
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
24o  Mín.

36o   Máx.
21o  Mín.

38o Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,009 (compra) R$ 2,011 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,930 (compra) R$ 2,070 (venda)
EURO   R$ 2,606 (compra) R$ 2,608   (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

17h49

05h26

2.5m

2.6m

baixa

baixa

23h54

11h30

0.2m

0.1m

l Delegação do Botafogo viaja amanhã para jogo com o Nacional, em Patos

l Justiça condena Eurico Miranda a devolver R$ 1,3 milhão ao Vasco da Gama

l Lançado novo site do cadastro nacional de crianças e jovens desaparecidos

l Concursos estão oferecendo vagas com salários superiores a R$ 7 mil

Ano CXX
Número 048

R$ 1,00

R$ 160,00
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Altura

BC prevê aumento da gasolina 
e redução na telefonia fixa

As tarifas da telefonia 
fixa devem ficar 2% mais 
baratas, enquanto o preço 
da gasolina tende a subir 5% 
até dezembro. A estimativa é 
do Banco Central, que prevê 
ainda redução de 15% no 
preço da eletricidade em 
todo país.  PágInA 15

ILUSTRAÇÃO: Domingos Sávio
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Saoirse Ronan é a protagonista 
do longa de ficção A Hospedeira

Tributo à Legião Urbana será 
amanhã no Ednaldo do Egypto

PágInA  5

PágInA  3

PágInA  7

a a

Francisco Izidoro 
fala dos desafios da 
Asdef/PB no campo 
da inclusão social

ENTREVISTA

 

 

Jogo entre CSP 
e Coritiba está 
suspenso por 
decisão do STJD

Concursados 
são nomeados 
para o Ibama e 
a Embratur

PágInA 12

PágInA 15

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

A Operação Semana 
Santa da Polícia Rodoviá-
ria Federal vai se estender 
até o domingo. PágInA 4

O desemprego mante-
ve-se estável, de janeiro 
para fevereiro deste ano, 
em seis regiões metropo-
litanas do país analisadas 
pelo IBGE.  PágInA 15

PRF coloca 10 mil 
policiais em 
ação durante a 
Semana Santa

Desemprego se 
mantém estável 
em seis regiões, 
segundo o IBGE

SEGURANÇA

ECONOMIA

Anac vai ouvir 
população sobre 
o transporte de 
bagagens

AVIAção

PágInA  4

A programação da Semana Santa, 
em João Pessoa, prossegue hoje 
com a Via-Sacra e a Procissão
do Senhor Morto. PágInA 9

Sexta da Paixão



Há quase dois mil anos, a Sexta-
feira Santa permanece como uma das 
datas mais importantes do calendá-
rio cristão, depois do Natal. Na linha 
oposta deste, que celebra o nascimen-
to do Messias, a Sexta-Feira da Paixão 
marca o julgamento, a condenação, o 
martírio, a morte e a ressurreição de 
Jesus Cristo.

Na tradição cristã, a morte de Je-
sus é um ato de amor incondicional à 
humanidade, em nome da qual o Mes-
tre entrega-se, literalmente, de corpo 
e alma, e pede ao Pai o perdão, para 
a redenção de todos os pecados, via 
de libertação que levará ao reino de 
Deus; à vida eterna.

O Brasil é um dos países cuja po-
pulação é majoritariamente cristã. Por 
isso, milhões de brasileiros e brasilei-
ras estarão observando, hoje, atos de 
penitência, em respeito e veneração 
pela crucificação e morte de Jesus 
Cristo. Os ritos mais importantes são o 
jejum, abstinência da carne e negação 
de atos de prazer.

Mas, independentemente de ser 
ou não cristão, é dever de todos os 
homens e de todas as mulheres, quer 
sejam descrentes ou seguidores de 
outras tradições religiosas, respeitar 
a nação cristã, principalmente no dia 
em que se celebra a morte e a ressur-
reição de seu líder espiritual. 

