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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,029 (compra) R$ 2,030 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,010 (compra) R$ 2,130 (venda)
EURO   R$ 2,645 (compra) R$ 2,648 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

07h41

19h53

1.8m

baixa

baixa

01h15

13h21

0.7m

0.9m

l UFCG inscreve professores até segunda para curso de aperfeiçoamento
 
l Jardim Botânico não abrirá para visitação durante o final de semana
 
l Duduta e Seu Regional tocam hoje no projeto Sabadinho Bom, em JP

l UEPB inscreve para Seminário Nacional de Cultura Afro-Brasileira

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

TRE apresenta hoje Sistema 
de Gerenciamento de Votos

Ano CXIX
Número 213

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

1.9m

MP mantém pedido de 
condenação do motorista

CASo SHAoLIM

A Justiça Eleitoral apre-
senta hoje o Sistema de Ge-
renciamento de Votos do 
primeiro turno das eleições. 
O trabalho de preparação dos 
locais de votação e a insta-
lação das urnas eletrônicas 
começou ontem. PágINA 17

PágINA 16PágINA 5 PágINA 15 PágINA  24

Livro conta 
a história de 
Paulo Gracindo, 
o Bem-Amado

Estado autoriza 
construção do 
novo mercado 
central de Sousa

CBF confirma 
que atacante 
Hulk foi formado 
pelo Serrano

Funcionários do TRE começaram a instalar as 9.017 urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de amanhã na PB

Restaurante Popular de Mangabeira é inaugurado fornecendo mil refeições diárias PágINA 4

FOTO: Evandro Pereira

Gabriella Villar faz show 
no Villa São Paulo PágINA 8

O Terminal Rodoviário 
de JP prevê 44 mil passa-
geiros viajando para votar 
em outras cidades. Nas es-
tradas, a PRF vai aumentar 
a fiscalização. PágINA 13

A Operação “Voto Se-
guro”, o esquema de segu-
rança para as eleições de 
amanhã na Paraíba, tem 
9,5 mil policiais, bloqueios 
em áreas próximas de lo-
cais de votação e proibição 
de venda de bebida alcoó-
lica. PágINA 14

Rodoviária de JP 
registra 44 mil 
passageiros e 
80 ônibus extras

Mais de 9 mil 
policiais, bloqueios 
e proibição de 
venda de bebidas

vOTO FORa

SEguRança
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Nas eleições municipais de amanhã,  
uma das tarefas dos eleitores será escolher 
seus representantes nas câmaras municipais 
para os próximos quatro anos. Atualmente, 
os vereadores são eleitos pelo voto propor-
cional, mesmo sistema adotado para deputa-
dos federais, estaduais e distritais. Proposta 
para mudar esse modelo está pronta para a 
pauta da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado.

Muitas vezes, ouve-se por aí que as 
eleições para vereador não têm grande im-
portância. É um erro pensar assim. Embora 
estejam na base da pirâmide política, os ve-
readores são, na verdade, os representantes 
políticos que mais diretamente interagem 
com o eleitorado. Vale dizer, com o cidadão 
que mora e vive no município. 

De autoria do senador Aloysio Nunes 
Ferreira, o projeto  propõe substituir o voto 
proporcional pelo voto majoritário distrital 
nas eleições para as câmaras municipais nos 
municípios com mais de 200 mil eleitores. 
Para viabilizar esse sistema, o projeto altera 
o Código Eleitoral (Lei 9504/97) propondo 
a criação de “tantos distritos quantas vagas 
existam na câmara municipal”. Além disso, a 
proposta determina que cada partido só po-
derá lançar um candidato por distrito.

Ainda de acordo com o projeto, os dis-
tritos serão constituídos sob os princípios da 
contiguidade e igualdade do voto, e observa-
dos os termos de regulamento a ser expedido 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. O texto pro-
põe ainda limitar a 10% a diferença numéri-
ca de eleitores entre um e outro distrito.

A ideia do senador é de que  esse mode-
lo sirva como experimentação para posterior 
adoção também no processo de escolha de 
deputados federais, distritais e estaduais. “As 
eleições para vereador constituem uma exce-
lente oportunidade para aplicar esse sistema. 
Se faz necessária certa dose de experimenta-
ção democrática, para que a população brasi-
leira viva a experiência de um sistema eleito-
ral diverso, para que adiante possa adotá-lo 
de modo permanente em outros pleitos legis-
lativos”, argumenta.

Diferentemente dos demais cargos le-
gislativos, o sistema eleitoral adotado para 
o cargo de vereador não está inscrito na 
Constituição Federal, o que permite que 
seja alterado mediante lei ordinária.  O re-
lator na CCJ, senador Pedro Taques, apre-
sentou parecer pela aprovação da propos-
ta, incluindo uma emenda que encarrega os 
Tribunais Regionais Eleitorais da definição 
dos respectivos distritos.

Se há uma eleição na qual a dispersão do 
voto do eleitor, característica do voto propor-
cional, não parece ser o modo mais adequa-
do de representação da sociedade é precisa-
mente o pleito municipal. Um vereador pode 
defender bem os interesses da cidade ao de-
fender a população do bairro em que reside. 

A insistência na ideia de que o vereador, 
pelo menos ele, deva ser reconhecido e eleito 
pelo distrito onde vive e conhece as pessoas, 
decorre de uma constatação simples: quanto 
mais longe do eleitorado, mais os candidatos 
se afastam dos seus compromissos locais. Eis 
aí uma boa iniciativa.

Em meio à trabalheira em que 
tento melhorar o libreto para a Ópera 
Vertical, encomendado por Eli-Eri 
Moura, com estreia marcada para 
28 de novembro, enquanto tento 
dar continuidade a meu novo poema 
longo – Ecce Homo – que comecei em 
fevereiro, e ainda assimilo a reper-
cussão dos filmes pernambucanos de 
que participei - O Som ao Redor e Era 
uma vez eu, Verônica - no Brasil e no 
exterior, dou-me conta de que, nes-
tes últimos anos, escrevi cinquenta 
comentários a respeito de livros de 
autores brasileiros, especialmente 
paraibanos – romances, contos, poe-
sia, ensaios -  de que mais gostei. Na 
verdade foram bem mais de meia cen-
tena, mas o excesso não é digno das 
obras que lhes deu origem. Até me 
desculpei com alguns autores por não 
conseguir encontrar caminho para o 
núcleo de suas criações, limitando-
-me a dizer-lhes uma coisa e coisa 
por e-mail, a respeito do que haviam 
publicado, e só. 

Várias dessas abordagens têm 
fotos, luxo a que me dava ao repas-
sá-las pro amigo Elpídio Navarro, 
para inclusão em seu blog Eltheatro, 
onde ele as divulgava com insupe-
rável zelo estético. Bons tempos em 
que passei quarenta semanas segui-
das desenvolvendo meus “brevíssi-
mos ensaios muitíssimo ilustrados” 
de quarenta páginas cada, depois 
uma “Arqueologia de minha vida 
pregressa” em dez capítulos igual-
mente extensos, desperdício de 

esforço – pois de nenhum proveito 
alheio – o que me faz pensar num 
título de Shakespeare: Muito baru-
lho por nada.

O novo livro – cujos originais 
já passei pra editora Ideia – tem 
nome longo: Sobre Cinquenta Livros 
Contemporâneos Que Eu Gostaria 
de Ter Assinado, com destaque em 
“Sobre Cinquenta Livros”. Serão qui-
nhentos exemplares divididos em 
lotes que darei aos autores comen-
tados para que os repassem a quem 
lhes interessar possa.  

Caramba, como foi bom falar so-
bre o poder de síntese de Sérgio de 
Castro Pinto, sobre os romances his-
tóricos de Paulo Vieira e Aldo Lopes, 
sobre as memórias de Claudio José 
Lopes Rodrigues, Marluce Suassuna, 
Clemente Rosas e Abelardo Jurema, 
sobre os elaboradíssimos romances 
e contos de Carlos Trigueiro, sobre 
os belos versos de Affonso Romano 
de Sant´Ana, Ruy Espinheira Filho, 
Ivo Barroso, Soares Feitosa, Hilde-
berto Barbosa, José Bezerra Caval-
cante e Vitória Lima, sobre soberbos 
romances de Esdras do Nascimen-
to, José Nêumanne, Moacyr Scliar, 
Tarcísio Pereira, Nilto Maciel, Ronal-
do Monte, Rinaldo de Fernandes  e 
Marília Arnaud, sobre o Paixão Se-
gundo o Metrópole, do Zé Bezerra, 
sobre ensaios de Bráulio Tavares e 
Otávio Sitônio Pinto, sobre a poesia 
tão paraibana de Jessier Quirino. 

Que isso lhe seja de algum pro-
veito. 

Lula só vai poder ir aos Estados 
Unidos depois do segundo turno. Até lá, ele 
estará ocupado com uma tarefa impos-
sível: eleger Haddad. Desta vez, não está 
escrito nas linhas do destino que Haddad 
será prefeito de São Paulo. Ele é de origem 
oriental e sabe disso. É impossível pelo 
seguinte: se Haddad ganhar de Serra no 
primeiro turno, Serra despeja em Russo-
manno no segundo turno; e, se Haddad 
ganhar de Russomanno, este despejará 
em Serra no segundo turno. Quer dizer: 
Haddad pode ganhar de qualquer dos dois 
no primeiro turno, mas, no segundo, perde 
para um ou para o outro.

Em qualquer das hipóteses, Haddad 
está condenado ao nocaute eleitoral. E 
por que Lula e Dilma estão investindo 
tanto na campanha de Haddad? Porque, 
se ele não for para o segundo turno, ganha 
quem ele apoiar. Assim, ele não será eleito, 
mas seu apoio decidirá o segundo turno. 
Isso significa algumas secretarias para os 
suplentes de vereador da base de Lula/
Dilma. É melhor, então, Haddad não ir 
para o segundo turno. Porque, se for, não 
lucra nada, só a medalha de prata. Mas, se 
não for, sua medalha de bronze terá peso 
suficiente para decidir a eleição do prefeito 

e a indicação de parte dos cargos.
Por isso, ele não pode esculhambar 

nenhum candidato, pois será aliado de 
um dos dois no segundo turno. Mas Lula 
não é de esculhambar  ninguém; não 
fez isso nem com Collor, de quem hoje é 
aliado, como é de Maluf, de cuja polícia, 
segundo ele mesmo, levou muita cacetada 
na cacunda. O segundo turno veio educar 
os políticos das grandes cidades, porque 
trouxe a certeza de alianças entre adver-
sários do primeiro turno, e a disputa ficou 
mais civilizada. Só não haverá alianças se 
alguém levar sozinho no primeiro, isto é, 
se um candidato for eleito com maioria 
absoluta de votos, o que é difícil.

E as pesquisas continuam oscilando 
em São Paulo, com Russomanno caindo 
e Serra e Haddad subindo, o que abre a 
possibilidade destes últimos irem para o 
segundo turno, e Russomanno subir no pa-
lanque de Serra, decidindo a parada, ou de 
Serra subir no palanque de Russomanno e 
Haddad ir para o chuveiro.

Só depois deste último lance Lula po-
derá ir aos Estados Unidos. Ele vai apoiar 
seu amigo Obama, que lhe pediu arreglo, 
pois a campanha está difícil. Quem sabe, 
Lula ganha algum cargo na ONU.

Editorial

Um
Sobre cinquenta livros

   Mudança eleitoral

Arreglo

Alguma coisa já foi feita,  mas ci-
dades como João Pessoa e Cam-
pina Grande precisam avançar 
muito em melhorar sua mobili-
dade urbana. As frotas  destas 
cidades têm crescido acima da 
média da população. A capital 
caminha para 400 mil veículos, 
que dependem de mais espaços 
para o tráfego, estacionamento 
e serviços. São demandas de 
ofertas estagnadas.
Urge, paralelamente às medidas 
estruturais, uma campanha 
de conscientização quanto ao 
uso do automóvel. Para tan-
to, destaque-se, há de se ter 
transporte de massa condigno e 
à altura da procura. O problema 
não é apenas da Paraíba. 

Carimbaram o paraibano Lind-
bergh Farias, senador pelo PT-
-RJ. A Justiça  deu provimento à 
apelação do MP e o condenou por 
unanimidade, por improbidade 
administrativa quando era pre-
feito de Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. Lindbergh   poderá 
recorrer, mas se não obtiver su-
cesso estará impedido de concor-
rer ao governo do Rio, em 2014.

Vários parques eólicos estão 
se instalando no Nordeste, po-
rém, estão esbarrando em uma 
dificuldade que não deveria 
existir: a construção de linhas 
de transmissão. A Chesf  foi a  
vencedora da licitação da Aneel 
para a instalação e não cumpriu 
o contrato. 

O Tribunal Marítimo, um órgão 
administrativo e vinculado ao Mi-
nistério da Marinha, com sede no 
Rio de Janeiro,  tem pauta sobre a 
Paraíba no próximo dia 11. Apre-
ciará inquérito sobre um acidente 
com a lancha  “Manuelly” e uma 
criança, no trapiche de Cabedelo, 
no dia 29 de agosto de 2009.

Paraibano de Cajazeiras,  faleceu em Brasília, no meio de semana, o jornalista 
José Lustosa da Costa, aos 74 anos, vítima de câncer de pulmão. Colunista do  
jornal cearense Diário do Nordeste, foi repórter d’ O Estado de S. Paulo e cronista 
do Correio Braziliense. Escreveu até quando a doença permitiu a lucidez. Lustosa 
da Costa foi cremado e as cinzas levadas para Sobral.

Pelo calendário gregoriano, a 
partir de hoje faltam 85 dias 
para acabar o festivo ano de 
2012.
Para alguns, o ano acaba hoje 
sem direito  a presente de Natal, 
sem choro e nem velas. Alvíssa-
ras! Quem sobreviver, se sobre-
viver, verá.
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Durante o  debate na TV 
Cabo Branco uma coisa 
f icou evidente:  há quem 
queira governar  João Pes-
soa sem conhecer,  com 
propriedade,  seus pr inci-
pais  problemas.  Por  melhor 
que seja  a  oratória,  a  ge-
neral idade da abordagem 
sempre externa o despre-
paro do embromador.
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UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 6 de outubro de 2012

EXCLUSIVO

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi contemplada com 
o primeiro curso de mestrado profissional em Jornalismo do 
Brasil. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) divulgou no último dia três, autorização 
para a implantação do novo curso de Pós-Graduação. De 
acordo com a coordenadora eleita para o curso, jornalista e 
professora Joana Belarmino de Sousa, ele vem para atender 
uma antiga demanda do mercado regional por formação nessa 
área em João Pessoa, onde o curso de Comunicação Social 
da UFPB, desde a sua criação em 1978, já formou mais de 
cinco gerações de jornalistas. Nesse primeiro momento serão 
oferecidas 25 vagas, porém, esse número ainda é pequeno 
tendo em vista que a demanda de profissionais é bastante 
elevada. Provavelmente as aulas serão iniciadas em março 
de 2013 e acontecerão aos sábados ou à noite para que o 
profissional possa frequentar o curso. Na entrevista a seguir 
ela informa que o edital contendo as informações sobre o 
curso ainda não tem data para publicação porque o corpo de 
professores ainda vai se reunir e fazer as devidas definições. 
Joana aproveita a ocasião para parabenizar os professores 
Cláudio Paiva, Pedro Nunes Filho, Sandra Moura, Virgínia Sá 
Barreto, João De Lima Gomes, Neta Trigueiro, David Fernandes 
e todos os que trabalharam forte para a criação do primeiro 
curso de mestrado profissional de jornalismo.

 A

modalidades de trabalhos para a 
conclusão do curso de jornalismo 
profissional. 

Qual a diferença entre o 
mestrado acadêmico e o profis-
sional?

O mestrado profissional é a 
designação do mestrado que enfa-
tiza estudos e técnicas diretamen-
te voltadas ao desempenho de um 
alto nível de qualificação profissio-
nal. Esta ênfase é a única diferença 
em relação ao acadêmico. Confere, 
pois, idênticos grau e prerrogati-
vas, inclusive para o exercício da 
docência, e, como todo programa 
de Pós-Graduação stricto sensu, 
tem a validade nacional do diplo-
ma condicionada ao reconheci-
mento prévio do curso.

O mestrado profissional res-
ponde a uma necessidade social-
mente definida de capacitação 
profissional de natureza diferente 
da propiciada pelo mestrado aca-
dêmico e não se contrapõe, sob 
nenhum ponto de vista, à oferta 
e expansão desta modalidade de 
curso, nem se constitui em uma al-
ternativa para a formação de mes-
tres segundo padrões de exigência 
mais simples ou mais rigorosos do 
que aqueles tradicionalmente ado-
tados pela Pós-Graduação. 

O Capes é responsável por 
regular a oferta de programas de 
mestrado profissional por meio 
de chamadas públicas e avaliar os 
cursos oferecidos, conforme a re-
gulamentação publicada no dia 23 
de junho de 2009, no Diário Oficial 
da União pelo Ministério da Edu-
cação (MEC).

Você disse que o curso da 
UFPB será bastante concorrido. 
O que poderá ser feito para au-
mentar a oferta de vagas?

Nesse momento de instalação 
do mestrado, nós estamos ainda 
sobre avaliação da Capes. Então, 
a nossa primeira turma tem que 
ser uma turma de excelência. Por 
isso, nós iremos escolher propos-
tas que sejam importantes e que 
tenham capacidade de resolução, 
que aquele aluno que nós sabemos 
que ele tem potencial possa de fato 
concluir o curso, porque na nossa 
profissão todos sabem que o jor-
nalista trabalha bastante e muitas 
vezes eles tem vontade de estudar 
e fazer um mestrado porém, a pro-
fissão não permite por questão de 
tempo que a jornada de trabalho 
compromete.

Como serão os horários das 
aulas para atender ou encaixar 
com os horários do jornalista 
profissional?

Nós pretendemos que as au-
las do mestrado sejam no sábado 
ou a noite, provavelmente serão 
no sábado, para podermos garan-
tir que aquele profissional possa 
frequentar o curso. Esse horário 
tem que ser bem planejado porque 
o mestrado profissional terá uma 
duração de dois anos. 

Já existe uma data prevista 
para o início das inscrições?

Nós pretendemos publicar o 
edital o mais rápido possível. Nós 
ainda não temos uma data prevista 
para o início das inscrições porque 
nós temos ainda que reunir o cor-

po de professores. Eu acredito que 
as aulas começaram certamen-
te em março de 2013. No corpo 
docente, teremos professores do 
curso de Comunicação Social que 
compõem o quadro permanente 
que são os seguintes: eu, Cláudio 
Paiva, Sandra Moura, Virgínia Sá 
Barreto, João De Lima Gomes, Neta 
Trigueiro, David Fernandes, Carlos 
Azevedo, Pedro Nunes Filho que é 
pós-doutor em jornalismo e cine-
ma digital, bem como os professo-
res colaboradores. Nós temos uma 
contribuição muito importante 
nessa área dos softwares que é o 
professor Guido Lemos do Labora-
tório de Atividades em Vídeo Digi-
tal. Os professores colaboradores 
nós temos Luís Custódio (UEPB) e 
também Antônio Fausto Neto (Rio 
Grande do Sul) e o professor Eli-
seu (Argentina) que vai se incor-
porar como professor convidado 
no mestrado.

A Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) divulgou no úl-
timo dia três, autorização para 
o curso de mestrado profissio-
nal na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Como coordena-
dora já eleita para o curso fale 
sobre o programa.

O programa é mestrado pro-
fissional em jornalismo, sendo ele 
o primeiro do Brasil. A Capes tem 
duas formas de aceitação de gra-
duação, que é o acadêmico ou pro-
fissional, e o da forma profissional 
foi criado no final dos anos 90, por 
isso existem poucos no país e, na 
área do jornalismo o nosso aqui da 
UFPB é o primeiro. É bom destacar 
aqui o empenho dos professores 
que trabalharam com fervor para 
a implantação do curso, a exemplo 
de Cláudio Paiva, Sandra Moura, 
Virgínia Sá Barreto, João De Lima 
Gomes, Neta Trigueiro, David Fer-
nandes, Bruno Silva, entre outros.

Como você analisa a implan-
tação do novo curso para o mer-
cado regional por formação na 
área de jornalismo.

Para a comunidade acadêmica 
ele é fundamental porque o curso 
de jornalismo está passando por 
uma reformulação onde nós deixa-
mos de ser habilitação e passamos 
a ser um curso. Então, o curso de 
mestrado profissional de jornalis-
mo vai beneficiar vários profes-
sores com doutorado que não ti-
nham o espaço da Pós-Graduação 
e só atuavam na graduação. 

Nós já formamos aqui no cur-
so de Comunicação da UFPB, des-
de 1978 até o momento, mais de 
cinco gerações de jornalistas, e o 
espaço da reflexão vai ser criado 
para profissionais que estão em 
atuação nos mais variados orga-
nismos do mercado de trabalho, 
seja em assessorias governamen-
tais ou não governamentais, jor-

nalismo ou no tele jornalismo por-
que o curso tem áreas distintas.

Explique sobre as áreas a 
serem oferecidas no mestrado?

O mestrado tem uma área de 
concentração chamada de produ-
ção jornalística, que abarca todo 
o processo e também tem uma li-
nha única de pesquisa que é bem 
abrangente e é chamada de pro-
cessos práticas de produtos jor-
nalísticos. O mestrado profissional 
também tem a característica de 
incorporar, ao longo do processo, 
profissionais que possam compar-
tilhar experiências dentro do mes-
trado na qualidade de professores 
mas incorporando experiências 
práticas.

Quantas vagas serão ofere-
cidas para o mestrado em jorna-
lismo profissional?

Serão oferecidas 25 vagas, 
porém, esse número ainda é pe-
queno porque nós fizemos uma 
breve divulgação nas redes sociais 
e a receptividade foi muito grande, 
a solicitação por informações foi 
bastante elevada e eu acredito que 
teremos até dificuldade e, por isso, 
nós teremos que analisar e sele-
cionar boas propostas de trabalho.

Em que consiste essas pro-
postas de trabalho?

O mestrado profissional é um 
pouco diferente do mestrado aca-
dêmico. Enquanto que o mestra-
do acadêmico para concluir você 
tem que fazer uma dissertação, no 
mestrado profissional marca mais 
de trinta modalidades de traba-
lho. Então, na área do jornalismo 
pode ser um trabalho prático, você 
pode fazer uma dissertação, mas 
se você preferir fazer um traba-
lho prático, por exemplo, o desen-
volvimento de um software, uma 
grande reportagem, uma revista, 
ou seja, existem mais de trinta 

Mestrado profissional
da UFPB será o primeiro do país

Nós iremos 
escolher 
propostas 
que sejam 
importantes 
e que tenham 
capacidade 
de resolução
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Em cima da hora

Governo entrega restaurante
Em mangabEira

População ganha equipamen-
to que vai funcionar de 2ª a 
6ª com refeição a R$ 1,00

O governador Ricardo 
Coutinho entregou ontem, 
à população de Mangabeira, 
na capital, o mais novo Res-
taurante Popular da cidade, 
um marco na história do 
bairro e que vai funcionar 
de segunda a sexta-feira, 
com capacidade para forne-
cer mil refeições diárias ao 
preço de R$ 1,00. Este é o 
quarto inaugurado no Esta-
do em menos de dois anos. 
“Se trata de uma obra im-
portante que estava parada 
há muitos anos e uma obra 
parada é dinheiro do povo 
enterrado. Não só fizemos 
aqui um bom espaço, pois, 
além da oferta de reifei-
ções, a um real, nós vamos 
ter cursos de formação para 
cozinheiros que é uma área 
que tem se ampliado mui-
to dentro da nossa cidade”, 
disse o governador.

Localizado na Rua Rita 
Xavier, o Restaurante Popu-
lar, ontem mesmo, começou 
a atender à população, com 
uma equipe de nutricionis-
ta totalmente qualificada. 
“Dentro deste restaurante 
o Governo vai formar mão 
de obra e vamos servir re-
feições a um real uma dife-
rença, vamos priorizar as 

pessoas do cadastro único 
do Bolsa Família”, garantiu 
Ricardo Coutinho.

O espaço onde funciona 
o Restaurante Popular foi 
projetado para garantir o 
conforto dos usuários den-
tro dos padrões de aces-
sibilidade. Entre os equi-
pamentos exigidos para o 
funcionamento estão duas 
câmaras frigoríficas, bal-
cão para servir refeições, 
bebedouro e refresqueira 
industrial com capacida-
de superior a 150 litros. 
Também foram adquiridos 
caldeirões a gás para cozi-
mento de alimento, além de 
um forno combinado com 
elevada capacidade de as-
sar carnes.

Durante a solenidade, 
o governador anunciou 
também para Mangabeira 
que o Governo já concluiu 
a licitação para o início do 
saneamento básico  da Ci-
dade Verde, avaliado em R$ 
24,7 milhões. “Todo o esgo-
tamento da Cidade Verde, 
projeto Mariz I e II, do Con-
junto da Aspon, do Patrícia 
Tomáz e Estação Elevatória 
do Centro de Convenções 
estarão sendo realizados 
já a partir da próxima se-
mana”, assegurou Ricardo 
Coutinho, acrescentando 
que se trata de uma grande 
obra e que servirá de base 
para que depois se possa 
fazer a drenagem  e a pavi-
mentação.

“O avanço que está se 
dando nesta Região Sul de 

FOTO: Evandro Pereira

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

João Pessoa é muito grande, 
pois havia essas carências e 
nós estamos fechando pas-
so a passo. Hoje é um dia 
muito importante, pois o 
Governo não está tratando 
apenas de política alimen-
tar, mas também da forma-
ção de recursos humanos 
e também de esgotamento 
sanitário de uma área que 
vamos ter um número de 

ligações domiciliares supe-
rior a oito mil”. Disse o go-
vernador.

Desenvolvimento 
“Além de oferecer dia-

riamente mil refeições, o 
Restaurante Popular de 
Mangabeira vai associar a 
formação profissional e in-
serção no mercado de tra-
balho, através da oferta de 

cursos profissionalizantes 
no primeiro andar do res-
taurante. Se trata de uma 
forma de aliar segurança 
alimentar e trabalho”, disse 
a secretária de Desenvolvi-
mento Humano do Estado, 
Maria Aparecida Ramos.

Segundo a secretária, o 
Governo está garantindo o 
desenvolvimento social e a 
geração de emprego e ren-

da, o que caracteriza uma 
estrutura multifuncional 
dentro da perspectiva do 
Sistema de Segurança Ali-
mentar e Nutricional. Apa-
recida Ramos disse que, 
além do Restaurante Po-
pular de Mangabeira, o Go-
verno mantém outros três, 
sendo os mesmos instala-
dos em Santa Rita, Patos e 
Campina Grande.

O Restaurante Popular, ontem mesmo, começou a atender a população, com uma equipe de nutricionistas totalmente qualificada

A Polícia Federal apre-
endeu ontem mais de R$ 60 
mil e títulos eleitorais no Mu-
nicípio de Monteiro, na Re-
gião do Cariri paraibano. Os 
policiais cumpriram ainda 
quatro mandados de busca 
e apreensão na residência de 
um vereador, num comércio 
local e numa chácara. Na úl-
tima quinta-feira, os policiais 
já haviam efetuado a prisão 
de um assessor de um candi-
dato a prefeito na cidade de 
Sousa.

Nos locais foram apre-
endidos ainda diversos pa-
péis contendo dados com 
nomes e títulos de eleitores, 
e a relação de zona e seções 
eleitorais. Os policiais infor-
maram que o dinheiro que 
foi apreendido no valor de 
R$ 61.150,00, em espécie, 
seriam utilizados no crime 
de compra de votos.

A assessoria da Polícia 
Federal informou que será 
instaurado inquérito policial, 
a partir da requisição da Jus-
tiça Eleitoral em Monteiro, 
para apurar o crime de cor-
rupção eleitoral, cuja pena é 
de até quatro anos de reclu-
são, de acordo com o Artigo 
299 do Código Eleitoral.

Assessor preso em Sousa
Na tarde da última quin-

ta-feira os policiais federais 
prenderam em flagrante o 
assessor de um dos candi-
datos a prefeito na cidade de 
Sousa, na Região do Sertão. 
Ele foi preso acusado de prá-
tica de crime de corrupção 
eleitoral, através da compra 

de votos. O candidato foi 
ouvido hoje pela autoridade 
policial que apura o caso. 

A prisão ocorreu após 
a Polícia Federal de Sousa 
receber informações da De-
legacia de Polícia Federal, 
situada município de Patos, 
que uma pessoa estava reali-
zando a compra de votos em 
favor de um candidato a pre-
feito na localidade.

Após algumas diligên-
cias os policiais conseguiram 
localizar a pessoa que con-
duzia um veículo registrado 
em nome de Lindolfo Pires 
Neto.

Durante a busca realiza-
da no automóvel do assessor 
detido foi encontrado di-
nheiro em espécie, em notas 
de pequeno valor (R$ 10,00 
e R$ 20,00). Também foi en-
contrada documentação que 
demonstrava a origem do 
numerário e os nomes das 
pessoas a quem seriam en-
tregues o dinheiro. A pena 
por este tipo de crime é de 
até quatro anos de reclusão, 
de acordo com o Artigo 299 
do Código Eleitoral.

Após a prisão, foi arbi-
trada fiança correspondente 
a 20 salários mínimos, a qual 
foi prontamente paga pelo 
detido, tendo sido liberado 
logo em seguida.

Ainda durante a ação os 
policiais apreenderam listas 
de cerca de 100 pessoas que 
foram ou seriam beneficia-
das com o recebimento de di-
nheiro, sacos de cimento ou 
tijolos, com foco voltado para 
as eleições municipais 2012.

