio-
lência doméstica.

Foi constatado que são 
poucos os casos de crianças e 
adolescentes desaparecidos 
que têm registros de imedia-
to em delegacias. Ou seja, as 
famílias ainda aguardam 24 
horas para registrar a ocor-
rência, mesmo após a Lei 
11.259/2005, que determina 
o início imediato das investi-
gações.

Na verdade, tem que ocor-
rer uma integração dos órgãos 
governamentais, no momen-
to, para que haja uma efetiva 

País tem média de 40 mil casos por ano
DesapareciDos

}com idade entre 11 e 17, as 
meninas lideram estatísticas 
de jovens desaparecidos

saúde
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O leitor é notícia!
Laura Carneiro - @_lauracarneiro

Disque 100. sua informação pode trazer de volta uma criança desaparecida. 
http://www.blogdalauracarneiro.com.br/blogdalauracarneiro/?p=65 via

Direito é tema de 
campanha no DF

Racismo provoca 
morte de africanos

Rio faz luta contra  
homofobia na saúde

Africano que estudava em 
Fortaleza é espancado e morto. Es-
tudante africano é morto em Cuiabá. 
Universitária é morta e angolanos são 
feridos no Brás. Pelo menos dez man-
chetes como essas foram estampa-
das em jornais de diferentes capitais 
brasileiras nos últimos doze meses, 
segundo denunciaram organizações 
de direitos humanos em audiência pú-
blica na Câmara Municipal de São Pau-
lo. Esses atos têm um pano de fundo 
comum: xenofobia e racismo contra 
imigrantes africanos no país.

Durante a audiência, os ativis-
tas entregaram para Ribamar Dantas, 
representante dos trabalhadores 
no Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg), um documento que pede a 
revisão da legislação migratória, bem 
como o desenvolvimento de políticas 
públicas que inibam a discriminação 
racial. “Uma vertente (de mobilização) 
é a resposta na investigação dos casos 
de violência e assassinatos. A outra é 
a política migratória brasileira, que 
precisa urgentemente de revisão”, 
avalia Cleyton Wenceslau Borges, ad-
vogado do Centro de Direitos Humanos 
e Cidadania do Imigrante (Cdhic).

Como parte do pacote de 
ações da Prefeitura do Rio no Dia 
Mundial da Cidadania LGBT (Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais), o prefeito Eduardo 
Paes, por meio da Coordenadoria Es-
pecial da Diversidade Sexual (Ceds), 
assinou ontem um decreto para in-
centivar a notificação dos crimes de 
homofobia em todas as unidades de 
saúde pública da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Defesa Civil, além da 
rede de saúde particular.

Segundo o coordenador es-
pecial da Diversidade Sexual, Carlos 
Tufvesson, esse é um crime que atenta 
contra o princípio de dignidade do ser 
humano. A partir de agora, a expec-
tativa é que exista um maior controle 
sobre as entradas em hospitais do 
município por agressões relacionadas 
à orientação sexual. “A partir dessas 
notificações, nós iremos desenvolver 
políticas públicas. É fato que existe 
preconceito no atendimento, ele é real. 
No momento em que esses atendi-
mentos forem notificados, nós vamos 
oferecer ao cidadão assistência psi-
cológica, jurídica ”.

O Centro de Referência de Di-
reitos Humanos do Distrito Federal, 
promoveu ontem, na Rodoviária do 
Plano Piloto, durante todo o dia, 
uma campanha de conscientização 
com o tema Conheça Seus Direitos, 
Vença  Seus Medos,  com o objetivo  
de divulgar o novo serviço, disponív-
el gratuitamente.

Por meio do centro, a população 
tem acesso a advogado, assistente 
social e outros profissionais para 
tirar dúvidas e obter encaminha-
mento para qualquer direito violado. 
A iniciativa vem sendo implantada 
no país com apoio da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República, em parceria com 
governos estaduais, prefeituras e 
organizações não governamentais 
(ONGs).

No Distrito Federal, o Centro de 
Referência de Direitos Humanos foi 
implantado em parceria com a ONG 
União Planetária. 

Segundo a coordenadora da 
unidade, Mara Gomes, o atendimento 
é amplo. “Nós vamos atender a todos 
os tipos de direitos  e a toda a popu-
lação do DF”.

política pública de busca aos 
desaparecidos. Muitos dos de-
saparecidos desaparecem em 
um Estado e, de imediato, e se 
desloca para outra região. Nem 
tampouco, até agora, o cadastro 
nacional não deu conta de uni-
ficar as informações de desapa-
recidos no Brasil.

 “A gente não consegue 
medir se as pessoas espera-
ram porque a polícia indicou 
ou se eles, propriamente, por 
uma questão até cultural, 
achavam que deviam atuar 
dessa forma”, disse Ariel de 
Castro Alves.

Segundo informa Ariel de 
Castro Alves, a média nacional 
de casos sem solução, no Bra-
sil, é de 20%”, percentual con-
siderado elevado por ele. Ele 
orienta as pessoas que se de-
param com parentes desapa-
recidos, que, de imediato, pro-
curem os órgãos competentes 
e, paralelo a isso, providenciar 

a distribuição de cartazes e a 
divulgação nos meios de co-
municação.

Conforme aponta a Se-
cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, 
no país, apenas as cidades de 
São Bernardo e Curitiba têm 
programas específicos para 
atender os casos de desapare-
cimento em âmbito regional. 
Na avaliação da coordenado-
ra substituta do Programa de 
Convivência Familiar e Comu-
nitária da Secretaria de Direi-
tos Humanos, Denille Melo, o 
envolvimento dos municípios 
é fundamental para solucio-
nar os casos.

“Sem uma rede integra-
da, não é possível ter uma 
política pública de direitos 
humanos desenvolvida. O 
ideal é que os municípios 
assumam, com o apoio da 
sociedade civil, e que os ór-
gãos competentes de segu-

rança pública em cada Estado 
acompanhem esse trabalho”, 
esclareceu Denille Melo.

O portal do Cadastro Na-
cional de Busca a Crianças e 
Adolescentes Desaparecidos 
foi lançado em março deste 
ano, sob responsabilidade da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos e do Ministério da Justiça. 
Agora só resta as autoridades 
e os pais atualizarem, cada 
vez mais, o cadastro com os 
dados pessoais e fotos de pes-
soas desaparecidas.

Na avaliação de Denille 
Melo, daqui a um ano poderá 
ser feito um diagnóstico dos 
casos de crianças e adolescen-
tes desaparecidos no país. Ela 
informa que outro portal man-
tido pelo Ministério da Justiça 
reúne casos de desaparecidos 
em geral, mas há defasagem 
na atualização dos dados. “É 
preciso haver mais envolvi-
mento das entidades na atu-

alização do cadastro”, convoca 
a funcionária

“O sistema receberá os 
dados, e a secretaria irá che-
car a fidelidade das informa-
ções prestadas, em seguida, o 
caso é tornado público. Tam-
bém estamos trabalhando 
com os órgãos de segurança 
pública para permitir a atu-
alização efetiva das informa-
ções”, informou Denille. O 
novo portal tem atualmente 
125 cadastros.

 “O sistema receberá os 
dados, e a secretaria irá che-
car a fidelidade das informa-
ções prestadas, em seguida, o 
caso é tornado público. Tam-
bém estamos trabalhando 
com os órgãos de segurança 
pública para permitir a atu-
alização efetiva das informa-
ções”, informou Denille, infor-
mando em seguida que o novo 
portal tem atualmente 125 ca-
dastros.

Causas mais comuns que favorecem para o desaparecimento dos jovens são a fuga da comunidade, de instituições penais e a criminalidade

FoTos: Divulgação

Órgãos do Governo Federal 
ajudam sociedade na busca

açãO De investigaçãO

 a secretaria de Di-
reitos Humanos (sDH) por 
meio da secretaria Nacional 
de promoção dos Direitos 
da criança e do adolescen-
te (sNpDca), concretizou 
a rede Nacional de iden-
tificação e Localização de 
crianças e adolescentes 
Desaparecidos – reDesap, 
que é formada por dele-
gacias, oNG’s, conselhos 
Tutelares. a intenção é 
investigar mais a fundo a 
causa do desaparecimento 
das crianças, jovens e ado-
lescentes de todo o país.

a reDesap é um site 
criado com o objetivo de 
fornecer para a sociedade 

Boletim de 
ocorrência 
é o recurso 
que deve ser 
providenciado 
de imediato

Ariel Alves diz que crianças desaparecidas chegam a 25 mil

brasileira uma maneira de dar 
informações, fazer denúncias, 
e, assim, ajudar na localização 
de pessoas desaparecidas, 
facilitando assim um trabalho 
que na verdade é de todos os 
cidadãos.

após a criação da reDesap 
o interesse no assunto aumen-
tou muito. em 2010 o Ministério 
da Justiça em parceria com a 
secretaria de Direitos Humanos 
(sDH), lançou o cadastro Nacio-
nal de pessoas Desaparecidas, 
visando ampliar o esforço co-
letivo em âmbito nacional, com 
isso disponibilizou informações 
sobre pessoas desaparecidas. 
Na verdade, o cadastro Nacional 
de pessoas Desaparecidas não 

substitui o Boletim de ocorrên-
cia, que é feito em delegacias, 
instrumento de investigação ofi-
cial. No entanto, informar sobre 
o desaparecimento de pessoas 
em delegacia é fator primordial. 
Logo em seguida é preciso que  
informe também no site. 



Os homens seden-
tários estão mais 
propensos a so-
frer de impotên-
cia sexual, se-

gundo pesquisa divulgada 
recentemente pela Secreta-
ria da Saúde do Estado de 
São Paulo. O levantamento 
feito com pacientes do Cen-
tro de Referência da Saúde 
do Homem indicaram que, 
em 90% dos casos de in-
cidência da doença, os ho-
mens apresentavam uma 
vida sedentária. A unidade 
de saúde atende a cerca de 
300 pacientes ao mês com 
disfunção sexual.

No Brasil, 25 milhões de 
homens acima dos 18 anos 
já apresentaram disfunção 
ao menos uma vez na vida 
e, na faixa dos 40 anos, mais 
de 40% não conseguem ter 
relações sexuais por falta 
de ereção, aponta dados di-
vulgados pelo Ministério da 
Saúde. O tratamento da dis-
função sexual masculina é 
feito com terapia de apoio, 
medicamentos ou implanta-
ção de prótese peniana.

Para ter uma ereção, o 
homem usa o toque, a visão, 
a memória e os pensamentos. 
De outro lado, o sedentarismo 
gera hipertensão arterial sis-
têmica, colesterol e triglicerí-
deos altos. Esses são fatores 
de riscos para doenças car-
diovasculares, que por sua vez 
formam as principais causas 
orgânicas da disfunção erétil, 

Saúde
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O leitor é notícia!
Farmacia Roval - @farmaciaroval

Mais um ponto positivo para o exercício físico. A atividade pode reduzir o risco de 
câncer de mama, diz pequisa:http://ow.ly/bT3gt

Impotência sexual
Sedentário está propenso a sofrer a disfunção

ll

O sedentarismo con-
siste na diminuição de 
uma atividade física di-
ária. Uma pessoa seden-
tária é aquela que gasta 
poucas calorias por sema-
na com atividades ocupa-
cionais, não necessaria-
mente em esportes. 

Tal hábito adotado 
por uma pessoa acarreta 
um grande risco à saúde, 
já que o sedentarismo 
está associado ao au-
mento da incidência de 
diversas doenças como a 
obesidade, diabetes, au-
mento do colesterol ruim 
(LDL), depósito de gordu-
ra nas artérias, hiperten-
são arterial e infarto do 
miocárdio.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), ór-
gão das Nações Unidas, 
informa que 70% das 
pessoas do mundo são 
sedentárias e, por isso, 
estão sujeitas a desenvol-
ver doenças cardíacas e 
obesidade. Ao divulgar 
os dados, o objetivo da 
OMS é alertar às popu-
lações sobre as enfermi-
dades e consequências 

70% das pessoas em todo o 
mundo não fazem exercício físico

dadOs da Oms

causadas pela falta de exer-
cícios físicos.

No mundo de hoje se 
fala muito em tecnologia, 
sedentarismo, qualidade de 
vida, bem-estar, mas muitos 
ainda levam uma vida se-
dentária. 

O sedentarismo, confor-
me os especialistas da área 
médica, nada mais é do que 
a lei do menor esforço, ou 
seja, usar a escada rolante, 
usar o elevador, andar de 
carro e, principalmente, não 
praticar atividade física. 

O sedentarismo leva 
a obesidade. Esse fenôme-
no ocorre pelo fato de não 
haver um gasto calórico po-
sitivo, pois se ingere mui-
ta caloria e se gasta quase 
nada e para combater este 
mal, que vem assombrando 
a população.

Para os médicos, faz-
-se necessário uma reeduca-
ção de hábitos do dia-a-dia, 
como, principalmente, a prá-
tica de exercícios físicos, 
pelo menos três vezes por 
semana, em um período 
de, no mínimo, 30 minutos.  
aponta relatório da OMC 
que o indivíduo sedentário 

tem maior probabilidade de 
desenvolver problemas do 
aparelho cardiorrespiratório 
e circulatório. 

Outra má notícia é que 
os sedentários têm ainda 
maior predisposição a vá-
rios tipos de câncer, como 
o de cólon, pâncreas, rim e 
mama. 

Doenças do sistema en-
dócrino, como o diabetes 
do tipo 2 e a obesidade, que 
têm se tornado um verda-
deiro flagelo, atingindo mi-
lhões de pessoas em todo o 
mundo, também poderiam 
ser combatidas com a práti-
ca regular de exercícios. 

Patologias como mal de 
Parkinson, Alzheimer e es-
clerose múltipla também 
poderiam ser prevenidas des-
ta forma. 

A OMC alerta as pesso-
as que possuem mais de 40 
anos de idade, que antes de 
começarem alguma ativida-
de física, é preciso realizar 
uma avaliação cardiológica, 
e, em algumas atividades, é 
importante o acompanha-
mento de um profissional, 
como por exemplo a práti-
ca da musculação”, conclui. 

Uma pessoa é considerada 
impotente quando a dis-
função erétil é permanen-
te. No entanto, uma falha 
ocasional de ereção, que 
pode acontecer com todos 
os homens, não enquadra 
ele nessa categoria. O termo 
impotência sexual, no meio 
médico, foi substituído por 
disfunção erétil quando sig-
nifica a incapacidade de o 
homem conseguir ereção sa-
tisfatória para o ato sexual.

Em âmbito mundial, as 
estimativas indicam que 
uma população em torno 
de 155 milhões de homens 
apresentem disfunção eré-
til. No ano de 2005, aproxi-
madamente 300 milhões de 
homens exibiram esse pro-
blema. No Brasil, calcula-se 
que os casos atinjam 10 mi-

tornando os vasos sanguíneos 
mais rígidos e dificultando a 
vasodilatação no pênis.

Além disso, o acúmulo de 
peso e gordura na região ab-
dominal reduzem a produção 

de testosterona, o hormônio 
masculino importante para o 
desempenho sexual. O uso de 
cigarro também foi apontado 
pela pesquisa como uma das 
causas do problema: 40% 

dos pacientes com a disfun-
ção eram fumantes.

Segundo o urologista 
Joaquim Claro, médico chefe 
do Centro de Referência da 
Saúde do Homem, o cigarro 

entope os vasos e a conse-
quência disso é que a cir-
culação de sangue no pênis 
se torna bem menor. “Os pa-
cientes tabagistas com mais 
de 55 anos dificilmente vão 

deixar de apresentar algum 
grau de impotência sexual. A 
atuação do tabaco nas arté-
rias é similar ao dos fatores 
orgânicos como a diabetes”, 
explica.

redução e manutenção do peso;  
aumento de desempenho;  
aumento da eficiência cardíaca e pulmonar;  
melhora do colesterol;  
ossos mais fortes;  
diminuição da pressão sanguínea;  
redução da ansiedade;  
melhora da autoimagem.

lhões de homens. Conside-
rando-se a população adulta 
acima de 18 anos, estima-se, 
ainda, que 52% dos ho-
mens apresentarão algum 
grau de disfunção erétil: 
10% representam os casos 
graves; 25%, os de disfun-

ção moderada e 17%, 
os de disfunção mínima. 
Mas até o momento, o 
termo disfunção erétil 
continua impreciso e 
contraditório. Na verda-
de, deveria ser disfunção 
sexual.

Benefícios da prática 
de hábitos saudáveis 

Falta de atividade física afeta o desempenho sexual do homem e provoca males como hipertensão arterial sistêmica, colesterol e triglicerídeos elevados e a impotência

Fotos: Marcos Russo

Pessoas que se exercitam têm melhor qualidade de vida e, assim, podem atingir boa longevidade 



Chef por um dia

O MÉDICO  Uguinho Guimarães Filho será o 
chef por um dia promovido pelo site Gourmetidos 
e a Mercearia Café Bistrô, no próximo dia 4.

Conhecido por suas habilidades na cozinha, 
tendo no seu currículo cursos de gastronomia em 
São Paulo e na Inglaterra, Uguinho vai apresentar 
um cardápio da culinária árabe, com Gratin de Siri, 
Cuscuz Marroquino acompanhado de Cordeiro Ma-
rinado com Hortelâ e como sobremesa, Surpresa 
de Chocolate. 

Quem quiser degustar essas delícias, informa-
ções nos telefones 9137-6322 e 9921-8333.

FOTO: Dalva Rocha

O que fazer?
UM ABSURDO que já não se tenha dado solução para 

o término da greve dos professores e funcionários da 
Universidade Federal da Paraíba!

Os professores reclamam superlotação nas salas de 
aula com o aumento de vagas sem a devida organização, 
perdas salariais e exigem cumprimento integral do acordo 
assinado no ano passado. Os funcionários reivindicam 
reajustes salariais, racionalização de cargos e mudanças 
na lei de carreira.

O Governo Federal, pelo seu lado fica fazendo cálculos 
e mais cálculos e sempre adiando um encontro com os 
grevistas para acertarem o acordo.

Os alunos ficam a ver navios, preocupados, porque 
sabem que estão perdendo um tempo precioso de suas 
vidas, atrasando sua formação e consequente trajetória 
profissional.

Os pais dos alunos ficam cada vez mais preocupados 
com esta demora e apreensivos em ver que seus filhos 
estão sendo prejudicados.

Isto sem falar que o Hospital Universitário continua 
com seu atendimento precário por conta da greve, preju-
dicando vidas humanas.

O que fazer?

São Pedro
A IGREJA  de 

São Pedro Pescador, 
em Manaíra, está em 
festa desde a última 
quinta-feira. Ontem 
o ponto alto foi a 
procissão marítima 
com saída na Praia da 
Penha indo até a Praia 
de Tambaú. Hoje, ha-
verá o Arraial de São 
Pedrinho com a Cate-
quese Infantil, seguida 
de missa, quermesse e 
forró de pé-de-serra.

Tudo sob o co-
mando do pároco 
monsenhor Ivônio 
Cassiano.

Música erudita
PROMETE ser um espetáculo a apresen-

tação da Orquestra Sinfônica da Paraíba na 
próxima quinta-feira, 5, no ambiente barroco 
Igreja de São Francisco, em homenagem ao 
grande maestro Eleazar de Carvalho.

O concerto será regido pelo maestro titular 
Alex Klein, único músico brasileiro a conquistar 
o Prêmio Grammy de música erudita. Outro 
destaque do evento será as participações do 
violoncelista Raiff Barreto e da cantora lírica 
Isabel Barbosa, paraibana que saiu da pequena 
cidade de Esperança para conquistar os palcos 
europeus. Isabel, inclusive, já tem em sua agenda 
de agosto, apresentação no Festival Mix Cor-
tona, no Teatro Signorelli di Cortona, na Itália.