A intolerância religiosa já causou 
– e continua causando – muitos desa-
certos no mundo, inclusive com milha-
res de mortes. Em suas raízes, todas 
as grandes religiões buscam objetivos 

semelhantes, quais sejam, o amor re-
cíproco e a veneração a um ser ilumi-
nado, portador de uma verdade liber-
tadora.

As mensagens de Cristo – “amai-
vos uns aos outros, como eu vos amei” 
– podem ser tomadas sem a necessá-
ria filiação à tradição religiosa que, em 
sua memória, espalhou-se por todo o 
mundo, convertendo nações inteiras e 
interferindo nas relações humanas em 
todas as esferas.

As lições de Cristo vieram somar-
se a um esplêndido legado espiritual 
que guia a humanidade desde o alvo-
recer da civilização, e são balizadoras, 
também, das relações sociais, no sen-
tido da convivência pacífica e harmo-
niosa entre as pessoas, mantendo-se 
as diferenças, porém sem confrontos 
ou detratações.

Quem haverá de negar a impor-
tância dos ensinamentos cristãos, em 
um tempo em que boa parte do mun-
do ainda vive o drama da guerra? Da 
mesma forma, não se pode prescindir 
de orientações espirituais positivas 
advindas do Judaísmo, do Islamismo, 
do Budismo, do Confucionismo, do 
Candomblé etc.

A observação de direitos e deve-
res é um dos caminhos para se chegar 
à sociedade de justiça e liberdade que 
a humanidade sempre sonhou. Esta 
trilha é válida para todos os campos 
da convivência social, notadamente 
no plano religioso, onde a intolerân-
cia se traduz como o maior dos para-
doxos.

O Congresso Nacional está com a respon-
sabilidade de discutir e votar, dentro do menor 
espaço de tempo, nova redação para códigos 
da maior importância, destinados à regulação 
da conduta civil e criminal do cidadão brasi-
leiro.Eles são: o Código Comercial, que data 
de 1850, do tempo de D. Pedro II; o Código 
Penal, de 1940; o Código de Processo Penal, de 
1941; o Código Eleitoral de 1965; o Código de 
Processo Civil, de 1973, e, finalmente, o Código 
de Consumidor, de 1990.

A omissão quanto à aprovação de novos dis-
positivos visando urgentes atualizações daqueles 
códigos, diante de diferentes e novas conjunturas, 
bem como pela obrigatória eliminação de medi-
das ultrapassadas pelo tempo e pelas exigências 
do dia a dia, têm se constituído no Congresso 
brasileiro um sério desafio pela impossibilidade 
de corrigir tais distorções dentro de uma única 
legislatura, resultando tais aberrações em verda-
deiros entulhos legislativos.

Um exemplo desse sério transtorno legal: 
no antigo e centenário Código Comercial há um 
dispositivo que disciplina um privilégio privativo 
dos súditos do Império, quando já estamos com 
123 anos de República, ainda sem ter sido revo-
gado nem modificado tal despautério. O mesmo 
ocorre com os demais Códigos, cuja imprescindí-
vel atualização tem desafiado os nossos legisla-

dores e as exigências dos novos tempos.
Quem sabe, talvez fosse oportuna a convo-

cação de uma Assembleia Nacional Constituinte, 
exclusiva, só para esse fim, quando em tempo 
recorde fosse debatida e votadaa atualização dos 
nossos códigos, cujos dispositivos, por não terem 
sido revogados, nem modificados por leis ordiná-
rias ou complementares, estão a merecer novas 
redações, cujo conteúdo assegure uma nova 
ordem institucional, sem prejuízo dos direitos e 
deveres dos cidadãos e das legítimas e sagradas 
atribuições do Poder Judiciário, a quem cabe 
julgar e fazer cumprir os ditames legais.

Vejo, hoje, pelo menos uma razão por que 
estive congressista, tendo participado até da 
última Constituinte, de 1986/88. É que procedo 
da Jaramataia, do Cariri da Paraíba, por onde 
passa o rio Taperoá. Era o nome com o qual os 
indígenas dali chamavam os entulhos carregados 
por aquele curso dágua.