PF apreende R$ 60 mil 
além de títulos eleitorais 

Em mOnTEirO

O mandato do 
reitor da Universida-
de Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), 
Thompson Mariz, aca-
ba no dia 17 de feve-
reiro de 2013. E já pla-
nejando o processo de 
escolha para a nova 
reitoria, a Secretaria 
dos Órgãos Delibera-
tivos Superiores (Sods) 
da instituição definiu 
na última quinta-feira 
a composição da Co-
missão Especial Eleito-
ral.

Tendo dezoito 
membros na sua com-
posição, dos quais 
nove titulares e nove 
suplente, doze de-
les foram escolhidos 
pelo Colegiado Pleno 
do Conselho Universi-
tário e seis indicados 
pelas representações 
de classe (professores, 
técnico-administrati-
vos e estudantes), a 
comissão vai se reunir 
na próxima terça-feira 
(9) para definir a sua 
presidência e o calen-
dário da consulta para 
composição da lista 
tríplice a ser encami-
nhada ao MEC.

De acordo com o 
assessor de Comunica-
ção da UFCG, Kennyo 
Alex, não há previ-
são para o dia das 
eleições. “Ainda não 
temos como dizer a 
data, porque é justa-
mente sobre essas de-
finições que a reunião 
da comissão irá tra-
tar”, disse.

breve histórico
Desde que se des-

membrou da Univer-
sidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), em 2002, 
a UFCG teve apenas 
o professor Thomp-
son Mariz como rei-
tor. Nos dois primeiros 
anos, por indicação, 
Mariz permaneceu na 
reitoria como reitor 
pro tempore. 

Em 2004, foi con-
firmado no cargo 
através de homologa-
ção do Governo Fe-
deral após a consulta 
prévia (eleições) da 
UFCG. Situação que se 
repetiu em 2008, com 
a reeleição.

Por estar chegan-
do ao final do seu se-
gundo mandato, o rei-
tor Thompson Mariz 
não poderá se colocar 
mais uma vez como 
candidato.

Definida a comissão 
para novo processo

rEiTOr da UFCg

Phillipy Costa
Especial para a União

A Receita Federal vai 
liberar na próxima segunda-
-feira, dia 8 de outubro, a 
consulta ao quinto lote de 
restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF). 
O dinheiro será depositado 
na conta cadastrada pelo 
contribuinte, no próximo dia 
15. Aquele que tiver direito 
à restituição deve consultar 
a página da Receita Federal 
para saber se está relaciona-
do neste lote.

Para o exercício de 
2011, serão creditadas 
restituições para 157 con-
tribuintes, totalizando R$ 
594.148,31. No exercício 

de 2010, 52 contribuintes 
receberão a quantia de R$ 
286.444,04, enquanto que 
para o exercício de 2009, 
serão creditadas restitui-
ções para 42 contribuintes, 
no valor de R$ 239.200,35. 
Com relação ao lote residual 
do exercício de 2008, serão 
creditadas restituições para 
21 contribuintes, totalizan-
do R$ 156.209,70. 

Para saber se teve a 
declaração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar a 
página da Receita na Inter-
net (http://www.receita.fa-
zenda.gov.br), ou ligar para 
o Receitafone 146.

RF libera consulta ao 5º 
lote na segunda-feira

imPOSTO dE rEnda

A polícia já conseguiu 
identificar um suspeito de 
ter participado do assalto à 
agência dos Correios da cida-
de de Mataraca, na manhã de 
ontem. Trata-se de “Rafinha” 
que reside na comunidade 
do Timbó, bairro dos Ban-
cários, em João Pessoa e que 
também é suspeito de assal-
tar o coronel reformado da 
PM, de nome preservado no 
final da tarde de anteontem.

O assalto aconteceu por 
volta das 9h30 quando um 
grupo de bandidos chegou 
naquela cidade do Litoral 
Norte da Paraíba e se dirigiu 
à agência dos Correios. Mo-

radores de Mataraca viram 
a ação dos assaltantes e co-
municaram à polícia, imedia-
tamente uma guarnição do 
destacamento foi ao local, se 
deparando com os bandidos, 
acontecendo troca de tiros.

Na fuga, os assaltantes 
levaram um vigilante como 
refém que logo foi liberado 
e ao chegarem na BR-101 o 
veículo que eles estavam foi 
avariado quando bateu na 
mureta central da rodovia.

Um homem que dirigia 
outro veículo, pensando se 
tratar de um acidente, parou 
para prestar socorro, mas 
teve o carro tomado.

Preso homem suspeito 
da prática de assaltos

Em maTaraCa
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Orquestra sinfônica 
Infantil faz concerto
no Zarinha
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Duduta e seu Regional 
é atração do Projeto
Sabadinho Bom

Gabriella Villar é a 
convidada de hoje 
do Samba da Vela
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MÚSICA SHOW

Um dos protagonistas mais 
populares e emblemáticos 
do cenário artístico brasi-
leiro, surgido na época - nos 
anos 30 e 40 - em que o país 
passava por transformações 
como a Era de Ouro do rádio, 
com suas novelas, programas 

humorísticos e noticiários, até a chegada da 
televisão nos anos 50, agora é tema de livro. 
Trata-se da obra intitulada Um Século de Pau-
lo Gracindo – O Eterno Bem-Amado, escrita 
pelo próprio filho do ator, Gracindo Júnior, em 
parceria com o especialista em telenovelas 
Mauro Alencar, que presta, pelo resgate da 
vida e obra, um tributo ao saudoso artista e 
está sendo lançada pela Editora Gutenberg.

  Ilustrado com mais de 250 fotos, o livro 
conta - de maneira fluida - a história de um 
século de Pelópidas Guimarães Brandão Gra-
cindo, nome de batismo de quem se tornou 
inesquecível como Paulo Gracindo, um artista 
multimídia que, embora eternizado como o 
Bem-Amado - título homônimo de novela e 
série da Rede Globo de Televisão nas quais 
encarnou o personagem Odorico Paragua-
çu – foi, além de ator, locutor, animador de 
auditório, compositor, redator e poeta.

Para que se tenha uma ideia do talento 

SeRViço

Livro: Um Século de Paulo Gracindo – o eterno 
Bem-Amado
Autores: Gracindo Júnior e Mauro Alencar 
Número de páginas: 275
Publicação: editora Gutenberg
Preço: R$ 67

Paulo Gracindo em cena 
com Lima Duarte, com 
quem atuaria outras 
vezes

o livro Um Século de Paulo Gracindo, lançado pelo filho do ator, Gracindo Júnior, 
e Mauro Alencar, resgata a vida e obra de um dos grandes artistas brasileiros

O eterno Bem-Amado
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de Paulo Gracindo, ainda no rádio deu vida 
a personagens marcantes, a exemplo de 
Alberto Limonta, de O Direito de Nascer, e o 
Primo Rico, do programa Balança Mas Não 
Cai. Já no cinema, atuou, por exemplo, nos 
filmes A Falecida, de Leon Hirszman, e Terra 
em Transe, de Glauber Rocha. 

A partir da década de 60, Gracindo es-
treou seu programa de auditório na televisão. 
Além disso, foi um dos atores do elenco da 
segunda telenovela do Brasil, A Morta Sem 
Espelho, de Nelson Rodrigues. E, em pouco 
tempo, passou a integrar o quadro de artistas 
da Rede Globo. O resultado dessa contratação 
pela emissora – também conhecida como a 
Vênus Platinada - foi o desempenho de im-
portantes papéis em vários folhetins, a exem-
plo de Tucão, em Bandeira 2; Odorico Para-

guaçu, em O Bem-Amado; o velho Antenor, de 
Os Ossos do Barão; o coronel Ramiro Bastos, 
de Gabriela; o João Maciel, de O Casarão e o 
velho Pepê, de Mandala. Personagens que 
contribuíram para que ficasse eternizado na 
memória dos telespectadores, mas também 
na própria história da televisão brasileira.

Do tributo que é prestado ainda cons-
tam, no livro, depoimentos emocionados de 
consagrados artistas brasileiros, a exemplo 
de Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro, Eva 
Wilma, Paulo José, Lima Duarte, José Wilker 
e Arnaldo Jabor. A dose extra de emoção fica 
por conta de trechos assinados pelos filhos, 
que detalham como foi o chefe de família. 

“Este homem que tantos homens foi em 
tantos momentos dividiu sua vida comigo. 
Este homem é meu pai, Paulo Gracindo. Este 
homem é o Bem-Amado”, disse Gracindo 
Junior, ao exprimir sua admiração e afeto 
pelo pai. Já o coautor do livro, Mauro Alencar, 
comentou que “ao assistirmos à trajetória 
de Paulo Gracindo não há como não (re)
conhecer as transformações históricas do 
Brasil, num entrelaçamento entre a ficção e a 
realidade, formando, com seus personagens, 
uma identidade nacional”.  
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Vivências

Amanhã é dia de eleição. Aproveito para re-
lembrar como era o dia de eleição para um cida-
dão que nunca foi candidato, mas foi um eleitor 
tão fiel ao seu dever que votou durante todo o 
tempo em que viveu como adulto, até mesmo 
quando já passava dos 80 anos.

Os seus preparativos para a eleição começa-
vam no sábado. Logo de manhã, depois de aguar 
as plantas do quintal e as roseiras do jardim, 
tomava o seu café saboreando cada gole com 
imenso prazer, trocava de roupa e ia, aí pelas 10 
horas, frequentar o salão de “Seu” Amâncio que 
ficava na Vera Cruz, pertinho do pátio da feira 
de quarta-feira, em Jaguaribe. Quando coincidia 
estar de cabelo grande eu o acompanhava, segu-
rando firme na sua mão (lisinha de fazer inveja). 
Lá, me colocavam sentado numa gaveta posta 
sobre a cadeira e assim minha cabeça ficava na 
altura das mãos de seda do mestre Amâncio que 
era o responsável, à época, pelos cabelos de todo 
o bairro. Depois, começava o ritual do corte de 
“Seu” Benedito, incluindo cabelo e barba, esta 
bem escanhoada, numa operação   que demorava 
perto de 2 horas.

Voltava para casa e se servia de um almoço 
nada frugal, afinal era véspera de eleição e todos, 
de alguma forma, participavam daquele clima. 
Estirado na rede, tirava uma boa soneca  e, à 
noite, ia pra calçada conversar com os vizinhos 
sobre  as possibilidades dos candidatos, num 
papo que transcorria  na maior cordialidade. O 
sono me pegava antes e eu só iria vê-lo novamen-
te na manhã do domingo, dia de fato, da grande 
jornada cívica.

E era assim que ele denominava o dia da 
eleição – uma grande festa do civismo. Tinha 
um discurso preparado, melhor do que muitos 
candidatos, embora nunca tivesse concorrido 
a qualquer cargo, nem mesmo a presidente da 
Associação dos Pais e Mestres do Grupo Escolar 
Santo Antônio, onde fiz meu curso primário. O 

máximo que conseguiu ser, na sua vida pública, 
foi Fiscal de Salão da Biblioteca Pública do Esta-
do, nomeado através de portaria do governador. 
José Américo de Almeida. Além disso, guardou 
por toda sua vida, como relíquia, uma portaria 
assinada pelo presidente João Pessoa, de 1929, 
designando-o delegado  de polícia de Tacima, sua 
querida Tacima, àquela época distrito de Araru-
na. Mas votar, para ele, era um dever tão sagrado 
que o cumpriu, com elevada consciência, enquan-
to as  pernas lhe permitiram o deslocamento à 
seção eleitoral.

Punha sua melhor roupa branca, um terno 
completo de linho diagonal, que era lavado e bem 
passado na semana do pleito, numa operação 
seguida bem de perto por ele que, também não 
se descuidava da gravata, nova de preferência e 
do chapéu, Prada ou Ramenzoni, além dos sa-
patos pretos bem lustrados. Acho que até  uma 
nova cueca samba-canção era estreada no dia da 
eleição.

Algumas vezes o acompanhei à sua  (23a) 
seção que funcionava no Lyceu Paraibano e onde, 
já idoso, apesar do direito de passar à frente dos 
demais,  entrava na fila e aguardava paciente-
mente  a vez de colocar o seu voto na urna.

Jamais negou sua preferência pelo Partido 
Social Democrático, o velho PSD, e sempre  deu 
seu voto a Ruy Carneiro de quem foi um dos 
maiores admiradores. 

Foi assim que votou no Marechal Dutra e Al-
cides Carneiro, Cristiano Machado e José Améri-
co, Juscelino, general Teixeira Lott e Janduhy Car-
neiro e assim por diante. Enquanto o PSD existiu 
e teve candidatos, pelo menos um voto certo a 
legenda pessedista teve – o do eleitor Benedito 
Ladislau da Silva.

Escrevo estas linhas em homenagem ao meu 
velho pai, exemplo de eleitor brasileiro,  que  se 
vivo fosse,   ainda estaria  a fazer  das eleições a 
maior  festa cívica do país.

A Superintendência do Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional na Paraíba 
(Iphan-PB) despediu-se do ser-
vidor José Francisco Mendes, 
Mestre Zequinha do Cavalo-Ma-
rinho, no dia 22 do último mês 
de setembro. 

Mestre Ze-
quinha come-
çou brincando 
o folguedo do 
Boi-de-reis ainda 
criança em Várzea 
Nova, município 
de Santa Rita-PB 
e foi evoluindo 
dentro dos com-
ponentes dessa 
dança folclórica 
típica do Agreste 
psaraibano, foi 
terceiro, segun-
do e primeiro 
galante; e, por muito tempo, o 
Mateu, personagem pela qual 
ficou muito conhecido, sendo 
chamado pelos colegas por Ma-
teus e Mateuzinho. 

As folias de Reis eram sua 

maior paixão, não medindo 
esforços para mostrar com 
alegria o colorido e a importân-
cia em sua vida desses folgue-
dos. 

Brincou também com o 
babau e mamulengo. Com os 

folguedos realizou 
muitas viagens para 
apresentações nacio-
nais e internacionais 
e, também, foi mui-
to procurado para 
pesquisas, por esco-
las, universidades e 
entidades governa-
mentais. 

Em 2004 assu-
miu como Capitão do 
Folguedo de Cavalo 
Marinho do Mestre 
Gasoza de Bayeux. 
Com sua vivência 
e intimidade com 

os passos da dança, cantos e 
aboios, somados ao seu rigor 
de brincante e amor à cultura, 
o folguedo de Cavalo Marinho 
do Mestre Gasosa tomou novo 
ânimo e voltou a saudar os Reis 

Magos. Entidades locais tam-
bém o ajudaram e incentivaram 
o retorno da brincadeira. 

Dedicado ao seu posto de 
vigilância, sempre chegava com 
o seu bonezinho de pele na sua 
bicicleta equipada e seu radi-
nho portátil para as jornadas 
de trabalho. Várias vezes levou 
o Cavalo Marinho à eventos 
do Iphan. Colegas de traba-
lho são todos elogios à pessoa 
extrovertida que era o Mestre 
Zequinha. Diz o colega Ivanil-
son Gomes, a vida de Mestre 
Zequinha era o trabalho, ele o 
amava assim como amava a sua 
família e brincar nas folias de 
Reis. 

Como último desejo pediu 
para que em sua partida esti-
vessem os personagens do Ca-
valo-Marinho com as vestimen-
tas, e o cortejo fosse efetuado 
com os passos, cantos e aboios, 
pois a cultura popular sempre 
foi para ele parte de sua vida 
e dela não deveria se separar. 
Viva Mateuzinho, Viva Mestre 
Zequinha!

jornalista - ademilson1956@gmail.com

A lei molhada
Se existe uma coisa que nunca entendi bem 

na política brasileira, uma delas é essa histó-
ria de assim às vésperas/dia da eleição, surgir 
sempre um juiz ou alguns juízes empinando 
essa tal de Lei Seca.

É um Deus nos acuda. Aparecem portarias 
de todos os tipos e todos os gostos, com juízes 
mandando fechar bares e restaurantes a partir 
das 22h, outros a partir das 19h e alguns até 
mesmo a partir das 18 horas.

As cidades viram verdadeiros cemitérios 
e quem por ventura se envolver demais em 
algum trabalho e só botar a cara na rua depois 
das nove, vai quebrar a própria porque não vai 
ter onde beber e nem muito menos onde comer 
nada.

Não vai aqui nenhuma defesa da bebedei-
ra, de bares e nem do comércio de bebidas em 
geral, mas isso é muito esquisito porque se, 
uma pessoa vai votar a qualquer hora do dia 
seguinte, não tem pra que enfrentar jejum de 
exame médico. E mais: Não tem por que não 
poder jantar com a família em algum lugar no 
sábado!

Mas o mais estranho nem chega a ser isso. 
O mais estranho é que, em alguns lugares, além 
de baixarem portarias, alguns juízes saem eles 
mesmos pelas ruas trancando bar, botando 
gente pra dormir, ameaçando prender e tudo o 
mais.

Ora, mas onde fica o direito e ir e vir? E 
mais: Essas portarias tem mesmo base legal? 
Pelo menos em tese, nos parece que não. Bas-
ta lembrar que é a própria Justiça que diz que 
só age quando provocada. Os próprios juízes 
repetem isso.

Se é assim, por que é, então, que eles se 
antecipam e saem dizendo que ninguém pode 
fazer isso e que ninguém pode fazer aquilo. 
Repito: Nalguns lugares, especialmente em 
cidadezinhas de interior, tem juízes que, se va-
lendo da autoridade, acaba fechando é a cidade 
toda.

Certa vez, isso acabou em confusão feia 
porque um promotor que estava bebendo disse 
que não saía do bar e o juiz insistiu que teria de 
sair e que o bar devia ser fechado. O resultado 
foi as duas digníssimas autoridades trocando 
socos e ponta pés.

A Justiça Eleitoral bem que poderia norma-
tizar essa questão porque, quando o cidadão 
não é autoridade, não é promotor, termina mes-
mo tendo de obedecer tudo o que o juiz disser. 
Aí vem a pergunta? E onde fica a tal da cidada-
nia e o direito de ir e vir?

Vale lembrar por outro lado que há muito 
cinismo nessas portarias. Muita gente abastece 
a residência e farra do mesmo jeito pela madru-
gada inteira. E tem também os casos de donos 
de bares e restaurantes que, mesmo pregando 
a portaria do juiz na porta da frente, levam os 
clientes prediletos pro fundo do estabeleci-
mento e enchem, todos, a cara de cachaça até a 
eleição terminar.

Pois é, ao invés de expor ou estimular seus 
juízes a agirem feito polícia ou coroneizinhos 
de portarias, muito melhor seria a Justiça 
Eleitoral normatizar isso de uma vez por todas. 
Normatizar, claro, levando em conta a cidada-
nia e o sagrado direito de ir e vir que todos tem 
e não só um juiz ou promotor deve ter.

Ou seja, se molharmos um pouquinho essa 
“lei”, ela vai ficar bem melhor pra todo mundo, 
inclusive para um ilustre magistrado que não 
vai precisar e nem poder se transformar em 
juiz tranca rua.

Ademilson
JoséO voto que faz falta

Mestre Zequinha, eterno brincante

As folias de Reis 
eram sua maior 
paixão, não 
medindo esforços 
para mostrar com 
alegria o colorido e 
a importância em 
sua vida desses 
folguedos

Artigo
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Duduta e Seu Regional interpreta composições dos 
grandes nomes do gênero hoje na Praça Rio Branco

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 6 de outubro de 2012

Roteiro

O primeiro Sabadinho Bom 
deste mês de outubro traz à Pra-
ça Rio Branco o grupo Duduta 
e Seu Regional. Os sete músicos 
integrantes prometem tocar 
choros de compositores como 
Jacob do Bandolim e Pixingui-
nha. O evento, promovido pela 
Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope), começa às 12h.

Duduta e Seu Regional é 
uma marca da genuína música 
brasileira há mais de 57 anos. 
Além de composições próprias, 
o show do grupo paraibano cos-
tuma levar ao público pérolas 
de Jacob do Bandolim, Waldir 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Azevedo, Pixinguinha, Rossini 
Ferreira, entres outros “chorões” 
bem conhecidos. “É um prazer 
enorme participar mais uma vez 
desse projeto maravilhoso, que 
realmente valoriza o artista, e 
para uma plateia que realmente 
gosta de boa música”, disse Du-
duta, um dos sete integrantes.

Duduta, que também é o 
fundador do grupo, já tocou com 
artistas nacionais como Domin-
guinhos, Marinês, Luís Gonzaga, 
Paulinho da Viola, Elba Ramalho, 
Rossini Ferreira, Canhoto da Pa-
raíba, Altamiro Carrilho, Gordu-
rinha, Emilinha Borba, Danilo 

Sacha Baron Cohen vai produzir filme 
baseado na história de Cecil Chao

 Sacha Baron Cohen irá produzir o filme The Les-
bian, baseado na história de Cecil Chao, o bilionário 
de Hong Kong que ofereceu US$ 65 milhões para o 
homem que conseguisse casar com sua filha lésbica, 
que namora a mesma mulher há muitos anos. Segun-
do a revista “Variety”, o ator produzirá o filme para 
a Paramount por meio de sua produtora, a Four By 
Two. Ainda não se sabe quem fará o roteiro. O longa 
é o segundo que Cohen irá produzir para o estúdio 
depois de fechar contrato com ele em maio deste ano. 
O primeiro, ainda sem nome, é um projeto que acom-
panha um espião que é forçado a fugir com seu irmão, 
um jogador de futebol abobalhado. O ator estrelou o 
filme O Ditador e poderá ser visto no fim do ano em 
Les Miserables.

Os hackers atacam!

 Há cerca de três meses, os diversos meios de comunicação, 
principalmente da mídia social, anunciavam que um grupo criminoso, 
que se autodenominava D33DS Company, havia roubado, por meio da 
internet, 450 mil contas do Yahoo. 

Notícia preocupante! Mas como eu não operava contas no Yahoo, 
além de tomar algumas precauções no uso de senhas, aceitação de men-
sagens e outras mais, relaxei. É sempre aquela velha história, vergonho-
samente um tanto egoísta: câncer só dá no vizinho. Pra minha tranquili-
dade, o site CNET, especializado em tecnologia, manifestou sua opinião 
achando que os criminosos invasores queriam apenas alertar sobre a 
debilidade do sistema de segurança do Yahoo.

Esta semana, porém, quando tentei abrir a minha conta do Hotmail, 
deparei-me com um aviso no monitor: “Parece que outra pessoa está 
usando a sua conta. Para ajudar você a retornar ao alaconeto@hotmail.
com, nós precisamos verificar se é sua”.

Esse é, a priori, o procedimento que os provedores adotam nesses 
casos. A partir daí, vão sendo solicitadas informações cada vez mais pri-
vativas, desde data de nascimento, últimos e-mails enviados com nomes 
das contas e assuntos... Assim fui seguindo esse ritual, até que, ao final, as 
perguntas me alertaram para o perigo maior: dados do cartão de crédito, 
bandeira, número, etc.! 

Ora, se eu não estava comprando qualquer produto pela internet e 
o Hotmail é um provedor gratuito, não havia razão alguma para eu passar 
essas informações. Então percebi que era mais uma artimanha de hacker!

Ninguém duvide da capacidade e esperteza desses criminosos 
internéticos, que, por meio de ataques agressivos de phishing (fraude 
eletrônica caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais de 
diversos tipos) e da disseminação de malware e programas maliciosos, 
roubam senhas, fazem saques milionários em contas bancárias ou se 
passam por um amigo de quem tenham roubado a conta e pedem ajuda 
financeira.

Segundo Dan Lewis, gerente sênior de projetos para o Windows 
Live Hotmail, da Microsoft “estamos falando de uma indústria de tama-
nho considerável. Há bilhões de dólares em jogo”, e assegura: “Há organi-
zações criminosas realmente inteligentes por trás desta atividade.” 

Assim, a orientação de expert como Riva Richmond, do The New 
York Times, é que “se o usuário não é capaz de provar que a conta lhe 
pertence – por mais enlouquecedora que a situação seja – não resta alter-
nativa senão recomeçar do início com uma nova conta”. E ter o cuidado de 
formular senhas de segurança forte: não usar combinações sequenciais 
fáceis como 123, nem data de aniversário, nem seu nome invertido, e sim 
mix de caracteres os mais diversificados que possa imaginar, inclusive 
com letras maiúsculas e minúsculas, sinais gráficos, algarismos, etc. 

Aviso final: abri uma nova conta, agora no Google/Gmail, como está 
lá encima, junto da minha assinatura de coluna. E advirto: se alguém re-
ceber mensagem em meu nome, a partir do e-mail alaconeto@hotmail.
com, delete, na hora. É ataque de hacker!

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

Foto: Divulgação

 Quase 50 anos de-
pois do auge da beatle-
mania, um novo livro re-
vela cenas da intimidade 
dos Beatles, com cente-
nas de imagens raras ou 
inéditas feitas pelo fa-
lecido fotógrafo Robert 
Whitaker entre 1964 
e 1966. Whitaker, que 
morreu no ano passado, 
aos 71 anos, foi contra-
tado pelo empresário 
da banda, Brian Epstein, 
para documentar o co-
tidiano de John Lennon, 
Paul McCartney, George 
Harrison e Ringo Starr. 
Editores da revista Life 
compilaram as imagens, 
resultando no recém
-lançado “LIFE With the 
Beatles”, da Time Home 
Entertainment Inc.

Livro revela 
intimidade dos 
Beatles

O grupo folclórico Nova 
Geração, que representou 
a Paraíba nos palcos inter-
nacionais, é a atração de 
hoje do Corredor Cultural, 
a partir das 15h, no Beco 
da Cachaçaria Phelipeia.o 
evento é realizado pela 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope). Fundado 
em 1996, o Nova Geração 
conta com 45 integrantes. Só 
este ano, o grupo folclórico 
participou do Fertivales In-
ternecionales de Folklore de 
España Y Portugal (Festifolk 
2012) e de uma turnê pela 
Europa, valorizando as raízes 
culturais brasileiras. O grupo 
também se apresentou na 
Cidade do México (México) e 
Calama (Chile).

Grupo folcórico 
Nova Geração no 
Corredor Cultural

Mídias em destaque

Drops & notas

O grupo vai mostrar ao público composições de Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Pixinguinha, Rossini Ferreira e outros chorões

Em cartaz

Hotel
Transilvânia

A animação mostra um humano no meio de uma reunião de monstros

O Hotel Transilvânia é o re-
sort 5 estrelas do Drácula, onde 
monstros e suas famílias podem 
viver livremente sem humanos para 
incomodá-los. Em um fim de semana 
especial, Drácula convidou os mons-
tros mais famosos para comemorar 
o aniversário de 118 anos de Mavis. 
Mas para desespero de Drácula, um 
garoto normal acaba indo parar no 
hotel e se aproxima de Mavis. 

Foto: Divulgação

COSMÓPOLIS (Cosmopolis, FRA/ITA/CAN/POR, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 106 min. Clas-
sificação: 16 anos. Legendado Direção: David 
Cronenberg, com Robert Pattinson, Samantha 
Morton, Jay Baruchel. Eric Packer é um milionário 
egocêntrico que acordou com uma obsessão: 
cortar o cabelo no seu barbeiro, localizado do 
outro lado da cidade. Para isso, o gênio de ouro das 
finanças terá de atravessar, em sua limousine, uma 
caótica Nova York que irá revelar uma ameaça a seu 
império a cada quilômetro percorrido. CinEspaço 2: 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30

LOOPER – ASSASSINOS DO FUTURO (Looper, EUA, 
2012). Duração: 118 min. Classificação: 14 anos. 
Dublado e legendado. Direção: Rian Johnson, com 
Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Jeff Daniels. 
Ambientado em um futuro próximo, um grupo de 
assassinos -- conhecidos como Loopers - trabalham 
para um sindicato do crime. Eles são enviados do 
futuro para o presente, para matarem criminosos 
antes que os crimes sejam cometidos. Mas quando 
um deles descobre que foi enviado para o passado 
para matar a si mesmo, o sistema começa a ser 
questionado. Manaíra 2: 13h, 15h30, 18h e 20h30. 
Manaíra 4: 14h, 16h30, 19h e 21h. Tambiá 5: 13h50, 
16h10, 18h30 e 20h50.

HOTEL TRANSILVÂNIA 3D (Hotel Transylvania, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 93 min. 
Classificação: Livre. Dublado. Direção: Genndy Tar-
takovsky. O Hotel Transilvânia é o resort 5 estrelas 
do Drácula, onde monstros e suas famílias podem 
viver livremente sem humanos para incomodá-los. 
Em um fim de semana especial, Drácula convidou 
os monstros mais famosos para comemorar o 
aniversário de 118 anos de Mavis. Mas para de-
sespero de Drácula, um garoto normal acaba indo 
parar no hotel e se aproxima de Mavis. CinEspaço 
3: 16h (sábado e domingo). Manaíra 7: 14h50 e 
17h10 (sábado e domingo). Tambiá 6/3D: 15h30 
(sábado e domingo).

TED (TED, EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
106 min. Classificação: 16 anos. Direção: Seth 
MacFarlane, com Mila Kunis, Mark Wahlberg, Gio-
vanni Ribisi. Em um Natal, o ursinho de pelúcia de 
John Bennett ganha vida. Os dois crescem juntos 
e, já adulto, ele deve escolher entre ficar com sua 
namorada Lori Collins ou manter sua amizade com 
o urso Ted. CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. 
Manaíra 3: 13h30, 16h, 18h40 e 21h. Tambiá 4: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

TINKER BELL – O SEGREDO DAS FADAS (Tinker Bell: 
Secret of the Wings, EUA, 2012). Gênero: Anima-
ção. Duração: 75 min. Classificação: Livre. Direção: 
Ryan Rowe. Tinker Bell, Periwinkle e seus amigos 
se aventuram no mundo mágico e proibido do Mis-
terioso Bosque do Inverno, no qual a curiosidade 
os levam a uma maravilhosa descoberta que irá 

mudar suas vidas para sempre e unirá, finalmente, 
o Refúgio das Fadas. CinESpaço 3: 14h, 16h e 
18h (Não haverá sessão das 18h no sábado e 
domingo). Manaíra 6: 12h20 (sábado e domingo), 
14h20, 16h10 e 18h10. Tambiá 6: 14h e 15h30.