Tereza Suassuna e Selda Falcone vão marcar presenças amanhã na 
Feijunina no restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco

Elas adoram usar branco: Adriane Holanda, Fátima Lisboa, que retorna hoje da Francal e Carla 
Bezerra
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Turismo
O DESTINO PARAÍBA foi apresentado na 

última quinta-feira no Seminário de Capacitação 
Técnica, realizado em São Paulo com empresá-
rios e profissionais do mercado corporativo e 
eventos daquela cidade. Foi realizado no Hotel 
Comfort Downtown e contou com presenças 
de hoteleiros paraibanos.

Orgulho Gay
AMANHÃ acontece a 11a Parada do Orgulho e da 

Cidadania LGBT na capital paraibana, tendo com tema 
“Reafirmando o Direito e a Cidadania”. 

A concentração será às 16h defronte o Sesc, na 
Praia do Cabo Branco seguindo depois para o Busto de 
Tamandaré, com um público estimado em 20 mil pessoas.

Sras. Ana Maria 
Porto, Marilice Ma-
ciel, Aninha Camelo, 
empresários Ariosto 
Nóbrega, Marinaldo 
Leal, Petrov Ferreira 
Baltar, economis-
ta Phidias da Silva 
Alencar, médicos 
José Mário Espínola 
e Helena Batista 
Ramos.

FOTO: DivulgaçãoArraiá 

TERMINA  hoje a 
edição 2012 do Arraiá 
de Cumpadre, em Di-
vina Vila, localizada na 
Fazenda Olho D´Água, 
distrito de Galante.

O evento, que faz 
parte do Maior São 
João do Mundo de 
Campina Grande,  rece-
beu este ano turistas 
de todos os Estados 
brasileiros, onde to-
dos curtiram o melhor 
da cultura e culinária 
nordestina.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A mulher mais idiota pode 
dominar um sábio. Mas é 
preciso uma mulher ex-
tremamente sábia para 
dominar um idiota”

“O casamento é a única 
coisa que dá à mulher o 
prazer de uma companhia 
e a perfeita sensação de 
solidão ao mesmo tempo”

RUDYARD KLIPING HELEN ROWLAND

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A comemoração das fes-
tividades pelo Dia de São Pedro 
ontem na Amem, contou com a 
presença bacana do Padre José 
Carlos, pároco da Igreja Nossa 
Senhora de Fátima, do Miramar.

   Ele celebrou missa e par-
ticipou do lanche junino com os 
idosos, diretoria e colaboradores 
da instituição. 

Zum Zum Zum
   Beth e Humberto Gemóglio, com os filhos, recebem amigos hoje para um animado 
arrasta-pé em sua residência no Miramar. 

   O presidente do Clube Cabo Branco, Antônio Toledo e Cristina vão marcar presenças 
amanhã na Feijunina. 

   Nídia Azevedo vai comandar animado grupo de mulheres amanhã na Feijunina, todas 
vestidas a caráter. 

   Fátima e Telmo Lopes retornam hoje da Francal, onde foram adquirir as coleções 
para o verão da Calzature e Tell Passos.

   A empresária Auxiliadora Cardoso está com liquidação de inverno no anexo da sua 
loja  Baú Chic, no Shopping Esquina 200, em Tambaú.

Alegria de filho e mãe: Marcon Antônio e Walmirinha Queiroga

FOTO: Dalva Rocha

Adriana Rodrigues e Moisés Marques felizes com a colação de 
grau dela em Direito 

Colação de grau

SERÁ REALIZADO 
hoje às 19h na Igreja 
Evangélica de Tambaú um 
culto para os concluin-
tes de Direito do Iesp. A 
missa de ação de graças 
será no dia 5 na Igreja de 
São Pedro Pescador, em 
Manaíra e o baile ficou 
marcado para o dia 25 
de agosto, na Maison 
Blu´nelle. Entre os con-
cluintes está a jornalista 
Adriana Rodrigues, casada 
com o radialista Moisés 
Marques.

Espaço para crianças

A MULTIFEIRA Brasil Mostra Brasil vai ter o Espa-
ço da Família Arara Brás, destinado a criançada que 
poderá se divertir com atividades educativas e apre-
sentações teatrais, enquanto os pais visitam a feira.

O evento será aberto no próximo dia 6 no Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo, reunindo expositores de 
vários Estados brasileiros e também do Exterior.
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Soluções para conter deslizamentos 
de barreiras ainda devem demorar

CHUVAS NA CAPITAL

Semob adota semáforos 
piscantes à noite para 
segurança de motoristas

Página 14

A grande precipitação de 
chuva que aconteceu em João 
Pessoa entre a quarta-feira e a 
quinta-feira causou tumulto e 
caos na cidade. Entre os con-
tratempos vistos, estavam os 
deslizamentos de barreira, que 
aconteceram na Comunidade 
Santa Clara (Castelo Branco), 
Timbó (Bancários), Cristo Re-
dentor, Alto do Matheus e no 
Cabo Branco. A solução defini-
tiva para esse problema ainda 
deve demorar e a solução para 
os próximos dias não poderá 
ser feita até os terrenos esta-
rem mais secos. São mais de 
mil desabrigados na cidade.

Segundo o coordenador 
da Defesa Civil de João Pes-
soa, Noé Estrela, durante toda 
a sexta-feira foram realizadas 
visitas aos prédios onde estão 
alocadas ás pessoas desabri-
gadas e também em locais de 
desmoronamento e alagamen-
to. “A primeira coisa que faze-
mos em uma situação como 
esta é deixar as pessoas bem. 
Tiramos quem tinha que ser 
tirado de locais de risco e le-
vamos para abrigos. Na sexta-
feira nós verificamos se faltava 
algo para essas famílias”, disse.

Noé disse ainda que em 
relação aos pontos onde houve 
desmoronamento de barreira, 
tem que haver um tempo de 
espera para tomar providên-
cias. “O terreno ainda está mui-
to encharcado e não podemos 
mexer nele agora, nem para co-
locar contenção com lonas, por 
exemplo. Temos que esperar 
mais um pouco para fazer este 
tipo de ação”, disse.

Sobre a barreira na comu-
nidade Santa Clara, que desa-
bou sobre a BR 230, na altura 
do KM 19, Noé afirmou que 
será realizada conversa com o 
Dnit para saber se o órgão tem 
projetos para àquela área, já 
que se trata de uma extensão 
federal. O superintendente do 
DNIT Gustavo Adolfo disse que 
existe um projeto em anda-
mento para o trecho da BR 230 
que vai de Oitizeiro até Cabe-
delo. “Esse projeto, que come-
çou há 30 dias, tem previsão 
de 260 dias para ficar pronto e 
depois disso vai para licitação 
para só depois iniciar a obra. 
Dentre tantas coisas que irão 
ser feitas, a barreira da comu-
nidade Santa Clara deve estar 
incluída”, comentou.

Sobre a Barreira do Cabo 
Branco, que está com a faixa de 
areia interditada, assim como 
uma das faixas de rolagem, a 
Secretaria de Planejamento do 
Município informou que o pro-
jeto de contenção está pronto, 
que já existe a licença ambien-
tal de instalação, mas que falta 
a autorização de licitação dada 
pela Caixa, que está em proces-
so de análise. Depois de todo 
este processo, a licitação da 
obra será feita. O projeto prevê 
a construção de arrecifes arti-
ficiais submersíveis e enrroca-
mento aderente às calçadas.

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

}Defesa Civil aguarda que 
os terrenos sequem para 
promover intervenções

As chuvas registradas em João Pessoa provocaram desabamento de barreiras, como a localizada às margens da BR-230, na Comunidade Santa Clara, no Castelo Branco

Fotos: Evandro Pereira

“A gente faz um esfor-
ço enorme para comprar 
um guarda-roupa usado, de 
‘segunda mão’, e vem ape-
nas um dia de chuva e aca-
ba com tudo. Pelo jeito, da 
próxima vez, a gente vai ter 
que comprar é uma canoa”. 
O depoimento acima foi da 
faxineira Gilmara Sousa, de 
21 anos, moradora da comu-
nidade São Rafael, no bairro 
da Torre. Ela está entre uma 
das 1.050 famílias que fo-
ram desabrigadas na última 
quinta-feira, na Capital, por 
conta da chuva. Dessas, 50 
estão abrigadas em escolas 
municipais da cidade.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimen-
to Humano do município, 
Antônio Jacome, algumas 
das famílias não quise-
ram ir para os abrigos por 
preferirem ficar em casas 
de amigos e familiares. As 
que estão nas escolas vêm 
recebendo cestas básicas 
e colchões. “Permanecerão 
abrigadas até a situação 
das casas que habitavam 
não for mais de risco. E 
devem receber novos lares 
pelo Programa Municipal 
de Habitação.”, disse Antô-
nio Jacome. 

A dona de casa Maria 
Eduarda, 19 anos, também 
vítima da chuva, deixa a 
sua reclamação: “Todo ano 
é a mesma coisa. Chove e 
o pessoal manda a gente 
para os abrigos. Depois, as 
chuvas diminuem, e man-

Desabrigados cobram ações definitivas

dam a gente de volta. A re-
alidade cansa, sabe? O que 
todo mundo quer é uma 
casa para morar”, afirmou, 
aos prantos. Tanto Gilmara 
como Maria Eduarda fo-
ram abrigadas, junto com 
outras famílias, na Escola 
Municipal Leonel Brizola, 
na Torre.

Na comunidade Satur-
nino de Brito, no bairro do 

Varadouro, outras famílias 
foram afetadas. Convidando 
a reportagem para entrar 
em sua casa, a dona de casa 

Marilene dos Santos, de 48 
anos, mostrou os riscos do 
local que a abriga. “São vá-
rios buracos, rachaduras. 
Eu tenho netos, filhos, e fico 
com medo de acontecer al-
guma coisa com eles. Quan-
do chove, fica tudo alagado. 
Até cobras e ratos entram 
em casa. E os meninos fi-
cam brincando com a água 
podre”, comentou. 

Lays Rodrigues
Especial para A União

Mais de mil 
famílias estão 
desabrigadas

Na comunidade Saturnino de Brito várias casas desabaram por conta das últimas chuvas na Capital

Cinco dos 122 
açudes monitorados 
pela Agência Execu-
tiva de Gestão das 
Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa) estão 
sangrando: em Ara-
çagi, a barragem que 
leva no nome da ci-
dade; Gramame-Ma-
muaba, no município 
do Conde; Jangada, 
em Mamanguape; 
Olho d’água, em Mari 
e o reservatório Ma-
rés, em João Pessoa.

“Em Gramame, o 
açude estava verten-
do com uma lâmina 
aproximadamente 30 
centímetros ontem 
e em Marés eram 12 
centímetros”, ressalta 
o gerente executivo 
de Monitoramento e 
Hidrometria, Lucílio 
Vieira. “A perspectiva 
é de que outros açu-
des localizados nas 
regiões do Brejo e Li-
toral cheguem a sua 
capacidade máxima 
nos próximos meses”, 
completa. Por ou-
tro lado a situação é 
preocupante  em Tei-
xeira, onde o reserva-
tório São Francisco II 
está com apenas 3% 
da sua capacidade.

Aesa registra 
sangramento 
de 5 açudes

ÁGUA



Semob adota medida para reduzir
os riscos de assaltos em semáforos

AÇÃO PREVENTIVA
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COTIDIANO

> Na Capital, os faróis vão 
ficar amarelo piscante das 
23 horas até as 5 da manhã

O leitor é notícia!
João Maciel - @maciel_jm

Parar em semáforo certa hora da noite é um perigo iminennte. Media acertada 
tomou a Semob, para evitar risco de assaltos.

A Superintendência Exe- 
cutiva de Mobilidade Ubana 
(Semob) de João Pessoa vai 
deixar vários semáforos da 
Capital em “amarelo pis-
cante”, das 11 da noite até 5 
da manhã, em pontos deter-
minados para reduzir o ri-
sco de assaltos a motoristas 
nesses locais. Esse sistema 
vai passar a operar a partir 
desta segunda-feira, quan-
do os condutores, após ob-
servarem com cuidado a via 
transversal a que estão cir-
culando, poderão avançar 
no cruzamento sem risco de 
acidentes e reduzida possi-
bilidade de assaltos, já que 
o veículo estará em movi-
mento.

A Semob verificou que, 
em algumas áreas da Capi-
tal, parar no sinal vermelho 
representa risco à segu-
rança física e patrimonial 
das pessoas. Por este motivo 
cinquenta e cinco semáforos 
em toda a cidade ficarão em 
“amarelo piscante” (inter-
mitente) no final da noite e 
durante toda a madrugada. 
A expectativa do órgão é que 
o número de ocorrências 
relacionado a assaltos aos 
motoristas e passageiros 
dos veículos nesses locais 

reduza consideravelmente, 
gerando menos temor em 
circular durante a noite.

O órgão gestor do trân-

sito na capital está constan-
temente avaliando os tem-
pos dos semáforos da capital 
com o objetivo de proporcio-

nar sempre a melhor mobili-
dade possível aos motoristas 
e pedestres. “A segurança 
pública, mesmo não sendo a 

atividade fim dos órgãos ge-
stores da mobilidade urbana 
nas cidades, também é uma 
preocupação nossa. Pois é 

dever de todos nós colaborar 
com a sua melhoria”, disse 
Nilton Pereira, superinten-
dente da Semob.

A Semob verificou que, em algumas áreas da Capital, parar no sinal vermelho representa risco à segurança das pessoas, por isso modificou o sistema em 55 semáforos

O superintende de A 
União, Fernando Moura, 
recebeu, ontem, em seu 
gabinete, a visita do ex-
diretor presidente Etiênio 
Campos, a quem convi-
dou para integrar a “for-
ça-tarefa” de recomposi-
ção da história do jornal. 

Para isso, a superin-
tendência está conversan-
do com ex-diretores da 
empresa, para fazer um 
levantamento de docu-
mentos, fotos, entre ou-
tros, que possam contri-
buir para edição de uma 
publicação ou documen-
tário que fará um resgate 
histórico do jornal, em co-
memoração aos seus 120 
anos, os quais serão com-
pletados em fevereiro de 
2013.

Na conversa com o 
jornalista Fernando Mou-
ra, o ex-dirigente de A 

União lembrou que na 
sua gestão o jornal com-
pletou 90 anos, come-
morados com eventos 
esportivos e sociais e uma 
sessão solene com a pre-
sença do então governa-
dor Clóvis Bezerra.

Ele avaliou como no-
bre a ideia do resgate 
histórico do jornal para 
comemorar os 120 anos, 
pois considera este “um 
importante patrimônio do 
Estado e motivo nosso or-
gulho”.

Etiênio Campos fez 
questão de ressaltar que 
sua administração contou 
com o integral apoio do 
governador Clóvis Bezer-
ra, e leu com orgulho os 
comentários relativos à 
sua gestão feitos por colu-
nistas da época, como Luiz 
Ferreira. Ele disse que era 
funcionário do Porto de 

Documentário resgatará fatos de A União
120 ANOS DE HISTÓRIA

Cabedelo, mas veio para 
A União para assessorar a 
diretoria, tornando-se de-
pois diretor administrativo 
e assumindo a presidência 
em 1982 até 1983.

No período em que 
ficou à frente da diretoria 
de A União, Etiênio Cam-

pos conseguiu sanar as 
dificuldades financeiras 
da empresa e melhorar 
os serviços gráficos com 
a aquisição de novas má-
quinas. Foram adquiridas 
uma máquina composer 
IBM com memória eletrô-
nica destinada a composi-

ção de textos, uma fura-
deira automática e uma 
encadernadora que au-
mentou a produção para 
400 unidades/hora, e im-
pressoras Haildeberg mo-
delo Kord, que agilizou 
a produção de impressos 
off-set.

Muito embora o Siste-
ma Nacional de Empregos 
Municipal e Estadual venha 
ofertando toda semana di-
versas novas oportunida-
des de vagas para traba-

lhar no comércio, não vem 
ocorrendo expansão nas 
vendas. De acordo com Lin-
denbergh Vieira, diretor do 
SPC da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de João Pessoa 
as vagas ofertadas não são 
significativas.

“As vagas que estão 

sendo ofertadas não são de 
grande significação, porque 
na realidade elas são para 
o preenchimento de profis-
sionais qualificados em fun-
ções especificas, porque nós 
temos um déficit na mão de 
obra qualificada”, informou. 
Segundo Lindenbergh Viei-

ra, o comércio de João Pes-
soa não está em temporada 
de alta nas vendas.

Já o presidente da Asso-
ciação Supermercadista da 
Paraíba, Cícero Bernardo, 
esse é o período que surge 
mais ofertas de novas vagas 
de emprego por conta das 

festas juninas. “Estamos no 
final da boa temporada nos 
supermercados, principal-
mente em municípios do in-
terior do Estado onde a co-
mercialização de alimentos 
típicos da época aumentou 
por conta das festas juni-
nas”, revelou. 

Comércio: oferta de vagas não faz crescer vendas 
JOÃO PESSOA

Governo autoriza
os Correios a 
contratar 9.904
trabalhadores

O Ministério do Plane-
jamento autorizou a Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) contratar 
9.904 novos trabalhadores 
em agências de diversos Es-
tados, sendo em sua maioria 
para o preenchimento de va-
gas para carteiros e opera-
dor de triagem e transbordo. 

A autorização prevê que 
o preenchimento das vagas 
se dê de forma escalonada, 
sendo 3.302 vagas para con-
tratação a partir do dia pri-
meiro próximo, 3.301 a par-
tir de 1º de janeiro de 2013 e 
3.301 a partir de 1º de abril 
de 2013.

Na Paraíba, de acordo 
com a assessoria de comu-
nicação, a proposta da Di-
reção Regional do Correios, 
que foi enviada para análise 
da Central dos Correios em 
Brasília é para contratação 
de 196 novos carteiros e 
118 novos atendentes. 

Conforme a assessoria o 
órgão no Estado conta hoje 
com mais de mil servido-
res, não existindo déficit. A 
solicitação para novas con-
tratações se dá para que os 
serviços dos postos e agên-
cias possam ser ampliados e 
melhor atender a população.

Com esta ampliação de 
vagas, a empresa poderá 
convocar os aprovados do 
atual concurso que estão 
em cadastro reserva, para 
os cargos e localidades em 
que haja necessidade. 

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Ex-diretor Etiênio Campos discutiu a publicação com o superintendente Fernando Moura

FOTOS: Divulgação
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ESTADUALO leitor é notícia!

 Sebrae Mais - @SebraeMais 
Um encontro para troca de experiências e reflexão sobre ser empresário. Encon-

tros Empresariais Sebrae Mais http://bit.ly/pXRPZ9

João Pessoa, Mamanguape e Bayeux 
ganharão escolas técnicas estaduais

EdUcação

A Paraíba ganhará seis 
Escolas Técnicas Estaduais 
no padrão “A” do Ministério 
da Educação. As três pri-
meiras serão construídas 
em Mamanguape, Bayeux, 
e João Pessoa. A documen-
tação referente a essas três 
unidades escolares está em 
tramitação na Secretaria da 
Educação e nos próximos 
dias segue para análise na 
Controladoria Geral do Es-
tado (CGE), para em segui-
da ser aberto o processo de 
licitação. Cada escola terá 
investimento em torno de 
R$ 8 milhões, totalizando 
as seis unidades R$ 48 mi-
lhões.