Mera coincidência, em termos de entulhos. 
Só que em tempo algum da minha eventual esta-
da ali, nem lideranças partidárias, muito menos 
presidentes das Mesas Diretoras da Câmara dos 
Deputados, ou do Congresso Nacional, se aperce-
beram da gravidade da situação e não chamaram 
como deviam o feito à ordem, diligenciando o 
Poder Legislativo para tão urgente e meritória 
missão. Ainda é tempo...  
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E eu vi com estes olhos que a terra há de comer uma engraçadís-
sima profanação da Santa Ceia.”
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lização tem desafiado os nossos legisladores.”

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de março de 2013

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6511/3218-6509

SUPERINTENDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DIRETORA DE OPERAÇÕES

EDITORES SETORIAIS: Geraldo Varela, Glaudenice Nunes,
Juneldo Moraes, Nara Valusca, Neide Donato e Renata Ferreira

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio Bezerra

Fernando Moura

José Arthur Viana Teixeira

Albiege Fernandes

CHEFE DE REPORTAGEM

SECRETÁRIA DE REDAÇÃO

EDITOR GERAL

EDITOR ADJUNTO

Conceição Coutinho

Renata Ferreira

William Costa

Clóvis Roberto

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

Eu vi um Judas que se enforcou de 
verdade. Andava cheio de débitos, já tinha 
planos de cometer suicídio e aproveitou-se 
do seu papel na Paixão de Cristo. Na famosa 
cena do enforcamento, todos se emocio-
naram e bateram palmas para ele, e teve 
alguém que comentou na plateia: “Esse cara 
sabe fazer... Parece até de verdade!”

Aquele Judas, em razão das dívidas, 
também perdeu sua vida por 30 dinheiros!

Eu vi um Herodes que fugiu de cena 
porque desconfiou da mulher. Jesus Cristo 
entrou e ficou esperando, os atores para-
ram e o público se perguntava a razão da 
demora. O diretor ficou desesperado, correu 
para os bastidores e viu que Herodes tinha 
mesmo fugido. No dia seguinte ele confes-
sou: não viu a esposa no meio do público e, 
como já andava com suspeitas dela, pensou 
que a pobrezinha estivesse traindo-o.

Eu li sobre um jesus cristo que prendeu 
Pôncio Pilatos por desacato à autoridade. 
Quem fazia o papel do Cristo era o delegado. 
Pilatos foi feito por um pobretão que ele não 
simpatizava – e quando os dois se enfren-
taram, na hora do julgamento, Pilatos nem 
teve tempo de lavar as mãos, pois Jesus não 
gostou da forma como ele o tratava. Pensou: 
“Esse sujeito está se aproveitando da coisa 
para me humilhar em praça pública”. Então 
deu a volta em torno de Pilatos e decidiu, 
falando alto e bom som:

– Teje preso, seu fresco, que eu não sou 
nenhum ladrão para você me falar assim.

E eu vi com estes olhos que a terra há 
de comer uma engraçadíssima profanação 
da Santa Ceia. Uns moleques desordeiros, 
que auxiliavam nos bastidores, encontraram 
uma forma de bagunçar o coreto na hora de 
fazerem o pão entrar em cena. Eles abri-

ram um buraco no meio do pão e puseram 
titica lá dentro. Jesus Cristo, que não sabia 
da proeza, dividia o alimento entre os seus 
apóstolos e os doze homens começaram a 
entender que havia algo de errado. Condu-
ziam o alimento no sentido da boca e para-
vam, faziam caretas, sentindo um odor que 
era nada santo. A confusão sobreveio mais 
tarde, com investigação e tudo, mas nenhum 
dos moleques assumiu a culpa.

E eu vi um jesus que deu um esporro 
da cruz. Já estava morto lá em cima, e um 
soldado romano foi limpar-lhe o sangue 
com uns trapos de lã amarrados num pau. 
Havia, na ponta do pau, um penacho de 
galinha, e foi aí que começou a baderna... O 
soldado era um crioulo gaiato que todos o 
chamavam de “Negão”. Quando ele esfregou 
os trapos no ator, o cristo morto abriu um 
olho de lado e sussurrou: “Cuidado, Negão, 
que essa pena de galinha tá fazendo cos-
cas...”