DREDD (Dredd. EUA/GBR/IND, 2012). Gênero: Ficção 
Científica. Duração: 95 min. Classificação: 18 anos. 
Legendado. Direção: Pete Travis, com Karl Urban, 
Lena Headey, Domhnall Gleeson. Em 2139, o mundo 
entrou em colapso total e acabou se tornando um 
deserto, conhecido como “A Terra Maldita”. As pes-
soas vivem em Megacidades, onde atuam varias 
gangues. A Justiça não consegue controlar essas 
gangues. Entram em cena os chamados “Juízes”, 
que tomam o papel de juiz, júri e carrasco. Dredd é 
o mais temido de todos. Acusado de assassinato, 
ele tenta provar sua inocência, e descobre que por 
trás de sua prisão injusta, há um plano diabólico 
acontecendo. Manaíra 7/3D: 14h50, 17h10 (sába-
do e domingo), 19h30 e 21h40

E A VIDA CONTINUA (BRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 97 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Paulo Figueiredo, com Amanda Costa, Lima 
Duarte, Ana Lúcia Torre, Ana Rosa. Quando o 
carro da bela e jovem Evelina quebra na estrada, 
ela não faz ideia de como seus caminhos serão 
profundamente alterados para sempre. Socorrida 
pelo gentil Ernesto, Evelina logo fica sabendo que 
tanto ele como ela estão indo exatamente para o 
mesmo hotel. Imediatamente eles desenvolvem 
uma amizade tão sólida que persistirá quando 
ambos passam para o outro plano. Manaíra 1: 
16h20, 18h30 e 20h40.

O DIÁRIO DE TATI (BRA, 2009). Gênero: Comédia. Du-
ração: 90 min. Classificação: Livre. Direção: Mauro 
Farias, com Heloísa Périssé, Marcelo Adnet, Louise 
Cardoso, Thiago Rodrigues, Márcia Cabrita. Tati 
escreve tudo no seu diário, onde conta detalhes 
do verão em que ficou de recuperação na escola e 
suas tentativas de esconder da sua mãe o boletim. 
Durante esse período, a garota conhece Anita, a 
nova e espirituosa namorada do seu pai. Foi neste 
verão também que ela sofreu por amor, pensando 
em Zeca, o rapaz mais bonito da escola. Manaíra 8: 
13h20, 15h20, 17h40 e 19h50.

RESIDENT EVIL 5: A RETRIBUIÇÃO (Resident Evil: 
Retribution, ALE/EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 97 min.Classificação: 16 anos. Legen-
dado. Direção: Paul W. S. Anderson, com Milla 
Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez. 
O mortal vírus T, da Umbrella Corporation, 
continua a desvastar a Terra, transformando a 
população em mortos-vivos. A última esperança 
da raça humana, Alice, acorda em um escritório 
clandestino da Umbrella e revela mais de seu 
passado misterioso. Sem um refúgio seguro, 
ela continua sua busca pelos responsáveis 
pelo surto no planeta. Auxiliada por novos 
aliados e velhos amigos, Alice precisa lutar 
para sobreviver e escapar de um mundo hostil à 
beira do esquecimento. CinEspaço 2: 14h, 16h, 
18h, 20h, 22h. Manaíra 5/3D: 13h30 (sábado e 
domingo), 14h40, 17h, 19h10 e 21h20. Tambiá 
6/3D: 17h15, 19h e 20h45.

TOTALMENTE INOCENTES (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 90 min. Classificação: 14 anos. 

Direção: Rodrigo Bittencourt, com Fábio Assunção, 
Álamo Faço, Mariana Rios, Fábio Porchat. Da Fé e seu 
irmãozinho, Torrado, vivem na favela do DDC, onde 
o violento João do Morro acaba de tomar o poder 
do ex-chefe, Diaba Loira, e virar o novo dono do 
tráfico local. Um cara do bem e amado por todos 
da comunidade, Da Fé tem uma queda por Gildinha, 
irmã mais velha de seu melhor amigo Bracinho. 
Só que Gildinha só tem olhos para Do Morro e 
Da Fé deduz por ele ser o traficante poderoso 
que é. Os amigos de Da Fé tentam então tentam 
transformá-lo num traficante também. Manaíra 
6: 20h e 22h10.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS 
(Abraham Lincoln: Vampire Hunter, EUA, 2012). 
Gênero: Fantasia. Duração: 105 min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Timur Bekmambetov, 
com Alan Tudyk, Alex Lombard. O filme explora a 
vida secreta de um dos maiores presidentes dos 
Estados Unidos em uma história não contada que 
definiu uma nação, colocando Lincoln como o maior 
caçador dos mortos-vivos da história. CinEspaço 
3: 19h40 e 21h450. Tambiá 2: 14h20, 16h20, 
18h20 e 20h20.

OS MERCENÁRIOS 2 (Expendables 2). Gênero: Ação. 
Duração: 102 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Simon West. Bruce Willis, Sylvester Stallone, Ar-
nold Schwarzenegger. Com o brutal assassinato de 
Tool em uma missão. Seus companheiros decidem 
então vingá-lo, mas também precisam resgatar 
a filha de Tool, que partiu na própria missão de 
vingança. Manaíra 8: 20h50. Tambiá 2:, 16h15 
e 20h15.

Brito, Biliu de Campina, Marcos 
Farias, Alexandre Tan, Kátia Vir-
gínia e Gabmar Cavalcanti.

Repertório
Apesar de ter como prin-

cipal estilo o choro, o Duduta e 
Seu Regional também passeia 
por outras tendências musi-
cais, como samba, valsa, frevo e 
baião. Hoje, o público presente 
poderá ouvir entre as composi-
ções as pérolas ‘Pedacinhos do 
Céu’ (Waldir Azevedo); ‘Noites 
cariocas’ (Jacob do Bandolim); 
‘Espinha de bacalhau’ (Severino 
Araújo); ‘Supimpa’ (Duduta); 

‘Paraibano’ (Waguinho); ‘Bra-
sileirinho’ (Waldir Azevedo); e 
‘Recado’ (Rossini Ferreira).

O grupo, atualmente, é for-
mado por Duduta (bandolim e 
cavaquinho), Waguinho (ban-
dolim e cavaquinho), Waldir e 
Breno (ambos violão 7 cordas), 
Valdir Moia (cavaquinho cen-
tro), Clayton  (pandeiro), Eloísa 
Olinto (voz) e Valtinho (surdo). A 
formação conta ainda com parti-
cipações especiais, a exemplo 
de Sarayva de Boqueirão (sax e 
flauta) e Pedro Mago (violão de 
sete cordas).
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Gabriella Villar, a convidada de Mirandinha e do grupo 
Pura Raiz para apresentação hoje no Villa São Paulo

Um projeto bem interessan-
te começou em São Paulo 
há dez anos inspirado no 
famoso bordão “Não deixe 
o samba morrer”, de Edson 
Gomes e Aloísio. Trata-se 
do Samba da Vela, que uma 
vela é acesa por um convi-

dado e a roda de samba só acaba quando 
a chama dela cessar. A ideia foi importada 
para cá e, hoje, chega a sua terceira edição. 
No bar Villa São Paulo, que fica no Bessa, 
na capital, a partir das 16h, Mirandinha 
e o grupo Pura Raiz convidam a cantora 
Gabriella Villar para ser a grande atração 
desta noite véspera de eleição.

Gabriella Villar desponta como uma 
promissora cantora de samba e a história 
dela no ritmo é até curiosa. Começou a 
estudar violão aos 14 anos e se interessou 
pelo canto depois. Há quase seis anos, ou-
viu a seguinte frase de Vinícius de Moraes: 
‘ Um bom samba é uma forma oração’. As 
palavras tocaram a alma da pessoense, que 
trocou a MPB pelas rodinhas de cavado, 
pandeiro e batucadas.

“Por causa deste trecho foi que comecei 
a tocar samba. Juntou que amigos também 
se interessavam pelo estilo e a aí foi”, dis-
se Gabriella. “Fora isso, foi também por 
causa do samba ser uma cultura nacional 
de grande porte, da questão do naciona-
lismo. Depois que vi essa frase de Vinícius 
remetendo o samba a uma oração, foi que 
também passei a ver a sentir o samba como 
oração pessoal, de alegria, de intuito coleti-
vo ao proporcionar união às pessoas”, disse.

Nesta noite, primeiro ela vai acender 
a vela, depois cantará o clássico ‘Não deixe 
o samba morrer’, a cantora Gabriella Villar 
abre o projeto Samba da Vela. Esse é o 
ritual comum a todas as edições. 

A jovem revelação da música 
pessoense, graduanda em Música – ha-
bilitação canto popular, pela UFPB -, vai 
apresentar um repertório inspirado em 
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À luz do samba
Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

bambas como Fundo de Quintal, Geraldo 
Pereira, Paulinho da Viola, Dorival Caymmi 
e alguns outros. Trata-se de um show que 
ela já é acostumada a executar e, agora, 
terá a oportunidade de tocar ao lado de 
Mirandinha e do grupo Pura Raiz.

“Eles iniciaram na primeira edição do 
‘Samba da Vela’.  Mirandinha era convida-
do, mas aí adotou o grupo e, juntos, com-
põem a base do projeto”, disse Gabriella. 
“Sei que vou entrar em determinado 
momento e vou tocar com eles”, adiantou.

Gabriella até faz uma crítica aos gru-
pos de samba que vulgarizam o ritmo que 
fez o Brasil ser Brasil. “A chegada do proje-
to Samba da Vela em João Pessoa é extre-
mamente importante, porque como artista 
e amante do samba, sofro muito com a 
diluição do gênero naquele tipo de pagode 
essencialmente comercial, massificado, de 
letras erotizadas e arranjos previsíveis, 
que tomou conta da indústria fonográfica 
e ameaçou sepultar para sempre as gran-
des criações dos verdadeiros sambistas 

brasileiros. Com surgimento do Samba da 
Vela é garantia de samba autêntico, samba 
de raiz”, explicou Gabriella.

O evento que acontece há mais de dez 
anos em São Paulo, tradição que inspirou 
dezenas de rodas de samba em todo o 
psaís, encerra seu primeiro momento 
nesta apresentação de Gabriella. Por causa 
das eleições e para melhorar o projeto, o 
Samba da Vela volta somente em 1º de 
novembro, com novidades e uma progra-
mação para chegada da alta estação.

 

Sob a regência da maestrina Nor-
ma Romano, a Orquestra Sinfônica 
Infantil do Estado da Paraíba – que é 
vinculada à Funesc (Fundação Espaço 
Cultural) – abre a Semana da Criança 
hoje, a partir das 17h30, no auditório 
do Zarinha Centro de Cultura, locali-
zado no bairro de Tambaú, em João 
Pessoa, executando a Canção de 
Ninar, de J. Brahms. Depois da reali-
zação do concerto, haverá sorteio de 
brindes para a garotada. Ao longo da 
programação do evento, promovido 
pela instituição - cuja entrada é gra-
tuita e se estenderá até o próximo 
sábado - ainda haverá outras ativi-
dades diárias nas áreas de teatro 
e cinema, objetivando entreter os 
alunos com arte e cultura. 

A Canção de Ninar (em trio) será 
executada pela Orquestra Sinfônica 

Infantil da Paraíba com as crianças me-
nores. A música tem arranjo da própria 
maestrina Norma Romano, tendo partici-
pações da violinista Luana R. Furtado, do 
violoncelista Vagner Viana Martins e, ao 
piano, Lara Miranda. Depois, apresentam 
a obra Terezinha de Jesus (em sexteto), 
de autoria anônima, mas com arranjo e 
harmonização de Heitor Villa-Lobos. Na 
flauta transversal, Vinícius Sousa Azeve-
do; nos violinos, Luana R. Furtado, Letícia 
Batista Silva e Larissa Fabião Torres; no 
violoncelo, Railen Teixeira Moreira, além 
da pianista Maria Aparecida Graneros.

A Orquestra Sinfônica Infantil da 
Paraíba dará sequência ao repertório 
executando as seguintes composições: 
“Te Deum Laudamus” (M. A. Charpentier); 
“Jesus alegria dos homens” (Johann Se-
bastian Bach); “Hino ao Imperador” (J. 
Haydn, com arranjos de PH. Gordon); 

“Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, com 
arranjo da maestrina Norma Romano, 
que também preparou os arranjos para 
as seguintes peças: “Senhora Pastor” 
(Heitor Villa-Lobos); “Além do arco íris” 
(de H. Arlem e Harburg e tema do filme 
Mágico de Oz); “Marcha dos elefanti-
nhos” (R. e R. Scherman, do filme Mogli) 
e “Não quero voar mais” (R. Newman, do 
filme Toy Story). A última é ‘Pout Pour-
ri’, composta por A. Menken, arranjada 
por C. Custer e que integra a trilha de 
A Bela e a Fera.

“Vamos fazer uma apresentação 
muito bonita, especial para este evento, 
que é da maior importância, a Semana 
da Criança”, garantiu a maestrina Norma 
Romano. Já o diretor geral do Zarinha 
Centro de Cultura, Francisco Fernandes, 
a ideia é proporcionar cultura e lazer 
para a criançada. “Estamos promovendo 

uma festa cultural para as crianças, 
durante toda esta semana, porque 
é fundamental que elas tenham 
conhecimentos e possam aprimorá
-los, no decorrer das suas vidas”, 
disse ele. 

De acordo com a programação 
da Semana da Criança, na próxima 
terça-feira, das 18h30 às 20h, haverá 
diversas atividades, a exemplo de 
teatro de bonecos, exibição de fil-
mes infantis e sorteio de brindes. Na 
quarta, no mesmo horário, o evento 
prosseguirá com narração de histó-
rias, cinema infantil e – novamente - 
sorteio de brindes. Outras atrações 
culturais estarão sendo desenvolvi-
das até o próximo sábado, data de 
encerramento com a apresentação 
dos participantes, no auditório do 
Zarinha Centro de Cultura.

Gabriella Villar, 
convidada da terceira 

edição do Samba da Vela, 
vai interpretar 

músicas do Fundo de 
Quintal, Paulinho da Viola 

e Dorival Caymmi
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Falta legalizar o pedhuá e caxirola para a Copa
FOTO:  Divulgação

Brasília - O Governo Federal 
perdeu uma grande oportunidade 
de reforçar a importância do legado 
afroindígena para o país, analisam 
especialistas ligados à preservação 
e à promoção das culturas tradi-
cionais e ao direito intelectual. Na 
semana passada, o Grupo Execu-
tivo da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014 (Gecopa) incluiu a caxirola 
(uma espécie de chocalho) e o pe-
dhuá (tipo de apito), instrumentos 
musicais inspirados em objetos 
centenários indígenas e africanos, 
entre os projetos privados que vi-
sam a promover o Brasil em função 
do evento. A decisão surpreendeu 
especialistas da área cultural.

No total, 96 projetos foram se-
lecionados pelo governo, o que não 
significa que eles receberão inves-
timentos públicos. Em termos de 
mídia, contudo, a chancela do grupo 
coordenado pelo Ministério do Es-
porte alçou o chocalho e o apito de 
plástico à condição de instrumen-
tos oficiais da Copa – considerados, 
pela imprensa, como substitutos das 
vuvuzelas que fizeram sucesso no 
Mundial da África do Sul, em 2010.

Para especialistas como Josile-
ne Magalhães, diretora substituta 
do Departamento de Proteção ao 
Patrimônio Afro-Brasileiro da Fun-
dação Palmares, instituição vincu-
lada ao Ministério da Cultura e vol-
tada à promoção e preservação da 
cultura afro-brasileira, o reconheci-
mento aos dois projetos precisa ser 
mais bem discutido a fim de evitar 
prejuízos às cultura tradicionais.

Patente
“Patentear esses instrumentos 

é um desrespeito à cultura tradi-
cional. Somos contrários ao regis-
tro desses objetos pela iniciativa 
privada sem que as comunidades 
tradicionais que criaram os instru-
mentos originais sejam beneficia-
das”, disse Josilene à Agência Brasil 
se referindo ao pedido de registro 
das marcas e patentes desses ins-
trumentos que chegou ao Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial 
(Inpi) no final de 2011. Segundo a 

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

assessoria do Inpi, o processo de re-
conhecimento de uma marca demo-
ra, em média, cerca de 2,5 anos para 
ser concluído. Já o de uma patente 
costuma demorar, em média, 4,5 
anos. A venda desses instrumentos 
no país, no entanto, não depende da 
concessão da patente pelo instituto.

A caxirola e o pedhuá foram 
apresentados oficialmente na última 
quinta-feira  de setembro, durante 
cerimônia de certificação dos proje-
tos de promoção do país. Inspirada 
no caxixi, instrumento de percus-
são comum em rodas de capoeira, a 
caxirola foi apresentada pelo músico 
baiano Carlinhos Brown em parce-
ria com a agência multinacional The 
Marketing Store, responsável por 
viabilizar o projeto de produzir até 
190 milhões de unidades do instru-
mento, cuja estimativa de preço mí-
nimo ainda não foi definida.

Já o pedhuá, inspirado no api-
to de origem indígena de mesmo 
nome usado para atrair pássaros, 
foi apresentado pelo professor de 

educação física e empresário parai-
bano Alcedo Medeiros de Araújo. À 
Agência Brasil, Medeiros disse que 
a expectativa inicial é produzir ao 
menos 50 milhões de apitos de plás-
tico, de diferentes modelos, incluin-
do um com rádio FM. A estimativa 
é que o modelo mais simples seja 
vendido por, no máximo, R$ 10.

“É importante que a inspiração 
nos instrumentos originais esteja 
sendo reconhecida, mas não é por-
que a matéria-prima original vai 
ser substituída para permitir a pro-
dução em larga escala que o ganho 
deve ser exclusivamente da iniciati-
va privada”, disse Josilene, rebaten-
do o argumento dos responsáveis 
pela caxirola e pelo pedhuá de que 
a opção pelo plástico, para garantir 
a produção em larga escala e as mu-
danças no design dos instrumentos, 
justificam a concessão das patentes.

“É necessário discutir melhor 
a questão da propriedade intelec-
tual e como recompensar os povos 
tradicionais por iniciativas como 

essas”, completou Josilene, adian-
tando que, além de buscar mais 
informações no Ministério do Es-
porte, a Fundação Palmares levará o 
assunto ao grupo do Ministério da 
Cultura que discute formas de reco-
nhecer e garantir os direitos auto-
rais das comunidades tradicionais.

Propriedade intelectual
Ex-diretor do Memorial dos 

Povos Indígenas de Brasília, Marcos 
Terena criticou as atuais normas de 
propriedade intelectual e lamentou 
a falta de visão estratégica do Gru-
po Executivo da Copa do Mundo. 
Para ele, o governo deveria pensar 
em como beneficiar os artesãos e os 
povos tradicionais pelo uso de seus 
conhecimentos. “A regra da proprie-
dade intelectual funciona assim: 
quem chega primeiro e registra algo 
se transforma em dono, mesmo que 
não seja. O problema é que, do ponto 
de vista moral, esses objetos perten-
cem às tradições indígenas e africa-
nas. Não dá para dizer que algo de 

plástico seja autêntico e representa-
tivo da nossa cultura. Cabe ao gover-
no decidir se isso é algo realmente 
capaz de marcar ou se vamos sim-
plesmente fazer como os países asi-
áticos com sua capacidade de trans-
formar produtos de outros países 
em cópias mais baratas, de plástico, 
se continuará reconhecendo nossas 
influências sem nos ajudar a romper 
nossa invisibilidade.”

Quando procurada pela re-
portagem, a etnomusicóloga, cole-
cionadora de instrumentos musi-
cais e pesquisadora baiana, Emília 
Biancardi, só tinha conhecimento 
da caxirola, projeto de Brown, que 
considera uma recriação criativa, 
adequada ao uso nos estádios, ca-
paz de produzir um som mais alto 
que o do caxixi original e que, por 
ser de plástico, é mais resistente e 
durável que o tradicional. A pesqui-
sadora, contudo, disse não discor-
dar totalmente das críticas. Para 
ela, o episódio demonstra a pouca 
preocupação brasileira com a pre-
servação do legado das culturas 
tradicionais e das manifestações 
folclóricas.

“A caxirola é uma releitura, 
uma recriação. Não há nada de er-
rado nisso. Quem quiser e souber 
recriar algo que o faça, desde que 
não esconda a origem de sua ideia. 
Nesse sentido o Carlinhos Brown 
foi honestíssimo, disse ter se ins-
pirado no caxixi, que há séculos já 
era encontrado entre povos africa-
nos e indígenas. Se ele fez isso, se 
apresentou a ideia ao ministério, 
é porque teve liberdade e apoio 
para fazer. Se algo nesse processo 
é questionável é [o fato de o grupo 
executivo] não ter pensado nessas 
questões antes”, disse Emília.

Proteção ao patrimônio
Especialista em direito da pro-

priedade intelectual, o advogado 
José Carlos Vaz e Dias também con-
sidera que faltou cuidado das auto-
ridades ao promover iniciativas pri-
vadas sem atentar para a proteção 
ao patrimônio cultural brasileiro. 
Ao contrário dos responsáveis pela 
caxirola e pelo pedhuá, o advogado 
acha difícil que o Inpi conceda os 
registros de marca e patente aos 
novos objetos.

Paraibano Alcedo diz que apresentou ao Inpi pedido de registro do apito que tem semelhança ao usado pelos indígenas

Brasília - Os responsáveis pelos pro-
jetos da caxirola e do pedhuá – os dois 
instrumentos musicais escolhidos pelo 
Grupo Executivo da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014 (Gecopa) para represen-
tar e promover a imagem do Brasil por 
ocasião do evento esportivo – destacaram 
a importância do reconhecimento gover-
namental a suas iniciativas e rebateram 
as críticas de que tentam se apropriar de 
objetos tradicionais africanos e indígenas 
de domínio público para faturar.

“Desde o começo, quando o (músico 
baiano) Carlinhos Brown nos procurou 
para viabilizar o processo produtivo da 
caxirola, há um ano e meio, já tínhamos 
em mente que o instrumento precisava 
do reconhecimento do governo para que 
pudesse ter aceitação nacional e pudésse-
mos oferecer um instrumento democrá-
tico, acessível, de massa. A chancela do 
Ministério (do Esporte) dá autenticidade 
e credibilidade para que sigamos com o 
projeto”, disse à Agência Brasil o vice-pre-
sidente de Negócios da The Marketing 
Store, agência multinacional responsável 
por viabilizar o projeto de produzir cerca 
de 190 milhões de unidades da caxirola, 
instrumento de percussão inspirado no 
caxixi, de origem africana.

“A chancela do governo é o pontapé 

inicial. É importantíssima para o desenvol-
vimento do projeto”, avaliou o professor 
de Educação Física paraibano Alcedo Me-
deiros de Araújo, autor do projeto Pedhuá 
- O Som do Brasil na Copa. Ele apresentou 
ao Instituto Nacional de Propriedade Inte-
lectual (Inpi) o pedido de registro de marca 
e patente do apito de plástico desenvolvi-
do a partir do instrumento originalmente 
usado por indígenas para atrair aves.

Comercialização
Com a inclusão do projeto entre as 

96 iniciativas privadas escolhidas por se-
leção pública pelo grupo executivo da 
Copa, Medeiros estima comercializar ao 
menos 50 milhões de apitos de diferen-
tes modelos. O mais simples deverá cus-
tar R$ 10. Calculando por baixo, o apito 
poderá movimentar algo em torno de 
meio bilhão de reais.

Medeiros e Júnior confirmaram a ne-
gociação de parceria, nos moldes da que 
a agência fechou com Carlinhos Brown, 
para viabilizar a produção em larga escala 
do instrumento.

Os dois também foram categóricos: 
os projetos são inovadores, visam a disse-
minar o uso e o conhecimento a respeito 
dos instrumentos tradicionais em que se 
inspiraram. Além disso, na avaliação de-

les, haverá ainda o ganho com a preserva-
ção do meio ambiente, já que a utilização 
de matérias-primas como a madeira e o 
sisal (usadas nos instrumentos originais) 
seria insustentável e inviabilizaria a pro-
dução da quantidade necessária a um 
evento do porte da Copa do Mundo.

“A essência do projeto da caxirola é a 
democratização do instrumento por meio 
da produção em larga escala. Isso, além de 
baratear o produto, nos permitirá ter um 
padrão. O pedido de patente, portanto, 
não tem a ver com a origem da inspiração, 
mas principalmente com as inovações ne-
cessárias para tornar viável a produção em 
larga escala. Criamos um novo produto e 
é a partir dessa nova composição técnica 
que solicitamos a patente”, disse Britto Jú-
nior, estimando a criação de 4 mil empre-
gos com a iniciativa.

“Para um evento como a Copa do 
Mundo, a produção tem que ser em esca-
la industrial. Se fôssemos fazer o pedhuá 
com matéria-prima natural, conforme 
a tradição, degradaríamos a natureza 
assustadoramente”, argumentou Me-
deiros. “A patente que eu solicitei ao 
Inpi é relativa ao instrumento que eu re-
construí com um novo design, com um 
projeto industrial e uma marca que é es-
quecida, mas que vamos retomar e que 

será de utilidade para o país. Antes eu, 
no Brasil, com esta patente do que um 
japonês como o que queria patentear o 
cupuaçu. Isso, sim, seria um absurdo.”

Fabricação
Medeiros destacou que, como o seu 

pedido de patente diz respeito ao pro-
cesso de fabricação industrial do pedhuá 
de plástico, os artesãos e as comunidades 
que produzem apitos em pequena escala 
poderão continuar vendendo seus produ-
tos. Da mesma forma, o torcedor, mesmo 
durante a Copa do Mundo, poderá levar 
aos estádios o modelo que preferir.

“Queremos contribuir para promo-
ver a imagem do Brasil, apoiar artesãos e 
ONGs indígenas e ajudar na preservação 
da natureza e na prática esportiva em 
geral”, acrescentou Medeiros. “Estimu-
lando o uso do pedhuá, vamos dar nova 
utilidade ao instrumento, que, hoje, 
é usado principalmente para a caça de 
pássaros. Sei que meu trabalho é idôneo, 
que minhas intenções são as melhores 
possíveis e que minha ideia é inovado-
ra”, reforçou Medeiros.

A Agência Brasil tentou entrevistar 
Carlinhos Brown, mas por motivo de 
agenda, o músico não pôde conversar 
com a reportagem.

Autores rebatem as críticas dos especialistas
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Brasília - Uma pes-
quisa feita com crianças e 
adolescentes entre 9 e 16 
anos usuários de internet 
e seus pais ou responsá-
veis mostrou que a maioria 
dos pais (71%) conside-
ra que as crianças usam a 
internet com segurança. O 
levantamento foi realizado 
pelo Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.br), 
entidade formada por re-
presentantes do governo, 
do setor empresarial, do 
terceiro setor e da comuni-
dade acadêmica.

“A percepção dos pais 
sobre os riscos do uso da 
internet pelas crianças 
ainda é incipiente”, avalia 
o coordenador de pesqui-
sas do Centro de Estudos 
sobre as Tecnologias da 
Informação e da Comuni-
cação (Cetic.br), Juliano 
Cappi. A pesquisa aponta 
também que 89% dos pais 
não acreditam que seus fi-
lhos tenham passado por 
alguma situação de incô-
modo ou constrangimento 
ao utilizar a internet no úl-
timo ano.

Outro ponto que cha-
mou a atenção do pesqui-
sador foi que a maioria dos 
pais utiliza os meios de co-
municação como televisão, 
rádio e jornal como fonte 
para obtenção de infor-
mações sobre uso seguro 
da internet. “A mídia ainda 
aborda esse tema de uma 
forma muito inicial, ainda 
está tomando contato com 
esse tema”.

Conhecimento
Somente 47% dos pais 

entrevistados são usuá-
rios de internet. “O pai 
que nunca usou internet 
possivelmente não tem um 
conhecimento suficiente-
mente aprofundado para 

Pais veem o uso com segurança
Crianças na internet

Pesquisa aponta que 89% 
acreditam que filhos não 
sofreram constrangimento Criação do inpo no 

país é elogiada

Rio de Janeiro - A criação do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Oceanográficas (Inpo) será muito 
importante para o entendimento 
das relações existentes entre o 
oceano e o continente, destacou, 
em entrevista à Agência Brasil, o 
cientista Luiz Drude de Lacerda. Ele 
coordena o Simpósio Inter-Relações 
Oceano-Continente no Cenário das 
Mudanças Globais, que a Academia 
Brasileira de Ciências (ABC), que 
ocorreu no Rio de Janeiro.

O anúncio da criação do in-
stituto foi feito pelo como ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marco Antonio Raupp. Coordenador 
acadêmico do Instituto de Ciências 
do Mar da Universidade Federal do 
Ceará (UFCE) e professor titular da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Lacerda disse que o Bra-
sil ainda depende quase exclusi-
vamente das universidades para 
gerar conhecimento nessa área. “O 
país fica restrito à pesquisa feita 
nas universidades e ao apoio que a 
Marinha dá.”

Conforme o especialista, a co-
munidade científica vem defend-
endo a criação do Inpo há muito 
tempo. Ele comparou a nova unidade 
ao Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), que “fez diferença 
para o Brasil, se você pensar que 
hoje o mundo todo depende de in-
formações por satélite”.