O superintendente de 
Obras do Plano de Desen-
volvimento do Estado (Su-
plan), Ricardo Barbosa, re-
velou ontem, que as outras 
três Escolas Técnicas Esta-
duais serão construídas em 
Cajazeiras, Cuité e São Ben-
to. O projeto do Governo do 
Estado apresentado ao Mi-
nistério da Educação tota-
liza 15 escolas. Nove delas, 
ainda estão em análise para 
definição das cidades onde 
devem ser construídas.

O secretário da Educa-

ção, Harrison Targinio, que 
receberá da Suplan o con-
vênio de descentralização 
de recursos. Na sequência, 
a CGE registra o processo 
para a publicação do edi-
tal de licitação das obras. A 
concorrência será nacional. 

Ricardo Barbosa afirma 
que as escolas terão ins-
talações modernas, com o 
padrão “A” do Ministério da 
Educação. “Estaremos lici-
tando nos próximos dias, os 
projetos estão prontos, com 
orçamentos já definidos, 
licença ambiental pronta”, 
destacou.

De acordo com a asses-
soria de imprensa do Minis-
tério da Educação, o projeto 
das escolas tem 12 salas de 
aula, seis laboratórios, bi-
blioteca e capacidade para 
atender a 1,2 mil estudan-
tes. Para cada Estado as es-
colas têm projetos próprios 
e valores diferenciados, po-
rém, seguindo o padrão do 
MEC, por meio do programa  
“Brasil Profissionalizado”.

“O programa permi-
te que os estados atuem 
em áreas onde a demanda 
não é totalmente atendida 
pela rede federal”, ressalta 
Marcelo Camilo Pedra, co-
ordenador geral de proje-
tos especiais da Secretaria 
de Educação Profissional e 
Tecnológica.

Governo nomeia professores 
de Sociologia e Filosofia

O Governo do Esta-
do publicou no Diário 
Oficial do Estado (DOE) 
de ontem a nomeação 
dos candidatos aprova-
dos no concurso público 
de professores com ha-
bilitação em licenciatu-
ra plena em Sociologia 
e Filosofia. Foram no-
meados 113 professores 
de Sociologia que tra-
balharão em escolas de 
42 municípios da Paraí-
ba e 53 professores de 

Filosofia que ministra-
rão aulas em escolas de 
30 municípios.

No dia 20 de junho 
foi publicado no DOE 
o edital de convoca-
ção desses candidatos. 
A publicação trouxe 
ainda a lista com o nú-
mero da inscrição de 
cada candidato, o nome 
completo, a nota final 
e da avaliação de títu-
lo e a classificação, por 
habilitação e por cida-

de. O edital concluiu o 
processo de convocação 
dos aprovados.

De acordo com item 
3.4 do Edital de Abertu-
ra, os aprovados recebe-
rão da Secretaria da Ad-
ministração designação 
do local de trabalho, 
desde que remanescen-
do vagas na disciplina, 
em outro município que 
não seja da inscrição, 
obedecendo a ordem de 
classificação. O concur-

so público foi realizado 
em 2008, oferecendo 
252 vagas para Filosofia 
e mais 252 vagas para 
Sociologia ou Ciências 
Sociais. Os nomeados 
terão 30 dias para to-
mar posse na Secretaria 
da Administração, que 
funciona no III bloco do 
Centro Administrativo, 
em Jaguaribe. Os apro-
vados devem procurar 
o Setor de Posse, no 3º 
andar.

AprOvADOS EM cOncUrSO

professores de Sociologia para:

Alcantil
Alhandra
Araçagi
Aroeiras
Areia
Baraúna
Barra de Santa Rosa
Barra de Santana
Campina Grande
Cuité
Conde
Cuitegi
Cruz do Espírito Santo
Esperança

Itatuba
Itabaiana
Itapororoca
João Pessoa
Juarez Távora
Juazeirinho
Mataraca
Marcação
Massaranduba
Monteiro
Montadas
Pombal
Prata
Pitimbu

Pocinhos
Puxinanã
Pedras de Fogo
Queimadas
Remígio
Riachão do Bacamarte
Rio Tinto
Santa Rita
Serraria
São Sebastião de Lagoa de Roça
Serra Redonda
Sumé
São João do Cariri
São José do Sabugi

professores de Filosofia para:

Água Branca
Alhandra
Assunção
Barra de Santana
Brejo do Cruz
Caaporã
Caldas Brandão
Campina Grande
Cajazeiras
Conde

Cruz do Espírito Santo
Caturité
Conceição
Jacaraú
João Pessoa
Juazeirinho
Junco do Seridó
Lagoa Seca
Massaranduba
Montadas

Mulungu
Pitimbu
Patos
Pocinhos
Puxinanã
São Vicente do Seridó
São José do Brejo do Cruz
Serra Redonda
Triunfo
Zabelê

Candidatos devem 
tomar posse na 

Secretaria da 
Administração,  3 º bloco 

do Centro 
Administrativo, em JP

O vice-governador Rô-
mulo Gouveia, a secretária 
executiva do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e o secretário do 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca da 
Paraíba, Marinilson Batis-
ta, entregaram ontem, em 
Campina Grande, 42 retro-
escavadeiras a municípios 
paraibanos, representados 
pelos prefeitos. O ministé-
rio investiu R$ 7,3 milhões 
para aquisição dos equipa-
mentos. A solenidade de 
entrega das máquinas ad-
quiridas com recursos do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento 2 (PAC 2) 
aconteceu no Parque de Ex-
posições de Animais Carlos 
Pessoa Filho.

Rômulo destacou a par-
ceria do Governo do Estado 
com o MDA para fortalecer 
a agricultura familiar. “Esses 
equipamentos vão possibi-
litar a recuperação de es-
tradas vicinais para escoar 
a produção da agricultura 
familiar, além da construção 
e recuperação de pequenos 
açudes na zona rural dos 42 
municípios”, ressaltou.

Ele ainda destacou os 
investimentos de quase R$ 
30 milhões do Projeto Co-
operar e do Empreender 
Paraíba para fortalecer a 
agricultura do Estado da 
Paraíba. “Na área da agri-
cultura, o Governo do Es-
tado tem apoiado de forma 
significativa os pequeno 
produtores”, acentuou Rô-
mulo.

A secretária executiva 
do MDA, Márcia Quadrado, 
também enfatizou a par-
ceria do Governo Federal 
com o Estado e municípios 
no apoio à agricultura fami-
liar. Ela esclareceu que as 
cidades beneficiadas com 
as retroescavadeiras têm 
até 50 mil habitantes e par-
ticiparam de um processo 
seletivo.

“Nestes municípios há 
uma grande concentração 
de agricultura familiar em 
seu território. Nós estamos 
concluindo agora esta ação 
com as máquinas na Paraí-
ba. Nós chegamos até 5 de 
julho a 11.275 máquinas 
em todo o país”.

O secretário Marinilson 
Batista afirmou que cada 
vez mais a política pública 
chega junto aos agriculto-
res. “Esse é um compromis-
so do Governo Federal em 
parceria com o Governo do 
Estado para atender a 42 
municípios que estão den-
tro dos Territórios da Cida-
dania e vai fortalecer a nos-
sa agricultura”, asseverou.

Na solenidade, Rômulo 
assinou o termo de adesão à 
Rede Brasil Rural, que pre-
vê uma soma de esforços 
de produtores, indústrias, 
agente de logística e setor 
público para dar mais efici-
ência à cadeia produtiva da 
agricultura familiar. Através 
dessa ferramenta, a popula-
ção em geral pode adquirir 
produtos com sabores e 
texturas da biodiversidade 
brasileira.

42 municípios do Estado 
recebem retroescavadeira
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} Ao todo, serão seis 
instituições de ensino 
no Estado no padrão “A”
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CAMPINA

Pela cidade

em camPina grande

O leitor é notícia!

Josélio Carneiro - @joseliocarneiro 
eleições 2012: Focco discute com a eJe estratégias de apoio à campanha “Voto 

vendido, povo vencido” 

O 16º Salão de Arte-
sanato da Paraíba está na 
reta final. Depois do suces-
so de público e vendas, em 
Campina Grande, a mostra 
foi prorrogada até amanhã. 
Até agora, o evento movi-
mentou mais de R$ 700 mil 
em vendas. O número su-
perou a expectativa dos or-
ganizadores, que esperam 
aumentar o faturamento 
nos últimos dias do Maior 
São João do Mundo.

Com o tema “Tecendo 
Tradições”, o evento home-
nageia a arte da tecelagem 
da Paraíba e conta com tra-
balhos de 4.650 artesãos e 
78 associações de 126 mu-
nicípios do Estado. O Salão 
está localizado na Avenida 
Prefeito Severino Bezerra de 
Cabral, 510, bairro do Catolé.

Ranking de vendas
Até agora, a tipologia 

mais vendida no 16º Salão 
de Artesanato são as peças 
feitas em couro, que movi-
mentaram mais de R$ 100 
mil. Até o dia 25 de junho, 
foram vendidas 503 uni-
dades. Em segundo lugar, 
aparece a tipologia de hab-

}até agora, o evento já 
movimentou mais de 
r$ 700 mil em vendas

Pauta 

Em Campina Grande, dois assuntos dominaram as 
rodas de conversa e as discussões nas redes sociais durante 
todo o dia de ontem: as convenções partidárias, sobretudo 
as indefinições em torno do PT e da chapa encabeçada pelo 
PSDB, e a briga entre Treze e CBF na Justiça. 

Composição 

Até o fechamento desta edição, ninguém arriscava 
afirmar com alguma certeza quem deverá ser o vice do 
deputado federal Romero Rodrigues, do PSDB, no pleito 
de outubro. Sem chegar a um acordo interno, o PSB 
resolveu abrir mão da vaga em favor de um nome do 
PDT. 

Confusão 

Já no PT, o ambiente foi de total confusão. O 
presidente do partido em CG, Alexandre Almeida, que 
havia sido destituído pelo diretório municipal na terça, 
destituiu o diretório, convocou um plebiscito e fez 
aprovar sua candidatura, manobra desautorizada pela 
direção nacional. 

Euforia 

Os torcedores do Treze 
passaram toda a sexta-
feira eufóricos, como se 
tivessem conquistado um 
título. A festa da torcida 
alvinegra tinha uma razão. 
O Galo ganhou, na Justiça, 
a queda de braço contra 
a toda poderosa CBF, que 
teve que incluir o clube na 
disputa da Série C. 

Novela 

Na tarde de ontem, 
cumprindo determinação 
judicial, a CBF finalmente 
incluiu o Galo da Borborema 
na tabela da terceirona. Mas, 
apesar de toda a euforia da 
nação galista, a confederação 
não parece disposta a 
entregar os pontos de vez e 
a querela deverá ter outros 
capítulos. 

l 8ª COrrIdA dO FOgO 

Promovida pelo 2º Batalhão de Bombeiros 
Militar de Campina Grande, será neste domingo às 
9h, saindo de frente do quartel dos bombeiros. Já 
estão confirmadas as presenças de corredores; do 
Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe; do 31º 
Batalhão de Infantaria Motorizado; 2º Batalhão de 
Polícia Militar; 10º Batalhão de Polícia Militar; de 
a Academia Militar; da Associação dos Corredores 
de Rua; da Associação Corredores do Futuro entre 
outros. 

l AtrAtIvOs 
 

A corredora Ednalva Laureano (Pretinha) 
já confirmou a sua presença, juntamente com os 
corredores da Equipe Pretinha de Alagoa Nova. De João 
Pessoa dois ônibus e um de Patos vão transportar os 
corredores. Mais R$ 9.000,00 em prêmios e sorteios 
de brindes. Os corredores serão monitorados através 
de chip. A novidade deste ano são dois percursos, o 
tradicional de 10 km e o de 5 km. 

l  PrOrrOgAdO 
 

A Receita Federal comunicou que o Comitê Gestor 
do Simples Nacional (CGSN) prorrogou para até o dia 31 
de agosto, o prazo para a entrega da declaração anual do 
microempreendedor individual que tenha encerrado as 
atividades entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2012. O 
prazo anterior terminaria hoje. 

l  “ANtE-sPAN” 

Os usuários de telefonia móvel receberão, entre 
os dias 20 de julho e 20 de setembro, no aparelho 
celular, uma mensagem de texto por meio da qual 
poderão manifestar sua intenção de não mais receber 
mensagens de cunho publicitário de sua respectiva 
operadora. A determinação é da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). Em regra, a mensagem 
publicitária só pode ser enviada aos usuários que 
optaram previamente pelo seu recebimento.

duplo comando 

A confusão no Partido dos Trabalhadores 
de Campina Grande chegou ao ridículo de cada 
bloco convocar uma convenção. O PT de Alexandre 
Almeida, defendendo candidatura própria, convocou 
para ontem. Já o PT ligado a Daniella Ribeiro (PP), 
para este sábado. 

ilidade manual (R$ 95 mil) 
e, em seguida, de algodão 
colorido (R$ 72 mil).

Sucesso em todas as 
edições do Salão, a gas-

tronomia também figura no 
ranking com mais de R$ 62 
mil em vendas. São pratos 
típicos da cultura paraiba-
na que o público pode de-

gustar na praça de alimen-
tação montada no espaço do 
Salão. O Salão de Artesanato 
da Paraíba funciona hoje e 
amanhã, das 14h às 22h. 

O Salão conta com trabalhos de 4.650 artesãos e está sendo um sucesso de público e vendas

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
Regional divulgou, na tarde 
de ontem, um balanço dos 
atendimentos realizados no 
mês de maio. De acordo com 
as estatísticas, o mês regis-
trou um recorde de atendi-
mentos, que chegaram a um 
total de 3.140, o maior núme-
ro desde julho de 2004, quan-
do o serviço foi implantado. 

Segundo o coordena-
dor do Samu, médico Antô-
nio Henriques, que também 
coordena as urgências em 
Campina Grande, o cresci-
mento na procura pelos so-
corros vem ocorrendo desde 
o início deste ano, quando o 
Samu de Campina Grande foi 
regionalizado. 

De acordo com a asses-
soria do órgão, desde janeiro, 

o serviço pas-
sou a atender 
a demanda de 
55 municípios, 
o que totaliza 
uma popula-
ção de quase 1 
milhão de pes-
soas. 

No mês 
de março, fo-
ram 2.885 
a t e n d i m e n -
tos; em abril, 
2.761. No to-
tal, desde a 
implantação 
do Samu em Campina no ano 
de 2004, foram realizados 
201.575 atendimentos. 

Ainda segundo o balanço 
divulgado ontem, no mês de 
maio, foram realizados 1.260 
atendimentos clínicos, o que 

equivale a 
40% do total; 
642 casos de 
traumas; 59 
obstétricos; 
e 79 pediá-
tricos, dentre 
outros. No 
que se refere 
aos atendi-
mentos clíni-
cos, a maioria 
foi de crises 
hipertensivas 
(133), segui-
da de des-
maios (105) e 

crises convulsivas (97). 
Já os acidentes com 

moto, como é previsível, lide-
ram no quesito atendimentos 
resultantes de traumas, com 
duzentos socorros apenas 
em maio. Em seguida vem os 

casos envolvendo quedas de 
cima de objetos (109) e que-
das da própria altura (79). 

A assessoria do Samu 
explica que as quedas da 
própria altura acontecem 
quando a pessoa não está so-
bre nenhum objeto ou lugar 
como, por exemplo, escadas 
ou andaimes, mas sobre o 
chão. Também compõem 
a lista de atendimentos do 
Samu Regional as orienta-
ções feitas por telefone pelos 
médicos reguladores, um to-
tal de 899. Ainda foi revelado 
que, após o atendimento te-
lefônico, em 16 casos houve 
a saída de ambulâncias para 
prestação de socorro que 
acabou não se efetivando 
porque as vítimas recusaram 
atendimento ou foram socor-
ridas por terceiros.

Os coordenadores da 
oitava edição da Corrida do 
Fogo, promovida pelo 2º Ba-
talhão de Bombeiros Militar 
estão ultimando os prepara-
tivos para o evento esportivo 
que acontecerá amanhã, com 
largada prevista para as 9h.

As inscrições continuam 
abertas até hoje, no quartel do 
2º BBM, localizado na Avenida 
Almeida Barreto, no bairro de 
São José, no horário comercial, 
na Junta Comercial, na Asso-
ciação de Corredores de Rua 
de Campina Grande, na Pista 
de Atletismo da UEPB (hoje), 
no Comando do Corpo de 
Bombeiros no Parque do Povo 
e através do e-mail 8corrida-
dofogo2bbm@gmail.com.

A inscrição será efetuada 
com a entrega de 2 kg de ali-
mentos não perecíveis. Toda a 

arrecadação será distribuída 
com instituições de caridade 
de Campina Grande.

O kit do corredor será 
entregue durante todo o dia 
de hoje e amanhã, a partir das 
7h. O kit é composto de uma 
camiseta, o número de inscri-
ção e o chip. 

Este ano a corrida terá 
dois percursos, o tradicional 
de 10 km e o de 5 km. Todos 
os que concluírem a prova 
receberão medalhas e partici-
pam de sorteios e brindes.

A corrida terá 18 catego-
rias, sendo 10 no masculino e 
oito categorias no feminino.

Masculino
Categoria Geral; de 15 a 

29 anos; de 30 a 49 anos; Ca-
tegoria a cima de 50 anos; Ca-
tegoria Militar Geral; Militar 

do 2º BBM até 35 anos; Militar 
do 2º BBM de 36 anos acima; 
Categoria Militar Bombeiro 
Geral; Categoria especial (ca-
deirante) e Categoria Especial 
(não cadeirante).

Feminino 
Categoria Geral; de 15 

a 29 anos; de 30 a 49 anos; 
Categoria acima de 50 anos; 
Categoria Militar Geral; Cate-
goria Bombeiro Militar Geral; 
Categoria Especial (cadeiran-
te) e Categoria Especial (não 
cadeirante).

Somente concorrerão 
aos prêmios em dinheiro e 
troféus os primeiros coloca-
dos do percurso de 10 km, 
num total de R$ 8 mil. Os pri-
meiros colocados do percurso 
de 5 km vão receber troféus.

Os corredores contarão 

com quatro pontos de dis-
tribuição de água, além de 
sessão de massagem, aqueci-
mento e uma equipe de enfer-
magem para aferição da pres-
são arterial.

O evento faz parte do ca-
lendário nacional de corridas 
de rua. Estão confirmados dois 
ônibus de João Pessoa, um de 
Patos e de cidades vizinhas. 
A corredora Ednalva Laurea-
no, nacionalmente conhecida 
como Pretinha, efetuou  sua 
inscrição e vai participar da oi-
tava edição da Corrida do Fogo.

“Estou me preparando 
para a corrida, minha vonta-
de de vencer mais uma vez é 
grande e vou batalhar para 
ser a campeã”, destacou a 
atleta que já venceu as edi-
ções de 2006, 2007, 2008, 
2010 e 2011.

Samu bate recorde de atendimentos

Corrida do Fogo inscreve até hoje

EM MAIO

EvENtO EsPOrtIvO

“Já os acidentes 
com moto lide-
ram no quesito 
atendimentos 
resultantes 
de traumas, 
com 200 
socorros”

Salão de Artesanato termina amanhã
Foto: Francisco França/secom-PB



TRE recebe lista com 855 Fichas Sujas
contas rejeitadas pelo tce

}Corregedor do TCE entregou 
listagem ao presidente em 
exercício do TRE ontem

Priscylla Meira
 priscyllameira@gmail.com
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tse concede uma fatia 
maior do Fundo partidário 
ao recém-criado psd 
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O Tribunal de Contas da 
Paraíba (TCE-PB) divulgou 
ontem uma lista com os no-
mes de 855 gestores públi-
cos que tiveram contas rejei-
tadas pelo órgão nos últimos 
oito anos e que não poderão 
disputar cargos nas eleições 
municipais deste ano. A rela-
ção dos inelegíveis foi entre-
gue pelo corregedor do TCE, 
conselheiro Umberto Silveira 
Porto, ao vice-presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), desem-
bargador José Di Lorenzo 
Serpa, e servirá de análise 
para emissão dos registros 
de candidatura.