Negão achou aquilo muito interessan-
te. E, a partir de então, começou a fazer de 
propósito, triscando o penacho nas axilas do 
morto. De costas para a plateia, podia rir à 
vontade, e o crucificado sussurrava nos den-
tes: “Negão, deixa de sacanagem, Negão...”

O penacho roçava no sovaco do cristo e 
o cristo trincava os dentes, botava água nos 
olhos: “Quando eu sair daqui, Negão, eu vou 
te ferrar... Você me paga, Negão!” O soldado 
não obedeceu, continuou fazendo as cosqui-
nhas nele, até que o Jesus não se aguentou e 
meteu o pé no meio do seu rosto, gritando lá 
das alturas:

– Deixa de frescura, Negão!
A plateia foi abaixo. São coisas desse 

tipo que acontecem, sempre, nas Paixões de 
Cristo das comunidades.

Evaldo Gonçalves - egassociados2011@ig.com.br
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O corregedor-geral de Justiça da Paraíba, 
desembargador Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, e presidente da Companhia 
Estadual de Habitação Popular (Cehap), 
Emília Correia Lima, estão tratando da 
regularização fundiária para famílias 
de baixa renda. Eles debateram a 
gratuidade da primeira escritura de 
imóveis para essa faixa da população. 
Tal documento continua sendo cobrado 
pelos cartórios extrajudiciais.
Segundo o corregedor-geral de Justi-
ça, o assunto levado pela presidente 
da Cehap terá cunho prioritário, por 
se tratar de uma questão social e de 
interesse público. No início do mês 
de abril, outra reunião será realizada 
para um posicionamento concreto 
sobre essa questão, que envolve duas 
leis federais.

O Ministério do Turismo quer 
por fim o carnaval de distri-
buição de recursos para fes-
tejos juninos. Financiamento 
será por “chamada pública” 
e a cidade terá que provar 
que atrai turista e aumenta 
ocupação de hotéis. O que, 
convenhamos, cidades como 
Campina Grande tiram de letra 
na comprovação.

Quem esteve matando saudade da 
Assembleia foi Jonas Leite Chaves, 
ex-presidente daquele   poder e de-
putado por quatro legislatura. Cha-
ves, que é engenheiro  e  natutal de 
Itaporanga, hoje radicado no Para-
ná, anuncia para abril o lançamento 
do livro Projetos Grandes Municí-
pios – Regiões Metropolitanas.

A Boieng Company vai inves-
tir US$ 10 milhões no Insti-
tuto Nacional de Tecnologia 
da União e Revestimento de 
Material, que será instala-
do na Universidade Federal 
de Pernambuco. O órgão é o 
único deste tipo na América 
Latina e deverá funcionar em 
2015. Além do investimento, 
haverá transferência de tec-
nologia.

BAIXA RENDA

“ARRAIÁS”

LEITE CHAVES

TECNOLOGIA

MUITO POUCO

SEM CONTROLE

Quem tem conversado com o 
deputado Carlos Dunga tem a 
impressão que ele não está de 
todo conformado, embora te-
nha acertado os ponteiros com 
o governador Ricardo Coutinho. 
Dunga alimenta broncas antigas 
com “velhos aliados” próximos ao 
governo.

TUDO BEM, MAS...
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A população está perdendo a 
guerra para os supermercados. A 
alta no preço de alimentos chega 
a 34% em 12 meses, mesmo com 
o país colhendo safras cada vez 
maiores. Alguns itens em alta 
serão balizadores na decisão do 
Banco Central (BC) de aumentar 
os juros básicos este ano.

Em quatro anos – 2008 a 2011 -  cerca de um milhão de bacharéis 
em Direito se inscreveram no exame nacional da OAB. Apenas 190 
mil deles conseguiram obter aprovação. Muitos tentam várias 
vezes vencer a prova, sem obter êxito. Algo deve estar andando 
errado nessa área.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Francisco Izidoro 
Presidente da Asdef/PB

Cidadania para 

ncluir as pessoas com deficiência na sociedade 
é um dos grandes desafios atualmente. Se 
antes as famílias praticamente escondiam 
os que não se enquadravam no padrão, hoje  
se tem a real noção de que as pessoas com 
deficiência são sujeitos de direito e que 
precisam ter suas necessidades supridas para 
o pleno exercício da cidadania. O presidente 
da Associação dos Deficientes e Familiares 
(Asdef/PB), Francisco Izidoro, comenta na 
entrevista a seguir as dificuldades para se 
conquistar a inclusão e fala sobre os serviços 
oferecidos pela Asdef.