Segundo Lacerda, o Bra-
sil não dispõe de nenhum navio 
oceanográfico civil que possa ficar 
no mar a maior parte do tempo. As 
embarcações existentes são opera-
das pela Marinha. Nesse sentido, o 
cientista ressaltou a importância 
da criação do Inpo.  “Seria o primeiro 
instituto civil de pesquisa oceanográ-
fica”, ressalta ele.

FoTo: Divulgação

remédio brasileiro 
é referência mundial 

Rio de Janeiro – Um medica-
mento contra malária desenvolvido 
pelo Instituto de Tecnologia em Fár-
macos da Fundação Oswaldo Cruz 
(Farmaguinhos/Fiocruz), o ASMQ, 
recebeu a pré-qualificação da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), 
que garante o alto padrão de quali-
dade do produto.

A certificação foi anunciada 
na última quarta-feira na Índia, 
onde o medicamento é fabricado 
graças à transferência de tecnolo-
gia da cooperação Sul-Sul (agenda 
própria de discussões entre Brasil, 
Índia e África do Sul criado em 2003 
e que incluem temas como ciência e 
tecnologia, educação, agricultura, 
sociedade e informação, defesa, 
assentamentos humanos, meio am-
biente e clima, transportes, geração 
de energia, desenvolvimento social 
e experiências em administração 
pública). 

Com isso, a dose fixa de ar-
tesunato (AS) e mefloquina (MQ), 
desenvolvida pelo Farmaguinhos em 
parceria com a organização Medica-
mentos para Doenças Negligencia-
das, terá maior facilidade para ser 
distribuída no Sudeste Asiático.

O coordenador de pesquisa 
clínica de Farmanguinhos, André Da-
her, explica que o tratamento com 
as duas drogas já era usado, mas 
a nova formulação, registrada no 
Brasil e distribuída pelo Programa 
Nacional de Prevenção e Controle da 
Malária desde 2008, oferece trata-
mento mais fácil e eficiente.

De acordo com o pesquisador, 
esse é o tratamento para malária com 
uso do menor número de comprimidos  
atualmente e pode ser aplicado a par-
tir dos seis meses de idade. 

instruir o filho sobre as 
questões relacionadas aos 
riscos da internet”, disse 
Cappi. A maioria se acha 
capaz de ajudar o filho a 
lidar com situações que o 
incomodem ou o constran-
jam na internet e também 
acham que eles são capazes 
de lidar com esse tipo de si-
tuação.

Contrariando a orien-
tação de especialistas so-
bre segurança na internet, 
grande parte dos entrevis-
tados declarou que com-
partilha informações pes-
soais em seus perfis nas 
redes sociais, como fotos de 
seus rostos, sobrenomes, 

escola, endereço, telefone 
e idade. Mas 42% configu-
ram a rede social para que 
apenas os amigos tenham 
acesso a essas informações.

Situação ofensiva
Entre os menores de 

11 a 16 anos, 23% disse-
ram já ter tido contato na 
internet com alguém que 
não conhecia pessoalmen-
te. Desses, 23% relataram 
ter encontrado essa pessoa 
depois da primeira con-
versa pela rede. Entre os 
entrevistados, 22% disse-
ram que já passaram por 
alguma situação ofensiva 
nos últimos 12 meses, e 

47% desse total sofreram 
essa situação na internet. A 
pesquisa mostrou também 
que 47% dos entrevistados 
usam a internet todos os 
dias ou quase todos os dias. 
Na faixa entre 15 e 16 anos, 
o percentual sobe para 
56%. Em relação ao tipo de 
equipamento utilizado, o 
computador de mesa com-
partilhado com a família 
ainda predomina, com 38% 
dos usuários nessa modali-
dade; 21% usam o celular 
para navegar na internet.

Perguntados sobre as ati-
vidades realizadas na internet 
no mês anterior à pesquisa, 
82% dos entrevistados dis-

seram ter usado a internet 
para trabalhos escolares, 
68% para acessar redes 
sociais , 66% para assistir 
a vídeos, 54% para jogar 
games com outras pessoas 
e 54% para trocar men-
sagens instantâneas com 
amigos.

A entrevista ouviu 
1.580 crianças e o mesmo 
número de pais e respon-
sáveis entre abril e julho 
deste ano. Foram feitas 
entrevistas pessoais, com 
aplicação de questionário 
elaborado a partir do mo-
delo de mensuração euro-
peu, adaptado à realidade 
brasileira.

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Criança é mais vulnerável ao conteúdo da internet cujo acesso foi alvo de pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil

Rio de Janeiro – A 
ministra dos Direitos 
Humanos da Presidên-
cia da República, Maria 
do Rosário, defendeu, a 
necessidade de um tra-
balho conjunto entre 
governo, terceiro setor 
e setor produtivo para 
evitar abusos e explo-
ração sexual de crian-
ças e adolescentes nos 
grandes eventos e obras 
de infraestrutura que o 
país realiza e que fará 
nos próximos anos.

“Se nós já temos um 
mapa de onde vamos 
instalar estes grandes 
empreendimentos, para 
onde direcionamos re-
des e grupos populacio-
nais, grupos de trabalha-
dores tão amplamente 
significativos em termos 

numéricos, nós devemos 
atuar com as empresas”, 
declarou. A ministra cha-
mou a atenção, ainda, 
para a necessidade de 
um trabalho em prol de 
cinturões de proteção à 
criança e ao adolescen-
te, nas obras e nos me-
gaeventos, que seriam 
resultado de campanhas 
de fiscalização e infor-
mação e envolveriam to-
dos os setores sociais.

“Todos nós viola-
mos profundamente os 
direitos humanos se não 
reconhecemos o direito 
à infância, que fica com-
pletamente destruído 
com a violência sexual. 
Nós não queremos ser, 
na Copa do Mundo, um 
país tolerante com a vio-
lência sexual. Devemos 
atuar juntos, ter um pla-
no de ação nas cidades 
da Copa e no seu entor-
no turístico”, disse.

Combate à exploração
Há 22 anos, quando o Es-

tatuto da Criança e do Adoles-
cente  (ECA) foi criado, redes 
de pedofilia na internet não 
eram comuns, por exemplo, e  
o tema da comunicação com 
foco na infância não havia 
se tornado uma prioridade. 
Hoje, organizações sociais 
pensam em instituir a educa-
ção para mídia nos currículos 
escolares e estimular a pro-
dução de conteúdo audiovi-
sual para esse público.

“Observa-se a necessi-
dade de se potencializar os 
impactos positivos da tecno-
logia da informação e se mi-
nimizar os impactos negati-
vos”, disse uma das gerentes 
da organização não gover-
namental Agência de Notí-
cias dos Direitos da Infância 
(Andi), Suzana Varjão. “Por 
um lado, se o acesso à tecno-
logia ficou mais fácil, por ou-
tro, deixou as crianças mais 
vulneráveis”, completou.

Na avaliação da Andi, 
responsável pela publicação 
Infância e Comunicação - Re-

ferência para o Marco Legal 
e as Políticas Públicas Brasi-
leiras, do contato de crianças 
e adolescentes com as tecno-
logias surge  também “a ne-
cessidade de criar uma resi-
liência nos jovens, mas sem 
deixar de lado o monitora-
mento, como a classificação 
indicativa da programação”.

Prática adotada em ou-
tros países como a Holanda, 
a Suécia e o Chile, a medida 
sinaliza aos pais a idade mí-
nima para um determinado 
produto audiovisual. Porém, 
é questionada no Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
julga a Ação Direta de In-
constitucionalidade (Adin) 
2404, ajuizada pelo Parti-
do Trabalhista Brasileiro 
(PTB), contra o Artigo 254 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), que clas-
sifica como infração admi-
nistrativa a transmissão de 
programa de rádio ou tele-
visão em horário diverso do 
autorizado pelo governo. Na 
publicação da Andi, o profes-

sor Laurindo Leal Filho, da 
Universidade de São Paulo 
(USP) explica que a classi-
ficação indicativa, diferente 
da censura, dá aos pais mais 
liberdade para escolher.  

Em relação às emisso-
ras, determina a exibição de 
conteúdo em função do horá-
rio, “obrigando a exibição de 
quadros adequados às crian-
ças”. Ainda segundo o profes-
sor, “classificar não significa 
tirar do ar”.

Pedofilia não era comum na rede
Guilherme Jeronymo
Da Agência Brasil

organizações 
sociais querem 
incluir educação 
para mídia nos 
currículos esco-
lares e estimular 
a produção de 
conteúdo
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Ficha limpa
Especialista alerta para o passado de candidatos

Brasília – O 
passado de um 
candidato é a úni-
ca matéria-prima 
que o eleitor tem 

para saber quais são as chances de 
que ele realmente cumpra, depois de 
eleito, as promessas feitas durante a 
campanha, diz o cientista político da 
Universidade de Brasília (UnB) Leo-
nardo Barreto. Ele recomenda que o 
eleitor procure saber se o candidato 
tem experiência administrativa ou se 
é suspeito de envolvimento em es-
quemas de corrupção.

“Os candidatos falam de proje-
tos para o futuro, que não sabemos 
se poderão ser de fato cumpridos. O 
eleitor deve, então, buscar elemen-
tos para verificar, no passado deles, 
a probabilidade de que as promessas 
realmente se concretizem”, recomen-
da Barreto. Os meios para obtenção 
dessas informações podem ser maté-
rias veiculadas pela imprensa, a pró-
pria biografia disponibilizada pelos 
candidatos e a internet. “Vale a pena 
gastar um tempo para garimpar in-
formações que ajudem a traçar um 
diagnóstico mais preciso.”

Atributos
Barreto destaca que simpatia e 

carisma são atributos que não de-
vem ser deixados de lado na hora da 
escolha, mas não podem, “de forma 
alguma”, se sustentar sozinhos. “Os 
grandes líderes devem ter carisma 
e capacidade de comunicação, mas 
também lastro político, um passado 
de contribuições relevantes. Na me-
dida em que a democracia brasilei-
ra amadurece, não cabem mais pes-
soas que tenham apenas carisma.”

Conhecer a ideologia e a es-
trutura do partido do candidato 
também pode ajudar o eleitor a 
identificar aquele que correspon-
de a suas exigências. Para Barreto, 
embora as legendas brasileiras não 
tenham muita rigidez ideológica, 
elas podem oferecer informações 
importantes para a decisão. “Se o 
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Thais Leitão
Da Agência Brasil

Alana Gandra
Da Agência Brasil

TSE recebe 1.361 pedidos de impugnação
Sucesso da lei depende dos TREs

candidato (à prefeitura) pertence 
a um partido muito pequeno, pode 
ser que ele não tenha amparo na 
Câmara de Vereadores, pode faltar 
sustentação política. Também é im-
portante observar o partido para 
saber quem são as pessoas que as-
sumirão os cargos de secretários. 
Elas provavelmente vão sair do 
mesmo partido”, ressaltou.

No pleito deste ano, o eleitor 
precisa ainda analisar o alinha-
mento do candidato a prefeito aos 
governos estadual e federal. “É pre-
ciso perceber se o que se deseja é 
um prefeito que esteja na mesma 
linha dos demais governos ou se a 
preferência é por alguém que seja 
de oposição”, acrescentou Barreto.

Na opinião da diretora do Movi-
mento de Combate à Corrupção Elei-
toral, organização da sociedade civil 
que reúne 51 entidades de diversos 
segmentos, Jovita Rosa, o eleitorado 
deve ficar atento, ainda, ao enqua-
dramento das promessas à área de 
atuação específica do cargo pleitea-
do. Ela citou o exemplo de candidatos 
a vereador que prometem construir 
hospitais, reformar escolas e dar au-
mento aos professores.

“Não é papel do Legislativo. Ele 
(vereador) até pode apresentar um 
projeto de lei que trate da questão, 
mas não pode prometer fazer coisas 
que cabem ao prefeito. É importante 
saber a função de cada cargo. Legis-
lativo é para fazer leis e, principal-
mente, fiscalizar o Executivo”, aler-
tou. “Às vezes, essas falsas promessas 
indicam  má-fé, mas existem casos de 
despreparo do candidato, que tam-
bém desconhece as atribuições do 
cargo ao qual está concorrendo.”

Jovita Rosa se disse otimista 
com os resultados da eleição des-
te ano, primeiro de vigência da Lei 
da Ficha Limpa, e destacou que 
o trabalho do eleitor não pode fi-
car restrito aos períodos de cam-
panha. “O eleitor deve anotar em 
quem votou para não se esquecer 
de acompanhar a atuação dele nos 
anos seguintes. O resultado da falta 
de acompanhamento e da cobrança 
popular é a corrupção”, afirmou. TSE não conseguirá julgar todos os processos até amanhã e eleitor vai votar sem saber se o candidato será capaz de assumir

Brasília – Regendo sua pri-
meira eleição, a Lei da Ficha 
Limpa levou ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) pedidos de impug-
nação de 1.361 candidaturas de 
prefeitos, vice-prefeitos e vere-
adores em todo o país. Apesar 
de a votação ocorrer amanhã, 
no entanto, a grande maioria 
dos políticos sob suspeição dis-
putará o voto do eleitorado sem 
saber se será enquadrada como 
ficha suja.

A incerteza vai marcar a 
eleição porque o plenário do TSE 
não conseguirá julgar todos os 
processos antes deste domingo. 
Até lá, ocorreram duas reuniões 
da Corte, uma no último dia dois 
e a outra na quinta-feira passa-
da. Contudo, há a possibilidade 
de os ministros decidirem por 
sessões extras para acelerar o 
julgamento dos processos.

Além dos casos motivados 
pela Lei da Ficha Limpa, o TSE 
também tem que analisar milha-
res de outras ações envolvendo 
registros de candidaturas. Nos 

casos em que não houver deli-
beração da Justiça Eleitoral, os 
candidatos concorrerão no pró-
ximo domingo sub judice e os 
votos serão computados nor-
malmente.

Garantia de posse
Contudo, a vitória nas urnas 

não será a garantia de posse no 
cargo ao qual disputou. Isso por-
que, se posteriormente o candi-
dato tiver o registro impugnado 
pelo TSE, os votos serão consi-
derados nulos. O tribunal ana-
lisará caso a caso qual será o 
procedimento nas situações em 
que o vencedor tenha seu regis-
tro cassado.

Entre as hipóteses, estão a 
diplomação do segundo mais vo-
tado ou até a realização de uma 
nova disputa, no caso de eleição 
majoritária. No caso dos vere-
adores, serão empossados os 
candidatos que tiverem o maior 
número de votos.

Aprovada em 2010, a Lei 
Complementar 135, batizada 
como Lei da Ficha Limpa, está 
valendo para as eleições munici-
pais deste ano. Pela legislação, 
não podem se candidatar  a car-

go eletivo os políticos conde-
nados pela Justiça em decisão 
colegiada (por mais de um de-
sembargador), mesmo em pro-
cesso não transitado em julgado 
(com condenação definitiva).

Entre outros pontos, a lei 
também pune o político que re-
nunciar ao mandato quando já 
houver representação ou pedido 
de abertura de processo, au-
mentando o período de inelegi-
bilidade pela soma do que resta 
do mandato e mais oito anos. 
Antes, a suspensão ia de três a 
oito anos. 

O cientista político Eurico de 
Lima Figueiredo, professor de pós-
-graduação em Ciência Política da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), está bastante otimista em 
relação aos resultados da eleição 
deste ano, em razão do primeiro 
ano de vigência da Lei da Ficha 
Limpa. Ele manifestou que além de 
ter um sistema eleitoral sofisti-
cado, “um dos mais avançados do 
mundo, nós temos leis como essa 
[da Ficha Limpa], que depuram os 
candidatos. E temos um sistema 
jurídico, eleitoral, que é autônomo 
e tem utilizado sua faculdade para 
vigiar e punir”, disse.

Rio de Janeiro - O sucesso da 
Lei da Ficha Limpa vai depender 
que os Tribunais Regionais Eleito-
rais (TREs) façam a sua parte, disse 
a diretora do Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral (MCCE), 
Jovita José Rosa, após participar 
do seminário Entre o Formal e o 
Real: Desafios na Implementação 
das Leis que Tornam o Brasil mais 
Transparente. O evento foi promo-
vido pelo Instituto Millenium, na 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Jovita comentou que o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) “deu 
um voto a favor da Ficha Limpa”, na 
medida em que colocou as contas de 
campanha em questão. “De modo 
geral, hoje, a Lei da Ficha Limpa está 
nas mãos dos TREs para que eles fa-
çam valer”. Ela ressaltou que os de-
mais atores envolvidos – sociedade, 
Congresso Nacional, Presidência da 
República e Supremo Tribunal Fe-
deral – fizeram a sua parte. “Agora, a 
gente precisa de uma ação concreta 
dos tribunais regionais. Neste mo-
mento, a bola está com eles”, disse.

A diretora da ONG está con-
fiante que a grande maioria dos 
TREs vai ser pela aplicação da nova 
lei. “É lógico que vai haver exceções, 

infelizmente”, disse. Alertou, con-
tudo, que muitos candidatos con-
siderados “ficha suja” já deixaram 
de participar da eleição deste ano, 
por causa da lei que está valendo. “A 
gente tem muito que comemorar”.

Marco no país
Jovita acredita, inclusive, que 

a eleição deste ano será um marco 
no país. Ela destacou a grande mo-
bilização da sociedade, iniciada por 
ocasião da campanha pelo voto di-
reto no país, em 1984, que ganhou 
vulto em torno da Lei da Ficha Lim-
pa e “aprimora agora a democra-
cia”. “A sociedade brasileira está no 
caminho certo e, consequentemen-
te, o Brasil também vai para o cami-
nho certo”, disse.

A questão agora, segundo a 
diretora, é melhorar a qualidade 
dos partidos políticos, partindo do 
pressuposto que “candidato bom 
vem de partido bom, de partido for-
te, e que candidato ficha limpa vem 
de partido ficha limpa”. É preciso 
também . dar maior transparência 
à questão das doações para as cam-
panhas. Avaliou que as doações de 
campanhas são essenciais para que 
os cidadãos possam escolher em 
quem vão votar, “porque sabendo 
quem está financiando, a gente vai 
saber qual será a postura dele (can-
didato) lá na frente”, declarou.

Ivan Richard 
e Iolando Lourenço
Da Agência Brasil



Momentos
NO SEU 

ANIVERSÁRIO, 
comemorado no Rio de 
Janeiro, a grande dama 
Palowa Arcoverde foi 
surpreendida por seu filho 
Moacyr Arcoverde com uma 
bonita mensagem, lida pelo 
próprio, onde ele descreve 
sua mãe de forma carinho-
sa e fala sobre seu estilo 
de vida, finalizando com 
os versos de Gonzaguinha 
“viver e não ter a vergonha 
de ser feliz”.

Entre os presentes, a 
amiga leal de Palowa, Vilma 
Guimarães Rosa Reevens, 
filha do genial Guimarães 
Rosa.
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Menina Fashion Day
A COMUNIDADE Nossa Senhora Menina, locali-

zada ao lado do Espaço Cultural em Tambauzinho, vai 
promover no próximo dia 30 um chá beneficente, para 
arrecadar fundos que irão ajudar nas suas ações de 
catequese de jovens.

Será o Menina Fashion Day no Sonho Doce Re-
cepções com desfile infanto-juvenil da boutique Glin 
Calçados e Moda Infantil, que tem loja no MAG Shopping.

Socorro Brito na Marina da Vila Mora, em sua recente viagem à região 
de Algarve, em Portugal

Professora Ignez 
Navarro, Sras. Betinha 
Meira, Sara Cabral, 
jornalista Marcos Lima, 
empresários Irlem 
Guimarães, George Hil-
ton Barros de Aquino, 
Paulo Germano Ribeiro 
Coutinho, marchand 
Altemir Garcia, médica 
Helena Baracuhy, bi-
bliotecária Vânia Ma-
racajá, presidente da 
FAC, Ramalho Leite.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A melhor maneira de 
começar uma amizade é 
com uma boa gargalhada. De 
terminar com ela, também”

“As palavras de amizade e 
conforto podem ser curtas 
e sucinta, mas seu eco é 
infidável”

OSCAR WILDE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O estilista Jason Wu é o 
queridinho da primeira-dama dos 
Estados Unidos, Michelle Obama.

   Ela é vista com frequência 
usando looks do estilista, inclu-
sive na posse de Barak Obama em 
2009, mas desta vez a primeira- 
dama mostrou ser cliente número 
um de Wu, vestindo, esta semana,  
look da linha fast-fashion do estil-
ista que só vai chegar às lojas em 
2013.  A linha é inspirada nos anos 
60 batizada de Miss Wu.

Zum ZumZum
   O mais novo solteirão da cidade é o corretor de imóveis  André Esteves. 
Feliz, ele comemorou a assinatura do seu divórcio na última quinta-feira.

   A partir da próxima segunda-feira começam, no Cinespaço MAGShop-
ping, as vendas para a pré-estreia à meia-noite o filme “A Saga Crepúsculo: 
amanhecer - Parte 2”.

   O promotor público, com atuação em Cabedelo, Valério Bronzeado se 
prepara para lançar um livro de crônicas abordando o meio ambiente. A previsão  
do lançamento é para o mês de novembro.

Advogado Moacyr Arcoverde e sua ilustre mãe, Palowa Borborema Arcoverde

Marta e Ramalho Leite, ele é o aniversariante de hoje
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Presenças bacanas do desembargador Martinho Lisboa e Carmi

Boa gorjeta

OS GARÇONS que trabalham nos bares, res-
taurantes e hotéis na Paraíba festejam a decisão 
do governador Ricardo Coutinho em isentar essas 
empresas do ICMS sobre o valor pago na conta dos 
10% concedidos a eles.

A medida facilita mais ainda o repasse por par-
te dos proprietários desses estabelecimentos dos 
10% de gorjeta que a eles pertencem. 

Celebridade

O FESTIVAL DO 
RIO,  que acontece até a 
próxima quarta-feira, fez 
tapete vermelho para a 
convidada internacional, 
Kylie Minogue. A cantora 
e atriz veio ao Brasil para 
a premiére do filme “Holy 
Motors” em que faz uma 
participação.

O festival apresenta 
ao mercado internacional 
a multiplicidade da produ-
ção audiovisual brasileira, 
através de 73 títulos 
entre longas e curtas, 
ficções e documentários 
que concorrem ao Troféu 
Redentor.

O negócio é acreditar

NESTA TERÇA-FEIRA, o Sistema Sebrae co-
memora 40 anos de fundação com lançamento da 
campanha “O negócio é acreditar”, que homenageia 
os empreendedores e conta histórias de quem venceu 
nos negócios com ajuda da instituição. 

Na Paraíba, a entidade foi fundada em 1970 com 
o NAI/CEAG, uma experiência que se multiplicou em 
outros estados nordestinos e veio formar, em 1972, 
o sistema federado de apoio às micro e pequenas 
empresas.

Promoção
UM FESTIVAL DE 

JEANS é a proposta da 
Afrodite, simpática loja 
no Viamar Shopping, 
no Retão de Manaíra. 
A promoção vai até o 
final do mês com peças 
descoladas das marcas 
Puramania e Lezalez, com 
descontos de 50%.

Educadores

ESTÃO SENDO 
convocados, na próxima 
terça e quarta-feira, os 
educadores que se ins-
creveram para o processo 
de seleção para profes-
sor formador do Projeto 
Educador Digital. Maiores 
informações pelo telefo-
ne 3218-4355.
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Glória e Irlem Guimarães, ele está aniversariando hoje

Supermercados paraibanos

ESTÁ MARCADA PARA ACONTECER, de 22 a 24 deste 
mês, no Centro de Convenções de João Pessoa, mais uma 
edição da Convenção Paraibana de Supermercados, mais 
conhecida como Consuper 2012.

O evento vai reunir cerca de 10 participantes e terá 
200 expositores que vão mostrar novas tecnologias e 
serviços inovadores para o segmento.

Cultura e arte para crianças

A ORQUESTRA INFANTIL DA PARAÍBA,  sob a regên-
cia da maestrina Norma Romano, vai abrir hoje a Semana 
da Criança, no auditório do Zarinha Centro de Cultura, em 
Tambaú, com um repertório voltado ao público mirim.

Durante toda a semana vão ser desenvolvidas diver-
sas atividades com música, teatro e cinema para entreter 
a garotada com cultura e arte. A entrada é gratuita e o 
concerto da Orquestra começa às 17h30.

Todo rosa

O MONUMENTO  que 
homenageia os Tropei-
ros das Borborema, em 
Campina Grande, aderiu 
ao Outubro Rosa e está 
todo iluminado desta cor, 
numa bela cena no Açude 
Velho.

FOTO: Goretti Zenaide

Humor
QUEM ESTIVER hoje 

na cidade de Recife po-
derá conferir o show do 
humorista paraibano Zé 
Lezin com o show Oxen-
te Comedy. 

Será às 21h no res-
taurante Manauê.

   Para quem curte um bom samba, a pedida de hoje é o Samba da Vela, 
a partir das 16h no restaurante e bar Vila São Paulo, no Bessa. Com o grupo 
Pura Raiz e participação especial da cantora Gabriella Villar.
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44 mil vão passar pela rodoviária
primeiro turno das eleições

plano de segurança para 
as eleições tem mais de 
9 mil policiais e bloqueios

página 14

Hoje, amanhã 
e segunda-
-feira, 44 mil 
pessoas de-

verão passar pelo Terminal 
Rodoviário de João Pessoa. A 
estimativa é do chefe da ses-
são de operações do Termi-
nal, Ariosvaldo de Lima. Ele 
disse que 80 ônibus extras 
serão colocados para atender 
a demanda e que as cidades 
mais procuradas pelos elei-
tores são Campina Grande, 
Patos, Sousa, Cajazeiras, Gua-
rabira, Solânea e Bananeiras. 
Já os estados de Pernambuco 
e Rio Grande do Norte serão 
os mais visitados pelos pes-
soenses neste período. 

Nove mil embarques e 
seis mil desembarques deve-
rão acontecer hoje, véspera 
das eleições. Um total de 15 
mil pessoas com a coloca-
ção de 60 ônibus extras. Já 
no domingo, dia das eleições 
para prefeito, estão previstos 
sete mil embarques e sete mil 
desembarques, um total de 
14 mil eleitores. Na segunda-
-feira, deverão acontecer cin-
co mil embarques e dez mil 
desembarques. 

Ontem o fluxo de pas-
sageiros já era grande no 
Terminal Rodoviário. Quem 
decidiu antecipar a viagem e 
passou pelo Terminal já en-
frentou filas longas na hora 
de comprar o bilhete e na 
hora do embarque.

detran fecha postos 
Os postos do Departa-

mento Estadual de Trânsito 
(Detran), que normalmente 
funcionam aos sábados, não 
terão atendimento ao públi-
co hoje. Em João Pessoa, es-
tarão fechados os postos da 
Casa da Cidadania do Shop-
ping Tambiá e do Shopping 
do Automóvel, na estrada de 
Cabedelo. Em Campina Gran-
de, também não haverá expe-
diente na 1ª Ciretran.

A decisão de suspender o 
expediente hoje foi para aten-
der a necessidade de desloca-
mento dos servidores lotados 
em João Pessoa e Campina 
Grande para as cidades onde 
votam e para que as ações do 
Detran, no final de semana 
das eleições, sejam concen-
tradas na Operação Lei Seca. 

As blitzen utilizam etilô-
metros e bafômetros descar-
táveis para aplicar testes de 
alcoolemia e viaturas equi-
padas com computadores 
interligados ao banco de da-
dos do Detran para verificar 
a documentação de veículos 
e condutores.

Lançada no dia 21 de 
setembro, com o objetivo de 
integrar as ações do Detran e 
do Batalhão de Policiamento 
de Trânsito (Bptran), a Ope-
ração Lei Seca está interiori-
zando as fiscalizações, até en-
tão concentradas na capital 
e nas principais cidades. Em 
João Pessoa, a meta é levar as 
ações, que até então aconte-
ciam mais na orla marítima, 
para os bairros, que passa-
ram a ser mais visitados pela 
equipe de fiscalização. 

80 ônibus extras serão 
colocados para atender a 
demanda da população

José Alves
Zavieira2@gmail.com

Amanhã, quando os elei-
tores estarão escolhendo os 
futuros prefeitos e vereado-
res de todos os municípios 
do país, em João Pessoa, os 
principais shoppings e os 
supermercados abrirão suas 
portas normalmente, menos 
o Tambiá que abrirá apenas 
as salas do Cine Multiplex. 
O comércio de lojas ficará a 
cargo de cada lojista, ou seja, 
cabe a cada empresário a de-
cisão de abrir ou não a loja, 
desde que dê uma folga ao 
funcionário e pague o acor-
do pelo domingo trabalhado. 
Os trens urbanos não funcio-
nam aos domingos.

shoppings
O Mag Shopping, locali-

zado no bairro de Manaíra, 
funcionará de acordo com 
seu horário normal do do-
mingo. De acordo com o De-
partamento de Marketing do 
shopping, a praça de alimen-
tação estará aberta a partir 
das 12h, e as lojas e áreas 

de lazer estarão abertas das 
13h às 22h. O Manaíra Sho-
pping vai funcionar também 
em horário normal. A partir 
do meio-dia abre a praça da 
alimentação e logo em segui-
da, a partir das 13h, as lojas 
de departamento que deve-
rão ficar abertas até as 22h.

Balsa
O horário de funciona-

mento das balsas que fazem 
a travessia entre Cabedelo e 
a Praia de Costinha, no mu-
nicípio de Lucena, no Litoral 
Norte do Estado, será a par-
tir das 6h até às 19h.