A lista inclui nomes de 
prefeitos, presidentes de 
câmaras municipais, secre-
tários e dirigentes de autar-
quias ligadas aos poderes 
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário. Entre as irregula-
ridades que provocaram o 
parecer negativo do Pleno e 
das duas Câmaras Delibera-
tivas do TCE, estão despesas 
sem comprovação, desvio de 
finalidade para aplicação de 
recursos e gastos previden-
ciários sem comprovação do-
cumental, além da má aplica-
ção de recursos públicos.

De acordo com o corre-
gedor do TCE, a relação de 
inelegíveis atende o que pre-
coniza a Lei da Informação e 

facilita o acesso da população 
aos nomes de gestores que 
cometeram crimes contra a 
administração pública. “Além 
de entregar ao TRE, para fins 
de inelegibilidade, disponibi-
lizamos a lista na página do 
TCE, para facilitar o acesso 
de todos os cidadãos. Esta-
mos cumprindo a legislação 
eleitoral e também a nova lei 
das informações”, afirmou 
Umberto Porto.

As análises das contas 
rejeitadas pelo TCE, que pro-
vocaram a inclusão dos 855 
gestores na chamada Lei da 
Ficha Limpa, foram realiza-
das do dia 5 de julho de 2004 
até o último mês de maio. O 
prazo para o TCE encami-
nhar a lista dos gestores que 
tiveram contas rejeitadas 
para o TRE se estende até o 
próximo dia 5, mas a anteci-
pação deve auxiliar a Justiça 
Eleitoral a emitir em tempo 
hábil, os registros de candi-
daturas nos 223 municípios 
da Paraíba.

O desembargador José 
Di Lorenzo Serpa destacou 
a agilidade do Tribunal de 
Contas e reforçou a impor-
tância da Lei da Ficha Lim-
pa. “Aqueles que, por algum 
motivo, não acompanha-
ram a evolução do direito e 
da legislação, vão sofrer as 
consequências. O Tribunal 
de Contas, com certeza, está 
cumprindo a sua missão, a 
sua trajetória”, afirmou.

A lista pode ser consulta-
da no Portal do TCE, através do 
endereço eletrônico: http://
portal.tce.pb.gov.br/2010/09/
contas-irregulares-2012/.

A ex-secretária de Plane-
jamento de João Pessoa, Este-
lizabel Bezerra (PSB), anun-
ciou, no começo da tarde de 
ontem em entrevista coletiva, 
o nome do deputado federal 
Efraim Filho (Democratas) 
para compor a chapa majori-
tária como vice.

Na mesma ocasião, ela fez 
questão de revelar ainda os 
nomes dos seis partidos que 
apoiavam seu nome na dispu-
ta pela prefeitura de João Pes-
soa. Os partidos que formam 
aliança com o PSB, além do 
Democratas, são PV, PCdoB, 
PSD, PRP e PCB. “Outros ain-
da podem ser anunciados até 

amanhã”, projetou Estelizabel 
Bezerra, referindo-se ao caso 
do PDT. A adesão, no entanto, 
aconteceu no início da noite 
de ontem, com a retirada da 
candidatura do vereador Ge-
raldo Amorim.

Segundo Estelizabel, com 
esses partidos anunciados, o 
PSB consegue o maior tempo 
de TV entre todos os outros 
que também estão na disputa e 
acrescentou ainda que os parti-
dos que formam a aliança e vão 
apoiar sua candidatura são os 
que de fato têm compromisso 
com o desenvolvimento da ci-
dade de João Pessoa.

Ela agradeceu ao presi-

dente do Democratas no Es-
tado e às demais lideranças 
da legenda pelo apoio ao seu 
nome e se disse preparada 
para a disputa  na qual foi co-
locada pelo próprio governa-
dor do Estado. “Estou muito 
honrada de ser indicada pelo 
PSB a ser candidata a prefei-
ta e muito mais por ter um 
jovem promissor na política 
ao meu lado e de mãos dadas 
para transformar esta cidade”, 
destacou.

Para Estelizabel Bezerra, 
“o gesto do DEM nos traz mais 
responsabilidade, mas muito 
mais esperança na vitória. Te-
mos pela frente uma luta que 

tenho chamado sempre de 
guerrilha e uma luta que só os 
vencedores e humildes podem 
travar”, ressaltou.

Ao final da entrevista de 
Estelizabel, o deputado fede-
ral Efraim Filho destacou os 
outros nomes do Democratas 
que também chegaram a ser 
cotados para da chapa do PSB 
e explicou o motivo da sua es-
colha.  “Fico feliz em ter sido 
o escolhido, nas lembrando 
que qualquer um dos outros 
quadros também poderia as-
sumir essa função muito bem”, 
disse ele, referindo-se a Júnior 
Evangelista, Eitel Santiago e 
ao vereador Bosquinho.

O presidente do PTB em 
João Pessoa, vereador Tavi-
nho Santos, disse ontem que 
a decisão tomada anteontem 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, permitindo que os “con-
tas sujas” também possam 
ser candidatos normalmente 
este ano, foi mais uma de-
monstração de que a “impu-
nidade no Brasil é uma coisa 
realmente sem solução”.

Para o vereador, depois 
dos exemplos da Lei da Ficha 
Limpa que foi criada a partir 
de uma manifestação popu-
lar, era de se esperar que me-
didas parecidas também fos-
sem adotadas com relação a 
quem teve contas reprovadas 
em campanhas anteriores. 
“Isso pode até ser um péssi-
mo sinal para o julgamento 
do mensalão, mas acredito 
que se tomar o mesmo rumo, 
podemos até voltar a ver no-
vas manifestações”, disse.

Tavinho Santos lem-
brou que enquanto a decisão 
certamente deve contribuir 
para que novas prestações 
de contas voltem a regis-
trar problemas no decorrer 
da campanha política que 
estamos começando, isso 
porque, se ninguém teme 
punição, dificilmente haverá 
também quem tema desres-
peitar a legislação.

O vereador aproveitou 

a entrevista para lamentar o 
fato de o semestre na Câmara 
ter sido concluído com muitos 
projetos importantes sendo 
aprovados às pressas e sem 
qualquer discussão, boa par-
te deles com pareceres que 
foram apresentados de forma 
oral e na hora da votação.

“É lamentável que quase 
todos os semestres estejam 
terminando dessa maneira, 
mesmo sabendo-se que os 
vereadores tiveram todo tem-
po do mundo para apreciação 
das matérias e para suas vo-
tações”, afirmou o vereador, 
ao observar a minoria das 
oposições não reagiu porque 
não teria mudado em nada o 
resultado das votações.

Sobre o segundo se-
mestre deste ano, Tavinho 
Santos antecipou apelos no 
sentido de que os vereadores 
candidatos a vereadores tra-
balhem normalmente suas 
campanhas pela reeleição, 
mas que paralelamente tam-
bém procurem manter pre-
sença na Câmara Municipal.

Para ele, “se isso não 
acontecer, é provável que o 
Legislativo termine o ano 
com uma produção muito 
inferior à produção que re-
gistrou no ano passado, cau-
sando prejuízos não somente 
à imagem da Casa, mas tam-
bém à população”, concluiu.

O Partido dos Traba-
lhadores homologou ontem 
a candidatura do deputado 
estadual Luciano Cartaxo a 
prefeito de João Pessoa. A 
convenção da legenda acon-
teceu no Sindicato dos Ban-
cários, na Avenida Beira Rio. 
O candidato a vice da chapa, 
Nonato Bandeira (PPS), e o 
prefeito da Capital, Luciano 
Agra, também estiveram pre-
sentes ao evento.

Demonstrando força 
e comprometimento com 
o plano nacional da sua le-
genda, Cartaxo contou com 

as presenças do presidente 
nacional do PT, Rui Falcão, e 
do secretário nacional Paulo 
Frateschi, além dos presiden-
tes estadual Rodrigo Soares e 
municipal, Antônio Barbosa. 

Luciano afirmou que a 
aliança (PT, PPS, PP e PRB) 
representa um projeto para 
estabelecer o futuro de João 
Pessoa, destacando que hoje 
sua candidatura deverá rece-
ber novos apoios de outras 
legendas. 

Segundo Rui Falcão, a 
convenção de ontem consoli-
dou uma grande aliança com 

Cartaxo que demonstrou ex-
trema capacidade para for-
mar uma nova força política 
em João Pessoa, com a agluti-
nação de várias legendas. “Se 
eleito, o PT dará continuida-
de a excelente gestão da Ca-
pital apresentando mudan-
ças inovadoras”, disse.

O presidente do PT de 
João Pessoa, Antônio Bar-
bosa, explicou que na chapa 
proporcional o partido es-
tará coligado apenas com o 
PPS. Os outros partidos, PRB 
e PP, sairão de forma inde-
pendente.

impunidade

PT da Capital homologa chapa 
formada por Cartaxo e Nonato

Cícero anuncia 
apoio de bloco 
mas silencia 
sobre seu vice

Vereador critica liberação 
de ‘contas sujas’ pelo STF 

composição com sete aliados

Efraim Filho será vice de Estelizabel Bezerra

Efraim Filho foi apresentado 
como vice de Estelizabel em 
coletiva com a presença de 
partidos aliados

O senador Cícero Lu-
cena (pré-candidato a pre-
feito pelo PSDB) concedeu 
uma entrevista coletiva no 
final da tarde de ontem para 
anunciar os partidos que da-
rão apoio ao seu projeto polí-
tico. De acordo com o tucano, 
estarão juntos com o PSDB o 
PTN, o PSL e o PTdoB. O es-
perado anúncio do candidato 
vice na sua chapa ficou mes-
mo para a convenção da sua 
legenda hoje à tarde, no Sesc 
Centro.

O nome do presidente 
do PSC na Paraíba, Marcon-
des Gadelha, chegou a ser 
anunciado extra-oficialmen-
te, porém, ele teria desistido 
da posição.

Os três partidos consi-
derados nanicos, no início 
do mês, criaram um bloco e 
firmaram um pacto de segui-
rem juntos no sentido de dar 
mais força à decisão dos pe-
quenos. O presidente do PT 
do B de João Pessoa, Marmu-
te Cavalcante, ressaltou a di-
ficuldade de sua agremiação 
em levar adiante uma candi-
datura própria. 

Já o deputado Toinho do 
Sopão (PTN) confirmou a re-
tirada de sua pré-candidatu-
ra para apoiar o senador tu-
cano. O motivo seria garantir 
chances para os candidatos a 
vereador do bloco.

Convenção do PT de João Pessoa contou com a presença do presidente nacional da legenda Rui Falcão



Bruno Roberto é o vice de Tatiana
convenção do pmdb de campina
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}ex-secretária da Saúde 
forma chapa com filho do 
deputado Wellington Roberto

O leitor é notícia!
Haceldama Borba @Haceldamaborba

“o movimento Ficha Limpa tem que se sobrepor mais do que nunca nestas 
eleições. a marcha ré do TSe foi algo temível...lamentável!!”

Diogo Almeida
Especial para A União

O PMDB realizou na 
tarde de ontem, em Campi-
na Grande, sua convenção 
para homologar o nome da 
ex-secretária municipal de 
Saúde, Tatiana Medeiros, 
como candidata à prefeita. 
Na reunião, realizada no gi-
násio do Clube Campestre, 
ficou definido o nome de 
Bruno Roberto (PR), filho do 
deputado federal Wellington 
Roberto, como vice-prefeito 
na chapa.

De acordo com o prefei-
to de Campina Grande, Vene-
ziano Vital do Rêgo (PMDB), 
a expectativa do partido, que 
conta com o apoio do PMN, 
PR, PPL, PHS, PTC e PRB, é 
de fazer uma campanha com 
a participação efetiva da po-
pulação campinense. “Essa 
participação foi fundamen-
tal para nossas duas outras 
vitórias. Esta convenção 
também serviu como uma 
espécie de despedida, onde 
tive a oportunidade de mos-
trar à população que o esfor-

ço de acreditar nas nossas 
ideias valeu a pena”, disse 
Veneziano.

O senador Vital do Rêgo 
também esteve presente na 
convenção, e acredita na vi-
tória de Tatiana nas eleições 
de outubro. “A mudança de 
Campina continua, e seguirá 
em frente. A nossa candida-
ta é o resultado destes oito 
anos de uma gestão séria e 
comprometida com o desen-
volvimento da cidade”, citou 
o senador.

Segundo o vice-candida-
to na chapa do PMDB e pre-
sidente do diretório munici-
pal do PR, Bruno Roberto, o 
resultado dos dois mandatos 
da atual gestão na cidade foi 
muito positivo. “Acredito que 
a população irá conceder a 
continualidade deste traba-
lho que Tatiana se responsa-
biliza em fazer”, disse Bruno 
Roberto. 

O prefeito de Campina 
Grande elogiou o histórico 
administrativo de Bruno 
quando esteve à frente da 
Secretaria Estadual de De-
senvolvimento da Agrope-
cuária e Pesca e citou que 
é muito gratificante trans-
ferir a responsabilidade da 
gestão para a chapa de Ta-

O presidente nacional do 
PT, Rui Falcão, desautorizou as 
ações do presidente do parti-
do na Rainha da Borborema, 
Alexandre Almeida. A declara-
ção foi dada ontem durante a 
convenção da legenda em João 
Pessoa, onde foi homologada a 
candidatura a prefeito do de-
putado estadual Luciano Car-
taxo, tendo como vice Nonato 
Bandeira (PPS).

Questionado sobre a 
confusão que tomou conta 
do PT de Campina Grande 
nos últimos dias, Rui dis-
se que a parceria com o PP 
é definitiva. “Nossa aliança 
está consolidada com o PP 
em Campina Grande. A nos-
sa candidata em Campina 
não ficará prejudicada por 
essa medida isolada por um 
militante do PT que não tem 
nenhum respaldo das execu-
tivas municipal, estadual e 
muito menos nacional”, de-
clarou o dirigente, referindo-

-se a Daniella Ribeiro e con-
firmando o acordo com o PP. 

A fala de Rui corrobora 
declarações dadas anterior-
mente por outro membro da 
cúpula petista, Paulo Frates-
chi, secretário geral da execu-
tiva nacional, que já havia feito 
duras críticas ao comporta-
mento de Alexandre Almeida.

O presidente do diretório 
de Campina Grande não acei-
tou a decisão dos delegados 
tomada em abril, quando por 
ampla maioria os represen-
tantes dos militantes opta-
ram pelo fim da aliança com 
o PMDB e a composição com 
o PP. Alexandre recorreu às 
instâncias internas do partido, 
mas foi derrotado em todas. 

Na última terça-feira, ele 
foi destituído pelo diretório 
municipal, sob a alegação de 
que teria faltado a seis reuni-
ões oficiais, quando o estatu-
to do PT prevê o afastamento 
após três faltas não justifica-

das. Como resposta, Alexan-
dre convocou um plebiscito, 
realizado na última quinta-fei-
ra, que definiu o lançamento 
de sua candidatura a prefeito.

Além disso, os militantes 
Gustavo Pontinelli e Charles 
Moura, suspensos pelo dire-
tório, recorreram à Justiça 
e conseguiram uma liminar 
cancelando a decisão de se 
aliar ao PP. A direção esta-
dual do partido recorreu, e o 
suplente de vereador Perón 
Japiassu, empossado como 
presidente no lugar de Ale-
xandre, classificou as mano-
bras como “palhaçadas”. 

A cúpula nacional do PT 
deverá dissolver todo o diretó-
rio de Campina Grande, insta-
lando uma comissão provisó-
ria que será formada por cinco 
petistas pró-Daniella Ribeiro. 
O grupo garante que a con-
venção acontecerá hoje nor-
malmente e ratificará o apoio 
à prefeitável do PP.

O Partido Progressista 
realiza a sua convenção hoje, 
na sede da AABB, em Campina 
Grande, a partir das 14h. A le-
genda vai homologar a candi-
datura da deputada estadual 
Daniella Ribeiro ao cargo de 
prefeita do município. Daniella 
afirmou que está trabalhando 
para construir uma grande 
aliança pela Rainha da Borbo-
rema.  Além da candidatura da 
prefeita e vice-prefeito, serão 
definidos os nomes para vere-
adores. Na rede social twitter, 
a deputada lembrou que o PP 
realiza a convenção e que é 
importante convidar a todos 
e a todas esperando contar 
“com a presença dos que que-
rem uma Campina melhor”.

Ela anunciou que além da 
confraternização entre todos 
os aliados, vai apresentar a 
sua “chapa de vereadores com 
um grupo de grande valor”. 
Confira no @DaniellaPP2012 
outras informações.

Foto: ivan de paula

tiana. “Tenho certeza que 
Campina Grande irá ver a 
competência dos nossos 
candidatos e fazer a escolha 
certa para continuar o nos-
so trabalho”, explicou Vene-
ziano Vital.

A candidata pelo PMDB, 

Tatiana Medeiros declarou 
que Campina Grande é a 
segunda maior cidade do 
Estado, e que a proposta da 
candidatura dela é de con-
tinuar mostrando através 
de ações que a cidade tem 
potencial de crescimento. 

“Nesse novo momento, nos-
sa missão é trabalhar e aco-
lher a população campinen-
se, que saberá escolher a 
melhor opção para manter 
o rumo de desenvolvimento 
que estamos vivendo”, com-
pletou Tatiana.

O PT, no Conde, homolo-
gou ontem a candidatura do 
Padre Severino a prefeito do 
município e como vice, Sér-
gio Lourenço (PSC). A con-
venção foi realizada no salão 
paroquial da igreja da cidade, 
com a presença do deputado 
estadual Frei Anastácio, re-
presentando a direção estadu-
al do partido e o vereador de 
Alhandra,  Valfredo José, que 
representou os parlamentares 
petistas do Litoral Sul. O par-
tido também homologou 17 
candidaturas a vereador.

A candidatura do PT 
também recebeu o apoio de 
Arleide, ex-prefeita da cidade, 
que fez parte da mesa durante 
a convenção. Ela iria realizar 
aliança com o PT, mas foi im-
pedida pela direção estadual 
do PSDB que a destituiu do 
cargo de presidente munici-
pal do partido. Arleide disse 
durante a convenção do PT, 
que irá trabalhar para eleger 
padre Severino, mesmo sem 
apoio do partido dela. “Os mo-
radores de Conde me acom-
panham não porque sou do 

PSDB, mas porque tenho ser-
viços prestados no município”, 
disse.

O deputado Frei Anastá-
cio declarou durante a con-
venção, que Padre Severino, 
caso seja eleito, irá realizar 
um mandato participativo 
ouvindo as propostas dos 
empresários e comerciantes, 
estudantes, jovens, agriculto-
res familiares e a população 
da cidade. O PT irá fazer um 
governo nessa cidade, que irá 
chamar atenção do país”, ga-
rantiu.

O Ministério Público da 
Paraíba, através da Promo-
toria de Esperança, ofereceu 
denúncia à Justiça por crime 
de peculato contra o ex-depu-
tado Armando Abílio (atual 
presidente do PTB na Paraí-
ba), Renata Bronzeado Vieira, 
sua filha, e contra a servidora 
Maria Verônica Rodrigues. 

De acordo com a denún-
cia, as investigações aponta-
ram o envolvimento dos de-
nunciados em um esquema 
de desvio de recursos empe-
nhados para o pagamento de 
supostos prestados à Admi-
nistração Pública Estadual 
para terceiros, entre 2003 e 
2004, época em que Arman-
do Abílio foi secretário de 
Ação Social do Estado.