De acordo com dados do 
último Censo do IBGE, mais de 
25% da população paraibana tem 
algum tipo de deficiência. Em sua 
opinião, qual o grande desafio 
para incluir essas pessoas na 
sociedade?

Sensibilizar o poder público 
para a necessidade de desenvol-
ver políticas públicas consistentes 
e continuadas é o maior desafio. 
Faltam dados mais elaborados 
quanto à realidade em que vivem 
as pessoas com deficiência. O po-
der público não tem planejamento 
para enfrentar a questão da inclu-
são.

O setor empresarial que po-
deria dar uma grande contribui-
ção na questão da empregabilida-
de, também não faz a sua parte, 
apesar da obrigação legal.

 
A pessoa com deficiência 

ainda sofre preconceito no que 
se refere à inserção no merca-
do de trabalho. Para o senhor, o 
que precisa ser feito para supe-
rar essa dificuldade?

A grande maioria das empre-
sas não cumpre a lei que manda 
reservar de 2 a 5% das vagas para 
pessoas com deficiência. E aque-
las que cumprem, em muitos ca-
sos, não contratam deficientes 
para funções de maior relevância 
na estrutura da empresa, desti-
nando-lhes apenas os cargos su-
balternos.

 
A Asdef tem desenvolvido 

ações para a inclusão da pes-
soa com deficiência, entre elas 
a capacitação para o mercado. 
Que tipo de cursos estão sendo 
oferecidos atualmente? O que é 
preciso fazer para participar?

Estamos disponibilizando a 
partir de abril, os cursos profis-
sionalizantes de recepcionista, 
auxiliar administrativo e departa-
mento de pessoal, além de várias 
turmas de informática básica e 
avançada.

Também estamos oferecendo 
um cursinho preparatório para 
concurso, visando preparar aque-
les que pretendem ingressar no 
mundo do trabalho através do 
concurso público.

Vale ressaltar que todos os 
nossos cursos disponibilizarão ma-
terial didático, inclusive em braile e 

intérprete de libras. Para participar 
o interessado deve comparecer a 
Asdef, preencher a ficha de inscri-
ção e comprovar a deficiência e a 
renda familiar.

 
Para fortalecer a cidada-

nia, é preciso acessibilidade, no 
sentido mais amplo da palavra. 
Como uma empresa interessada 
em ampliar suas práticas sociais 
pode incluir na sua pauta a ques-
tão da pessoa com deficiência?

As ações de responsabilidade 
social empresarial são importan-
tes para a inclusão da pessoa com 
deficiência e contribui para forta-
lecer a imagem da empresa na so-
ciedade.

O primeiro passo a ser dado 
pela empresa que tenha interesse 
em investir em ações sociais é pro-
curar conhecer o segmento que 
deseja priorizar. A Asdef tem a ex-
pertise necessária para assessorar 
as empresas nessa questão.

 
Existe grande número de 

leis relativas à pessoa com de-
ficiência, que muitas vezes têm 
usurpados seus direitos pela 
falta de conhecimento ou orien-
tação adequada. Como a pessoa 
com deficiência pode ter mais 
acesso a assistência jurídica?

Este é um grande problema. 
Temos uma boa legislação, mas o 
direito das pessoas com deficiên-
cia é sistematicamente desrespei-
tado.

Quem não tem condições de 
pagar um bom advogado, fica a 
mercê de profissionais desprepa-
rados ou da Defensoria Pública, 
que nem sempre funciona.

A Asdef vem tentando enfren-
tar esta questão. Para tanto criou 
um serviço de assistência jurídica 
às pessoas com deficiência deno-
minado de Balcão Jurídico.