A balsa transporta cerca 
de 50 carros e os preços são 
tabelados conforme o tama-
nho do veículo. O passageiro 
paga por travessia R$ 1,00. 
Já os veículos podem variar 
de R$ 3,20 (moto) a R$11,00 
(veículos utilitários) e R$ 
21,00 (caminhões). Outras in-
formações podem ser obtidas 
através dos números: 3228-
1977 e 3228-3247.  (J.A) 

Prevendo o aumen-
to do fluxo de veículos 
nas rodovias federais 
que cortam o Estado 
da Paraíba durante as 
eleições para prefeito e 
vereadores amanhã, a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral intensificou a fiscali-
zação para combater os 
crimes eleitorais (trans-
porte ilegal de eleito-
res) e em particular os 
motoristas que insistem 
em dirigir alcoolizados. 

Na zona urbana, o 
Batalhão de Policiamen-
to de Trânsito (BPTran) 
dentro da Operação 
“Voto Seguro”, também 
intensificou a fiscaliza-
ção com tolerância zero 
para quem descumprir 
a Lei Seca. Segundo o 
coronel Paulo Sérgio, o 
carro que ficar parado 
por mais de 30 minutos 
com adesivo de candi-
dato em frente aos lo-

cais de votação será re-
bocado e o proprietário 
responderá por crime 
eleitoral.

A PRF também vai 
coibir os crimes eleito-
rais, tais como boca de 
urna, transporte ilegal 
de eleitores e demais 
infrações do período de 
eleições. Ao longo das 
rodovias e estradas fede-
rias paraibanas existem 
37 pontos de votação.

Policiais do Núcleo 
de Operações Especiais 
já foram enviados para 
as regiões de Patos e 
Campina Grande. Nestas 
eleições a Polícia Rodo-
viária Federal está tra-
balhando em parceria 
com a Polícia Militar, Ci-
vil e Federal no comba-
te aos crimes eleitorais. 
Pela BPTran, 500 ho-
mens foram designados 
para prestarem serviço 
nas principais cidades da 

Paraíba. Segundo o co-
ronel Paulo Sérgio, 250 
trabalharão em João 
Pessoa. 

Nos pontos de vo-
tação ao longo das ro-
dovias federais, a PRF 
orienta os motoristas 
que trafeguem com mui-
ta cautela, já que serão 
locais com bastante mo-
vimentação de pedestres 
e veículos. Além disso, as 
práticas de boca de urna 
e demais crimes eleito-
rais serão coibidas.

A orientação é que 
os motoristas dirijam 
com cautela e viagem 
de preferência em pe-
ríodos diurnos. Mas an-
tes, o mais importante 
é verificar as condições 
dos veículos. A Polícia 
Rodoviária Federal in-
formou ainda que o te-
lefone de emergência 
191, funciona 24 horas e 
é gratuito. (JA)

PRF intensifica fiscalização
O que abre e fecha em 
João Pessoa amanhã

Os eleitores que anteciparam a viagem e deixaram a capital paraibana ontem já enfrentaram filas longas na hora de comprar a passagem e no embarque 

Foto: Evandro Pereira



Segurança nas eleições tem mais 
de nove mil policiais e bloqueios
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Quase 9,5 
mil poli-
ciais, proi-
bição da 
venda de 

bebidas alcoólicas em todo 
o Estado e visitas nos presí-
dios antecipadas para hoje 
são algumas das medidas 
tomadas pela Secretaria de 
Segurança e Defesa Social 
do Estado, SEDS, para ga-
rantir a segurança durante 
o período de votação ama-
nhã. As delegacias também 
estarão abertas em plan-
tões especiais, bem como 
as especializadas em todo o 
Estado, com 1.300 policiais.

Um plano especial de 
segurança foi apresenta-
do pelo Comando Geral da 
Polícia Militar da Paraíba 
ao presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, desem-
bargador Marcos Cavalcan-
ti, e está em vigor desde a 
última terça-feira. “Existem 
20 cidades em situações 
críticas onde a disputa é 
bastante acirrada. Nestes 
locais, temos uma atenção 
especial redobrada”, afir-
mou o comandante-geral 
da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves.

Mais 200 homens, en-
tre policiais e bombeiros 
militares, saíram de João 
Pessoa ontem para refor-
çar o policiamento do pri-
meiro turno das eleições, 
que ocorrem amanhã. O 
efetivo foi enviado para 
25 cidades do Litoral Sul e 
Norte, além de Cajazeiras 
– no Sertão do Estado.

Os militares embarca-
ram em seis ônibus, que par-
tiram do Centro de Educação 
da PM, no bairro de Manga-
beira. Desde a última terça-
-feira (2), quando foi inicia-
da a operação ‘Voto Seguro’, 
aproximadamente 1.300 ho-
mens deixaram a capital, 
gradativamente, para garan-
tir a tranquilidade do pleito 
em toda Paraíba.

Também houve re-
manejamento de efetivo 
entre os batalhões do in-
terior, de modo a permi-
tir o correto emprego do 
efetivo em cada cidade, le-
vando em conta o número 
de eleitores e dos locais de 
votação. A operação ‘Voto 
Seguro’ mobiliza mais de 
8.500 militares e conta 
com um sistema de acom-
panhamento das ocorrên-
cias em tempo real.

Conforme o coordena-
dor de Planejamento Ope-
racional da PM, tenente co-
ronel Onivan Elias, todo o 
efetivo já está devidamente 
distribuído nas 223 cidades 
do Estado.  Pelo menos dois 
policiais farão a guarda das 
urnas nos 1.733 locais de 
votação. Ele destacou que 
os militares estão devida-
mente preparados para 
atender as ocorrências elei-
torais. Eles receberam as 
orientações dos oficiais su-
periores e através de uma 
Cartilha de Procedimentos 
Operacionais, lançada pio-
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População terá reforço de 
82 ônibus coletivos em JP 
circulando durante todo dia

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

neiramente pela Polícia Mi-
litar da Paraíba.

A Polícia Civil encami-
nhou 180 policiais para o in-
terior do Estado, que estão 
organizados em 45 equipes 
com um delegado, um escri-
vão e dois agentes, e estão 
distribuídos nas dez regio-
nais de Polícia Civil para 
apoiar as equipes locais e 
das delegacias municipais. 

Delegacia on-line
Para ocorrências sem 

registro de violência, a Se-
cretaria de Segurança e De-
fesa Social, SEDS, recomen-
da que os eleitores utilizem 
os serviços da delegacia 
on-line.  Para solicitar um 
B.O., basta acessar o ende-
reço www.delegaciaonline.
pb.gov.br, e preencher um 
formulário. Um protocolo 
para impressão do registro 
é enviado pelos policiais 
da delegacia, assim que a 
ocorrência for validada.

Em caso de dúvidas so-
bre o funcionamento da de-
legacia, pode-se enviar um 
email para o endereço de-
legaciaonline@ssp.pb.gov.
br ou ligar, em horário co-

mercial, para o telefone 
88016129.

Delegacia de plantão
Além dos plantões 24h 

das 1ª, 9ª, 12ª e 6ª delega-
cias distritais, localizadas 
nos bairros de Cruz das Ar-
mas, Mangabeira, Manaíra 
e na cidade de Santa Rita, 
respectivamente, estarão 
funcionando normalmen-
te, de 8h às 18h, as delega-
cias distritais. Além disso, 
permanecem de plantão as 
delegacias especializadas 
de Atendimento à Mulher, 
Crimes contra a Pessoa, Re-
pressão a Entorpecentes e 
Roubos e Furtos. 

 
Presídios
As visitas nos presídios 

do Róger e Feminino ‘Júlia 
Maranhão’ foram antecipa-
das para hoje por causa das 
eleições. No presídio Sílvio 
Porto as visitas aconteceram 
ontem, e está prevista para 
a próxima segunda-feira, as 
visitas na Penitenciária de 
Segurança Máxima ‘Jurista 
Geraldo Beltrão’.

A Gerência Executiva 
do Sistema Penitenciário 

do Estado, Gesipe, anteci-
pou também para hoje as 
visitas no Instituto de Psi-
quiatria Forense, na Cadeia 
de Bayeux e no Presídio de 
Santa Rita. As visitas no 
PB1 começaram ontem e se 
estendem até hoje, mesma 
programação implantada 
no Presídio do Serrotão, em 
Campina Grande.

No Presídio Feminino 
de Campina Grande e Pe-
nitenciária Média de João 
Pessoa não foi marcada 
data de visita por se tratar 
de locais onde os internos 
cumprem penas em regime 
semiaberto.

n  A Rua Professor Batista Leite, em Tambiá, onde fica o 
Fórum Eleitoral, será bloqueada para o tráfego de veí-
culos a partir das 6h da manhã. Na Rua Deputado Odon 
Bezerra, com a Santo Elias, haverá bloqueio do trânsito 
a partir das 16h30.

n  A partir das 6h haverá bloqueio na Avenida Princesa 
Isabel com Monsenhor Walfredo Leal, trecho do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE). A Avenida Dom Pedro I terá 
a faixa da direita isolada. Já a da esquerda será liberada 
para circulação de veículos.

n  Também, às 6h da manhã do domingo, a Avenida 1º 
de Maio (IFPB), em Jaguaribe, será bloqueada entre as 
ruas Generino Maciel e Carmelo Rufo.

n  Na Rua Horácio Trajano, no Cristo Redentor, onde se 
localiza o Colégio José Lins do Rego, às 6h haverá isola-
mento total (no trecho entre as ruas Pres. Carlos Luz e a 
Nereu Ramos).

n  No bairro Cruz das Armas, a partir das 7h, a Avenida 
Lima Filho, onde fica o Colégio Oscar de Castro, será blo-
queada entre as avenidas Centenário e Cruz das Armas. 
Também será bloqueada (às 6h) a Avenida José Tavares, 
onde fica o Colégio Papa Paulo VI, entre as avenidas 
Centenário, Cruz das Armas e Benjamim Lira.

MODIFICAÇÕES

  ELEIÇÕES EM NÚMEROS
l A Paraíba tem mais de 2,8 milhões de eleitores, cerca de 480 mil em João Pessoa, e 
280 mil em Campina Grande. De todos os eleitores paraibanos, 71.562 participarão da 
votação biométrica no Estado. Este ano 46.865 pessoas trabalhão nas eleições munici-
pais de amanhã, nas 9.586 seções eleitorais. São 12.592 candidatos disputando vagas 
de prefeito e vereadores nos 223 municípios da Paraíba
   COMPORTAMENTO DO ELEITOR

l A Legislação Eleitoral tem uma série de restrições para o período de votação, entre 
as 8h e 17h de amanhã. Veja algumas delas:

Saiba mais

O que pode

l Ir com a camisa com a cor do candidato
l Uso de bottons
l Levar a ‘cola’ com os números dos candidatos

o que não pode

l Manifestar o voto dentro da seção
l Levar celulares com jingle do candidato
l Fazer ‘boca de urna’

João Pessoa terá oito 
pontos de bloqueio feitos 
pela Secretaria de Mobili-
dade Urbana, Semob, em 
ruas de várias áreas da 
cidade amanhã. Serão ao 
todo 60 agentes de mo-
bilidade para orientar os 
motoristas e fiscalizar o 
transporte nas ruas e ave-
nidas da cidade.

As intervenções fo-
ram definidas após reu-
niões entre represen-
tantes da Secretaria de 
Mobilidade Urbana da 
capital, Semob, e o Tribu-
nal Regional Eleitoral da 
Paraíba, TRE-PB. “Vai ser 

um esforço concentrado 
para garantir a tranqui-
lidade do trânsito no dia 
das eleições. De nossa 
parte, vamos fazer o pos-
sível para que os eleitores 
possam votar com segu-
rança”, revelou o diretor 
de operações da Semob, 
Cristiano Nóbrega.

Transporte coletivo
A população terá um 

reforço nos ônibus coleti-
vos da cidade, com mais 
82 veículos circulando du-
rante todo o dia, o que 
representa 811 viagens a 
mais que em dias normais.

Trânsito será modificadoA operação 
Voto Seguro, 
da PM, conta 
com um 
sistema que 
acompanha as 
ocorrências em 
tempo real

Mais 200 homens, entre policiais e bombeiros militares saíram de João Pessoa ontem para reforçar o policiamento do primeiro turno das eleições no interior da PB



Governo autoriza a construção
do Mercado Central de Sousa
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O município de Sousa 
ganhará um novo Mercado 
Central moderno, com in-
fraestrutura semelhante a 
um shopping popular. No 
início da noite da última 
quinta-feira, o governador 
Ricardo Coutinho e o pre-
feito Fábio Tyrone assina-
ram a ordem de serviço 
para início da construção e 
revitalização do centro co-
mercial que substituirá o 
antigo mercado, que já tem 
mais de 50 anos.  

O Mercado Central está 
orçado em R$ 4.148.837,21 
e apresenta uma estrutura 
moderna com 170 pontos 
de comercialização, eleva-
dores e escadas rolantes 
para facilitar o acesso das 
pessoas, além de um novo 
sistema de iluminação, es-
paço para entretenimento 
e apresentações culturais.  
São R$ 3.941,000,00  pro-
venientes do Estado e R$ 
207.441,00 de contra par-
tida da Prefeitura de Sousa.   

O governador Ricardo 
Coutinho afirmou que Sou-
sa vai ganhar uma grande 
revitalização do seu centro 
e do seu mercado que em 
qualquer cidade é um car-
tão de visitas. “O prefeito 
Fábio Tayrone conclui o seu 
mandato cumprindo toda 
pauta de reivindicações 
com essa grande reforma 

A obra está orçada em 
R$ 4,1 milhões e oferece 
170 pontos de comércio
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do mercado, um investi-
mento de mais de R$ 4,1 
milhões, que o Estado tinha 
que estar presente. Este lo-
cal que abriga o mercado 
antigo será um polo comer-
cial que vai gerar mais ren-
da para os comerciantes”, 
ressaltou.  

Ricardo destacou que o 
centro comercial terá uma 
praça de alimentação que 
servirá como um ponto de 
convergência para as pes-
soas. “É por isso que é uma 
obra tão importante que re-
presenta a revitalização do 
centro de uma cidade que 
cresce e se desenvolve com 
os investimentos do Gover-
no do Estado.    

O prefeito Fábio Tayrone 
agradeceu o apoio do Gover-
no do Estado na realização 
de obras como a rodovia da 
produção que será concluída 
em dezembro e do início do 
novo mercado. “Essa é uma 
obra que vai mudar a cidade 
de Sousa para melhor, tra-
zendo mais renda para os 
comerciantes que já traba-
lham dentro do mercado e 
integrando outros 80 que es-
tão na ilegalidade ocupando 
o passeio público no centro 
da cidade”. 

Fábio explicou que o 
mercado está dentro de um 
conceito de shopping po-
pular, o que é bom para os 
comerciantes, para os mo-
radores e para a cidade. Ele 
agradeceu a parceria do Go-
verno do Estado com obras 
importantes como a rodovia 

da produção, a revitalização 
do Vale dos Dinossauros, os 
investimentos nas Várzeas 
de Sousa, a pavimentação 
das avenidas.     

O secretário de Plane-
jamento de Sousa, Rodrigo 
Gurgel, explicou que o novo 
mercado terá três pavimen-
tos e ganhará um anexo. 
Rodrigo informou que o 
Governo do Estado já depo-
sitou a primeira parcela e 
na próxima terça-feira (9) a 

prefeitura começará a fazer 
a remoção de parte dos co-
merciantes para uma área 
ao lado para o início imedia-
to da reforma.   

O comerciante Francis-
co Curtino de Almeida traba-
lha há 40 anos no mercado e 
espera ansiosamente pela 
reforma do mercado que 
será algo muito bom para a 
cidade e para os comercian-
tes que precisam de um es-
paço que atraia a população 

e gere mais vendas. “A cidade 
de Sousa precisa de um novo 
mercado central. Hoje muita 
gente deixou de comprar lá 
devido a desorganização”.

O feirante José Nogueira 
de Oliveira disse que essa é 
uma das obras mais impor-
tantes para Sousa e para os 
comerciantes que precisam 
de um lugar decente para 
atender bem todos. “Hoje o 
mercado está feio, mas pelo 
que foi apresentado ficará 

grande e moderno, possibi-
litando que os  que comer-
cializam na rua passem a ter 
um lugar mais confortável.”      

A solenidade de assi-
natura aconteceu em frente 
ao Mercado Central com a 
presença do prefeito Fábio 
Tyrone, do ex-prefeito João 
Estrela, do superintendente 
da Suplan, Ricardo Barbo-
sa, do secretário de Plane-
jamento de Sousa, Rodrigo 
Gurgel e de comerciantes.     

O Ministério Público 
da Paraíba firmou um 
termo de ajustamento de 
conduta com o município 
de Bom Sucesso (a 463 
quilômetros da capital) 
para garantir o paga-
mento dos salários dos 
servidores municipais dos 
meses de setembro a no-
vembro, bem como o 13º 
salário. O TAC foi assina-
do pelo promotor de Jus-
tiça Ítalo Mácio de Olivei-
ra Sousa, o 
prefeito de 
Bom Suces-
so, Gilson 
Cavalcan-
te de Oli-
veira, e o 
presidente 
do Sindi-
cato dos 
Servidores 
Públicos do 
município, Israel Alves de 
Oliveira, com o objetivo 
de eliminar os atrasos sis-
temáticos que ocorrem 
no sobre o pagamento 
de pessoal da prefeitura.

De acordo com o 
TAC, a prefeitura se 
comprometeu a reali-
zar o pagamento dos 
vencimentos  referen-
tes ao mês de setembro 
de 2012, até a próxima 
quarta-feira (10), a to-
dos servidores efetivos, 
excluídos os professores 
municipais, que recebe-

rão seus salários no dia 
24 de outubro. Em 10 
novembro, o pagamento 
relativo ao mês de outu-
bro deverá ser feito para 
todos os servidores.

Também ficou ajus-
tado que, em 10 de de-
zembro, todos os servi-
dores públicos de Bom 
Sucesso receberão os sa-
lários referentes ao mês 
de novembro de 2012, 
ficando o 13º salário com 

pagamen-
to previsto 
para até o 
dia 24 de 
dezembro.

A pre-
feitura se 
c o m p r o -
m e t e u 
ainda a 
observar 
f i e lmen -

te os limites de despesas 
com pessoal determina-
dos pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, adotando, 
no prazo de 30 dias, me-
didas aptas a reduzir tais 
gastos, na hipótese de 
atingir o limite pruden-
cial estabelecido na lei, 
a começar pela diminui-
ção da despesa com pa-
gamento dos servidores 
comissionados do muni-
cípio. Caso descumpra o 
ajustamento, a prefeitu-
ra pagará multa diária de 
R$ 2 mil.

MP garante o pagamento 
de salários de funcionários 

EM BOM SUCESSO

Foi firmado um 
TAC que garante
o benefício aos 
servidores

A população da cidade de Sousa será beneficiada em breve com um mercado dotado de infraestrutura, semelhante a um shopping

Os usuários do trans-
porte público de Campina 
Grande terão a partir deste 
mês mais comodidade para 
realizar a recarga dos cartões 
de passagem de ônibus (Vale 
Mais Card). De acordo com 
o diretor institucional do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros 
(Sitrans) de Campina Gran-
de, Anchieta Bernardino, a 

meta é implantar 50 postos 
de recarga dos cartões até o 
final do ano. “O nosso objeti-
vo é facilitar a vida dos pas-
sageiros, acelerando e des-
centralizando os pontos de 
recarga”, disse Anchieta.

Os postos de recarga, 
que começaram a ser ins-
talados este mês, fazem 
parte da Rede de Vendas 
da empresa e servirão para 
quem faz uso dos cartões 
eletrônicos de Passe Esco-
lar e Passe Cidadão. O dire-
tor institucional do Sitrans 

explica que os pontos de 
venda serão instalados em 
vários bairros da cidade, 
bem como dentro das duas 
universidades públicas. “Já 
instalamos quatro postos 
de vendas, sendo um na 
Praça da Bandeira e outro 
no Shopping Cirne Center, 
no Centro, e mais dois ins-
talados no campus de Bo-
docongó da Universidade 
Federal de Campina Grande 
e da Universidade Estadual 
da Paraíba”, citou Anchieta 
Bernardino.

O funcionamento da 
Rede de Vendas é feito atra-
vés da parceria entre o Si-
trans e os estabelecimentos 
comerciais, que passarão a 
funcionar como vendedo-
res de créditos eletrônicos. 
“Com essa descentralização 
dos postos de recarga, os 
usuários poderão recarregar 
os cartões em lugares pró-
ximos às suas casas, como 
mercadinhos, farmácias, lan 
houses e outros estabeleci-
mentos”, disse o diretor ins-
titucional do Sitrans.

Campina Grande terá mais 50 postos 
de recarga de cartões de passagem 

TRANSPORTE PÚBLICO

Diogo Almeida
Sucursal de Campina Grande

Os usuários de transportes coletivos poderão comprar, em algumas bancas de revistas, os cartões eletrônicos de passagem
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MP mantém condenação do motorista
ACIDENTE DE “SHAOLIM”

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Aguinaldo Ribeiro ainda disse mais. “É realmente 
uma pena que existam pessoas que, apesar de jovens, não 
têm uma visão de Estado. É preciso entender que o poder 
é efêmero e o que podemos fazer é trazer benefícios para a 
população”, declarou o ministro das Cidades.

 

l DENúNCIA ELEITOrAL

Nas horas que antecedem o pleito, avolumam-se boatos 
dando conta de compra de votos na cidade. O eleitor deve 
compreender que apenas repercutir boatos, inclusive nas redes 
sociais, não resolve. É preciso denunciar, mesmo anonimamente, 
à Justiça Eleitoral. O telefone é 2102 3510.

Esforço final

Aproveitando que a 
legislação eleitoral permite 
a realização de campanha 
de rua até às 22h deste 
sábado, os candidatos 
investem as últimas 
energias em atividades que 
reúnam grande número 
de eleitores. Serão, por 
exemplo, inúmeras as 
passeatas em vários pontos 
da cidade.

Nunca

O ministro campinense Aguinaldo Ribeiro (Cidades) 
afirmou ontem, durante entrevista a uma emissora de 
rádio, que mesmo ocupando um cargo no primeiro escalão 
do Governo Federal, jamais foi procurado pelo prefeito de 
Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo.

A crítica

Meio indiretamente, Aguinaldo Ribeiro alfinetou essa 
postura do chefe do executivo da Rainha da Borborema. “O 
prefeito Veneziano nunca solicitou uma audiência comigo. 
Eu que já procurei o prefeito e visitei alguns conjuntos. É 
preciso fazer política diferente”, comentou.

Elogios

Durante declarações 
dadas durante coletiva, 
o presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), desembargador 
Marcos Cavalcanti, elogiou 
o sistema de segurança 
adotado pela Polícia Militar 
para as eleições deste ano, de 
acordo com a assessoria da 
corporação.

Política velha

Exército nas ruas

Cerca de quatrocentos homens do Exército estarão 
reforçando a segurança das eleições este ano em Campina 
Grande. Desse total, 250 são do 31º Batalhão de Infantaria 
Motorizado, que tem sede na cidade, e outros 150 vêm 
do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizada, sediado em 
Bayeux. A presença das tropas federais atende a pedido 
de três dos quatro juízes eleitorais do município. São eles: 
Cláudio Antônio de Carvalho Xavier (da 16ª Zona Eleito-
ral), Ruy Jander Teixeira (17ª) e Eloy Jorge Trindade (72ª). 

O Ministério Público da Paraíba 
entregou as alegações finais 
sobre o acidente 

FOTOS: Divulgação

O Ministério Público da 
Paraíba entregou as alega-
ções finais do processo do 
acidente automobilístico que 
feriu o humorista Francisco 
Josenilson Veloso, o “Shao-
lim”. O promotor de Justiça 
Sócrates da Costa Agra, da 
4ª Vara Criminal de Campina 
Grande, manteve o pedido de 
condenação do motorista Jo-
bson Clemente Benício, res-
ponsabilizado pelo acidente, 
por lesão corporal culposa 
e omissão de socorro, o que 
pode lhe render até três anos 
de condenação.

Nas alegações finais,  o 
promotor Sócrates Agrava 
requer aplicação de pena aci-
ma do patamar mínimo esta-
belecido em lei, de modo que 
não exerça apenas o caráter 
retributivo, mas que sirva de 
exemplo à sociedade, para 
evitar a banalização de idên-
ticas condutas.

O acidente com “Shao-
lim” aconteceu na madruga-
da de 19 de janeiro de 2011, 
na Alça Sudoeste, trecho da 
BR-230 que entorna Cam-
pina Grande, quando ele se 

deslocava do Distrito de São 
José da Mata à sua residên-
cia, localizada no bairro do 
Catolé. De acordo com tes-
temunhas arroladas no pro-
cesso que apura o caso, o ca-
minhoneiro Jobson Clemente 
Benício teria invadido a faixa 
contrária da pista e atingido 
violentamente toda a lateral 
esquerda do veículo do artis-
ta, que na ocasião trafegava 
desacompanhado.

De acordo com o laudo 
traumatológico constante no 
processo, as lesões causaram 
risco de morte, debilidade 
permanente de membros e 
deixaram “Shaolim” incapa-
citado de desenvolver suas 
habituais ocupações. 

Com relação a não pres-
tação de socorro ao humoris-
ta, o promotor Sócrates da 
Costa Agra argumenta nas 
alegações finais que o moto-
rista Jobson Clemente Bení-
cio poderia fazê-la sem risco 
pessoal. No entendimento do 
representante do Ministério 
Público, ele se evadiu do lo-
cal do acidente com o objeti-
vo de se livrar da responsabi-
lidade civil ou penal que lhe 
poderia ser atribuída.

Antes de apresentar as 
alegações finais, Sócrates da 

O humorista “Shaolim” permanece em tratamento na casa dele 

A Universidade Estadual 
da Paraíba realiza, no perío-
do de 11 a 14 de novembro, 
no Campus I, em Campina 
Grande, o 1º Encontro Na-
cional de Educação, Ciência e 
Tecnologia (ENECT), promo-
vido pelo Centro de Ciências 
e Tecnologia (CCT), que, nes-
te ano, abordará a temática 
“Educação, Ciência e Tecno-
logia para o Desenvolvimen-
to Sustentável”.

O evento é voltado a 
estudantes e profissionais 
das áreas de Computação, 
Engenharia Sanitária e Am-
biental, Estatística, Física, 

Matemática, Química e Quí-
mica Industrial, e constará 
de palestras e minicursos 
com renomados convidados, 
além da apresentação de tra-
balhos técnico-científicos, 
oficinas e atividades artís-
ticas, figurando como uma 
oportunidade de atualização 
rápida e concentrada para os 
participantes.

Com o apoio da Funda-
ção Parque Tecnológico da 
Paraíba (PaqTcPB) e da Coor-
denação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), o ENECT atua em 
várias frentes: integra o pro-

grama de extensão, divulga-
ção e melhoria da qualidade 
dos cursos do CCT; possibili-
ta à comunidade acadêmica 
o enriquecimento intelectual 
e favorece o intercâmbio da 
UEPB com outras institui-
ções de ensino e de fomento 
à pesquisa.

Os interessados em ins-
crever seus trabalhos aca-
dêmicos devem encaminhar 
as informações, por formu-
lário online, até o dia 20 de 
outubro, podendo submetê-
-los em duas modalidades 
distintas: trabalhos cientí-
ficos ou relatos de casos. A 

Comissão Científica decidi-
rá a forma de apresentação 
(oral ou pôster) de acordo 
com a relevância da pro-
posta.

As inscrições podem 
ser feitas via online através 
do site www.enect.com.br , 
no qual também constam as 
normas para envio de traba-
lhos e a programação com-
pleta do evento, dividida em 
atividades por área.

Outras informações po-
dem ser adquiridas através 
do telefone (83) 3058-4663 
ou pelo e-mail contato@
enect.com.br .

UEPB promove Encontro Nacional de 
Educação, Ciência e Tecnologia em CG

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O professor Cláudio de 
Lucena Neto, diretor do Cen-
to de Ciências Jurídicas (CCJ) 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), foi convida-
do pelo Tribunal de Justiça 
da Comunidade Econômica 
dos Estados da África Oci-
dental (CEDEAO), para apre-
sentar uma comunicação no 
Congresso das Nações Uni-
das, a ser realizado na Re-
pública de Gana. O professor 
apresentará a conferência 
“As tecnologias de informa-
ção na promoção do acesso 
à justiça: a experiência bra-
sileira na informatização dos 
tribunais”.

Coordenador de linhas 
de pesquisa em Direito Pri-
vado, no Grupo de Pesquisa 
em Direitos Fundamentais, 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação, do Centro de 
Ciências Jurídicas da UEPB, 
Claudio Lucena vai levar 
para a Conferência a experi-

Costa Agra anexou ao pro-
cesso algumas fotografias 
produzidas pela Polícia Ro-
doviária Federal no local do 
acidente. Esta providência, 
no seu entendimento, refor-
ça a materialidade e a auto-
ria delitiva do fato.

Passados um ano e nove 
meses do acidente, o humo-

rista “Shaolim” continua re-
cebendo tratamento na sua 
própria casa, após ter passa-
do por hospitais de Campina 
Grande e São Paulo, respecti-
vamente. O caso, que teve re-
percussão nacional, será jul-
gado pelo juiz Vandemberg 
Rocha Freitas, da 4ª Vara Cri-
minal de Campina.

Professor vai a Congresso da ONU
CONVITE 

ência já desenvolvida no âm-
bito do curso de Direito da 
instituição paraibana.

A Conferência Interna-
cional promovida pelo Tri-
bunal de Justiça da Comuni-
dade Econômica dos Estados 
da África será realizada de 
15 a 19 de outubro, em Ac-
cra, capital da República de 
Gana, e abordará  o tema “Di-
reitos do homem, democra-
cia e boa governação: o papel 
do Tribunal de Justiça”.