De acordo com o promo-
tor de Justiça, Otacílio Mar-
cus Machado, a investigação 
policial teve início com de-
núncia de dois prestadores 
de serviço que viram seus 
nomes em notas de empe-
nho com valores alterados e 
bem maiores do que vinham 
recebendo pela Secretaria de 
Ação Social do Estado para 
prestação de serviços de se-
gurança e vigilância no Cen-
tro Social Urbano “João Pau-
lo I”, em Esperança.

O promotor informou 
ainda que os pagamentos dos 
salários dos dois vigilantes 
eram feitos na sala da direto-
ra do Centro e os prestadores 
eram obrigados a assinar os 
cheques no verso sem que 
lhes fosse permitido visuali-
zar os valores consignados.

Nossa reportagem pro-
curou o ex-deputado Arman-
do Abílio para ouvi-lo sobre 
a denúncia, porém, ele não 
atendeu as ligações telefôni-
cas até o fechamento desta 
edição.

O empresário Ro-
naldo Cunha Lima Filho 
declarou ontem que 
aceita ser o companhei-
ro de chapa do deputa-
do Romero Rodrigues 
na disputa pela Prefei-
tura Municipal de Cam-
pina Grande. Filho do 
poeta Ronaldo Cunha 
Lima, o empresário res-
saltou que se for nome 
de consenso: “Eu topo”.

Ronaldo Filho afir-
mou também que está 
nas mãos de Romero 
Rodrigues e todas as li-
deranças aliadas à de-
cisão a respeito de sua 
indicação para vaga de 
vice-prefeito na chapa 
tucana. Ressaltou em en-
trevista à imprensa que 
“estamos vivendo um 
momento delicado na 
família e nisto que es-
tamos concentrados. A 
decisão sobre meu nome 
como vice eu deixou nas 
mãos dos líderes polí-
ticos que fazem parte 
da nossa história, bem 
como Romero Rodrigues 
que é o candidato”.

Apoiamento
Ontem, o deputado 

federal recebeu tam-
bém a confirmação de 

apoio do PRP nas suas 
pretensões de se eleger 
prefeito. Participaram 
do encontro a presiden-
te estadual do PRP Ma-
ria da Luz, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Campina, Nelson Gomes 
Filho, o vereador Jóia 
Germano, e outras lide-
ranças, que fecharam 
questão em apoiar a 
candidatura de Romero.

Dessa forma, o PRP 
realiza neste sábado a 
sua convenção no mes-
mo dia e espaço reserva-
dos pelo PSDB em Cam-
pina Grande. Segundo a 
presidente estadual da 
legenda, Maria da Luz, 
o PRP promoverá sua 
convenção, na qual ce-
lebrará a aliança com o 
PSDB, apoiando o nome 
do deputado federal 
Romero Rodrigues na 
disputa pela Prefeitu-
ra de Campina Grande, 
hoje, na Escola Estadu-
al Premen, próxima ao 
Shopping Boulevard, no 
Catolé, a partir das 9h. 
A convenção do PSDB 
começa às 15h.

Ontem, a candida-
tura de Romero também 
recebeu o apoio formal 
do Democratas.

Ronaldo Filho aceita 
ser o vice de Romero

cOnfusãO nA BORBOREmA

Daniella será 
confirmada 
na chapa do 
PP hoje

MP denuncia 
presidente do 
PTB por crime 
de peculato

Tatiana Medeiros foi confirmada como a candidata do PMDB e terá Bruno Roberto como vice

Deputado tucano recebeu apoio de convencionais do DEM

Presidente nacional do PT diz 
que aliança com PP é definitiva 

ALiAnçA cOm O psc

PT confirma Padre Severino 
como candidato no Conde



NO SEMESTRE

}A Corte recebeu no período 
mais de 34 mil processos, in-
cluindo casos de repercussão

STF julga mais de 42 mil processos 
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“A tal Comissão da Verdade ao contrário d outras Comissões d Anistia,Dir 
Hum,etc v ter coragem, p vasculhar os arquivos ditatorias das PMs?”

Brasília (AE) - Temas como 
distribuição do tempo de pro-
paganda eleitoral gratuita en-
tre partidos, cotas raciais, Lei 
da Ficha Limpa, Lei Maria da 
Penha e interrupção de gra-
videz em caso de anencefalia 
estão entre os assuntos de 
maior impacto social decididos 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) no primeiro semestre de 
2012, conforme balanço divul-
gado ontem. Ao todo, a Corte 
recebeu, nesse período, 34.621 
processos e julgou mais de 42 
mil processos. 

“Foi um semestre muito 
produtivo”, afirmou o presi-
dente do tribunal, Ayres Britto, 
ao final da sessão de encerra-
mento das atividades. Britto 
deixará o cargo em setembro 
porque se aposentará ao com-
pletar 70 anos. As atividades 
do tribunal serão retomadas 
em 1º de agosto. Durante o re-
cesso, a Corte funcionará em 
regime de plantão para decidir 
casos emergenciais, sobretudo 
pedidos de habeas corpus de 
réus presos, como o de Carlos 
Augusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira. Preso desde 29 de 

fevereiro na operação Monte 
Carlo, ele vem tentando em vão 
uma liminar para responder o 
processo em liberdade.

No entender dos minis-
tros, o próximo semestre será 
ainda mais animado, diante de 
julgamentos históricos à vista. 
Esta semana, o STF confirmou 
para 2 de agosto o início do 
julgamento da Ação Penal 470, 
do mensalão petista, gigantes-
co esquema de corrupção do 
primeiro mandato do gover-

no Luiz Inácio Lula da Silva. A 
denúncia foi apresentada pelo 
Ministério Público Federal em 
2006, contra 40 pessoas acusa-
das pelos crimes de formação 
de quadrilha, corrupção passi-
va, corrupção ativa, lavagem de 
dinheiro, peculato, gestão frau-
dulenta e evasão de divisas.

“Será um semestre de for-
tes emoções jurisdicionais”, re-
sumiu o ministro Marco Aurélio 
Mello. O balanço das atividades 
mostra que, entre os assuntos 

que mais tiveram repercussão 
em matéria eleitoral, o STF jul-
gou constitucional a Lei da Ficha 
Limpa, considerando válida sua 
aplicação às eleições deste ano, 
uma vez que a norma alcança 
atos e fatos ocorridos antes de 
sua vigência. O tribunal também 
concluiu o julgamento sobre o 
tempo de propaganda eleitoral 
gratuita, para garantir que no-
vos partidos possam participar 
do rateio de dois terços do tem-
po da propaganda, conforme 

previsto para as legendas com 
representação na Câmara. A 
Corte declarou a constituciona-
lidade da Lei Maria da Penha e 
de programas de cotas raciais. 

A antecipação terapêu-
tica do parto de fetos anen-
céfalos foi aceita depois que 
os ministros declararam a in-
constitucionalidade de inter-
pretação segundo a qual a in-
terrupção da gravidez nesses 
casos seria conduta alcançada 
pelo Código Penal. 

Ministros entram em recesso até agosto, mas a Corte funcionará em regime de plantão para julgar pedidos de habeas corpus

PSD ganha 
também  no TSE 
fatia maior do 
Fundo Partidário

Brasília (ABr) – O PSD 
terá direito a uma fatia maior 
do Fundo Partidário, segun-
do definiu ontem, por 4 votos 
a 2, o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).  Os ministros que 
votaram a favor do partido 
aplicaram a mesma tese ado-
tada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), que decidiu, 
também ontem, dar mais 
tempo de propaganda eleito-
ral em rádio e TV para a le-
genda criada pelo prefeito de 
São Paulo, Gilberto Kassab.

Acolheram o pedido do 
PSD o relator, ministro Mar-
celo Ribeiro, que havia apre-
sentado seu voto antes de 
deixar o tribunal, e os mi-
nistros Marco Aurélio Mello, 
Antonio Dias Toffoli e Nancy 
Andrighi. Os votos contrários 
foram da presidenta do TSE, 
ministra Cármen Lúcia Antu-
nes Rocha, e do ministro Ar-
naldo Versiani.

Assim como o tempo de 
propaganda, a verba do Fundo 
Partidário é rateada de acordo 
com a representação dos par-
tidos na Câmara dos Deputa-
dos – 5% divididos igualmen-
te entre as legendas e 95% 
distribuídos de acordo com a 
votação para deputado federal 
obtida nas últimas eleições.

Com a decisão, o PSD deve 
passar a receber cerca de R$ 
1 milhão mensais, mas o va-
lor exato ainda será calcula-
do pelo TSE. Atualmente, o 
partido tem a quarta maior 
bancada da Câmara dos De-
putados, com 52 deputados e 
48 em exercício. No entanto, 
a legenda recebe apenas R$ 
43 mil mensais referentes 
à partilha igualitária entre 
os 30 partidos brasileiros. O 
Fundo Partidário tem dota-
ção orçamentária de cerca de 
R$ 300 milhões em 2012.

A Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Cachoeira volta a 
fechar o cerco em torno das relações 
do governador de Goiás, Marconi 
Perillo (PSDB), com o contraventor 
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira. Na semana que vem, 
os integrantes da CPI vão tomar o 
depoimento do ex-presidente do 
Detran de Goiás Edivaldo Cardoso. 
A expectativa é que os vínculos de 
Marconi com a organização crimi-
nosa de Cachoeira fiquem mais cla-
ros depois da fala de Cardoso.

Na Operação Monte Carlo, a 
Polícia Federal interceptou conversa 
telefônica, em 2 de março de 2011, 
que mostra Cachoeira cobrando de 
Cardoso a fatura pelo apoio à elei-
ção do governador tucano. No diálo-
go, o contraventor e o ex-presidente 
do Detran discutem a partilha de 
verba publicitária de R$ 1,6 milhão 
do Departamento de Trânsito.

Na conversa, Cachoeira desco-
briu que um jornal de Anápolis, de 
oposição ao governador, recebe-
ria uma verba mais expressiva que 
o jornal dele, que, de acordo com 
a Operação Monte Carlo, está em 

nome de um laranja do bicheiro. Ca-
choeira reclamou que a partilha não 
estava correta e devia ser revisada. 
Depois das denúncias, Cardoso pe-
diu exoneração do cargo, no início 
de abril. À CPI, Perillo afirmou que o 
ex-dirigente do Detran foi para seu 
governo por indicação do PT do B.

Para o relator da CPI, deputa-
do Odair Cunha (PT-MG), os depoi-
mentos esta semana do jornalista 
Luiz Carlos Bordoni e do arquiteto 
Alexandre Milhomem evidenciam 
o envolvimento do governo tucano 
com o esquema ilegal de Cachoeira. 
À CPI, Bordoni confessou ter recebi-
do R$ 40 mil em espécie, em junho 
de 2010, das mãos de Perillo. Esses 
recursos foram a primeira parcela 
de um total de R$ 170 mil pagos por 
Marconi para o jornalista fazer sua 
campanha de rádio ao governo de 
Goiás. A maioria deles (R$ 140 mil) 
veio de caixa dois e de empresas 
“laranjas” de Cachoeira.

O jornalista recebeu R$ 90 mil 
de duas empresas ligadas ao esque-
ma do contraventor. O primeiro 
cheque de R$ 45 mil foi depositado 
pela Alberto e Pantoja, em 14 de 

abril de 2011. O segundo, no mes-
mo valor, veio da empresa Adércio e 
Rafael Construções e Incorporações, 
no dia 18 de maio do ano passado. 
Antes desses depósitos, Bordoni 
recebeu outros R$ 10 mil, também 
pagos em dinheiro vivo, entre outu-
bro de novembro de 2010. Do total 
de R$ 170 mil, o jornalista recebeu 
apenas R$ 30 mil legalmente, que 
foram pagos pelo comitê financeiro 
da campanha do tucano, em 21 de 
setembro de 2010. Todo o resto foi 
caixa dois. 

Às vésperas do recesso parla-
mentar, a CPI pretende aprovar na 
semana que vem, em sessão admi-
nistrativa, a convocação do empre-
sário Fernando Cavendish, princi-
pal acionista da Delta Construções. 
Contrários à convocação do ex-dire-
tor do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) 
Luiz Antônio Pagot, os partidos 
aliados do governo na CPI vão ten-
tar constranger a oposição com a 
proposta de chamar o ex-diretor da 
Dersa Paulo Vieira da Silva, o Paulo 
Preto, acusado de ter feito caixa 2 
para os tucanos. 

CPI quer ouvir ex-presidente do Detran
EM GOIÁS

Roriz é poupado 
em denúncia 
sobre mensalão 
do DEM no STJ

Grupo cobrava 
propina no DF

O ex-governador do Dis-
trito Federal José Roberto 
Arruda; o ex-vice, Paulo Oc-
távio; deputados distritais; 
secretários e autoridades do 
governo local figuram na lis-
ta de 38 réus da denúncia 
relativa ao mensalão do DEM 
no DF que o Ministério Públi-
co Federal (MPF) entregou 
na manhã de ontem ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). 

Joaquim Roriz, também 
ex-governador do Distrito 
Federal, chegou a entrar na 
lista, mas acabou sendo ex-
cluído. As informações foram 
dadas pelo procurador-geral 
Roberto Gurgel. Ele disse que 
os denunciados responderão 
pelos crimes de corrupção - 
ativa e passiva, lavagem de 
dinheiro e formação de qua-
drilha, entre outros crimes.

“Estamos com uma acu-
sação extremamente bem 
fundamentada, encaminha-
mos junto com a denúncia 
mais 70 caixas de documen-
to em que se demonstra um 
dos corações do esquema 
criminoso”, afirmou Gurgel. 
Ele disse que o esquema foi 
dos mais ousados e que ino-
vou na criatividade. “A mo-
dalidade mais usual quando 
se trata de recursos públicos 
é dispensa de licitação, mas 
nesse esquema introduziu-se 
um novo método, que é o re-
conhecimento de dívida”.

Desencadeada em 2009, 
a operação investigou uma 
rede de desvio de recursos 
públicos, cobrança de pro-
pina de empresários que ti-
nham negócios com o gover-
no e distribuição de dinheiro 
de caixa dois entre autorida-
des e políticos da base aliada. 

O esquema ficou conhe-
cido como mensalão do DEM, 
partido do governador e do 
vice à época. Arruda passou 
dois meses preso e foi cassa-
do em março de 2010. O in-
quérito corre no STJ porque 
um dos acusados, o conse-
lheiro Domingos Lamoglia, 
do Tribunal de Contas do DF, 
tem direito a foro especial. 

O procurador-geral in-
formou que a denúncia de-
morou mais de dois anos a 
ser entregue porque o Minis-
tério Público teve de refazer 
todo o inquérito da Polícia 
Federal, que só promoveu 13 
indiciamentos e deixou de 
fora vários envolvidos, entre 
os quais os deputados distri-
tais que aparecem em fitas de 
vídeo recebendo propina do 
ex-secretário de Relações Ins-
titucionais, Durval Barbosa.

Entre os parlamentares 
denunciados estão o ex-pre-
sidente da Câmara Legislati-
va do DF, Leonardo Prudente, 
que aparece em vídeo colo-
cando dinheiro de caixa dois 
nos bolsos e nas meias; o ex-
-corregedor da casa, Junior 
Brunelli, que figura em outro 
vídeo fazendo a oração da 
propina; além da ex-deputa-
da distrital Eurides Brito. 

O Ministério da Defesa 
informou ontem que localizou 
em seu arquivo documenta-
ção sigilosa produzida ou acu-
mulada pelo extinto Estado-
-Maior das Forças Armadas 
(EMFA) entre 1946 a 1991. 

Em nota, o Ministério ex-
plica que esses arquivos foram 
encontrados durante levanta-
mento realizado para atender 
as determinações da lei de 
Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/11).

A localização desses arqui-
vos foi informada à Comissão 
da Verdade pelo ministro da De-

fesa, Celso Amorim. Também foi 
encaminhado aviso ao ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardo-
zo, solicitando a constituição 
de um grupo de trabalho para 
realizar a análise, inventário e 
recolhimento do acervo ao Ar-
quivo Nacional e assim tornar 
possível a consulta do material 
por qualquer cidadão.

A Defesa esclarece que 
a guarda definitiva dos vo-
lumes está passando para o 
Arquivo Nacional. Com isso, 
passa a contar a partir da 
próxima segunda-feira (data 
em que o órgão publicará 

edital dando ciência pública 
do recolhimento do material) 
prazo de 30 dias para tornar 
o acervo disponível para con-
sulta pública.

Segundo informa o Minis-
tério, o acervo do EMFA inclui 
ampla comunicação adminis-
trativa (ofícios, memorandos, 
mensagens) trocada por au-
toridades militares e civis do 
governo brasileiro. 

Abrange ainda relatórios 
sobre a conjuntura política 
nacional e internacional, além 
de correspondências trocadas 
entre integrantes do governo 

e representantes de outros pa-
íses sobre temas relacionados 
à defesa, segurança nacional e 
cooperação internacional.

A documentação está or-
ganizada em 37 volumes en-
cadernados classificados como 
sigilosos. Há também 52 vo-
lumes de boletins reservados. 
Tornados ostensivos (abertos 
ao público) por decurso do 
tempo, os papéis tinham clas-
sificação de reservados a ul-
trassecretos. 

O EMFA foi extinto em 
1999, depois da criação do Mi-
nistério da Defesa. 

Defesa localiza arquivos sigilosos 
COMISSÃO DA VERDADE
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Paraguai é excluído do Mercosul 
e a Venezuela vai ocupar a vaga

CRISE NA AMÉRICA LATINA

A Venezuela será incor-
porada ao Mercosul em reu-
nião especial que será reali-
zada em 31 de julho no Rio 
de Janeiro, anunciou ontem 
a presidente da Argentina, 
Cristina Fernández de Kir-
chner, no âmbito da Cúpula 
de chefes de Estado do bloco.

 O acordo tem a assina-
tura dos líderes de Brasil, 
Uruguai e Argentina (mem-
bros pleno do Mercosul). 
O Paraguai, que não havia 
ratificado essa decisão em 
seu Parlamento, está sus-
penso do bloco devido à 
deposição do ex-presidente 
Fernando Lugo.

O país governado por 
Hugo Chávez pediu para en-
trar no Mercosul em 2005, 
em uma cúpula de presiden-
tes realizada em Caracas. Des-
de então, Brasil, Argentina e 
Uruguai aprovaram a incor-
poração nos poderes Executi-
vo e Legislativo. A aprovação 
pelo Paraguai estava penden-
te desde 2009.

 A presidente também 
anunciou a suspensão do Pa-
raguai dos órgãos do bloco 
até que se celebrem as elei-
ções nesse país em abril de 
2013, mas não serão aplica-
das sanções econômicas.

 “O Mercosul suspendeu 
temporariamente o Paraguai 
até que seja realizado o pro-
cesso democrático que no-

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de junho de 2012

Políticas
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Foto: Divulgação
}A decisão foi tomada por 
chefes de Estado do bloco 
em reunião de cúpula

vamente instale a soberania 
popular nesse país”, disse Kir-
chner ao encerrar a reunião.

 
Abertura
No discurso de abertura 

da cúpula, Cristina afirmou 
lamentar “os fatos de conhe-
cimento público” no Para-
guai - ou seja, a destituição do 
presidente Fernando Lugo na 

sexta-feira da semana passa-
da -, e a consequente ausência 
do país do encontro de ontem.

 Por outro lado, disse 
que precisava esclarecer a 
posição de seu governo so-
bre a questão paraguaia, 
segundo ela, “para evitar 
qualquer tipo de distorção e 
manipulação”. 