  
Em sua opinião, o que preci-

sa ser feito no Estado para se 
ter dados mais precisos a res-
peito das pessoas com deficiên-
cia na Paraíba?

Na ausência de dados mais 
apropriados, trabalhamos com os 
números do Censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) que, apesar de confiá-
veis, adota metodologia inadequa-
da para identificar a complexidade 
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Elara Leite
Especial para A União

pessoas com deficiência

da realidade da pessoa com defici-
ência.

A ausência de tais dados 
dificulta o planejamento de po-
líticas públicas voltadas para o 
segmento.

Desde 1995 existe uma lei na 
Paraíba, Lei nº 6096/95, que de-
termina a realização de censo es-
tadual da pessoa com deficiência 
a cada 10 anos. Até esta data a lei 
nunca foi cumprida e nunca houve 
um censo específico na Paraíba.

  
Quais são os desafios da 

iniciativa pública e privada na 
empregabilidade da pessoa com 
deficiência no Estado? O que se 
tem feito para fiscalizar o cum-
primento da Lei de Cotas?

No geral, a fiscalização fica a 
cargo de órgãos federais (Superin-
tendência Regional do Trabalho e 
Emprego -SRTE e Ministério Públi-
co do Trabalho- MPT), que traba-
lham com muita dificuldade devi-
do à carência de funcionários. Há 

muito tempo não há concurso para 
fiscal do trabalho na Paraíba.

O Estado e os municípios po-
deriam contribuir com a fiscali-
zação exigindo o cumprimento da 
Lei de Cotas das empresas que lhe 
fornecem bens e serviços.

Tanto o setor público como 
o privado deveria investir mais 
na capacitação profissional das 
pessoas com deficiência para 
atender a demanda do mercado 
de trabalho.

 
Cumprir a Lei de Cotas é su-

ficiente para a responsabilidade 
social empresarial no que se re-
fere à pessoa com deficiência?

A responsabilidade social é 
muito mais do que empregar pes-
soa com deficiência, até porque isto 
é uma obrigação legal. As empresas 
poderiam fazer muito mais, como 
investir na qualificação profissional 
de pessoas com deficiência, bem 
como em outras ações que contri-
buam para a inclusão na sociedade.

Como o serviço de Balcão 
Jurídico da Asdef pode ser um di-
ferencial para a pessoa com defi-
ciência? O que é preciso para usu-
fruir desse serviço?

É o único serviço de apoio jurí-
dico voltado especificamente para as 
pessoas com deficiência. É muito im-
portante para dar efetividade aos di-
reitos previstos em lei, principalmen-
te diante da fragilidade dos serviços 
prestados pela Defensoria Pública.

 
 Como o movimento de pes-

soas com deficiência está se or-
ganizando no Estado?

O movimento de pessoas com 
deficiência é muito fragmentado e dis-
perso, mas estamos avançando para 
construir uma maior unidade do mo-
vimento. Em maio será criado o Fórum 
Paraibano de Luta da Pessoa com De-
ficiência, que irá contribuir para pro-
mover o debate em torno das questões 
que nos dizem respeito, visando unifi-
car e fortalecer a luta por uma socieda-
de mais justa e mais inclusiva.
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Em cima da hora

Novo site do cadastro nacional é lançado
adolEscEntE E criança dEsaparEcidos

Portal mobiliza polícias, 
conselhos tutelares, ONG´s e 
outras unidades de proteção

Para celebrar a Semana 
de Mobilização Nacional para 
Busca e Defesa da Criança 
Desaparecida, realizada de 
25 a 31 de março, foi lançada 
a nova versão do site do Ca-
dastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Desaparecidos. 
O portal tem o objetivo de in-
tegrar setores responsáveis 
pela proteção aos direitos da 
infância e da adolescência.