O evento tem por obje-
tivo reunir juristas e magis-
trados para discutirem ques-
tões atinentes aos Direitos 
Humanos, a Democracia e a 
Boa Governação, procurando 
encontrar subsídios que pos-
sam contribuir para o esfor-
ço do papel dos tribunais e, 
em especial, do Tribunal da 
Comunidade na implemen-
tação e consolidação desses 
mesmos valores e princípios 
na África Ocidental.

De acordo com os orga-
nizadores, esses objetivos 
pressupõem tribunais inde-
pendentes, dotados não só 
de recursos humanos qua-
lificados, mas, também, de 
infraestruturas e tecnologias 
para assegurar uma respos-
ta atenta às demandas dos 
cidadãos, a exemplo do que 
vem sendo ensaiado em ou-
tras partes do mundo.

Para o professor Cláu-
dio, o Direito e a Tecnologia 
caminham juntos. Segundo 
ele, qualquer mudança técni-
ca de paradigma na história 
da humanidade acaba ge-
rando a percepção de que as 
ferramentas jurídicas tam-
bém precisam ser comple-
tamente redesenhadas para 
acomodar-se à nova realida-
de. A revolução tecnológica, 
de acordo com o professor, 
essencialmente interativa, 
colaborativa, aumenta expo-
nencialmente essa percep-

ção, porque a socializa de 
forma incrivelmente mais 
rápida.

Na visão do professor, o 
Direito, enquanto ferramen-
ta de composição social e de 
administração de conflitos, 
evidentemente não se basta 
e, frequentemente, precisa 
recorrer a outros repertórios 
técnico-científicos.

Cláudio de Lucena Neto, do CCJ
Medida preventiva

Somente o juiz Giovanni Magalhães Porto, da 71ª Zona 
Eleitoral, não subscreveu o pedido de tropas federais. Mas, de 
acordo com o juiz Cláudio Xavier, a medida, concordada por 
três magistrados e o TRE, foi basicamente preventiva, adotada 
a partir do histórico das campanhas em Campina Grande, e o 
objetivo é “garantir a segurança do pleito e dos cidadãos de 
um modo geral”. Parte do efetivo também estará atuando nas 
cidades enquadradas na 16ª Zona (Massaranduba), 71ª (Lagoa 
Seca) e 72ª (Boa Vista). 

l PULANDO A CErCA

Também se espalham, sobretudo nos corredores 
políticos, inúmeras especulações sobre prováveis adesões 
de candidatos a vereador e partidos em Campina a 
prefeitáveis que apresentam maiores possibilidades de 
ir ao segundo turno. Isso, aliás, nem surpreende, nem é 
novidade.

Plantão do MP

A Coordenação Administrativa do Ministério Público 
em Campina Grande avisou que disponibilizará, a partir 
da manhã de hoje, uma completa estrutura funcional para 
auxiliar as promotorias eleitorais com vistas às eleições. 
Segundo a assessoria do Ministério Público, o promotor 
coordenador Bertrand Asfora informou que a sede do órgão 
estará aberta hoje e amanhã, das 8h às 18h. Lá ficarão a 
postos promotores da Justiça Eleitoral e servidores para o 
atendimento das eventuais demandas.



Justiça promete transparência
APURAÇÃO DOS VOTOS

Juiz apresenta estrutura 
disponibilizada à imprensa 
no prédio do TRE-PB
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Cerca de 280 mil 
eleitores vão às urnas 
em Campina Grande

Página 18Políticas
17

FoTo: Divulgação

O presi-
dente da Co-
missão de 
Totalização 
dos Votos 

na capital, juiz Fabiano Mou-
ra de Moura, reuniu a im-
prensa ontem para apresen-
tar e explicar o layout e toda 
estrutura logística que está 
sendo disponibilizada para 
a imprensa no Tribunal Re-
gional Eleitoral para acom-
panhamento das apurações 
e totalização dos votos das 
eleições deste domingo.

“A agilidade também está 
na pauta, mas nossa dedicação 
maior será para a segurança e 
a transparência dos resulta-
dos e de todo trabalho”, afir-
mou o magistrado que, às 18 
horas de hoje, tem novo en-
contro com os jornalistas no 
mesmo sexto andar do prédio 
do TRE para a oficialização do 
Sistema de Gerenciamento da 
Totalização dos Votos do pri-
meiro turno das eleições.

O encontro de ontem 
começou na Sala de Treina-
mento que fica no quarto 
andar, ocasião em que acom-
panhado do diretor-geral do 
Tribunal Regional Eleitoral, 
Leonardo Lívio, Moura de 
Moura demonstrou toda dis-
tribuição de localização dos 
espaços onde os jornalistas 
vão poder acompanhar de 
perto o trabalho de apuração 
e totalização.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

No primeiro espaço, 14 
computadores portáteis já 
foram instalados para que os 
jornalistas possam acessar 
internet e repassar as notí-
cias para seus veículos, mas a 
orientação da Assessoria de 
Imprensa do TRE é no sentido 
de que quem dispuser tam-
bém poderá levar para ser co-
nectado ao sistema.

Um grande espaço do 
mesmo sexto andar também 
foi reservado e já está rece-
bendo instalação de estúdio 
de rádio e no lado oposto da 
Sala de Totalização, também 
as acomodações para insta-
lação de estúdios de TV.

Fabiano Moura de Mou-
ra disse que ainda não po-

deria precisar em que espa-
ço de tempo será divulgado 
boletim com novos resulta-
dos, mas que o primeiro já 
pode ser previsto para entre 
17h15 e 17h30 logo depois 
da chegada dos primeiros 
pen-drive com urnas eletrô-
nicas que funcionarão em 
seções mais próxima do TRE.

“O que posso garantir é 
que não vamos reprisar in-
formações”, garantiu Moura 
de Moura, ao detalhar que 
assim que novas informa-
ções forem chegando e sendo 
computadas, não tardarão a 
ser repassadas para os jor-
nalistas através de telões que 
também ocuparão alguns es-
paços do sexto andar.

  Para a reunião de hoje 
às 18 horas, além da impren-
sa, o juiz Fabiano Moura de 
Moura está convocando tam-
bém representações das co-
ligações partidárias, fiscais 
e demais pessoas interessa-
das. “Uma das nossas priori-
dades é justamente a trans-
parência”, disse ele.

Na reunião, ele vai oficia-
lizar o Sistema de Gerencia-
mento de Totalização dos Vo-
tos e acha que a participação 
de representações da socie-
dade civil é de fundamental 
importância. “Fazemos ques-
tão que a população tome co-
nhecimento de tudo o que vai 
acontecer aqui neste domin-
go”, concluiu.

A diretoria do jornal A 
União acionou ontem a as-
sessoria jurídica e a Procu-
radoria do Estado para que 
investiguem e adotem as 
providências legais quanto 
ao uso indevido da imagem 
do selo da instituição para 
divulgar um panfleto apócri-
fo sobre uma falsa pesquisa 
eleitoral na cidade de Serra 
Grande, na Região do Sertão 
da Paraíba. A publicação in-
devida e sem autorização foi 
feita para tentar beneficiar 
um dos candidatos a prefeito 
(veja imagem ao lado).

O diretor-administra-
tivo, Artur Viana, disse que 
será feita uma investigação 
para saber quem confeccio-
nou o panfleto apócrifo e o 
culpado vai responder legal-
mente pelo ato. 

O diretor Técnico de 
A União, jornalista Gilson 
Renato, disse que, embora 
se trate de uma montagem 
grosseira feita por gente sem 
escrúpulos, e que, certamen-
te, em nada vai alterar o qua-
dro eleitoral do município 
de Serra Grande, medidas 
judiciais devem ser adotadas 
pelo jornal para tentar iden-
tificar o autor ou autores da 
farsa e coibir idênticas ações 
no futuro.

“A União manteve até 

O juiz Fabiano Moura de Moura realiza hoje a oficilização do sistema de totalização dos votos

agora uma postura equili-
brada no que diz respeito 
à cobertura jornalística das 
eleições deste ano, noti-
ciando apenas fatos de re-
levância e abrindo espaços 
iguais para que todos os 
candidatos aos cargos ma-
joritários apresentassem 
suas propostas à popula-
ção. O jornal também deci-
diu não realizar pesquisas 
eleitorais. Quem consultar 
as edições de A União verá 
que nenhuma pesquisa foi 
realizada este ano”, acres-
centou Gilson.

Para o editor geral de 
A União, jornalista William 
Costa, não é incomum esse 
tipo de crime em períodos 
eleitorais. “Vê-se claramen-
te que estão tentando usar 
a marca do jornal para ludi-
briar a população de Serra 
Grande. Mas o tiro deve sair 
pela culatra porque o elei-
tor está cada dia mais cons-
ciente e ‘vacinado’ contra 
esses artifícios, condená-
veis sob todos os aspectos. 
Caberá à Justiça identificar 
e punir o autor ou autores”, 
completou.

A Justiça Eleitoral 
da Paraíba iniciou on-
tem o envio das urnas 
eletrônicas aos cartórios 
eleitorais, que serão 
utilizadas nas eleições 
de amanhã. Algumas 
sessões já começaram a 
instalar as urnas ontem.

Serão distribuídas 
em toda a Paraíba um 
total de 10.169 urnas; 
destas, 9.017 serão ins-
taladas nas seções elei-
torais, permanecendo 
1.152 reservadas para 
o caso de haver neces-
sidade de substituição 
durante a votação.

As urnas em reserva, 
denominadas “de con-
tingência”, são prepara-
das de modo a permitir 
que sejam utilizadas 
para substituir qualquer 
urna que apresente de-
feito, em qualquer pon-
to do Estado.

Os Cartórios Eleito-
rais recebem uma quan-
tidade específica de 
urna de contingência, 
para garantir o anda-
mento normal da vota-
ção, caso seja necessário 
a substituição de urna.

No intuito de otimi-
zar a preparação das se-
ções eleitorais, cada um 

dos cartórios definiu um 
cronograma de instala-
ção das urnas eletrôni-
cas e de montagem das 
suas seções eleitorais, de 
forma a possibilitar aos 
que tenham interesse, 
acompanhar e fiscalizar 
este trabalho. A plani-
lha consolidada com os 
cronogramas de todos 
os cartórios do Estado 
foi disponibilizada no 
Portal do TRE-PB para 
as Eleições 2012, no se-
guinte endereço: http://
www.tre-pb.gov.br/elei-
coes_2012/planejamen-
to/CronogramaDistri-
buicaoUrnasPB.pdf

Durante a instalação 
de uma seção, além de 
haver a arrumação de 
todo o mobiliário e afixa-
ção de cartazes explicati-
vos relativos ao pleito, 
a urna daquela seção é 
desembalada, instalada 
e ligada, passando por 
uma rápida verificação 
de informações relativas 
à seção eleitoral. Dessa 
forma, é possível confe-
rir na tela da urna infor-
mações tais como: data 
e hora atuais, o número 
da Zona e da Seção, e o 
município em que a urna 
foi instalada.

TRE inicia instalação 
de urnas em seções

DISTRIBUIÇÃO

O clima de acirramen-
to político-partidário em 
oito cidades paraibanas 
fez com que juízes eleito-
rais e a Corte do Tribunal 
Regional Eleitoral da Para-
íba (TRE-PB) solicitassem 
ajuda de tropas federais. 
A aprovação de envio da-
quelas tropas depende de 
uma resposta positiva no 
julgamento do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). Até 
hoje, dos oito pedidos que 
chegaram ao TRE-PB, três 
deles obtiveram respostas 
favoráveis e terão direito 
ao reforço federal na elei-
ção de amanhã. 

Campina Grande, Patos 
e Alhandra são as cidades 
que receberam aval do TSE, 
enquanto o pedido do Con-
de foi rejeitado. Solicitações 
das cidades de Bayeux, Tei-
xeira e Araruna sequer fo-
ram aprovadas pela Corte 
do TRE-PB, que ainda espe-
ra resposta para a solicita-
ção da cidade de Piancó.

A última solicitação 
enviada ao TSE foi para o 
Município de Piancó. Em 

sessão realizada ontem, a 
Corte do TRE-PB enviou o 
pedido para o reforço na 
localidade. A preocupação 
com a segurança durante a 
votação naquele município 
foi encaminhada pelos juí-
zes das zonas eleitorais de 
Piancó. O Tribunal conside-
rou pontuais as alegações 
de acirramento eleitoral e 
o fato de policiais do Bata-
lhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope) e tropas 
de choque prestarem ser-
viço, à paisana, à prefeita 
do município, trazidas pelo 
juiz zonal.

As mais recentes apro-
vações para o envio de tro-
pas federais foram para 
as cidades de Alhandra e 
Patos, cuja afirmativa saiu 
na sessão extraordinária 
do TSE, na noite da última 
quinta-feira (4). No julga-
mento do pedido de Alhan-
dra, a ministra-relatora, 
Nancy Andrighi, votou pelo 
deferimento do pedido, sob 
a justificativa de que o Go-
verno do Estado havia se 
posicionado a favor do pe-
dido.

A aprovação do pedido 
da cidade de Patos foi jul-

gada na mesma sessão em 
que se deferiu a interven-
ção federal em Alhandra. 
Desta vez, o relator foi o 
ministro Marco Aurélio. Na 
justificativa, o relator se-
guiu a mesma linha do caso 
de Alhandra, observando a 
concordância do governa-
dor da Paraíba. O primeiro 
pedido aceito pelo TSE foi 
pela cidade de Campina 
Grande, cujo aval foi divul-
gado no dia 18 de setem-
bro.

Até que o envio das 
tropas federais seja apro-
vado pelo TSE o caminho 
é longo. O juiz eleitoral en-
via ofício ao TRE-PB, que 
coloca o julgamento na 
pauta. Caso o Pleno do Tri-
bunal aprove o envio, ele 
segue direto para o TSE. 
Nos casos de solicitações 
de juízes eleitorais para as 
cidades de Bayeux, Teixei-
ra e Araruna todas foram 
vetadas nas sessões da Jus-
tiça Eleitoral local. A única 
negativa do TSE para um 
pedido do TRE-PB foi para 
a cidade do Conde. A jus-
tificativa foi o efetivo sufi-
ciente disponibilizado pelo 
Governo Estadual.

Municípios da Paraíba terão 
o reforço de tropas federais

Uso de logomarca d’A União 
em panfleto será investigada

MAIS SEGURANÇA

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com



280 mil vão às urnas em Campina
na rainha da borborema
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São cerca de 14 mil 
eleitores a mais que 
no pleito de 2008

Em Campina 
Grande, se-
gundo dados 
do TRE, apro-

ximadamente 280 mil eleito-
res estão aptos a votar nas elei-
ções deste domingo. São cerca 
de quatorze mil a mais que no 
pleito de 2008. Naquela elei-
ção, 34.400 pessoas deixaram 
de votar, registrando uma abs-
tenção de ordem de 13%. Des-
ta vez, os campinenses pode-
rão optar entre sete candidatos 
a prefeito, um número recorde, 
equiparado apenas ao pleito 
de 1982 – em 2008 eram ape-
nas quatro prefeitáveis – e 23 
vereadores, entre mais de 350 
postulantes, uma média supe-
rior a quinze candidatos por 
cadeira. Há quatro anos, eram 
dezesseis vagas para a CMCG 
e 212 concorrentes, média de 
13,2 candidatos/vaga.

O deputado federal Ro-
mero Rodrigues (PSDB), en-
genheiro agrônomo de 46 
anos, encabeça a maior coli-
gação, denominada “Por amor 
a Campina”, que conta ainda 
com outros nove partidos: 
PRB, PSL, PTN, DEM, PSB, PV, 
PRP, PSD e PT do B. Quatro 
vezes vereador, Romero pre-
sidiu a Câmara Municipal três 
vezes, e foi ainda deputado 

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina

Padre denuncia a compra de 
votos no Sertão do estado

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

O padre Djacy Brasileiro resolveu botar a 
boca no trombone – como diz o dito popular – e 
denunciar a compra e venda de votos no Sertão da 
Paraíba nas eleições de amanhã. Brasileiro é padre 
na cidade de Pedra Branca, situada no Vale do 
Piancó. 

Ontem, o padre Djacy, um religioso ligado 
às questões do homem rural, usou seu microblog 
no twitter para denunciar a compra de votos no 
Sertão da Paraíba feita por políticos sem escrúpulos 
que usam o poder econômico para manipular o 
pleito.

Disse o padre: “Estou indignado e muito triste. 
A gente passa o tempo todo orientando os eleitores 
para não vender o voto, mas, infelizmente, é isso o 
que acontece”. 

Em outro post ele disse: “Estou estupefato, 
indignado, triste com essa situação. Pois, como é 
notório, procuramos fazer todo um trabalho de 
orientação política. A gente faz todo um trabalho de 
politização, mas nada funciona”, queixou-se.

“Nunca vi, na minha vida, o mercado do voto 
ser tão badalado como agora. Só falta mesmo 
criar a bolsa de valores do voto”, afirmou o padre 
Djacy.

O que o padre Djacy Brasileiro denuncia é o que 
salta aos olhos de todos. Os juízes se esforçam para 
evitar crimes eleitorais, mas a esperteza da política 
supera o esforço dos magistrados, da polícia e dos 
que desejam a realização de pleitos limpos. 

A compra de votos acontece de forma sutil, 
escamoteada. Pode-se se comprar o voto com 
dinheiro, com feiras e até com pagamento de 
prestações em atraso. Muitos candidatos ao cargo de 
vereador compram votos dando peças de moto, que 
no interior é chamado de “conjunto”. 

Em muitas cidades do interior da Paraíba, não 
vai prevalecer a vontade da população. O homem 
pobre, diante da sua situação de dificuldades, se 
sujeita a receber um favor em troca do seu voto. 

Faz isso porque não encontra outra saída e 
vende o que tem valor em dia de eleição: o voto. 

Chegou disposto

O jornalista e delegado Miguel Lucena Filho, o Miguezim, 
passou por João Pessoa feito um raio. Saiu de Brasília, dormiu 
na capital e desabou para Princesa Isabel, sua terra. Foi ajudar 
sua irmã Nininha Lucena, que é candidata a vice de Ricardo 
Pereira na disputa pela prefeitura local. Os comunistas da 
Paraíba toda subiram para Princesa para ajudar o PCdoB a 
conquistar a prefeitura da cidade que acostumou-se a batalhas 
desde o século passado. 

E disposição os vermelhos do PCdoB têm de sobra.

dados da eleição

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) envolverá mais 
de 46 mil pessoas no primeiro turno das eleições municipais deste ano. 
“Tudo está preparado para realização das eleições de amanhã”, garantiu 
o presidente do TRE, desembargador Marcos Cavalcanti. No total, são 
56.665 mil pessoas que trabalharão, incluindo, o efetivo do esquema de 
segurança traçado pelo Estado. 

O cálculo inclui convocados (45.447) da Justiça Eleitoral, servidores 
(436), magistrados e integrantes do Ministério Público (234), requisitados 
(434) e contratados (405). Soma-se a eles 9.800 homens da PM e da Polícia 
Civil - são 8.500 militares e 1.300 agentes civis.

aledson desiste em Princesa

O candidato a prefeito de Princesa pelo PSB, médico Aledson Moura  
acaba de renunciar a sua candidatura para apoiar a do candidato do PCdoB, 
Ricardo Pereira.

Nas próximas horas, Aledson Moura divulgará uma nota explicando 
os motivos de sua decisão. O vice de Aledson Moura, Ramon Batista, 
concordou com a decisão do seu companheiro de chapa e passa a vestir 
vermelho a partir de agora.

A eleição em Princesa mais parece a reedição da Guerra de 30.

estadual. Seu vice é o também 
tucano Ronaldo Cunha Lima 
Filho, que, como o nome deixa 
claro, é filho do ex-prefeito e 
ex-governador Ronaldo Cunha 
Lima. Aos 52 anos, o advogado 
e empresário Ronaldo Filho 
disputa uma eleição pela pri-
meira vez.

A deputada estadual 
Daniella Ribeiro (PP), peda-
goga de quarenta anos, está 
à frente da coligação “Pra 
Campina crescer em paz”, que 
conta ainda com PRTB, PSDC 
e PPS. A aliança com o PT foi 
impugnada pela Justiça Elei-

toral. Daniella foi vereadora, 
eleita em 2008. Em 2004, foi 
vice do então tucano Rômulo 
Gouveia na disputa pela pre-
feitura, vencida por Venezia-
no Vital. É filha do ex-prefeito 
Enivaldo Ribeiro e da prefeita 
do Pilar, Virgínia Veloso. O ir-
mão, Aguinaldo Ribeiro, é mi-
nistro das Cidades. Daniella 
teve que trocar o vice, Perón 
Japiassu, por Rodrigo Motta, 
de 42 anos.

Outra mulher encabe-
ça a coligação liderada pelo 
PMDB, que conta ainda com 
PR, PHS, PMN, PTC e PPL. É 

a médica Tatiana Medeiros, 
de 46 anos. Ela foi coordena-
dora do Samu e secretária de 
Saúde do Município. Dispu-
tou apenas uma eleição, em 
2010, quando tentou se ele-
ger deputada estadual, sem 
sucesso. Em 2011, trocou o 
PSL pelo PMDB, para ser a 
candidata escolhida pelo pre-
feito Veneziano. É mãe do ve-
reador Cassiano Pascoal, que 
disputa a reeleição. O vice de 
Tatiana é o advogado Bruno 
Roberto (PR), 25 anos, filho 
do deputado federal Welling-
ton Roberto. 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa retoma 
suas reuniões semanais na 
manhã da próxima terça-fei-
ra e, entre os projetos que 
estarão em pauta, um que 
trata da implantação do “dis-
que-álcool”, para ampliar o 
cerco contra motoristas que 
dirijam embriagados, e ou-
tro que tenta regulamentar 
na Paraíba a oferta de servi-
ços do tipo couvert artístico 
para músicos que trabalham 
na noite.

O primeiro projeto é de 
autoria do deputado estadu-
al Francisco Quintans (DEM) 
e estabelece a criação de um 
telefone para denúncias a se-

rem recebidas pelo setor de 
segurança contra condutores 
de veículos que estejam di-
rigindo depois de consumir 
bebida alcoólica.

“As penalidades devem 
ser as mesmas já estabele-
cidas pelo Código Nacional 
de Trânsito e esse recurso 
do disque-denúncia vem so-
mente para se somar aos que 
a polícia já dispõe para evitar 
esse tipo de problema”, jus-
tifica o deputado Francisco 
Quintans, ao observar que, 
em face de sua importância, 
está certo do apoio que os 
demais parlamentares vão 
prestar ao projeto.

Ele comentou que é 
muito grande o número de 
condutores de veículos que 
acabam dirigindo pelas es-
tradas e pelas cidades e que 

não são parados e identifica-
dos e que o Disque Denúncia 
vai contribuir no sentido de 
que, no anonimato mesmo, 
as pessoas possam contri-
buir com o trabalho da Polí-
cia de Trânsito.

Já o projeto é de autoria 

do deputado Raniery Pau-
lino (PMDB) obriga que os 
estabelecimentos comerciais 
que trabalham com música 
ao vivo possam afixar a des-
crição clara do preço pago a 
mais pela música, show ou 
outras apresentações artísti-
cas ao vivo e que, integral ou 
parcialmente, é repassado 
para o(s) artista(s).

“Com esse regulamento, 
o estabelecimento comercial 
só vai poder cobrar o couvert 
artístico se informar anteci-
padamente ao cliente”, argu-
menta o deputado Raniery 
Paulino, ao comentar que, 
mesmo os valores não sendo 
tão elevados, esse é um tipo 
de problema que muitas ve-
zes tem causado constran-
gimentos nos mais diversos 
tipos de estabelecimentos.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Projeto de 
Quintans que 
cria o disque-
álcool amplia 
cerco contra 
consumo de 
bebida por 
motoristas

CCJ retoma reuniões terça-feira 
e analisa dois projetos já em pauta

Nesta eleição, o município de Campina Grande escolherá o novo prefeito entre sete candidatos

Foto: Arquivo
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Quatro candidatos “correm por fora”
Quatro candidatos se apresen-

tam ao eleitor como alternativas 
para quem não deseja votar em 
concorrentes dos tradicionais gru-
pos políticos da cidade. Sizenando 
Leal, do PSOL, disputa pela segunda 
vez. Ele tem 54 anos, é professor e 
em 2008 ficou na última posição, e 
tem como vice José Nunes, tem 46 
anos. Já Alexandre Almeida, candi-
dato do PT, entrou na disputa à re-
velia do próprio partido, que tenta 
na justiça anular seu registro. Admi-
nistrador e empresário, Alexandre 

é mineiro, tem 51 anos, e disputa a 
primeira eleição. Foi secretário de 
Obras e Serviços Urbanos do gover-
no Veneziano. Tem como vice a eco-
nomista Flávia Maria, de 32 anos.

Os dois nomes considerados 
mais fortes, inclusive de acordo com 
as pesquisas de intenção de votos, 
entre os candidatos “alternativos” 
são Artur Bolinha e Guilherme Al-
meida. Bolinha, do PTB, 43 anos, é 
advogado e empresário, dono de 
uma marca de vestuário masculino 
e de diversos outros empreendi-

mentos na cidade. Ex-presidente da 
CDL e presidente licenciado da Fe-
deração das CDL’s, concorre pela pri-
meira vez. Seu vice é o empresário 
Eudo Brasileiro, 45 anos. Completa 
a lista de candidatos o deputado 
estadual Guilherme Almeida (PSC). 
Ele tem 48 anos, já foi vereador e 
secretário municipal. Disputa en-
cabeçando a coligação “Campina 
Grande ideal”, que conta também 
com o PC do B. O vice de Guilher-
me é o advogado comunista Félix 
Araújo Neto, de 35 anos. 
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FORÇAS ARMADAS

40 mil homens reforçam segurança

B r a s í -
lia - Cerca 
de 40 mil 
militares da 
Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica vão 
integrar o plano de segurança 
para garantir a lei e a ordem 
nas eleições municipais de 
amanhã. O efetivo, que atua-
rá em apoio à Justiça Eleitoral 
em 393 municípios de 11 Es-
tados, começou a ser mobili-
zado na manhã de ontem.

No Estado do Rio de Janei-
ro, os militares trabalharão em 
oito cidades. Mais 76 municí-
pios contarão com o apoio lo-
gístico das tropas para o rece-
bimento das urnas eleitorais e 
dos funcionários dos tribunais 
eleitorais.

Segundo informações do 
Ministério da Defesa, o deslo-
camento dos equipamentos 
e de servidores dos tribunais 

Thais Leitão
Da Agência Brasil 

Militares do Exército, 
Marinha e Aeronáutica 
ajudarão Justiça Eleitoral

Foto: tania Rêgo/ABr

regionais eleitorais começou 
na quarta-feira (3), principal-
mente na região amazônica, 
onde o acesso é possível so-
mente por meio de lanchas ou 
helicópteros. A pedido do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
o Ministério da Defesa manterá 
prontidão em bases aéreas de 
cinco capitais - Brasília, Rio de 
Janeiro, Porto Velho, Belém e 
Manaus –, onde helicópteros e 
aviões poderão ser acionados a 
qualquer momento para o des-
locamento de tropas ou qual-
quer emergência constatada 
pelo TSE.

O plano de segurança 
para as eleições municipais 
começou a ser elaborado com 
a aprovação, pelos ministros 
do TSE, das localidades que 
contarão com o apoio militar. 
Pelo esquema, o uso das For-
ças Armadas começou uma 
semana antes da votação, com 
o envio para o Rio de Janeiro 
de 3 mil militares do Exército 
e da Marinha para apoiar os 
funcionários da Justiça Eleito-
ral e assegurar a realização de 
atividades de campanha dos 
candidatos. O efetivo de homens das Forças Armadas começou a ser mobilizado e, a partir de hoje, já reforça a segurança em 11 Estados

Brasília – A adoção 
da Lei Seca, que proíbe 
a venda de bebidas al-
coólicas no período elei-
toral, ficou a critério de 
cada Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Por en-
quanto, definiram pela 
execução da ordem o 
Amazonas, Pernambuco 
e o Rio Grande do Norte. 
Em Santa Catarina e em 
Rondônia a lei não será 
implementada. No Rio 
de Janeiro, a venda de 
bebidas está autorizada, 
mas pessoas embrigadas 
serão impedidas de votar

No Amazonas, a or-
dem inclui a venda e o 
consumo de bebidas al-
coólicas a partir das 22h 
de amanhã (6) até as 18h 
de domingo (7). No caso 
de Pernambuco, a Lei 
Seca vigorará das 5h às 
18h no dia das eleições. 

No Rio Grande do Norte, 
a proibição valerá das 6h 
às 18h do dia 7.

A presidenta do TRE 
de Rondônia, desembar-
gadora Ivanira Feitosa 
Borges, disse que não 
adotará a lei porque a 
medida está contida no 
Código Eleitoral. “O Có-
digo Eleitoral prevê as 
sanções para os casos de 
tumulto por algum ex-
cesso e a cada caso con-
creto a polícia e os juízes 
estarão aptos para pre-
servarem a ordem públi-
ca, se violada”, disse ela.

Porém, a desembar-
gadora recomendou que 
os comerciantes evitem 
vender bebidas alcoóli-
cas na tentativa de impe-
dir incidentes. Segundo 
ela, caso um juiz eleitoral 
edite a proibição, a nor-
ma ficará restrita à cir-
cunscrição do magistra-
do, não tendo efeito em 
outras localidades.

Lei Seca vai vigorar 
em PE, RN e AM

AMANHÃ

Renata Giraldi
Repórter da Agência Brasil

Brasília – O Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ga-
rantiu ontem que não have-
rá atraso na votação ou na 
transmissão de dados pelos 
tribunais regionais eleito-
rais amanhã, caso haja in-
terrupção no fornecimento 
de energia.