“De nenhum modo pro-

piciaremos nem aceitaremos 
sanções econômicas contra o 
Paraguai”, disse Cristina. “As 
sanções econômicas nunca 
são pagas pelo governo, mas 
pelo povo.”

 Nos dias anteriores à 
cúpula, bastidores indicavam 
que a presidente argentina 
pressionava pela aplicação de 
sanções econômicas contra o 

Paraguai. Já Brasil e Uruguai 
defendiam a imposição de 
punições apenas políticas.

 A recomendação dos 
chanceleres, adotada após 
reunião ontem, é que a sus-
pensão do país do Mercosul 
seja prorrogada, possivel-
mente até a realização de no-
vas eleições, em 2013. Daí o 
“esclarecimento” de Cristina.

O leitor é notícia!
Giuseppe Lemos - @Giu_

Impeachment de Fernado causou turbulência na América do Sul. o Paraguai pagou 
o pato com a exclusão do Mercosul. Que punição!

A presidente argentina, 
porém, não poupou críticas 
ao processo de impeachment 
que derrubou o ex-presiden-
te paraguaio.

 “Não há no mundo um jul-
gamento político que dure dois 
dias e que ademais não ofere-
ça possibilidade de defesa. A 
garantia do devido processo é 
um dos pilares da civilização 
ocidental”, afirmou.

 A presidente disse ain-
da que, apesar das várias di-
ferenças entre os países do 
Mercosul e da Unasul, a po-
sição dos blocos foi unânime 
quando se tratou de rupturas 
democráticas na região.

 “Estamos defendendo 
que não se instalem os golpes 
suaves, de movimentos que, 
sob a pátina de certa institu-
cionalidade, nada mais são 
que uma quebra da ordem 
constitucional”, afirmou, ci-
tando por fim o escritor Jorge 
Luis Borges: “Não nos une o 
amor, mas o espanto” (em tra-
dução livre).

  Participam da cúpula, 
além da anfitriã, os presiden-
tes do Brasil, Dilma Rousseff, 
e do Uruguai, José Mujica, 
como membros do Mercosul; 
participam ainda os presi-
dentes Rafael Correa (Equa-
dor), Evo Morales (Bolívia), 
Ollanta Humala (Peru) e Se-
bastián Piñera (Chile). A Ve-
nezuela foi representada pelo 
chanceler Nicolás Maduro. 

Impeachment 
ainda é criticado

 A presidente Cristina Kirchner anunciou que a Venezuela será incorporada ao Mercosul em reunião que acontecerá no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação

Autoridades
reprimem onda 
de protestos em 
cidades da Síria

As autoridades reprimi-
ram ontem várias manifesta-
ções em diferentes cidades 
da Síria, onde dezenas de 
pessoas morreram por bom-
bardeios e disparos das for-
ças do regime de Damasco, 
segundo fontes da oposição.

Os Comitês de Coorde-
nação Local informaram as 
mortes de pelo menos 54 
pessoas, enquanto o Obser-
vatório Sírio de Direitos Hu-
manos falou de 43 mortos 
e a Comissão Geral da Re-
volução Síria apontou que 
foram o número de vítimas 
foi de 25. O maior número 
de mortos foi registrado nas 
províncias de Homs (cen-
tro), Deir Zur (leste), Idlib 
(norte) e na periferia de Da-
masco.

 Os Comitês destacaram 
que durante esta sexta-fei-
ra contabilizaram mais de 
600 protestos em diferentes 
pontos do país, a maioria nas 
províncias de Hama (centro) 
e Aleppo (norte). Esse grupo 
ainda ressaltou que o Exér-
cito bombardeou as cidades 
de Shakshabu e Shelin, em 
Idlib, e atacou a cidade de Al 
Rastan, em Homs, onde os 
leais ao regime dispararam 
com metralhadoras para evi-
tar que os cidadãos saíssem 
para protestar.

A União Europeia surpreendeu on-
tem ao anunciar um conjunto de medi-
das, ainda carentes de detalhamento e 
com diversos trâmites burocráticos pelo 
caminho, no sentido de aliviar a situa-
ção financeira dos países mais fragili-
zados e dar espaço para iniciativas pró-
crescimento.

Entre as mais importantes se des-
taca a recapitalização dos bancos euro-
peus por meio dos fundos de resgate (já 
usados para “salvar” Grécia e Portugal), 
uma reivindicação da Espanha, e que 
representa uma “vitória” para o primei-
ro-ministro Mariano Rajoy. Na prática, a 
medida representa um resgate financei-
ro para o país, mas sem a desvantagem 
de incrementar a dívida soberana, como 
nos casos anteriores.

 O setor bancário europeu é uma 
fonte primordial de preocupação no Ve-
lho Continente, e nos últimos meses o 
BCE (Banco Central Europeu) já ajudou 
as instituições financeiras por meio de 
empréstimos de bilhões de euros a juros 
bastante baixos.

 Os mercados financeiros reagiram 
com entusiasmo às novidades. Somente 
em Milão, a Bolsa de Valores italiana va-
loriza mais de 4%, enquanto a Bolsa ale-
mã sobe 3,8% e a Bolsa do Reino Unido, 
outros 2%. Na Espanha, um dos países 
favorecidos pelas novas medidas, a Bolsa 
dispara quase 5%.

Em Bruxelas, a chanceler da Alema-

nha, Angela Merkel, considerou que fo-
ram tomadas decisões importantes, mas 
salientou que os países beneficiados te-
rão que prestar contas.

  
RECAPITALIZAÇÃO - A medida mais 

visível entre as anunciadas ontem, e que 
representa uma vitória para o premiê es-
panhol Mariano Rajoy, diz respeito à ca-
pitalização dos bancos europeus.

 O setor bancário europeu está no 
epicentro da crise no Velho Continente. 
Carregados de títulos emitidos pelos go-
vernos, os bancos estão expostos à frágil 
situação financeira de nações muito en-
dividadas e com rombos em suas contas 
públicas.

 Na Espanha, o quadro é ainda pior, 
devido a uma recente crise imobiliária, 
que resultou em taxas de inadimplência 
históricas. Ontem de madrugada, as li-
deranças europeias atenderam uma rei-
vindicação da Espanha, ao permitir que 
os recursos dos fundos de resgate (que 
já salvaram Grécia e Portugal) sejam di-
recionados para ajudar diretamente os 
bancos europeus.

 O alvo claro são os bancos espa-
nhóis. O empréstimo já acertado de 
até € 100 bilhões (US$ 125 bihões) para 
recapitalizar esse setor bancário vai ser 
canalizado através do Fundo Europeu 
de Estabilidade (FEEF) e que será trans-
ferido ao Mecanismo Europeu de Esta-
bilidade (MEDE).

UE adota medidas em favor do 
crescimento para conter crise

ECONOMIA MUNDIAL

O candidato Ólafur Rag-
nar Grímsson é o claro favori-
to nas eleições presidenciais 
que serão realizadas hoje, e 
caso vença, ele conquistará o 
seu quinto mandato, algo que 
nunca aconteceu nos 68 anos 
desde a independência do 
país nórdico.

As últimas pesquisas da-
vam a ele uma vantagem de 
quase sete pontos à frente 
ao seu principal rival, a jor-
nalista Thóra Arnórsdóttir, 
enquanto os outros quatro 
candidatos não têm possibi-
lidades reais de superar o ve-
terano presidente, que soube 
reverter uma situação inicial-
mente adversa.

Há um mês era Thóra 
Arnórsdóttir que liderava as 
pesquisas, mas Ólafur Ragnar 
Grímsson iniciou uma táti-
ca agressiva que o permitiu 
ditar os temas discutidos na 
campanha, centrada na entra-
da do país na UE (União Euro-
peia) e na reforma do sistema 
de cotas de pesca, questões 
mais relacionadas às eleições 
legislativas.

 O papel do presiden-
te na Islândia é parecido ao 
de um rei numa monarquia 
parlamentar, mas o atual 
chefe de Estado conseguiu 
um maior protagonismo, 
sobretudo quando usou o 

direito ao veto para forçar a 
realização de dois referen-
dos, em 2010 e 2011, sobre 
um acordo para indenizar 
poupadores estrangeiros do 
banco Icesave.

As leis foram rechaçadas 
nas consultas populares e isso 
o permitiu se apresentar como 
um defensor do país frente 
aos interesses internacionais, 
apesar de já ter desempenha-
do um papel ativo no apoio 
aos milionários que levaram o 
país à beira do colapso.

Grímsson, que inicial-
mente disse que não bus-
caria a reeleição, voltou a 
mostrar sua habilidade po-
lítica ao trazer o ingresso 
na UE para o debate, tema 
delicado num país que nego-
cia sua entrada em Bruxelas, 
mas no qual a população é 
em sua maioria contra este 
medida por medo de perder 
independência e ceder re-
cursos pesqueiros.

 
CONSERVADORES - Com 

seu ataque frontal a Thóra, a 
quem acusa de ser uma mario-
nete da primeira-ministra, a 
social-democrata Jóhanna Si-
gurdardóttir, ele tentou atrair 
os eleitores conservadores e 
aproveitar a impopularidade 
crescente do governo, embora 
ele próprio seja originário da 

Islândia: presidente pode
ser reeleito pela 5a vez 

FATO HISTÓRICO



Com menos de um ano desde 
a fundação do clube e dispu-
tando a primeira competi-
ção oficial da sua história, o 
João Pessoa Futsal é a maior 
revelação de 2012 na mo-
dalidade. “Não sei se o time 
é a sensação do momento, 
mas a gente está fazendo um 
trabalho bacana”, minimi-
zou o presidente da equipe, 
Fernando Medeiros. O time 
que foi fundado em agosto 
do ano passado, hoje lide-
ra o Campeonato Paraibano 
Adulto com 25 pontos.

O presidente do time 
explicou os fatores que le-
varam uma equipe tão nova 
a chegar ao nível que se en-
contra atualmente. “Primei-
ro a gente conseguiu o apoio 
da Prefeitura. Eles entende-
ram o nosso projeto e estão 
nos apoiando. A partir deste 
apoio conseguimos reunir 
uma comissão técnica multi-
disciplinar, composta por um 
treinador com experiência à 
frente de equipes na Europa, 
no Sergipe e no Ceará, além 
de fisioterapeuta, prepara-
dor físico, etc.”, afirmou Me-
deiros.

João Pessoa Futsal é 
a única equipe de esporte 
amador que recebe apoio fi-
nanceiro da Prefeitura nos 
mesmos moldes do que é 
oferecido aos clubes de fu-
tebol de campo. O time este 
ano deve faturar aproxima-
damente R$ 60 mil do convê-
nio firmado com o governo 
municipal.

Fernando Medeiros de-
clarou que receber um apoio 
desta ordem por parte da 
Prefeitura é motivo de satis-
fação e alegria. Ele reconhe-
ceu a situação difícil na qual 
o esporte amador vive e res-
saltou a importância de ter 
preparado um planejamento 
sólido como forma de atrair 
o investimento público. Os 
planos da direção do clube 
visam colocar a equipe na 
disputa por títulos importan-
tes e levar o nome da cidade 
ao cenário nacional.

“O João Pessoa nasce 
pensando em não só dispu-
tar competições em nível de 

Herbert Clemente
Especial para A União

}Com alto investimento, 
a equipe segue brilhando
no Paraibano

Paraíba. A gente tem o objeti-
vo de romper barreiras e dis-
putar competições regionais 
e até nacionais. Para isso, a 
gente foi em busca de parcei-
ros e a Prefeitura entendeu 
o nosso propósito. A partir 
de então começamos pelo 
Campeonato Paraibano, mas 
visando chegar nesse pata-
mar de disputar competições 
nacionais”, revelou Medeiros.

Para disputar eventos 
regionais e nacionais, o time 
necessita obter êxito nos tor-
neios locais. O presidente do 
João Pessoa Futsal informou 
que é preciso chegar à final 
do Estadual para conquistar 
o direito de levar a equipe 
para a Liga Nordeste e a Taça 
Brasil no ano que vem.

Medeiros disse ainda 
que os planos do clube para 
o resto do ano dependem da 
Federação Paraibana de Fut-
sal. O presidente informou 
que após o Estadual, a equi-
pe dependerá da entidade 
para planejar os próximos 
passos. Por enquanto, o time 
está focado na competição e 
buscando o primeiro título 
do clube.

Experientes - O elen-
co comandado por Paulinho 
Mendonça no João Pessoa 
Futsal é formado por 15 atle-
tas. O técnico da equipe acre-
dita que reunir de forma har-
moniosa atletas novos com 
jogadores experientes foi o 
principal fator do sucesso 

que o time vem alcançando 
ao longo do Estadual desse 
ano. “Procurei fazer a base 
de jogadores que já traba-
lharam comigo pra facilitar 
e peguei jogadores que eram 
revelação aqui, jogadores 
novos que vinham atuando 
bem nos campeonatos”, disse 
Paulinho. 

Apesar de admitir que 
tem um bom plantel em 
mãos, o treinador evita atri-
buir o sucesso alcançado 
pelo time em determinadas 
peças do elenco e coloca em 
evidência todo o grupo. Pau-
linho, no entanto, revela cin-
co nomes que estão fazendo 
a diferença na campanha 
vencedora da equipe. Segun-
do o treinador, entre os atle-

tas mais jovens se destacam 
João Neto e Daniel. Já no lado 
dos jogadores mais expe-
rientes, Paulinho cita Rafael, 
Valmir e Marques como pe-
ças importantes do elenco.

Com o aproveitamento 
bem acima dos demais clu-
bes que integram o grupo B 
do Estadual, no qual o João 
Pessoa Futsal participa, Pau-
linho crê que a quantidade 
de encontros com o grupo é o 
que proporciona a diferença 
do seu time dentro das qua-
dras.

“O nível técnico dos jo-
gadores daqui é parecido 
com o dos demais times, o 
diferencial está no treina-
mento. Enquanto as outras 
equipes treinam três vezes 

na semana, a gente treina 
todo dia”, disse o técnico, que 
também ressaltou a estrutu-
ra oferecida pela direção do 
clube e a equipe de profissio-
nais que trabalham junto aos 
jogadores como fatores que 
influenciam na campanha vi-
toriosa da equipe.

Paulinho Mendonça é 
um técnico com uma vasta 
experiência internacional. 
O treinador já comandou 
times na Itália, França, Gré-
cia e chegou até a integrar a 
comissão técnica que esteve 
à frente da Seleção da Vene-
zuela no Mundial da Argenti-
na em 2008. Depois que re-
tornou do Velho Continente, 
o paraibano treinou equipes 
no Ceará e em Sergipe.

Clube é a mais nova sensação
futsal joão pessoa

O técnico Paulinho Mendonça com larga experiência nacional e internacional segue comandando os garotos do Futsal João Pessoa que vem liderando o Campeonato

Amanhã às 10h, na Praia do 
Cabo Branco, na arena oficial, em 
frente ao Sesc Hotelaria, aconte-
ce a presentação dos jogadores da 
Seleção Paraibana de Beach Soccer. 
A confirmação foi dada pelo presi-
dente da Federação Paraibana de 
Beach Soccer, Ailton Cavalcanti, que 
receberá os atletas e discutirá toda 
a programação de treinos. O diri-
gente, em reunião com a comissão 
técnica da seleção, que é forma-
da pelos professores Cássio Freire, 
Isaías Isidro e Ronaldo Damasceno 
(Ronaldão), aprovou a relação apre-
sentada e definiu o início dos treina-
mentos para a próxima terça-feira.

Segundo o presidente Ailton 

Cavalcanti este será o início de mais 
uma etapa do trabalho que a Fede-
ração sempre faz e que visa montar 
uma boa equipe para as disputas 
da Copa Nordeste que acontece 
em agosto na cidade de Baía For-
mosa no Litoral do Rio G do Norte. 
A competição vale vaga para o Bra-
sileiro e os nove estados participan-
tes estarão disputando seis vagar 
para o Nordeste.

“É uma competição muito difí-
cil, porque o nível do Beach Soccer 
está alto em todos os Estados, mas 
com trabalho e dedicação dos atle-
tas nos treinamentos teremos con-
dições de classificar a Paraíba para 
o Campeonato Brasileiro” disse o 

presidente. Os jogadores convoca-
dos pela comissão técnica e aprova-
dos pelo presidente da Federação 
Paraibana de Beach Soccer são os 
seguintes:

Goleiros – Téo (ADM), Fabrício 
(Palmeiras) Sérgio (Colibri), Rafael 
(Moroni); Defensivos - Erik (Pal-
meiras) Reyder (ADM), Ratinho 
(Palmeiras) Nino (Servicar), Wen-
del (ADM), Chicão (Mamanguape) 
Emerson (Moroni) e Dino Tam-
baú; Ofensivos Raoni (ADM), Neto 
(Gama), Robinho (Servicar), Diego 
(Miramar-Colibri), Diones (Palmei-
ras), Rafa (Mamanguape) Renan 
(Mamanguape), Dieguinho (ADM) 
e Charles (Paraiba).

seleção paraibana será apresentada amanhã
BEACH SOCCER

O presidente da Federação Paraibana, Aílton Cavalcante
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Botafogo promete 
a formação de um 
grande time feminino



> Evento reúne 190 
atletas de 11 Estados na 
cidade de Ilhéus-BA

Governo apoia surfistas em
etapa do circuito brasileiro

Uma segunda de
primeira....

Com apenas sete equipes, começa amanhã mais uma 
edição da Segunda Divisão do futebol paraibano. Sendo a 
única competição que trás de volta a primeira quem por 
ela já passou e fez história, a Segundona como é chama-
da, também terá a participação de duas novas agremia-
ções, que mesmo desconhecidas do futebol paraibano, 
chegam como surpresas e podem tirar da boca dos mais 
tradicionais o gosto de fazer parte da elite do futebol 
paraibano em 2013.

Entre os ex-integrantes da primeirona, Santa Cruz 
de Santa Rita, Atlético de Cajazeiras, Desportiva Guarabi-
ra, Cruzeiro de Itaporanga e Miramar de Cabedelo, que já 
conhecem os caminhos de uma Segunda Divisão, eis que 
agora pedem passagem, a Associação Desportiva Pu-
cuiense e o Sport Clube Campina Grande. 

Mesmo sendo uma competição de um nível mais 
baixo, a Segunda Divisão deste ano já apresenta uma 
maquiagem em relação ao que pode acontecer nas suas 
disputas, sobretudo, por força dos elencos que deverá 
trazer uma motivação a mais para o torcedor, haja vista 
os principais times estarem reforçados com técnicos 
e jogadores recém-saídos das disputas dos estaduais 
deste ano. 

Se este é o caminho para trazer de volta, quem está 
fora, que seja um caminho muito bem percorrido e muito 
bem alicerçado por cada time. 

É claro que nas apostas dos torcedores, estão 
como destaques às equipes citadas acima, que além de já 
terem carimbadas passagens pela elite, também trazem 
como experiência, a formação de um elenco de primeira 
para disputar uma segunda, e contam com a força de 
suas torcidas, fazendo do fator casa, um ponto a mais 
para seus objetivos.

Como estreantes, a Desportiva Picuiense, chega com 
a força desconhecida do futebol do Cariri, que desde a 
época do Socremo e Ouro Velho, nunca mais deu o ar da 
graça em uma competição estadual e promete apagar a 
má impressão deixada pelo seu conterrâneo, o Picui E.C, 
que só disputou uma única edição e nem deixou sauda-
des.

Já da Rainha da Borborema vem o outro estreante, o 
Sport Club Campina Grande, que sinceramente não conhe-
ço nada, e não quero nem imaginar que será apenas mais 
um mero participante a exemplo do que foi o indesejável 
time de seu Pedro Ribeiro de Lima, o Perilima da vida.