Na última quarta-feira, 
durante o Encontro Nacio-
nal do Programa de Ações 
Integradas e Referenciais de 
Enfrentamento da Violência 
Sexual Infanto-Juvenil no Ter-
ritório Brasileiro (Pair) Copa 
e Grandes Obras, a ministra 
da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da Re-
pública (SDH), Maria do Ro-
sário, e a secretária-executiva 
do Ministério da Justiça (MJ) 
Márcia Pelegrini, assinaram 
a portaria que especifica as 
responsabilidades dos dois 
órgãos para viabilizar o pleno 
funcionamento do sistema. 

Para que o sistema fun-
cione plenamente, os estados 
deverão assinar a adesão ao 
cadastro, constituindo os co-
mitês gestores estaduais. Com 
isso, será desenvolvido o mo-
delo de gestão colaborativa na 

melhoria constante do progra-
ma. A ideia é que, no futuro, 
aeroportos, rodoviária, órgãos 
em áreas de fronteira e, até 
mesmo, postos de combustí-
veis também contribuam com 
o repasse de informações. O 
objetivo é que a rede tenha 
efetividade na prevenção, bus-
ca localização e acompanha-
mento dos casos.

Qualquer cidadão, inclu-
sive as famílias, poderá aces-
sar o portal e registrar o de-
saparecimento da criança ou 
adolescente. Uma equipe de 
analistas avaliará as informa-
ções, pedirá mais dados (se 
for necessário) e confirmará a 
veracidade. A partir desse mo-
mento, e-mails serão dispara-
dos para toda a rede de aten-
dimento, incluindo policias, 
conselhos tutelares, ONG’s, 
entre outras unidades locais 
de proteção. Para 2014, até 
SMS serão utilizados na mobi-
lização da rede.

Na página eletrônica o 
informante pode carregar fo-
tografias, solicitar coleta de 
material genético de familia-
res (para possíveis investiga-
ções posteriores) e dizer se 
deseja, ou não, que os dados 
básicos do desaparecido se-
jam divulgados no portal. Caso 
não queira, apenas as redes de 
atendimento terão acesso ao 
perfil. É possível, até mesmo, 
imprimir cartazes para divul-
gação do fato. 

Brasília – A Polí-
cia Rodoviária Federal 
(PRF) começou ontem a 
Operação Semana San-
ta com 10 mil policiais 
nas rodovias federais 
de todo o país. A in-
fraestrutura vai contar, 
também, com 1.100 via-
turas, 800 bafômetros e 
45 radares.

A operação vai se 
estender até a meia-noi-
te de domingo (31) e, de 
acordo com a assessoria 
da PRF, o foco será coi-
bir o excesso de veloci-
dade, a embriaguez ao 
volante e as ultrapas-
sagens proibidas. Em 
2012, as principais cau-
sas dos 2.674 acidentes 
registrados no feriado 
da Páscoa (com 1.721 
feridos e 120 mortos) 
foram excesso de veloci-
dade e colisões frontais, 
decorrentes de ultra-
passagens indevidas.

Na operação do 
ano passado, a Polícia 
Rodoviária Federal ma-
peou 40 trechos críticos, 

PRF faz Operação Semana Santa 
com 10 mil policiais nas estradas

Fiscalização contará com 800 bafômetros e 45 radares

FOTO: Arquivo

Usuários do 
Facebook têm 
ligação gratuita 
no Brasil

O Facebook está habilitan-
do ligações gratuitas por voz 
para os usuários no Brasil. Um 
representante da maior rede 
social do mundo confirmou 
que este recurso deve chegar, 
aos poucos, às versões móveis 
do serviço, tanto para o sis-
tema Android como também 
paraiOS.  “Acabamos de lançar 
ligações usando o Facebook no 
Brasil. A funcionalidade – que 
eu ajudei a desenvolver – está 
sendo disponibilizada gradual-
mente para os usuários da apli-
cação do Facebook para iPho-
ne, Facebook Messenger para 
iPhone e Facebook Messenger 
para Android”, anunciou Thia-
go Hirai, engenheiro de softwa-
re do Facebook. A novidade só 
está acessível para quem já as-
sociou sua conta do Facebook 
ao número de telefone celular 
onde usa o aplicativo. Para ini-
ciar a ligação, é bem simples: 
abra uma conversa com um 
amigo e toque no ícone com 
um ‘i’ no canto direito superior. 
Depois, é só selecionar ‘Liga-
ção gratuita’. O botão só estará 
habilitado para quem também 
tem sua conta associada e uma 
versão atualizada do aplicativo.