Durante todo o domin-
go, funcionará na sede do 
TSE, em Brasília, uma cen-
tral de apoio com técnicos 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e 
da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel). 

Eles vão trabalhar em es-
quema de plantão para re-
solver possíveis problemas 
ligados a falta de energia.

A assessoria do TSE 
informou que a urna ele-
trônica tem autonomia de 
12 horas e pode funcionar 
mesmo desligada da rede 
elétrica. O período de vota-
ção, no próximo domingo, 
vai das 8h às 17h e a ex-
pectativa do TSE é que por 
volta das 20h mais de 90% 
dos municípios brasileiros 
conheçam seus próximos 
prefeitos.

TSE cria grupo para 
evitar possíveis atrasos

FALTA DE ENERGIA

Brasília – Faltando dois 
dias para o pleito municipal, 
os eleitores brasileiros não 
sabem se 2.830 candidatos 
poderão assumir os cargos 
de prefeito ou vereador caso 
sejam eleitos amanhã. Devi-
do a isso, até mesmo eleições 
podem ser anuladas. Para o 
cientista político da Univer-
sidade de Brasília (UnB) Le-
onardo Barreto, a incerteza 
prejudica o eleitor que vai às 
urnas sem saber se sua esco-
lha será válida.

O número de candida-
turas sub judice refere-se 
à quantidade de recursos 
recebidos pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) que 
ainda não têm decisão de-
finitiva, todos envolvendo 
pedidos de impugnação de 
candidatura baseados na 
Lei da Ficha Limpa. Ao todo, 
foram recebidos pela corte 
2.985 recursos referentes 
a registros de candidatura 
para as eleições deste ano. 
Desse total, 678 foram jul-
gados pelos ministros do 
TSE, mas ainda cabe recur-

so por parte dos réus, en-
quanto 155 já têm decisão 
definitiva.

De acordo com o cientista 
político, criou-se uma situação 
de insegurança para o eleitor. 
“A consequência disto é mui-
to ruim, porque o eleitor vota 
sem saber se seu candidato 
terá condições de assumir, 
caso eleito. O resultado prá-
tico desta dúvida é a possibi-
lidade dele anular seu voto 
involuntariamente. A meu ver, 
é uma injustiça que se comete 
contra o eleitor”, avaliou.

Barreto defende que o 
ideal é os processos serem 
julgados antes de iniciado 
o período de campanha. O 
TSE, no entanto, se compro-
meteu a julgar todos os pro-
cessos relativos à Lei da Fi-
cha Limpa somente até o fim 
do prazo para a diplomação 
dos candidatos, em 19 de 
dezembro. Por causa disso, 
eleitores votarão domingo 
sem saber se seu candidato 
é ficha suja.

“Quando o eleitor vê 
um candidato fazendo cam-

panha, ele acredita que está 
tudo certo com sua candida-
tura, que ele vai poder as-
sumir o cargo se for eleito. 
Para evitar esta confusão na 
cabeça do eleitor, é preci-
so haver uma antecedência 
confortável em relação às 
eleições para divulgação do 
resultado dos julgamentos 
desses processos”, acrescen-
tou.

O TSE informou, por 
meio de sua assessoria de 
imprensa, que se trata de um 
volume muito grande de pro-
cessos recebidos em um pe-
ríodo próximo às eleições em 
função dos prazos processu-
ais. A corte julga os recursos 
encaminhados pelos tribu-
nais regionais eleitorais que, 
por sua vez, julgam recursos 
às decisões de juízes de pri-
meira instância, caminho 
inicial para a impugnação de 
candidaturas.

Além disso, o tribunal 
tem que analisar processos 
relativos a outras questões, 
como o pedido de envio de 
tropas federais a municípios 

para garantir a segurança 
nas eleições.

Os candidatos cujas 
candidaturas não tiveram 
deliberação da Justiça Elei-
toral concorrerão no pró-
ximo domingo sub judice e 
os votos serão computados 
normalmente. Se o candidato 
tiver posteriormente o re-
gistro impugnado pelo TSE, 
os votos serão considerados 
nulos. O procedimento nas 
situações em que o vencedor 
tenha seu registro cassado 
será analisado caso a caso 
pelo tribunal.

Entre as hipóteses, es-
tão a diplomação do segundo 
mais votado ou até mesmo 
a realização de uma nova 
disputa, no caso de eleição 
majoritária. No caso dos ve-
readores, serão empossados 
os candidatos que tiverem 
o maior número de votos. 
Aprovada em 2010, a Lei 
Complementar 135, conheci-
da como Lei da Ficha Limpa, 
está valendo pela primeira 
vez para as eleições munici-
pais deste ano.

São Paulo – O Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP) indeferiu 
335 candidaturas a prefei-
to, vice-prefeito e vereador 
com base na Lei da Ficha 
Limpa. Segundo o tribunal, 
os principais motivos para 
a negativa foram improbi-
dade administrativa, conde-
nação criminal transitada 
em julgado e abuso de po-
der político ou econômico. 
Do total de candidaturas 
negadas com base na Lei da 
Ficha Limpa no Estado, 108 
eram para prefeito, 22 para 

vice-prefeito e 205 para ve-
reador.

Desde agosto, o TRE-
-SP julgou 2.787 recursos 
de registro de candidatura. 
Desse total, mais da metade 
(1.686 recursos) foi indefe-
rido. A principal razão para 
os indeferimentos foi a falta 
de quitação eleitoral, que 
impediu 599 candidaturas 
no Estado, principalmente 
porque os candidatos não 
pagaram no prazo as multas 
por propaganda irregular. 
A segunda maior causa de 
indeferimento, que barrou 

364 pedidos de registro, de-
correu de problemas com a 
filiação partidária.

Rio de Janeiro
O Ministério Público 

Eleitoral vai estar atento à 
propaganda de boca de urna 
e recomenda aos candida-
tos, partidos e coligações 
que evitem a panfletagem 
e a distribuição de “santi-
nhos”. “Como a boca de urna 
é considerada crime, pode 
resultar em prisão em fla-
grante das pessoas que es-
tiverem nessa prática”, aler-

tou o procurador regional 
Eleitoral, Maurício da Ro-
cha Ribeiro, em entrevista à 
Agência Brasil.

De acordo com o pro-
curador, os promotores de 
cada comarca já receberam 
orientação no sentido de 
enviar aos partidos e coli-
gações as recomendações, 
para que evitem ao máximo 
o lançamento de propagan-
das, em especial próximo 
aos locais de votação, a par-
tir da noite de sábado, bem 
como a distribuição de ca-
misetas e panfletos.

Incerteza sobre candidaturas válidas 
prejudica eleitores, afirma cientista

São Paulo tem 335 candidaturas 
indeferidas pela Lei da Ficha Limpa

SUB JUDICE
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Capriles aumenta sua vantagem 
sobre Chávez no pleito venezuelano

Em nova pesquisa do 
instituto Consultores 21, o 
candidato à Presidência da 
Venezuela da oposição, Hen-
rique Capriles, aumentou 
sua vantagem sobre o atual 
presidente, Hugo Chávez. Na 
pesquisa, divulgada ontem, 
Capriles aparece com 51,8% 
dos votos, enquanto Chávez 
tem 47,2%. A margem de 
erro é de 2,58%. As eleições 
presidenciais no país aconte-
cem amanhã.

Embora Chávez também 
tenha subido com relação à 
última pesquisa do instituto, 
a diferença entre ele e Ca-
priles aumentou. A parcial 
anterior a essa dava 48,9% 
das intenções de voto a Ca-
priles e 45,9% para Chávez. 
Ou seja, a diferença que era 
de três pontos percentuais 
subiu para 4,6%.

A pesquisa do Consul-
tores 21 entrevistou 1.500 
venezuelanos entre 27 de se-
tembro e 2 de outubro.

As pesquisas eleito-
rais venezuelanas têm sido 
bastante discrepantes (veja 
abaixo). Institutos de pes-
quisa como Datanalisis, Hin-
terlaces, Gis XXI e IVAD dão 
ampla vantagem a Chávez. 
Outros, como o Varianzas, 
mostra uma margem aper-
tada entre os dois. No en-
tanto, apenas o Consultores 
21 apresenta Capriles como 
líder da disputa. Tanta di-
ferença entre os resultados 
torna o papel dos institutos 
polêmico.

Recentemente,Capri-
les chegou a afirmar que “as 
únicas pesquisas que não 
mudaram são as pagas pelo 
governo”.

Chávez, há 14 anos no 
cargo, concorre ao terceiro 
mandato. No entanto, essa 
é a primeira vez em que ele 
está realmente ameaçado 
pelas pesquisas. Sua campa-
nha de 2012 foi afetada por 
seu tratamento de câncer, 

Nova pesquisa dá a Capriles 
51,8% contra 47,2% do atual 
presidente da Venezuela

MUNDO

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: A L J REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004813249/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,50
Cedente.....: ELETROMIX COMERCIAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051764
Responsavel.: ANA LUCIA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 020706144-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO BLOCO DE APAR-
TAMENTOS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051750
Responsavel.: CERES ELUSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 203415630-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            150,00
Cedente.....: CONDOMINIO EDF RES ALBATROZ
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050372
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            484,08
Cedente.....: LEMACK COMERCIO E REPRESEN-
TACOES ME
Apresentante: LEMACK COMERCIO E REPRESEN-
TACOES ME
Protocolo...: 2012 - 050225
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            484,07
Cedente.....: LEMACK COMERCIO E PRESENTA-
COES ME
Apresentante: LEMACK COMERCIO E PRESENTA-
COES ME
Protocolo...: 2012 - 050226
Responsavel.: CBM - CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050258
Responsavel.: DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 026761834-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            885,00
Cedente.....: H C PNEUS S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050172
Responsavel.: FORMA O IND E COMER DE CONFEC 
O LTD
CPF/CNPJ....: 000550710/0001-95

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Cedente.....: MARIA JOSE DA SILVA FARDAMEN-
TOS ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050397
Responsavel.: IND E COM DE PRE MOLDADOS 
RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 013178113/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.600,00
Cedente.....: CERAMICA SANTA CLARA LTDA EPP
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047696
Responsavel.: JOSE BARROS DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 498623594-04
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            541,00
Cedente.....: GBM ENGENHARIA LTDA
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo...: 2012 - 051659
Responsavel.: MARIA FAUSTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 046206824-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO BLOCO DE APAR-
TAMENTOS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051749
Responsavel.: MOZART ROCHA
CPF/CNPJ....: 019929704-59
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          3.874,40
Cedente.....: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2012 - 049601
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            693,40
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050271
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,34
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050272
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida     
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) 
dias uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  
os  referidos titulos  PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  06/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo 
de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a 
seguinte licitação do tipo Técnica e Preço: 
 

Modalidade Data Hora Objeto 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 12/12 
Registro CGE Nº 12-01653-3 
 

 
 
 
 

21/11/12 

 
 
 
 

15:00 

Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia, Planos de 
Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PCA/PRAD, nas rodovias:  PB-127: BR-
104/ALGODÃO DE JANDAÍRA; PB-S/N: BR-101/FORTE 
VELHO;  PB-103: DONA INÊS/TABULEIRO; PB-160: 
BOA VISTA / CABACEIRAS;  PB-356: 
TAVARES/NOVA OLINDA; PB-030: BR-230/PEDRAS 
DE FOGO; PB-044: BR-101/CAAPORÃ/ENTR.PB-008;  
total: 162 km. Valor estimado: R$  1.794.410,83. 

      

O respectivo Edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações poderão ser 
obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone (83) 3216 2813; email 
cpl@der.pb.gov.br e site www.der.pb.gov.br. 
 

João Pessoa, 05 de outubro de 2012. 
 

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

       
 

 
 
 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N344/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 22/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de SWITCH gerenciável, destinado a Secretaria de Estado 
da Administração - SEAD, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 12-01711-7
João pessoa, 05 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS

O Dr. ANTÔNIO SÉRGIO LOPES, MM. Juiz de Direito em Substituição  na  1ª Vara    Cível  da 
Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc. FAZ SABER  a  
todos  quantos  virem  o presente  EDITAL ou dele   conhecimento   tiverem    que   por    este   Juízo   
da  1ª  Vara Cível tramitam os autos  da  AÇÃO  MONITÓRIA   (Processo  nº 2002010002092-0), 
movida  pela  BRAZMOTORS    VEÍCULOS     E  PEÇAS       LTDA contra  BENEDITO  JORGE  
LUIZ  DE  ALBUQUERQUE.  Como  não  foi  possível  ser  citado o promovido, por se encontrar 
em  lugar   incerto    e    não      sabido,   fica,   através  deste,  citado   BENEDITO   JORGE LUIZ  
DE  ALBUQUERQUE,     CPF 000.324.347-82, para  pagar  o  valor    cobrado  de R$  7.724,32 
no prazo   de   15   dias   ou   ofertar   embargos,   querendo. E, para que a notícia chegue ao 
conhecimento   de  todos   e   que   ninguém   possa   alegar  ignorância,  determinou  o   MM.  
Juíz  de  Direito    a    expedição   deste   EDITAL,   que   deverá  ser   publicado   em jornal de  
Circulação local, bem como, afixado     no    átrio  do   Fórum.   CUMPRA-SE. Dado e  Passado  
nesta  cidade   de   João Pessoa,    aos   02  dias do mês de julho do ano dois mil e doze (2012). 
Eu,  Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

ANTÔNIO SÉRGIO LOPES
Juiz de Direito em substituição na 1ª Vara Cível

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 12-01712-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 014/2012, do tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços sistemáticos e continu-
ados de engenharia para extensões de redes de distribuição de água, preparação das valas para 
a execução de ramais prediais de água, preparação de valas para tomadas de vazamentos em 
adutoras, redes de distribuição e ramais prediais de água, recuperação de pavimentação asfáltica 
e em paralelepípedos, travessias de vias pelo método não destrutivo e outros serviços afins nas 
cidades de JOÃO PESSOA, SANTA RITA, BAYEUX E CABEDELO, pertencentes à Gerência 
Regional do Litoral – GRLI, no Estado da Paraíba. Abertura: 12/11/2012 – às 15:00 horas. Adquirir 
o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no Bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: 
cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 04 de outubro de 2012.
Marilene Caiaffo Cavalcante

Presidente da CPL

“CONSTRUTORA EVEREST LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.282.606/0001-67 Torna público que a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 194/2012 em João Pessoa, 06 de Setembro 
de 2012 –Prazo 02(dois) anos. Para atividade de :CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL – HABITAÇÃO MULTI-
FAMILIAR, DOTADA DE – ESGOTO SANITÁRIO LIGADO À REDE PÚBLICA. Na AV. PIAUÍ S/N – BAIRRO 
DOS ESTADOS Município: JOÃO PESSOA – UF : PB. Processo nº 2012/051306.”

RICARDO BANDEIRA FERRAZ- CNPJ/CPF:00.445.948/0001-50. Torna público requereu SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, uma Renovação de Licença de Operação, sob numero 
de processo  2012-007082, em João Pessoa, 26 de SETEMBRO 2012. Para a atividade de: FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO. AC.: 273 m². Na(o) MULUNGU - UF: PB

DANIELLE FERNANDES DANTAS LIMA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO C/MUDANÇA DE 
RS E CNPJ – Francisca R.F. Dantas (01.136.386/0002-07)P/Danielle F. Dantas Lima (11.220.389/0001-05) 
-ITAPORANGA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-007257/TEC/LO-3885

2LM INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.418.396/0001-69, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3763/2012 
em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção 
de Edificação Multifamiliar com três pavimentos (térreo e dois pavimento tipo), na Rua Euclides 
Rodrigues Oliveira – Nº 111 – LT. 266 QD. 20 - Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-005949/TEC/LP-1070.

que o impediu de realizar al-
guns atos.

 Na última quinta-feira, 
ambos os candidatos encer-
raram suas campanhas. A 
eleição acontece amanhã

Fraude é descartada
Especialistas america-

nos do Centro Carter, que 
acompanha o atual processo 
eleitoral venezuelano, des-
cartaram que possa haver 
uma fraude e consideraram 
infundados os temores de 
que se possa violar o segre-
do do voto, segundo relatório 
divulgado nesta sexta-feira.

As eleições presiden-
ciais venezuelanas de do-
mingo têm como novidade 
este ano a introdução de um 
sistema totalmente eletrôni-
co e computarizado, median-
te o qual a identidade dos 
eleitores será comprovada 
graças a impressões digitais.

“O software das urnas 
garante o segredo do voto”, 
assinalam os especialistas. 

Os próprios técnicos do 
movimento do candidato 
opositor, Henrique Capriles, 
aceitaram o novo método, 
destacou o texto.

Os autores do informe 
se encontram na Venezuela 
monitorando a qualidade e 
o equilíbrio político da cam-
panha.

O Centro Carter não vai 
monitorar o dia das eleições, 
mas enviará uma missão inte-
grada por cinco especialistas 
que deposi farão entrevistas 
e reunirão as observações de 
outras organizações para um 
informe pós-eleitoral.

.

O desemprego nos Esta-
dos Unidos chegou a 7,8% em 
setembro, com queda de três 
décimos em relação a agosto, 
chegando ao menor nível des-
de janeiro de 2009, no auge da 
crise do mercado imobiliário 
americano.

De acordo com relatório 
do Departamento de Trabalho 
divulgado ontem, houve saldo 

positivo em 114 mil postos 
de trabalho na relação entre 
contratações e demissões no 
setor privado no último mês.

O saldo, no entanto, está 
abaixo da média anual, que é 
da geração de 146 mil vagas 
por mês. Em 2011, o saldo 
positivo médio foi de 153 mil 
empregos mensais.

O maior impulso ao em-

prego foi dado pelo setor de 
serviços, em áreas como saú-
de, transporte e armazena-
mento, com 61 mil trabalhos 
em setembro.

Em compensação, as 
principais indústrias ameri-
canas registraram saldo nega-
tivo, com 16 mil vagas a me-
nos. Também houve perdas 
na área de eletroeletrônicos e 

impressão.
Com isso, o número abso-

luto de desempregados chegou 
a 12,1 milhões, sendo reduzido 
em 456 mil durante setembro.

Os números de julho e 
agosto foram revisados para 
mostrar criação de mais 86 
mil vagas do que o previamen-
te reportado.

Desemprego nos EUA caiu 7,8%
EM SETEMBRO

A pesquisa do 
Consultores 
21 entrevistou 
1.500 pessoas 
entre 27 de 
setembro e 2 
de outubro

Ancara - A Turquia voltou a 
bombardear a Síria ontem, após 
tiros de morteiros do país vizinho 
terem atingido seu território. Em 
meio à escalada de tensão na re-
gião, o primeiro-ministro turco 
Recep Tayyip Erdogan, disse que o 
país “não está longe da guerra”. 
A crise entre Ancara e Istambul 
começou na última quarta-feira, 
quando um ataque vindo da Síria 
matou cinco turcos. 

APTanque turco é posicionado 
próximo da fronteira. Veja tam-
bém: Conselho de Segurança da 
ONU condena ataque sírio contra 
Turquia.

De acordo com a agência esta-
tal Anatólia, os tiros vindo da Síria 
caíram 50 metros dentro do terri-
tório turco, perto da vila de Asa-
gipulluyaz na província de Hatay. 
Ninguém ficou ferido, mas, em res-
posta, tropas turcas responderam 
com fogo. 

Foi o terceiro dia de ataques 
turcos à Síria. Na última quinta-
feira, o Parlamento turco aprovou 
uma permissão para operações mi-
litares do Exército em território sí-
rio como ferramenta de dissuasão. 

Em Istambul, Erdogan subiu o 

Turquia retalia novo ataque sírio e 
diz que guerra não está distante

CONFLITO ÁRABE

tom das ameaças contra Damas-
co. “Não estamos em uma guerra, 
mas não estamos longe dela”, dis-
se o primeiro-ministro. Mais cedo, 
o premiê pedira aos sírios para não 
testar os limites e a determinação 
da Turquia. “ Isso será um grave 
erro. Não estamos blefando.”

O premiê turco fez duras crí-
ticas ao ditador Bashar Assad. “A 
nossa nação chegou ao seu pre-
sente após assistir e passar por 
guerras entre continentes e mui-
tas lutas. Assim como a Turquia 
não deixou de reagir ao incidente 

em Akcakale, não ficará impas-
sível política e diplomaticamen-
te enquanto o regime de Assad 
massacra o próprio povo”, disse 
Erdogan, em um evento com go-
vernadores das províncias turcas 
em Istambul.

“A administração do tirano 
(Assad) perdeu toda a legitimida-
de há muito tempo e perdeu tam-
bém a chance de sobreviver. Será 
um erro mortal testar a capacida-
de de dissuasão da Turquia, bem 
como nossa capacidade e determi-
nação” .

Foto: Divulgação

Soldados turcos patrulham a fronteira com a Síria, na cidade de Akcakale
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Treze tenta a sua
primeira vitória fora
de Campina Grande

vôlei em minas gerais

Atletas jogam a terceira 
etapa do olho em vaga
para a competição Open

Seis paraibanos no Circuito
Começa hoje em Belo 

Horizonte a fase decisiva de 
mais uma etapa do Circuito 
Banco do Brasil de Vôlei de 
Praia Nacional, que serve 
como classificatória para a 
3ª Etapa do Banco do Brasil 
Open, que será disputado en-
tre os dias 12 e 14 deste mês, 
também na arena montada 
na Cidade Administrativa, 
em Serra Verde, na capital 
mineira. 

A Paraíba participa da 
competição com 6 atletas, 
distribuídos em 5 duplas. São 
elas  Jorge-PB e Renatão-PB, 
Ícaro-PB e Bernart -RJ, Jô-PB 
e Ramon RJ, Bruna-PB e Naia-
na-CE e Thati-PB e Érica Frei-
tas-MG.

Segundo o diretor do 
Departamento de Vôlei de 
Praia da Federação Paraiba-
na de Vôlei, Giovanni Mar-
ques, alguns paraibanos têm 
chances de conquistar uma 
vaga para o Circuito Banco 
do Brasil Open , que será dis-
putado na próxima semana. 
“Apesar da dificuldade ser 
muito grande, já que apenas 
as duplas campeãs e vice se 
classificam para a outra com-
petição, acredito nos nossos 
atletas”, afirmou.

Duplas Classificadas
Mesmo que os parai-

banos não tenham êxito na 
competição deste final de 
semana, o Estado será re-
presentado no Open. Isto 
porque Álvaro, que faz dupla 
com Thiago-SC, Vitor, par-
ceiro de Evandro-RJ, além 
do baiano Ricardo, cidadão 
pessoense que mora e trei-
na na Paraíba, e faz dupla 
com o carioca Pedro Cunha,  
já estão garantidos no cam-
peonato, porque estão bem 
colocados no ranking.  Ape-
nas 16 duplas masculinas e 
12 femininas vão entrar nas 
disputas da terceira etapa 
do Circuito Banco do Bra-
sil Open de Vôlei de Praia 
2013/2014, que foi aberto 
em Cuiabá-MT e teve a se-
gunda etapa em Goiânia-GO.

Circuito Modificado 
O Circuito Open foi 

criado no meio do ano para 
ter um calendário que ter-
minasse no ano seguinte 
em abril, quando começa o 
Circuito Mundial. Na versão 
2012/2013, João Pessoa ain-
da não está confirmada, já 
que teve uma etapa no pri-
meiro semestre deste ano e 
para 2013 a CBV ainda vai 
definirr as 4 últimas etapas, 
que deverá contemplar algu-
mas cidades como Fortaleza, 
Maceió e Vitória.

Mesmo que João Pessoa 
não seja indicada para uma 
das 4 etapas do Circuito Open 
atual, que acontecerão en-
tre fevereiro e abril de 2013, 
segundo Giovanni Marques, 
a cidade vai ter no segundo 
semestre uma etapa,  já va-
lendo pelo circuito que vai 
até 2014. “Isto é garantido, 
porque João Pessoa nunca fi-
cou fora de um circuito e não 
será desta vez que isto vai 
acontecer”, concluiu.

Paraíba indica 
mais 4 judocas
para treinos
da seleção

A presença do paraibano 
Delan Monte no treinamento 
de campo promovido pelo 
departamento de categorias 
de base da Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) está 
garantida desde a vitória 
do atleta no Pan-Americano 
2012. Agora, por conta de 
uma decisão da CBJ divul-
gada na última quarta-feira, 
Delan pode ter a companhia 
dos conterrâneos Heitor Si-
tônio, Luma Pinheiro, Felipe 
Silva e Claudanderson Lima, 
além do técnico João Neto, 
no evento que acontecerá em 
São Luis, no Maranhão, nos 
dias 13 a 21 deste mês.

Em mais uma ação vol-
tada para o desenvolvimento 
do judô no Brasil, o departa-
mento de categorias de base 
da CBJ, decidiu oferecer 55 
vagas para atletas dos estados 
do Amapá, Ceará, Maranhão, 
Pará, Piauí, Alagoas, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Sergipe e Bahia parti-
ciparem do treinamento de 
campo. Cada federação pode-
rá indicar até quatro atletas 
e um técnico, com graduação 
mínima de faixa verde para 
as judocas e faixa roxa para 
os atletas do masculino. Em-
bora tenham sido indicados 
pela Federação Paraibana de 
Judô, a viagem dos outros ju-
docas paraibanos depende da 
viabilidade do transporte até 
o estado do Maranhão.

Para o diretor técnico da 
Federação Paraibana de Judô, 
Alcidemar Júnior, a abertura 
das vagas para convidados vai 
proporcionar uma experiên-
cia importante aos atletas que 
não foram convocados pela 
Confederação. “A iniciativa da 
Confederação Brasileira é in-
teressante, porque oportuniza 
um treinamento de alto nível 
para atletas além daqueles que 
são convocados pela própria 
Confederação, dando assim 
oportunidade de outros atletas 
emergentes também terem um 
treino e sentirem como é estar 
na Seleção “, disse Júnior.

A Confederação Brasilei-
ra de Judô e a Federação Ma-
ranhense de Judô pagarão as 
despesas de 49 atletas con-
vocados. O critério adotado 
para estes atletas foi os re-
sultados no Circuito Europeu 
e Torneio Internacional de 
Bremen, na Alemanha.

Santa Cruz-PB estreia no próximo
dia 9 diante do Geração Esporte-ES

A delegação do Santa 
Cruz Recreativo Esporte 
Clube,  que vai representar 
a Paraíba no I Campeonato 
Brasileiro de Beach Soccer, 
viaja na próxima segun-
da-feira para Maceió, local 
da competição, que começa 
nesta terça-feira e vai até 
o próximo sábado dia 13.  
O campeonato terá a par-
ticipação de oito equipes, 
e o clube de Santa Rita 

está no grupo B, ao lado de 
Vasco da Gama-RJ, Geração 
Sport e Flamengo-RJ. No 
grupo A, ficaram as equi-
pes do CRB-AL, Irandu-
ba-AM, AABB-RN e Sport 
Recife-PE. Todos os jogos 
serão disputados em uma 
arena montada na Praia de 
Pajuçara.

A estreia do Santa Cruz 
será nesta terça-feira contra 
o Geração Esporte-ES. O téc-

nico Marcílio Rodrigues es-
pera que a equipe paraibana 
tenha uma boa participação 
na competição e já estreie 
com vitória, para ganhar con-
fiança. “Pegamos o grupo mais 
difícil, com equipes como 
Vasco da Gama e Flamengo, 
mas estamos confiantes no 
trabalho realizado, apesar do 
pouco tempo”, disse.

A equipe tricolor teve 
apenas quinze dias de prepa-

Herbert Clemente
Especial para A União

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Delan foi o primeiro indicado
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Paraibana Bruna (E) joga com a cearense Naiana na etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia que acontece em Belo Horizonte

A equipe do Santa Cruz paraibano que vai disputar o I Campeonato Brasileiro de Beach Soccer

ração para a competição, des-
de a sua indicação para rep-
resentar o Estado. O trabalho 
foi feito todo na arena da 
Federação Paraibana de Beach 
Soccer, que fica na Praia de 
Cabo Branco, em João Pessoa. 
Durante este período, o clube 
fez algumas contratações e 
o técnico Marcílio pôde ob-
servar várias atletas em ação, 
antes de definir as jogadoras 
que farão parte do elenco. 

A diretoria tricolor re-
forçou o elenco contratando 
atletas que se destacaram 
em outros clubes neste ano, 
para fazer bonito na com-
petição que será disputada 
pela primeira vez no país. 

Ontem, o técnico Marcílio 
Rodrigues definiu a delegação 
que viaja nesta segunda para 
a capital de Alagoas. A saída 
para Maceió está prevista 
para as 15 horas desta segun-
da-feira, da sede do clube em 
Santa Rita.

A delegação será com-
posta pelas seguintes atletas: 
as goleiras serão Ivana e Ana. 
No setor defensivo, vão Nega, 
Gel, Betinha, Lilica e Marilia. 
Para o ataque, Marcílio es-
colheu Dani, Lucilene, Lila, 
Tatiane e Flavinha. A dele-
gação também terá a auxil-
iar técnica Raquel Alves e a 
supervisora Katiane Castro.

FOTO: Divulgação



Paraibana integra a Seleção 
Brasileira em Sul-Americano
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AMADOR

Malu Martins vai 
disputar competição
Sub-15 na Venezuela

Um brilho sem
respeito...

Depois que conferi esta semana a publicação da Fifa, 
divulgando o novo ranking atualizado de seleções, no qual 
a nossa aparece em 140 lugar, fiquei imaginando cá no meu 
íntimo o quanto o futebol brasileiro tem declinado nos úl-
timos anos, e o quanto tem perdido o respeito. Sem pelo 
menos ter a consideração de saber que ninguém neste 
planeta tem a quantidade de títulos mundiais que tem o 
nosso escrete, a Fifa coloca o Brasil, atrás de países que 
para mim e para muitos, não tem expressão alguma na 
história do futebol, casos da Colômbia, Grécia e Croácia... 