Guardada as devidas proporções, é lógico que fute-
bol se disputa dentro de campo, e é dentro de campo que 
cada um terá que fazer o seu papel para tornar muito 
mais valiosa a sua conquista pela vaga de acesso. 

Que será um campeonato difícil eu não tenho dúvi-
das. Agora, quem será campeão e vice, aí sim eu tenho cá 
minhas dúvidas.
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João de Sousa - @santarita
Chegou a hora do Santa Cruz voltar a primeira 

divisão do futebol paraibano 

O apoio do Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), pos-
sibilitou que a Paraíba seja 
representada na 2ª Etapa do 
Circuito Brasileiro de Surf 
Amador 2012, competição 
que está sendo realizada até 
amanhã na cidade de Ilhéus, 
na Bahia. O evento reúne 190 
surfistas de 11 Estados bra-
sileiros distribuídos em seis 
categorias. Os paraibanos 
que integram a delegação do 
Estado são: Alef José (Mirim), 
Raissa Fernandes (Open e Jú-
nior), Jonas Pereira (Inician-
te), Elivelton Santos (Open, 
Júnior e Mirim) e José Fran-
cisco (Open e Júnior). 

Para o secretário da Ju-
ventude, Esporte e Lazer, 
José Marco, o apoio às dele-
gações que representam a 
Paraíba em competições de 
nível nacional serve como 
motivação e mostra o tra-
balho em benefício do es-
porte. “O apoio aos atletas 
da Paraíba para disputarem 
competições importantes é 
fundamental para motivar o 
atleta a trazer bons resulta-
dos para o Estado. Pensando 
nisso, o Governo do Estado, 
mais uma vez, apoia esses 
atletas que honram o nome 
da Paraíba em outros terri-
tórios”, disse José Marco.

O presidente em exercí-
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cio da Federação Paraibana 
de Surf, Ranyheric Nasci-
mento, agradeceu em nome 
dos atletas a ajuda para que 
a delegação pudesse disputar 
mais uma etapa do Circuito 
Brasileiro de Surf. “Só temos 
que agradecer mais um apoio 
dado aos surfistas paraiba-
nos. Na outra etapa, em Porto 
de Galinhas, também viaja-

mos com o apoio do Governo 
e trouxemos vários resulta-
dos positivos”, destacou Nas-
cimento.

Além do importante au-
xílio fornecido pelo Governo, 
que arcou com as despesas 
das passagens de Jonas, Alef 
e Raíssa, os paraibanos con-
taram com parcerias que fa-
cilitaram a participação dos 

atletas do Estado na compe-
tição. Graças a Confederação 
Brasileira de Surf, todos os 
atletas da Paraíba tiveram as 
despesas com hospedagem 
pagas. Os custos com o trans-
porte dos surfistas Elivelton 
Santos e José Francisco fica-
ram por conta do patrocínio 
pessoal que os atletas pos-
suem.

A Seleção Brasileira Fe-
minina de Vôlei conseguiu 
a segunda vitória consecu-
tiva na Fase Final do Grand 
Prix. Ontem,, as brasilei-
ras passaram pelas cuba-
nas por 3 sets a 0 (25/17, 
25/12 e 25/14), em 1h04 
de jogo, no Beilun Sport, 
em Ningbo, na China.

O próximo desafio do 
Brasil será a Tailândia. As 
brasileiras enfrentarão as 
tailandesas, às 2h (horário 
de Brasília) de hoje. Os ca-
nais SporTV e Esporte Inte-
rativo transmitirão ao vivo.

O Brasil começou o jogo 
com uma formação diferen-
te das últimas partidas. Ade-
nízia, Fernandinha e Fer-
nanda Garay começaram na 
equipe titular nos lugares de 
Fabiana, Fabíola e Jaqueline, 
respectivamente.

A central Adenízia foi a 
maior pontuadora do con-
fronto, com 10 pontos (cinco 
de saque, quatro de ataque e 
um de bloqueio). A ponteira 
Fernanda Garay também teve 
uma boa atuação, com sete 
acertos. Pelo lado de Cuba, a 
levantadora Santos foi quem 
mais pontuou, com oito.

Para a central Adenízia 
a atitude do Brasil foi de-
terminante na vitória. Além 
disso, a jogadora já pensa na 
partida de amanhã contra a 
Tailândia.

Seleção feminina de vôlei vence pela
segunda vez consecutiva no Grand Prix

TÓPICO

Um fato novo....
Em meio a todo o imbróglio Jurídico que envolve o 

Treze e a CBF, o advogado paraibano Cláudio Lucena, 
que além de torcedor do Treze professor e diretor do 
Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Es-
tadual da Paraíba, remeteu à Fifa na última  quarta-feira 
um pedido de investigação contra a Confederação Bra-
sileira de Futebol e contra o Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva, alegando que o acordo extrajudicial feito 
com o Rio Branco (que colocou o time acriano de volta 
à Série C de 2012) fere frontalmente o Código Disciplinar 
da entidade internacional. 

Como qualquer pessoa, e não apenas uma entidade 
esportiva, pode acionar a Fifa contra “irregularidades” 
cometidas no futebol, o jovem advogado não perdeu 
tempo e usou a sua sapiência.

Ele se baseia no artigo 108, inciso 2o, do Código 
Disciplinar, que prevê que “qualquer pessoa ou entidade 
pode denunciar condutas que considerem incompatíveis 
com os regulamentos da Fifa”. 

Sendo assim, o professor e advogado pede que o 
presidente Joseph Blatter designe, através do Comitê 
Disciplinar e de Ética da entidade, uma investigação pro-
funda sobre o caso na entidade brasileira.

Pense como gostei....

Herbert Clemente
Especial para A União

Elivelton Santos é um dos surfistas paraibanos em mais uma edição da competição amadora nacional

“Conseguimos impor o 
nosso ritmo desde o início. 
Não deixamos as cubanas jo-
garem. Foi uma boa atuação. 
Agora já voltamos a nossa 
atenção para a Tailândia, que 
tem um jogo completamente 
diferente de Cuba. Elas jo-
gam com muita velocidade 
e combinações”, afirmou a 
central.

Já a ponteira Fernanda 
Garay elogiou dois funda-

mentos específicos da equi-
pe verde e amarelo.

“Foi uma boa partida. 
Conseguimos parar o ataque 
cubano. Nunca é fácil jogar 
contra Cuba, mas quando a 
nossa relação entre bloqueio 
e defesa funciona o nosso 
jogo acaba saindo. Não po-
demos deixar o time delas 
entrar na partida e foi isso 
que aconteceu hoje”, disse a 
atacante.

O treinador José Rober-
to Guimarães gostou da atu-
ação das brasileiras.

“O time fez a sua parte. 
Fizemos 13 pontos de saque. 
Nosso bloqueio e os contra-
-ataques também funciona-
ram. O jogo foi importante 
para dar ritmo a todas as 
jogadoras. Já temos que pen-
sar nos próximos confrontos 
contra a Tailândia e a Tur-
quia”, analisou o treinador.

Com uma hora e quatro minutos de jogo, a Seleção Brasileira derrotou a cubana por 3 a 0



Na véspera da primei-
ra rodada do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são/2012, que acontecerá 
amanhã, com a realização de 
três partidas, os times estão 
prontos e com atletas regu-
larizados junto a Federação 
Paraibana de Futebol (FPF). 
Pela chave do Litoral, jogarão 
Santa Cruz de Santa Rita e Mi-
ramar de Cabedelo, às 16h, no 
Estádio Teixeirão. O jogo Des-
portiva Guarabira e Campina 
Sport Club Campina Grande, 
será realizado na próxima 
quarta-feira, no Sílvio Porto, 
no Brejo paraibano. 

Na chave do Sertão, Cru-
zeiro e Atlético de Cajazeiras, 
às 15h15, no Estádio Zezão, 
fazem o clássico sertanejo, 
em Itaporanga. A Desportiva 
Picuiense fica de fora desta 
rodada e só estreará no dia 8 
de julho, diante do Atlético, às 
16h, no Estádio Perpetão, em 
Cajazeiras. Atuando em seus 
domínios o treinador do tri-
color santaritense, Neto Ma-
radona, terá à disposição 25 
atletas. 

Desta vez a Cobra Coral 
não deseja ficar no meio do 
caminho como aconteceu no 
ano passado, com as ascen-
sões de Paraíba de Cajazeiras 
(campeão) e Flamengo da Pa-
raíba (vice), que participaram 
do Estadual/2012. Já o MIra-
mar de Cabedelo chega para 
surpreender e conseguir uma 
das vagas para a divisão de 
elite do próximo ano. 

O treinador do Tubarão 
do Porto, Romildo Freire, con-
tará com 21 jogadores, com 
cinco desfalques, logo na es-
treia.  Estão de fora, Renato 
(goleiro), Rodrigo Rizzo (za-
gueiro), Flavinho (volante) e 
Tazinho (meia), que ainda não 
estão em condições físicas 
ideais para atuarem. No Brejo 
paraibano a Desportiva Gua-
rabira terá 23 atletas aptos 
para encarar o representante 
da Serra da Borborema. 

    O treinador Geraldo 
Cirino terá os reforços de 10 
jogadores que vieram do Cen-

tro Sportivo Paraibano (CSP), 
numa parceria entre as duas 
equipes. O “caçula” da dispu-
ta, o Sport  Clube Campina 
Grande, contará com 25 joga-
dores da base, na faixa etária 
entre 17 a 21 anos. O técnico 
Betão tem um grupo jovem 
que buscará experiência para 
os próximos desafios.  O jogo 
seria amanhã, mas acabou 
sendo adiado para o dia 4.

Futebol sertanejo
Pelo lado do Sertão parai-

bano um clássico promete agi-
tar o futebol da região, envol-
vendo Cruzeiro de Itaporanga 
e Atlético de Cajazeiras. Rivali-
dades que mexem com as duas 
torcidas empolgadas com os 
times, na busca pelas duas va-
gas para o Estadual/2013. Um 
dos clubes que mais investiu 
na competição, o Cruzeiro, é 
forte candidato ao título. 

Estarão à disposição do 
treinador Aldo França 25 jo-
gadores, na sua maioria, refor-
ços que passaram por clubes 
que disputaram o Campeona-
to Paraibano deste ano. As es-
trelas cruzeirenses ficam por 
conta de José Wilker (latera 
direito/ex-CSP), Rogério (za-
gueiro/ex-Botafogo), Danilo 
(lateral esquerdo/ex-Paraíba 
de Cajazeiras), Lee, Edmundo 
e Delany (atacantes que atua-
ram no Paraíba de Cajazeiras 
e Esporte de Patos, respecti-
vamente).  

O rival Atlético de Ca-
jazeiras foi buscar o técni-
co Jorge Pinheiro do futebol 
cearense para comandar 25 
jogadores. O “pacote” de re-
forços veio do Ceará, onde 
os jogadores já trabalharam 
com o comandante atletica-
no em vários clubes da terra. 
Entre os conhecidos da torci-
da paraibana, estão, Paulinho 
Potiguar (lateral esquerdo), 
Giovani (zagueiro) e Iarley 
(volante), todos do Paraíba de 
Cajazeiras. 

Das “caras novas”, des-
taques para Aluisio (goleiro/
ex-Trairiense/CE), Neto Moura 
(lateral direito/ex-Itapipoca/
CE), Gláuber e Lúcio (zaguei-
ros/ex-Trairiense/CE), Gildá-
sio (volante/ex-Boa Viagem/
CE), Renatinho (meia/ex-Boa 
Viagem/CE), Marquinhos e 
Adriano (atacantes/ex-Crate-
ús/CE e Horizonte/CE).

Clubes estão prontos para o ínicio
SEGUNDA DIVISÃO

FUTEBOL 
PARAIBA
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Aposto as minhas fichas que o Galo vai fazer bonito na Série C

Após perder o elen-
co que fez muito sucesso 
conquistando títulos e ten-
do ótimas participações na 
Copa Brasil de Futebol Fe-
minino, o Botafogo começa 
a reestruturar o departa-
mento, e promete um gran-
de time para as disputas 
do Campeonato Paraibano 
deste ano, que deverá ser 
realizado no final do mês de 
agosto. O diretor responsá-
vel, Odo Villar, está traba-
lhando para formar um time 
capaz de fazer o torcedor 
esquecer as “Belas do Belo, 
como eram conhecidas as 
ex-jogadoras do clube.

 O Trabalho de forma-
ção do novo elenco já come-
ça hoje, com a realização de 
um peneirão para selecionar 
garotas com grande talento, 
e que, na sua maioria, não vi-
nham participando de com-
petições oficiais. A seletiva 
começa às 8h, no Centro de 
Treinamento da Maravilha 
do Contorno e terá a par-
ticipação de muitas atletas 
de João Pessoa, Cabedelo, 
Bayeux, Santa Rita, Além de 
Rio Tinto e Mamanguape.

Estas garotas, a maioria 
sem grande experiência, irão 
apenas compor o elenco, já 
que o pensamento da dire-
toria é formar um time pro-
fissional, capaz de lutar pelo 
título e superar o Kashima, 
equipe para onde se trans-

feriram as ex-jogadoras e a 
comissão técnica que aban-
donaram o Botafogo, alegan-
do falta de apoio e condições 
de trabalho.

Segundo o diretor de 
futebol amador do clube, 
Daniel César, o Botafogo já 
está negociando com várias 
atletas do Sport Clube Reci-
fe”, do América de Natal e do 
São Francisco da Bahia, con-
siderada uma das melhores 
equipes de futebol feminino 
do país. “São atletas de alto 
nível técnico, inclusive uma 
faz parte da Seleção Brasi-
leira, o que vai tornar nosso 
time muito forte. Em breve 
faremos o lançamento ofi-
cial da equipe, e sem dúvidas, 
será o melhor plantel do Es-
tado”, garantiu o dirigente.

 O elenco será apre-
sentado em breve, numa 
grande festa em uma casa 
de recepção de João Pes-
soa. Na oportunidade serão 
também mostrados o novo 
uniforme e os patrocinado-
res do clube. Um dia após, 
as atletas começarão a 
treinar num novo Centro 
de Treinamento, que será 
em uma granja, com 2 cam-
pos, piscina e toda a estru-
tura necessária. A equipe 
será dirigida pela técnica 
Raíssa Bandeira, a prepa-
ração física ficará sob a 
responsabilidade de Cris-
tiane, Rejane Gomes será 
a coordenadora e o diretor 
do Departamento Feminino 
é Odo Villar.

 Categoriasde base - 
A mesma política de selecio-
nar atletas que será implan-
tada no futebol feminino já 
está acontecendo no fute-
bol de base do clube. Depois 
de promover um peneirão 
em Cuité, observando vários 
garotos daquela cidade e da 
região, o clube selecionou 
alguns deles que passaram 
a semana fazendo testes 
com o grupo Sub-15 que já 
participa do Campeonato 
Paraibano 2012. Ao todo, 
foram oito garotos: Bruno – 
volante; Lucas – meia; Rayan 
– volante; João Paulo – vo-
lante; Victor – meia; Edval-
do – meia; Pedro – volante e 
Ronaldo – atacante.

 Durante os treinos, o 
técnico do Sub-15 do Bo-
tafogo, professor Adriano, 
elogiou o comportamento 
dos atletas. “Os garotos 
possuem qualidade, neste 
primeiro momento analisa-
mos a dinâmica de cada um 
e gostamos do que vimos”, 
adiantou o treinador.

 Pelo menos três atle-
tas chamaram muito a aten-
ção de Adriano, mas ele não 
quis revelar os nomes por en-
quanto, preferindo fazer uma 
avaliação mais minuciosa do 
potencial destes jogadores 
e do comportamento deles, 
dentro e fora do campo. Na 
segunda-feira (2), estão sen-
do esperados no CT da Mara-
vilha do Contorno, os atletas 
Sub-18, também seleciona-
dos no peneirão de Cuité.

Belas do Belo vão voltar com 
força total, garante dirigente

BOTAFOGO

A Federação Paraibana 
de Futebol informou, ontem, 
que o jogo entre Desportiva 
Guarabira e Sport Club Cam-
pina foi adiado para a próxima 
quarta-feira, no Estádio Sílvio 
Porto, que ainda depende da 
liberação do laudo do Corpo 
de Bombeiros. “Infelizmente 
esse jogo tem de ser adiado e já 
entranmos em entendimento 
com o clube e esperamos reali-
zá-lo na próxima quarta-feira”, 
assegurou.

O assesssor do Departa-
mento Técnico, José Araújo, 
disse, ontem, que todas as pro-
vidências já foram tomadas 
pela entidade para que a Se-
gunda Divisão seja coberta de 
êxito, este ano com a participa-
ção de sete clubes, ao contrário 
do ano passado quando ape-
nas quatro clubes estiveram na 
disputa.

“Sabemos das dificulda-
des enfrentadas pelos clubes, 

mas é sempre assim. Quando 
a bola rola elas começam a ser 
superadas. O torcedor precisa 
prestigiar a competição por-
que tem jogadores de alto nível 
na disputa”, disse.

Ano passado disputaram 
a Segunda Divisão as equipes 
do Flamengo Paraibano - já re-
baixado este ano -, Santa Cruz, 
de Santa Rita; Paraíba, da ci-
dade de Cajazeiras; e Serrano, 
de Campina Grande. Subiram 
para a primeira o Flamengo e 
o Paraíba. 

Este ano são sete par-
ticipantes e as novidades fi-
cam pro conta do Sport Clube 
Campina, de Campina Gran-
de; e Associação Picuiense de 
Desportos, da cidade de Picuí. 
Em relação aos campeonatos 
de base, a Federação resolveu 
adiar os jogos de hoje ainda em 
função dos festejos juninos, de-
vendo normalizar as disputas a 
partir do dia sete de julho.

Jogo da Desportiva em
Guarabira será no dia 4

FOTO: Fábio Fernandes

} Jogadores foram 
regularizados e dois 
jogos são confirmados
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Kashima faz 
“peneirão” hoje 
para renovar
time feminino

O Kashima realiza hoje, 
no estádio Leonardo da Sil-
veira, Campo da Graça, em 
João Pessoa, às  19h30, “Pe-
neirão” para mulheres no 
sentido de reforçar seu time 
de futebol feminino que dis-
putará, a partir do mês de 
agosto, o Campeonato Parai-
bano de 2012.

As atletas interessadas, 
de acordo com a comissão 
técnica do clube deverão 
comparecer meia hora antes 
ao estádio, munidas de ape-
nas sua chuteira, caneleira 
e meião. A nova treinadora 
do time, Gleide Costa, bem 
como o auxiliar técnico Ta-
rik Vinnicius e o preparador 
físico Italo Itapuan farão a 
seleção das novas integran-
tes do time. Para a diretoria 
do clube, o “Peneirão” será 
uma forma de renovação da 
equipe, principalmente no 
sentido de dar oportunida-
de a novas jogadores que  
sonham em disputar um 
campeonato oficial, porém, 
nunca tiveram a chance. “Es-
tamos montando o grupo.  
este ano tem uma meta a ser 
traçada e vamos em busca 
dela, porém, é muito impor-
tante esta renovação”, afir-
mou Leandro Amaro, diretor 
de esportes do Kashima.

O “Peneirão” faz parte 
do cronograma de atividade 
do mês de julho previamen-
te elaborado pela diretoria 
do Kashima. Depois da sele-
ção das atletas, todas serão 
apresentada publicamente 
a sociedade paraibana, em 
evento que está sendo pro-
gramado para o Ponto de 
Cem Réis, no centro de João 
Pessoa, provavelmente na 
segunda semana do próximo 
mês. Dois amistosos, sendo 
um em Sapé e outro em Rio 
Tinto também já estão pro-
gramados. 

O Kashima larga na 
frente na fase de preparação 
para o Campeonato Parai-
bano de Futebol Feminino 
2012. Para tanto, vem ob-
tendo o apoio do Governo do 
Estado, na pessoa do secre-
tário de Juventude, Esporte 
e Lazer, José Marco Nóbrega.

O Miramar de Cadebelo entra forte na competição com o objetivo de retornar à Primeira Divisão depois de ter sido rebaixado em 2011 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Na Maravilha do Contorno, as categorias de base também recebem tratamento especial



CBF inclui Treze na Série C
FIM DA BATALHA JUDICIAL

 Após o Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD) decidir por adiar 
o julgamento de Treze e 
Brasil de Pelotas, a Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF) surpreendeu a todos 
ontem e incluiu o clube pa-
raibano no Grupo da com-
petição. Ou seja, a Terceira 
Divisão agora passa a ter 
21 clubes. 

Embora a entidade má-
xima do futebol no Brasil 
ainda não tenha divulgado 
nenhuma nota sobre a in-
clusão, em seu site oficial 
o Treze já aparece incluso 
na primeira rodada. A pri-
meira partida está marcada 
para a próxima quarta-feira, 
às 20h30, na cidade de 
Paulista, em Pernambuco, 
contra o Salgueiro.

Em Campina Grande, 
os trezeanos fizeram festa 
ontem para comemorar 
a decisão da CBF. As ruas 
ficaram pequenas para car-
reatas. Houve muito bu-
zinaço e bastante alegria. 
No Parque do Povo, onde 
ocorre o Maior São João do 
Povo, vários campinenses 
estiveram vestidos com a 
camisa do clube.

A decisão da CBF foi 
tomada depois que o Tre-
ze conseguiu, na última 
quinta-feira, nova liminar 
no Tribunal de Justiça de 
Campina Grande para estar 
entre os times da Terceira 
Divisão. A entidade tinha 24 
horas para incluir o clube, 
correndo risco de multa por 
seu descumprimento. Valor 
estimado em R$ 100 mil, 
assim no da primeira vez 
(é a segunda vez que os pa-
raibanos são beneficiados).

Porém, apesar de estar 
na tabela da Série C, o Treze 
poderá ser boicotado pelos 
demais integrantes do Gru-
po A. Segundo a CBF, o Tre-
ze é responsável por toda 
a paralisação, assim como 
culpado pelo prejuízo que 
ambos tiveram com a falta 
de jogos. Sem dinheiro nos 
jogos e dos patrocinadores, 
agremiações estão com sa-
lários atrasados.

O Campeonato Brasilei-
ro começa hoje com quatro 
jogos. 

| Galo já estreia na 
próxima quarta-feira 
contra o Salgueiro-PE

Ameaçado no cargo, Joel Santana 
diz já ser vitorioso no Flamengo

Havia a dúvida se Joel 
Santana falaria ou não com 
a imprensa ontem. Foi o 
dia da semana em que o 
técnico costuma conceder 
entrevista coletiva, mas o 
fato de estar fortemente 
ameaçado no cargo gerou 
um ponto de interrogação. 
Joel falou. Logo depois do 
treino da manhã, passou 

rapidamente pela sala dele 
e caminhou ao encontro dos 
jornalistas. Com passadas 
rápidas, ignorou as dores 
no quadril, sentou diante 
dos repórteres e respondeu 
a uma série de perguntas 
sobre a permanência – ou 
não – no cargo. O treinador 
do Flamengo disse que não 
teme a demissão.

“Eu não posso nesses 
anos todos de vida me preo-
cupar com qualquer boato 
ou coisa de noticiário. Como 
sempre foi, trabalho na ver-
dade, olho no olho. As pes-
soas eu olho de frente. Eu 
sou campeão da vida, de 
caráter, de trabalho. Tudo 
que consegui não foi fazendo 
média. Eu rodei muito, viajei 

muito. Não posso dormir mal 
com cada noticiário. Estão 
me analisando por uma ou 
duas partidas. As notícias 
acontecem aqui, ali. Amigos 
que tenho que me batem 
nas costas e no outro dia 
está outra coisa. Não vou me 
importar com isso. Tenho 
que me importar com o meu 
trabalho”, desabafou Joel.

Três times querem 
liderar hoje a Série A

Cruzeiro e São Paulo 
fazem o clássico deste sábado 
da sétima rodada do Campe-
onato Brasileiro da Série A, 
que programa ainda outras 
duas partidas: Náutico x Flu-
minense e Vasco x Ponte Preta. 
Numa competição onde tem o 
Cruzeiro como líder, com 14 
pontos, a rodada de hoje é de 
suma importância para o time 
mineiro até mesmo porque, 
está em disputa a liderança do 

Campeonato Brasileiro.
O Vasco, que tem 13 pon-

tos e está na terceira posição, 
também estará em ação hoje, 
a exemplo do Fluminense que, 
com 12 pontos, ocupa a quinta 
posição. Uma vitória hoje entre 
estes três times que se encon-
tram entre as cinco primeiras 
colocações pode significar uma 
semana a mais no topo da tabe-
la. A sétima rodada, por sua vez, 
será complementada amanhã.

Cinco jogos dão sequência hoje 
ao Campeonato Brasileiro da Série B, 
quatro deles com início programado 
para as 16h20 e o outro, às 21h. O 
Criciúma-SC pode voltar à liderança 
da competição, basta apenas vencer 
o CRB, no estádio Heriberto Hulse, 
em Criciúma. O time tem 18 pontos, 
um a menos que o América-MG que 
não joga mais nesta rodada. Demais 
jogos da oitava rodada são: Atlético-
PR x Bragantino, em Paranaguá; São 
Caetano x Paraná Clube, no Anacleto 
Campanella; Vitória x Avaí, no Barradão, 
em Salvador e; Boa Esporte x Joinville, 
no Melão, em Varginha-MG.

O técnico Muricy Ramalho 
admitiu o interesse do São Paulo 
em seu retorno ao Morumbi. O 
treinador revelou que alguns 
amigos fazem questão de sua 
volta ao clube, porém, adiantou 
que já negocia sua renovação 
com o Santos por mais uma tem-
porada. Eu sei que o São Paulo 
está procurando técnico, mas 
estou muito feliz”, afirmou. 

Criciúma joga 
pela liderança

São Paulo quer 
Muricy de volta

Messi mostra por que é o melhor do mundo e leva a Argentina a vencer o Brasil por 4 x 3

Treinador rubro-negro não teme demissão e afirma convivência com pessoas que falam demais

Cruzeiro joga hoje contra o São Paulo pensando na liderança

FOTOS: Divulgação
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NACIONAL
e Mundo

Lancenet! @lancenet
“Atenção. Cuide da sua bolsa. Não permita que um ladrão a roube”, dizem placas 

instaladas pela polícia em Londres

Depois de intensas 
lutas judiciais o 
Treze finalmente 
conseguiu vaga 
na Série C
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o leitor é notícia!
Andre Couto - @_andrecouto 

A Igreja Católica perde fiéis não porque seja muito tradicionalista, mas porque se 
desapegou da tradiçao

Igreja Católica perde seguidores
nA pArAíbA

}Constatação foi feita pelo 
Censo 2010, do IBGE, que foi 
divulgado ontem

O número de católi-
cos na Paraíba caiu de 2.9 
milhões em 2000 para 2.8 
milhões em 2010. Os fiéis 
da Igreja Católica Apostó-
lica Romana, que em 2000 
representavam 84.89% da 
população, passaram a ser 
76.96% de acordo com da-
dos do Censo 2010, do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgado 
ontem. Em contrapartida, os 
evangélicos ganharam espa-
ço, tanto em relação às deno-
minações quanto ao total de 
seguidores, com exceção da 
Igreja Universal, que arreba-
nhava 1.02% da população 
em 2000, sofreu um desfal-
que e passou a ter 0.77%. 

A Igreja Batista, por sua 
vez, tinha pouco mais de 46 
mil membros em 2000, sal-
tando para 71 mil em 2010. Os 
espíritas, que eram cerca de 
12 mil em 2000 (0.36%) pas-
saram para 23 mil em 2010 
(0.62%). Entre as novidades 
da pesquisa está a inclusão 
dos que se autodenominam 
ateus, que são 3.9 mil; e dos 
que se declaram sem religião, 
mais de 207 mil.

O pastor da Igreja Pres-
biteriana Independente do 
Brasil, Edimilson de Oliveira 
Lima, acredita que o cresci-
mento das igrejas evangélicas 
no Estado é um dado positi-
vo, mas considera necessá-
ria uma análise da situação. 
“Pode ter aumentado o nú-
mero de seguidores, mas não 

Geral

FOTO: Ortilo Antônio

Fiéis acompanham a procissão 
de São Pedro em João Pessoa

O serviço de cancelamento 
da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
poderá ser realizado agora no do-
micílio do contribuinte paraibano. 
A portaria de nº 156 da Secretaria 
de Estado da Receita, publica-
da na edição de ontem do Diário 
Oficial do Estado, descentralizou 
o cancelamento de NF-e para as 
gerências regionais e coletorias 
do Estado. Até então, o serviço era 
feito na sede da instituição, em 
João Pessoa.

Segundo ainda a portaria, 
na hipótese do “pedido de cance-
lamento se referir a NF-e emitida 
pelo órgão público, também será 
exigido documento expedido 
pela instituição pública, com a 
justificativa do não recebimento 
das mercadorias”. A portaria in-
forma ainda que o “processo de 
pedido de cancelamento de NF-e 
será analisado pelo subgerente 
regional de Fiscalização de Mer-
cadorias e Trânsito da Gerência 
Regional do contribuinte, que ex-
pedirá parecer pelo deferimento 
ou indeferimento”.

Cancelamento da Nota Fiscal 
Eletrônica é descentralizado

Para o secretário da Recei-
ta Estadual, Marialvo Laureano, 
o processo de cancelamento nas 
diversas repartições é mais uma 
medida de descentralização da 
gestão para agilizar o trâmite do 
processo e facilitar a vida dos 
contribuintes que emitem NF-e 
no Estado. 

“O foco da atual gestão tem 
sido de desburocratizar e, ao 
mesmo tempo, descentralizar os 
serviços para os contribuintes 
paraibanos, enquanto que no âm-
bito interno da secretaria temos 
desenvolvido o papel de elevar o 
grau de importância do poder de 
decisão dos auditores fiscais nas 
repartições regionais para reali-
zar deferimento ou indeferimen-
to do cancelamento da Nota Fis-
cal Eletrônica, que vem crescendo 
a cada ano no Estado”, comentou.

Dados da Gerência Opera-
cional de Informações Econômi-
co-Fiscais mostram que a emis-
são de NF-e pelos contribuintes 
com inscrição estadual na Paraíba 
bateu recorde em maio deste ano 

ao atingir 1,577 milhão de notas 
eletrônicas no último mês, alcan-
çando crescimento de 22,83% so-
bre maio do ano passado (1,284 
milhão). O recorde mensal ante-
rior havia sido em março deste 
ano (1,520 milhão).

No acumulado de janeiro a 
maio, a emissão de NF-e somou 
7,137 milhões de notas eletrôni-
cas autorizadas ante 5,940 mi-
lhões, no mesmo período do ano 
passado, o que representa alta 
de 20,15%. A média anual subiu 
para 1,427 milhão de NF-e este 
ano contra 1,188 milhão no ano 
passado.

Carta de Correção
A Secretaria da Receita de 

Estado informa que a partir deste 
amanhã as empresas que emitem 
NF-e passarão a sanear os erros de 
dados emitidos somente e exclusi-
vamente por meio da Carta de Cor-
reção Eletrônica (CC-e). Até este 
mês, as correções poderiam ser 
feitas também por meio de carta 
de correção em papel.

Cerca de 500 pessoas acompa-
nharam no final da tarde de ontem 
a procissão de São Pedro até a igre-
ja matriz da paróquia, na rua Sil-
vino Chaves, no bairro de Manaira. 
Durante o percurso os fiéis canta-
ram músicais sacras. 

A imagem do santo saiu da praia 
da Penha pelo mar acompanhada 
de vários barcos de pescadores até a 
praia de Tambaú, onde na frente do 
Centro Turístico “Tambaú” foram 
rezadas a Ave Maria e o Pai Nosso.

A festa de São Pedro (padroei-
ro dos pescadores) completa 15 anos 
no bairro de Manaíra e uma vasta 
programação religiosa e profana foi 
elaborada pela paróquia, entre mis-
sas, quermesse e forró pé-de-serra.  

Para hoje estão previstas duas 
atividades. As 15 horas o arraial de 
São Pedrinho, para o público infan-
til. A seguir a última noite do tríduo 
(três dias de oração) com a realiza-

ção de missa. Para amanhã estão 
programadas duas missas, as 9 h e 
17h, celebradas pelo pároco da pa-
róquia, padre Geraldo Magela.

Sobre São Pedro
O padroeiro dos pescadores, Pe-

dro era o Apóstolo mais próximo de 
Cristo e dele recebeu o nome que 
significa pedra, rocha, e se tornou 
o pescador de homens (antes era 
chamado de Simão). Nascido em um 
vilarejo pagão na Galileia, foi pes-
cador na cidade de Cafarnaum, até 
que, junto com seu irmão André, 
foi convocado por João Evangelista 
para fazer parte do grupo mais pró-
ximo de seguidores de Jesus Cristo. 
Contam algumas versões que Pedro 
foi assassinado em roma quando ti-
nha 64 anos.

Pedro é o Vigário de Cristo, o 
Pastor Supremo do rebanho do 
Mestre. Segundo a tradição é São 
Pedro quem guarda as portas do 
Céu. Ele é conhecido como o padro-
eiro dos pescadores.

sabemos até que ponto estas 
pessoas são realmente prati-
cantes. É uma realidade nu-
mérica, mas qualitativamente 
falando, não temos certeza se 
isso significa que estão colo-
cando em prática o que diz o 
Evangelho”, ponderou. 

A Igreja Católica, con-
forme o pastor, pode estar 
perdendo o espaço que ou-
trora era quase a totalidade 
da população por conta do 
tradicionalismo. “As pessoas 
querem se identificar com 
sua religião, porém a Igreja 
Católica é muito fechada, ra-
dical. O celibato, por exemplo, 
não é compreendido por mui-
tos. Já nas igrejas evangélicas, 
os pastores se casam, vivem 
essa realidade e, portanto, 
têm autoridade para falar so-
bre a convivência em família”, 
destacou. 

Deficientes
Mais de um milhão de 

paraibanos entrevistados no 
último Censo (27.7% da po-
pulação) confirmaram pos-
suir algum tipo de deficiência 
permanente entre os tipos 
investigados – visual, auditi-
va, motora e intelectual. Em 
João Pessoa, são mais de 185 
mil pessoas com deficiência, 
o que representa 25.67% dos 
habitantes da Capital. 

Os que não enxergam 
de modo algum são 8,4 mil 
(0.23%); outros 6.4 mil 
(0.17%) não ouvem nada; os 
que não conseguem se locomo-
ver totalizam 16,8 mil (0.45%). 
As pessoas com deficiência 
mental/intelectual são 5.68% 
da população e somam 213 mil 
em todo o Estado. 

Nível de instrução
O Censo 2010 também 

analisou o nível de instrução 

do paraibano. Entre os ho-
mens com 15 anos ou mais 
de idade (1,3 milhão), que 
representam 47.60% da po-
pulação nesta faixa etária, 
apenas 2.40% têm curso su-
perior completo. 

Mais de 824 mil, ou seja, 
quase 30%, não possuem 
qualquer instrução ou cursa-
ram apenas o Ensino Funda-
mental incompleto.

O percentual de mulhe-
res que concluíram o Ensino 
Superior é de 4.03% do to-
tal de 1.4 milhão de pesso-
as do sexo feminino com 15 
anos ou mais de idade, que 
representam 52.40% da po-
pulação paraibana nesta fai-
xa etária. Isso significa que 
o número de mulheres que 
concluíram o Ensino Supe-
rior é de 113 mil.

Emprego 
Entre as pessoas com 10 

anos ou mais de idade na Pa-
raíba (1.4 milhão), 62.48% es-
tavam empregadas em 2010. 
Destes, 402 mil, o que repre-
senta 27.22% do grupo nesta 
faixa etária, estavam empre-
gados com carteira assinada; 
outros 408 mil (27.67%) es-
tavam empregados, mas sem 
carteira assinada.

Quase 22% desta popu-
lação – mais de 324 mil – tra-
balhavam por conta própria; 
e outros 19,9 mil  (1.35%) 
eram empregadores. Os tra-
balhadores na produção para 
o próprio consumo soma-
vam 175 mil, o que significa 
11.83% das pessoas na faixa 
etária de 10 anos ou mais. 

A reportagem procurou 
o arcebispo da Paraíba Dom 
Joé Maria Pires, mas a Asses-
soria de Imprensa informou 
que ele não poderia conce-
der entrevista.

A imagem do santo saiu da praia da Penha pelo mar acompanhada por barcos até Tambaú

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Cardoso Filho
cardosofilho@gmail.com

pArA repArtiçõeS

pb-054

DER libera tráfego para veículos 
de pequeno e grande portes 

Com a redução das chuvas e 
ações rápidas do Departamento 
de Estradas de rodagem da Para-
íba (DEr), foi liberado no final da 
tarde de ontem o tráfego para ve-
ículos de pequeno e grande portes 
na PB-054, rodovia que interliga a 
Br-230 a Itabaiana, interditada no 
dia anterior por causa do grande 
volume de água no desvio onde 
está sendo construída uma nova 
ponte, destruída nas chuvas do ano 
passado. Na rodovia que liga a Br-
230 a Ingá, o tráfego poderá ser li-
berado na manhã de hoje nos des-
vios construídos nos trechos onde o 
DEr executa obras de construção.

As chuvas que caíram esta se-
man provocaram danos nos desvios 
construídos nos trechos onde o DEr 
executa obras de construção e re-
cuperação de pontes nas referidas 
rodovias estaduais. Por causa disso, 
três estradas foram interditadas 
desde a tarde de quinta-feira, dia 
28, após inspeção feita pelo DEr: 
a PB-004, nas imediações da Ponte 
da Batalha, entre os municípios de 
Santa rita e Cruz do Espírito Santo, 
na região Metropolitana de João 
Pessoa; e a PB-054, no trecho que 
interliga a Br-230 ao município de 
Itabaiana; e a rodovia que interliga 
a Br-230 ao município de Ingá.

Em Itabaiana, as águas dani-

ficaram o desvio construído por 
conta das chuvas no ano passado. 
Na área da Ponte da Batalha, em 
Cruz do Espírito Santo, a enxurra-
da também destruiu boa parte do 
desvio existente. 

A Polícia Militar e a Polícia ro-
doviária Estadual sinalizam os dois 
trechos com tráfego interrompido, 
e as equipes de fiscalização do DEr 
também foram deslocadas para 
auxiliar neste serviço. A previsão é 
de que até esta segunda-feira (2) 
os desvios sejam refeitos, segundo 
avaliou o superintendente do DEr, 
Carlos Pereira.

Máquinas e equipes do órgão 
estão sendo deslocados para as 
áreas com problemas com o objeti-
vo de amenizar os transtornos dos 
usuários e evitar acidentes. “reno-
vamos nosso apelo para usuários 
de transportes coletivos, de carros 
particulares, e a população em ge-
ral para que não tentem utilizar 
os trechos interditados porque a 
interdição é por absoluta falta de 
segurança”, alertou Carlos Pereira.

Nas obras da Ponte da Batalha, 
o desvio provisório foi danificado, 
rompido pela enxurrada das águas 
do rio Paraíba, que também rece-
beu água do rio Gurinhém. Nesta 
obra, os investimentos são da or-
dem de r$ 2 milhões.
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