Sem entender o critério de escolha, começo a acredi-
tar que realmente perdemos o nosso valor, e como prova 
estão entre outras coisas, os amistosos arrumados pela 
CBF, que com a invenção de um tal “superclássicos das 
Américas”,  acabou mostrando ao mundo inteiro uma ver-
gonha que pouco é vista em futebol de pelada.

Tenho certeza que vocês sabem do que estou fa-
lando. E pra não falar mais, tiro meu chapéu para o que 
escreveu abaixo o deputado Romário, um dos símbolos da 
camisa verde e amarela, que nunca passou por isto e aqui 
expressa a sua revolta com a CBF e os seus. Veja o texto 
de Romário

Boa tarde galera, 
Hoje temos um assunto bem simplesinho e light. Claro 

que eu não poderia deixar passar em branco a vergonha 
de ontem, a capa do jornal Olé da Argentina expressa 
bem isso, principalmente para aqueles mais novos.  Essa 
camisa, amarelinha da Seleção tem uma tradição e essa 
tradição começou há muitos anos e, ainda hoje, é mantida 
por grandes como Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Pelé (o 
maior de todos), Sócrates, Falcão, Gérson, Jairzinho, Carlos 
Alberto Torres, Tostão, Rivelino, Zico, Cafu, Dunga, Taffarel, 
Bebeto, Romário, Branco, Jorginho, Aldair, Ronaldo, Ronaldi-
nho Gaúcho, Neymar, Tiago Silva, Leandro Damião, Lucas e 
Oscar. Enfim, esses são alguns nomes que honraram essa 
camisa, e não falo só por mim, falo por todos. Com cer-
teza foi um grande orgulho ter vestido muitas vezes essa 
camisa. O que estamos vendo agora na Seleção Brasileira 
é um desacato, uma falta de respeito e de consideração. 
Não estão dando a essa Seleção o que ela merece tanto: 
orgulho. A frase mais inteligente que eu ouvi sobre a ver-
gonha de ontem, saiu de uma pessoa de dentro da CBF, o 
Andrés Sanchez: “Tudo o que envolve política no futebol dá 
problema”. E foi exatamente o que aconteceu. Infelizmente 
na era Ricardo Teixeira já tínhamos passado por alguns 
vexames, aconteceram jogos em alguns lugares com adver-
sários que não nos levaram a nada e também não somaram 
nada ao nosso currículo.. A Argentina é, com certeza, um 
dos grandes adversários que temos no futebol mundial e 
um clássico bastante tradicional, não só na América do Sul, 
como em todo o mundo. Agora jogar em um campo onde 
são disputadas partidas de Teceira e Quarta Divisão, é um 
desrespeito total com a nossa tradição.

Venho pedir ao presidente atual José Maria Marin que 
não nos deixe mais passar por isso, é feio, desrespeitoso, 
humilhante. Em princípio, vou isentar a culpa do treina-
dor, mas por outro lado, tenho certeza de que se fosse o 
Zagallo, Telê (que Deus o tenha), Parreira, Felipão e alguns 
outros, no mínimo, iriam conversar com o presidente da 
CBF para o jogo não ser realizado nesse tipo de campo. 
Isso é um pedido apenas de um torcedor brasileiro. No mais, 
desejo boa sorte à nossa seleção e que ela encontre um 
caminho melhor.

Polêmica na arbitragem
A propósito da polêmica envolvendo o árbitro Lean-

dro Pedro Vuaden, no jogo entre Náutico e Atlético-GO, no 
último sábado, a Anaf reafirma que a categoria deve merece 
o respeito do torcedor, pois ao contrário do que tentou-se 
insinuar com a faixa ofensiva, a arbitragem procura realizar 
seu papel com retidão e caráter, sem que haja favorecimen-
to a A ou B.

Portanto, a Anaf repudia a atitude da torcida que é pre-
judicial ao próprio esporte. A Anaf confirma sua linha históri-
ca de defender a arbitragem nacional e tranquiliza a minoria 
inconsequente que supõe haver um “complô” contra o clube 
pernambucano, de tantas glórias e títulos que orgulham o 
esporte nacional.

A entidade, aliás, lembra que é comum nesta fase do 
campeonato, quando começa a se definir o certame, que os 
insucessos e derrotas sejam muitas das vezes injustamen-
te atribuidos a erros de arbitragem.  Erros, evidentemente 
existem, mas o importante é ressaltar que confiamos na 
categoria, na seriedade dos nossos árbitros.

O árbitro agiu com base no Estatuto do Torcedor, Art. 
13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor 
no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições 
previstas em lei: (Incluído pela Lei n0 12.299, de 2010) IV - não 
portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros 
sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista 
ou xenófobo; (Incluído pela Lei n0 12.299, de 2010).

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

A paraibana Malu Mar-
tins voltou esta semana a fi-
gurar na lista de convocados 
pela Confederação Brasileira 
de Basquete (CBB). A atleta 
foi chamada para fazer parte 
da Seleção Brasileira Sub-15 
feminina, que disputará o 
19º Campeonato Sul-Ame-
ricano. A competição inter-
nacional será realizada nos 
dias 17 a 26 de novembro, 
na cidade de Cumana, na 
Venezuela. Malu faz parte 
da equipe do Colégio Moti-
va Ambiental e também está 
presente nas listas de convo-
cação da Seleção Paraibana 
desde 2010.

“Todos que fazem a Fe-
deração estão satisfeitos, 
além da comunidade do bas-
quetebol paraibano, pois te-
mos uma representante na 
Seleção Brasileira, mostran-
do mais uma vez o trabalho 
correto da entidade e dos 
treinadores, com destaque 
para Adriano Lucena, que 
descobriu em Malu as apti-
dões para a modalidade e a 
partir daí desenvolveu um ex-
celente trabalho com a atleta. 

Também queremos des-
tacar o apoio que recebe da 
sua família, fator primor-
dial para o sucesso da atle-
ta”, comentou o presidente 
da Federação Paraibana de 
Basketball (FPB), o profes-
sor Ricardo Prado.

O diretor técnico da 
Federação, Marcus Soares, 
também comentou sobre a 
convocação da atleta. “Foi 

algo muito importante para 
a Paraíba, para Malu e para 
a Seleção Paraibana, que vai 
viajar para o Campeonato 
Brasileiro. Então, essa con-
vocação foi ótima até para 
motivar não só ela, como 
também todas as meninas 
que estão indo pela primeira 
vez disputar um Brasileiro. 

Não tem motivação me-
lhor para as meninas do que 
uma notícia como essa na 
reta final de preparação da 
equipe”, disse Marcus.

A convocação de Malu 
pela CBB não foi nenhuma 
surpresa para o técnico que 
a revelou. “No ano passado 
ela foi convocada, mas ela 
era um ano mais nova. Então 
a gente sabia que esse ano 
ela ia ser chamada novamen-
te, eu já sabia disso há mais 
de um mês. A convocação 
dela era algo previsto e foi 

merecido por tudo que ela 
vem fazendo no basquete”, 
afirmou Adriano Lucena. 

Antes de viajar para a 
Venezuela, Malu terá dois 
compromissos. O primeiro 
é com a Seleção Paraibana, 
que viaja esse mês para dis-
putar a Primaira Divisão do 
Brasileiro, em Goioêre-PR. O 
torneio será realizado entre 
os dias 22 a 28 desse mês. 
O segundo compromisso de 
Malu será com a própria Se-
leção Brasileira. 

A paraibana deverá se 
apresentar no próximo dia 
30, na cidade de São Se-
bastião do Paraíso-MG, ao 
técnico Júlio César Patrício 
para a fase de treinamento 
da equipe. Os treinos da Se-
leção Brasileira acontecerão 
na Arena Olímpica, do dia 31 
deste mês ao dia 16 de no-
vembro.

Herbert Clemente
Especial para A União
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Malu Martins (D) em ação durante Jogos  Escolares na categoria de 15 a 17 anos. Ela vai se apresentar no 30 deste mês em Minas Gerais

O Brasil estará bem representado 
no Mundial de Meia Maratona, que 
será disputado hoje em Kavarna, na 
Bulgária. São oito competidores do 
país, quatro homens e quatro mulheres.

Da equipe masculina brasileira, 
dois são mineiros e os outros dois 
representam um clube de Minas Ge-
rais. Giovani dos Santos (de Natércia) 
e Gilmar Silvestre Lopes (de Viçosa), 
treinam pela equipe fluminense Pé 
de Vento, enquanto o pernambucano 
José Márcio Leão e o paulista Luiz Fer-
nando de Almeida Paula defendem o 
Cruzeiro, de Belo Horizonte.

O melhor tempo entre os bra-
sileiros é de Giovani dos Santos, 
1h02min12. No entanto, o grande 
nome da prova entre os homens é 
o Eritreu Zersenay Tadese, recordis-
ta mundial de Meia Maratona, com 
58min23. Além do recorde, o Eritreu 
já venceu esta competição quatro ve-
zes consecutivas – um dos títulos obti-
do no Rio de Janeiro, em 2008.

Pasalia favorita
A queniana Pasalia Chekpokir 

(muitas vezes identificada como 
Paskalia), é um rosto conhecido no 
Brasil. Só neste ano, venceu a Meia 
de São Paulo (4/03), das Cataratas 

Brasil participa hoje de Mundial com oito 
atletas na cidade de Kavarna, na Bulgária

MEIA MARATONA

(8/07) e do Rio de Janeiro (19/08). 
Chega à Bulgária como a principal 
candidata ao título, com o tempo 
de 1h07min17, o quarto melhor de 
2012 no mundo – sendo que os sete 
primeiros são de quenianas.

As brasileiras que correrão são 
Sueli Pereira, Sirlene Pinho, Roselai-
ne de Sousa Silva e Adriana Cristina 
da Luz. Sueli é a mais rápida de 2012 
entre as quatro, com 1h14min35, en-

quanto Adriana, de apenas 19 anos, 
é a atual campeã sul-americana de 
meia.

A previsão de temperatura para 
sábado é de 15°C, com céu limpo e 
ensolarado. Kavarna fica às margens 
do Mar Negro e é famosa pela forte 
relação cultural com bandas de rock 
e heavy metal. A largada da prova 
feminina será às 3h30 e a masculina 
às 5h (horário de Brasília).

Eritreu Zersenay é o recordista da prova e um dos favoritos a vitória hoje



Treze busca reabilitação em Belém
no mangueirão

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Alvinegro enfrenta o 
Paysandu às 16h  pelo 
Brasileiro da Série C

Na busca da reabilitação 
e na tentativa de acabar com 
o tabu de não ganhar fora de 
casa no Campeonato Brasilei-
ro da Série C, o Treze enfrenta 
hoje, às 16h, o Paysandu-PA, 
no Estádio Mangueirão, em 
Belém-PA, pela 15ª rodada do 
grupo A. Longe da torcida o re-
presentante paraibano perdeu 
seis jogos, contra o Salguei-
ro-PE (2 a 0), Icasa-CE (3 a 0), 
Santa Cruz-PE (2 a 1), Fortale-
za-CE (2 a 1), Águia Marabá-PA 
(5 a 1) e Cuiabá-MT (5 a 1). 
Apenas dois pontos separam 
as duas equipes, com o time 
paraense ocupando a 6ª po-
sição, com 17 pontos ganhos, 

contra 16 do Treze, que está 
na 7ª. No primeiro confronto 
o alvinegro serrano levou a 
melhor, ao vencer por 1 a 0, 
no Estádio Amigão, na Serra 
da Borborema, no dia 5 de 
agosto, pela sexta rodada da 
competição. 

Para este compromisso 
o Treze terá os desfalques de 
Bonfim, Alexandre Carvalho 
e Márcio Garcia (zagueiros), 
entregues ao Departamen-
to Médico, além de Tiago 
Gaspareto (zagueiro) e Bra-
são (atacante), punidos com 
o terceiro cartão amarelo. 
Com as ausências no setor 
defensivo a zaga pode ser 
formada por Thiago Messias 
e Adalberto, com os laterais 
Aderlan (direito) e Assis (es-
querdo). Outra dúvida é com 
relação ao gol, com Beto e 
Carlos Luna disputando a 
posição. No meio de cam-

po, Celico pode ser a grande 
surpresa, ao lado de Júlio Cé-
sar, Everton e Júlio Zaboto. 
No ataque, Rodrigo Pardal e 
Ney Mineiro começando de 
primeira, ficando Vavá para 
uma possível opção. Um time 
que necessita de um resulta-
do positivo para continuar 
“vivo” na disputa na tentativa 
de retornar ao G4. 

Mesmo atuando fora de 
casa o treinador Marcelo Vi-
lar terá que partir com tudo 
pra cima do adversário, caso 
ainda tenha esperança em fi-
car entre os quatro primeiros 
colocados. Ele sabe que outro 
resultado negativo deixará o 
time mais próximo à zona do 
rebaixamento, coisa que não 
passa na cabeça dos trezea-
nos. “Queremos melhorar e 
não voltar a enfrentar as úl-
timas posições, situação que 
não está nos nossos planos. 

O grupo está focado na ne-
cessidade da reabilitação e 
acabar de uma vez por todos 
com o tabu em não vencer 
fora de casa”, avaliou Vilar. 
Um dos artilheiros da equi-
pe, com cinco gols, o atacante 
Ney Mineiro, é só motivação 
e confiança para voltar a fa-
zer gols e ajudar o Treze em 
mais outro desafio. “Farei o 
possível para voltar a mar-
car e colaborar com o grupo 
a conseguir a reabilitação. A 
equipe vai disposta a fazer 
a diferença e surpreender o 
concorrente em seus domí-
nios”, observou.  

Paysandu estreia goleiro 
Praticamente na mesma 

situação do time paraibano 
o Paysandu-PA fará a estreia 
do goleiro João Ricardo, novo 
reforço do Papão, que subs-
tituirá Dalton, vetado pelo 

Departamento Médico, com 
uma luxação no ombro e um 
corte na cabeça. Com o res-
tante da equipe a sua dispo-
sição o treinador Lecheva 
promete sufocar o Treze em 
seu campo, não dando espaço 
para o inimigo. “Temos que 
impor e sufocar desde o iní-
cio do jogo. Time que precisa 
vencer não pode jogar na de-
fesa, mas buscar o gol a todo 
momento”, disse. 

O experiente meia Alex 
Gaibu é da mesma opinião do 
técnico, ressaltando a neces-
sidade do Papão conseguir 
as duas últimas vagas que 
restam – Luverdense-MT e 
Fortaleza-CE estão pratica-
mente classificados - para 
quem deseja obter o acesso 
à Série B do próximo ano. 
“Iremos aproveitar o mando 
de campo e conseguir os três 
pontos, afinal, todos estão 

confiantes que temos condi-
ções de chegar lá. Quero con-
vocar a torcida para lotar o 
estádio e apoiar a reação do 
time nesta reta final de clas-
sificação”, observou. Jogador 
de raça e “protetor” da defesa 
do Papão, o volante Ricardo 
Capanema, aposta no fator 
campo para derrotar o time 
paraibano, mesmo reconhe-
cendo que o adversário está 
na mesma situação. 

“Será uma partida de-
cisiva para as pretensões do 
Paysandu, que vai a luta para 
obter um resultado positivo e 
continuar lutando pelo G4. O 
grupo está focado e aguardan-
do a presença da Fiel Bicolor 
para levar o time a obter os 
três pontos”, disse o volante. O 
catarinense Paulo Godoy Be-
zerra será o árbitro, auxiliado 
por Kleber Lúcio Gil (SC) e 
Marco Melo Moreira (GO). 

O Estádio Mangueirão será o palco do jogo de hoje válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, em que o representante paraibano busca a sua primeira vitória fora de Campina Grande

Classificação

Série C - Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Luverdense-MT  32  14  10  2  2  28  19  9  
2º Fortaleza-CE  29  14  8  5  1  21  9  12  
3º Santa Cruz-PE  19  14  4  7  3  22  15  7  
4º Salgueiro-PE  18  14  4  6  4  22  20  2  
5º Águia-PA  17  14  4  5  5  18  25  -7  
6º Paysandu-PA  17  14  3  8  3  16  16  0  
7º Treze-PB  16  14  5  1  8  17  26  -9  
8º Icasa-CE  15  14  4  3  7  12  17  -5  
9º Cuiabá-MT  15  14  3  6  5  15  14  1  
10º Guarany-CE  9  14  2  3  9  16  26  -10

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Conselho Deliberativo do Botafogo
se reúne para discutir sobre eleição

O Conselho Deliberativo 
do Botafogo realizará uma 
reunião extraordinária na 
próxima terça-feira, a partir 
das 18h30, em primeira con-
vocação, e às 19h30, na segun-
da, na Maravilha do Contorno, 
localizada na Rua Petrarca 
Grissi, s/n, no Cristo Redentor. 

O encontro, de acordo 
com o que determina o Es-
tatuto Social vigente, em con-
formidade com o seu artigo 
62, parágrafo único, discutirá 
as normas para a eleição do 
Conselho Deliberativo, que 
ocorrerá no domingo (14), na 
sede do clube. 

Podem participar do 
pleito 50 conselheiros, no 
máximo, com 30, no mínimo. 
Existem atualmente cerca de 
200 sócios, mas só terá direito 
a votar aqueles que estiverem 
com o pagamento em dia. 

Após a definição do novo 
presidente do CD a expectati-
va gira em torno da escolha do 
novo presidente da diretoria 
executiva, que será no dia 28 

Para que o time não fi-
que muito tempo sem jogar 
o Centro Sportivo Paraibano 
(CSP) acertou um amistoso 
para hoje, às 9h, contra os Pi-
ratas dos Funcionários II, no 
campo do Santos, no Ernesto 
Geisel. Após a partida os jo-
gadores serão liberados para 
as eleições municipais, que 
acontecem amanhã, retor-
nando aos treinamentos na 
segunda-feira (8). 

Uma oportunidade para 
que o treinador Ramiro Sousa 
possa observar o grupo nos 
preparativos para enfrentar 
o Botafogo, no dia 14 deste 
mês, na terceira rodada da 
Copa Paraíba Sub-21, no Es-
tádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, em Cruz das 
Armas. O comandante do azu-
lão deve utilizar o meia Samir, 
que veio do Centro Sportivo 
Alagoano (CSA). O novo refor-
ço da equipe para a disputa 
que vale a segunda vaga – a 
primeira é do Campinense, 

atual campeão estadual – na 
Copa do Brasil/2013. Ele 
chegou para brigar por uma 
vaga no setor, que conta com 
Rafael Formiga e o experiente 
Ânderson Paraíba. 

De acordo com Ramiro, 
quanto mais opção melhor 
para que o time possa colo-
car uma escalação forte para 
conseguir mais três pontos, 
no intuito de conquistar a 
ponta da tabela. “Um bom 
teste para fazer observações 
e corrigir os erros que acon-
teceram na partida anterior. 
Quero aproveitar e colocar 
em ação a maioria dos atle-
tas para que possamos mon-
tar o time para a partida que 
vale a ponta da tabela”, disse. 
Quem ficará de fora é o vo-
lante Peu, que foi expulso na 
vitória contra o Treze (2 a 1), 
na estreia das duas equipes 
na Copa Paraíba, em jogo dis-
putado no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas.

CSP faz amistoso hoje
contra Piratas no Geisel

TREINAMENTO

Nélson Lira é o atual presidente do Botafogo e concorre a reeleição
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deste mês, a partir das 8h, na 
sede do alvinegro da capital. 
Os candidatos que quiserem 
participar do pleito podem 
fazer as inscrições na Maravi- 
lha do Contorno, com 10 dias 
de antecedência na data da 
eleição, conforme artigo 48, 

sob pena de ter seu registro 
indeferido liminarmente. 
Somente poderão integrar 
as chapas os concorrentes 
associados do clube, maiores 
de 18 anos, devendo ainda 
as chapas para o Conselho 
Deliberativo serem formadas 

(no mínimo 20 membros efe-
tivos) e no máximo, 50. 

Até o momento o único 
candidato para comandar a 
executiva é o atual presiden-
te, Nélson Lira Filho, que vai 
concorrer à reeleição para o 
biênio 2013/2014. 

Para o atual presidente 
do Conselho Deliberativo, 
Guilherme Carvalho do Nas-
cimento, mais conhecido 
como Novinho, a reeleição 
não passa pelos seus planos, 
deixando Nelson à vontade 
para que possa escolher 
outra pessoa para ocupar 
o cargo. 

Segundo ele, existem ou-
tros conselheiros capacitados 
para fazer um bom trabalho 
no clube nos próximos anos. 
“Deixei Nélson à vontade para 
que ele possa escolher outra 
pessoa e dar continuidade ao 
trabalho que estamos fazen-
do no Botafogo. Quem for o 
indicado estarei pronto para 
colaborar com o fortalecimen-
to do alvinegro”, frisou.  
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& Mundo

Time de Campina Grande 
foi formador do atleta 
conforme Confederação

CBF: “Hulk jogou no Serrano”
HERANÇA DE R$ 7,15 MILHÕES                                

Clássicos não vão 
faltar no complemento 
da 28ª rodada da Série 
A do Campeonato Brasi-
leiro, programada para 
hoje. Serão sete jogos 
que antecedem as elei-
ções municipais marca-
das para amanhã em 
todo o país.  São Paulo 
x Plameiras, Santos x In-
ternacional, Fluminense 
x Botafogo e Grêmio x 
Cruzeiro são quatro par-
tidas que, com certeza, 
levará o torcedor aos es-
tádios. Não faltará tam-
bém muita euforia para 
Náutico x Corinthians, 
Atlético-GO x Vasco e 
Atlético-MG x Figuei-
rense.

A 28ª rodada teve 
seu início na última 
quinta-feira. O Flamen-
go empatou em 0 x 0 
com o Bahia; a Portu-
guesa goleou o Sport-PE 
por 5 a 1 e o Coritiba 
venceu a Ponte Preta 
por 1 a 0. O Fluminense 
continua cada vez mais 
líder e já abriu seis pon-
tos de vantagem sobre 
o segundo colocado, 
no caso o Atlético-MG, 
de Ronaldinho Gaúcho. 
Mesmo que perca hoje 
para o Botafogo, o time 
das Laranjeiras conti-
nuará na liderança da 
Série A. A boa campa-
nha que vem realizando 
não tem sido motivo de 
muita comemoração en-
tre os jogadores. A pala-
vra de ordem no grupo 
é “humildade”, pois, até 
agora, ainda não con-
quistaram nada.

São Paulo x Palmei-
ras é o clássico paulista 
que mais badalação tem 
se registrado na última 
semana. O Verdão não 
cansou de reclamar da 
escolha de Paulo César 
de Oliveira para apitar o 
jogo contra o São Paulo. 
Segundo o levantamen-
to entregue ao técnico 
Gilson Kleina e até dis-
tribuído na internet por 
torcedores, Paulo César 
já apitou 29 jogos do 
Palmeiras e expulsou 17 

jogadores palmeirenses 
e marcou 11 pênaltis 
contra o time. O apro-
veitamento com ele em 
campo é de 45% dos 
pontos disputados.

O São Paulo, por 
sua vez, comprou a bri-
ga e saiu na defesa do 
árbitro. O técnico Ney 
Franco reprovou as re-
clamações do Palmeiras 
sobre a escalação do ár-
bitro Paulo César de Oli-
veira. O treinador disse 
que esse tipo de pres-
são é uma ‘artimanha 
velha do futebol’. “Isso 
é uma artimanha da dé-
cada de 70, 80. É uma 
artimanha velha do fu-
tebol todo esse bafafá, 
as pessoas querendo 
influenciar na decisão 
da arbitragem. Isso é 
mais antigo no futebol 
do que a bola rolando”, 
disse o comandante. A 
expectativa é de que os 
90 minutos de jogo seja 
de muita emoção.

Emoção também 
não deve faltar no con-
fronto entre o líder Flu-
minense e o Botafogo, 
de Seedorf. O clássico 
carioca há meses vem 
sendo aguardado, afi-
nal, o artilheiro Fred e o 
holandês Seedorf deve-
rão fazer um jogo à par-
te. Ambos os jogadores 
já caíram na mania da 
torcida. O clássico deve-
rá levar um bom público 
ao Engenhão.

Clássicos decisivos 
pela 28a rodada

SÉRIE A

O São Paulo enfrenta hoje o Palmeiras no clássico paulista

 Messi e Cristiano Ronal-
do são os dois melhores joga-
dores do mundo na atualida-
de. Desde a chegada do astro 
português ao Real Madrid, em 
2009, foram 15 duelos válidos 
pelo maior clássico espanhol. 
Se a vantagem até o momento, 
pelo menos nos números, é do 
argentino, que possui oito vi-
tórias, contra apenas três do 
português, a promessa é de 
que o o duelo, que ocorrerá 
amanhã, criará mais um capí-
tulo histórico neste confronto.

A partida válida pelo 
Campeonato Espanhol já tem 
ares de decisão. O Barcelona 
está oito pontos à frente do ri-
val na tabela, e o Real Madrid, 
em um campeonato polariza-
do pelos dois times, pode ficar 
praticamente sem chances de 
conquistar a taça em caso de 
derrota. Salvar o plano me-
rengue é tarefa para Cristiano 
Ronaldo, que nos últimos dois 
jogos marcou seis gols. 

No começo da tempo-
rada, Ronaldo afirmou estar 

“triste” no clube espanhol, 
mas não revelou os motivos. 
Aparentemente, pelas últimas 
atuações, a tristeza foi deixada 
de lado, e o português voltou 
a focar em tentar conquistar o 
prêmio de melhor do mundo 
da Fifa. No último duelo con-
tra Messi, mostrou  que tem 
chances: na final da Supercopa 
da Espanha, saiu com o título.

Já o argentino, eleito me-
lhor do mundo nos últimos 
três anos, tentará mostrar que 
segue à frente do português. 

Messi e Cristiano Ronaldo 
novamente frente a frente

BARCELONA X REAL MADRID

Os dois melhores 
jogadores do mundo, 
na atualidade, vão se 
enfrentar amanhã 
pelo Campeonato 
Espanhol

Jogos de hoje

28ª - RODADA 
HORA JOGO 

16h São Paulo        x        Palmeiras  

16h20 Santos             x         Internacional

16h20 Náutico           x         Corinthians

16h20 Atlético-GO   x         Vasco

18h30 Fluminense  x          Botafogo 

18h30 Grêmio           x           Cruzeiro 

18h30 Atlético-MG     x        Figueirense 

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF), através 
do setor de registro e trans-
ferência da entidade nacio-
nal, confirmou que o atacante 
paraibano Givanildo Vieira 
de Souza, o Hulk, atuou pelo 
Grêmio Serrano de Campina 
Grande, no período de 98 a 
2000. Caso seja confirmado, o 
clube paraibano, juntamente 
com Vitória da Bahia e o São 
Paulo, terão direito a 5% do 
valor da transferência do atle-
ta – R$ 7,15 milhões - para o 
Zenit da Rússia, que adquiriu 
ao Porto de Portugal. Uma 
“novela” que começou desde 
a negociação do atacante da 
Seleção Brasileira junto ao 
time da Rússia, que pagou 50 
milhões de euros (cerca de R$ 
143 milhões). 

Por sinal o presidente do 
Serrano-PB,Valdir Cabral, co-
locou um advogado no Rio de 
Janeiro para cuidar do assun-
to, na tentativa de conseguir 
os seus direitos na negocia-
ção internacional, atendendo 
uma norma da Fifa que des-
tina 5% do valor da transfe-
rência ao clube que formou 
o atleta. Segundo ele, o pa-
raibano atuou nas categorias 
de base do clube paraibano 
quando tinha entre 12 e 13 
anos, tendo como treinador 
o ex-jogador Manoel Luís 
Melo, mais conhecido como 
Luizinho Bola Cheia. “Iremos 
brigar até conseguir nossos 
direitos pela negociação de 
Hulk ao futebol da Rússia. A 
CBF já informou, falta apenas 
oficializar e receber a nossa 
parte na transação interna-
cional”, disse Valdir. 

O dirigente frisou que 
caso receba o dinheiro inves-
tirá nas divisões de base do 
Grêmio Serrano para que o 
clube possa formar uma base 
para disputar a Segundona de 
2013. O projeto é criar uma 
escola técnica para que os ga-
rotos que chegarem ao time e 
não conseguirem se firmar no 
futebol possam aprender uma 
profissão, mesmo que não seja 
ligada ao esporte. “Faríamos 
uma revolução no futebol do 
Serrano, onde poderemos fa-
zer um grande investimento 
no esporte e profissionalizar 
os garotos”, disse Valdir. 

Sem oportunidade para 
atuar nos times paraibanos, 
Hulk acabou deixando o Es-
tado, se transferindo para o 
Vitória-BA, passando pelo São 
Paulo, seguindo para o Japão, 
onde defendeu o Kawasaki 
Frontale, Consadole Sapporo e 
Verdy Tokyo, sendo artilheiro 
da Segunda Divisão (2007), 
com 37 gols. O paraibano ga-
nhou notoriedade em solo 
português, onde obteve três 
Campeonatos Portugueses, 
tendo sido o artilheiro máxi-
mo na edição de 2010/2011, 
com 23 gols, além de ser eleito 
no país o futebolista do ano no 
mesmo período. Ele também 
levantou a Taça de Portugal 
em três oportunidades, além 
de três Supertaças e uma 
Liga Europa. Sua despedida 
foi no 1º de setembro deste 
ano, contra o Olhanense, pela 
terceira rodada do Português, 
quando foi negociado para o 
Zenit da Rússia.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Hulk está no Zenit, da Rússia, mas iniciou a carreira na categoria de base do Grêmio Serrano-PB
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