ou seja, com acidentes 
superiores às médias do 
dia a dia. Esses pontos 
estão concentrados nas 
BRs-101, 316, 324, 367, 
116, 222 e 020, nos esta-
dos de Alagoas, da Bahia, 
do Ceará, Espírito Santo 

e de Goiás.
A assessoria do Po-

lícia Rodoviária Federal 
informou que o balanço 
dos acidentes registrados 
durante o feriado vai ser 
divulgado na tarde de se-
gunda-feira (1°).

Uma espécie de antena que tinha 
a função de ampliar o sinal de trans-
missão e recepção das ligações telefô-
nicas foi apreendida dentro da Peni-
tenciária Regional de Campina Grande 
Raymundo Asfora, conhecida como 
“Presídio do Serrotão”.

O acessório foi apreendido duran-
te operação de segurança realizada 
por agentes do Grupo Penitenciário 
de Operações Especiais da Secretaria 
de Administração Penitenciária e do 
BOPE da Paraíba.

A operação, também chamada de 
“Pente Fino”, foi realizada anteontem 
e, segundo disse o secretário Wallber 
Virgolino, faz parte do cronograma 
previamente estabelecido pela SEAP e 
cumprida pelos agentes penitenciários 
da própria unidade prisional.

Uma sindicância será instalada 
para tentar descobrir os “fabricantes” 
da antena, e também como os apare-
lhos celulares continuam entrando no 
presídio Serrotão e em outros estabe-
lecimentos prisionais do Estado.

Além da antena improvisada, 
os agentes penitenciários também 
apreenderam doze aparelhos celula-
res, dezenas de facas e espetos arte-
sanais, colheres, pedaços de madeira, 
duas tesouras e algumas ferramentas.

apreensão de crack
Um reforço do policiamento na 

região metropolitana de João Pessoa, 
principalmente no horário noturno, 
permitiu a guarnições da PM a apreen-
der crack em pontos da capital, inclusi-
ve no Mercado Central. No total foram 
79 pedras, sendo uma de aproxima-

damente um quilo. As pedras foram 
apreendias nos bairros São José, Cos-
ta e Silva e no Mercado Central. Além 
da droga, também foram apreendidos 
celulares, uma balança de precisão e 
ainda dinheiro em moeda trocada ca-
racterizando o tráfico de droga.

A pedra de um quilo de crack es-
tava com Armstrong de Souza Rodri-
gues, 18 anos. Ele foi abordado na Rua 
da Cruz, comunidade Taipa, no bairro 
do Costa e Silva. Com ele também fo-
ram apreendidas 20 pedras da droga 
prontas para consumo e a balança de 
precisão. No Mercado Central foi pre-
so Jair dos Santos Silva, 18 anos. Com 
ele os policiais apreenderam 44 pedras 
de crack. Ele foi levado para a 1ª Dele-
gacia Distrital, em Cruz das Armas.

Vale do piancó
O 13º Batalhão da Polícia Militar, 

com sede em Itaporanga, está realizan-
do desde a noite de anteontem a Ope-
ração Semana Santa no Vale do Piancó, 
que se estenderá até a meia-noite de 
segunda-feira.  Está sendo empregado 
um efetivo diário de aproximadamente 
290 policiais. O Major Jurandy Pereira, 
comandante do 13º BPM, diz que a ope-
ração tem como meta a redução dos cha-
mados CVLI (Crimes Violentos Letais In-
tencionais) em 10%. A região do Vale do 
Piancó, segundo o major Jurancy, teve a 
maior redução nos índices de CVLI no 1º 
bimestre deste ano. “Enquanto que nos 
dois primeiros meses de 2012 houve o re-
gistro de dez homicídios, este ano ocorre-
ram apenas dois, portanto, uma redução 
de 80% em relação ao ano anterior. Estes 
dados significam, que, das 19 áreas inte-
gradas de segurança do Estado, o Vale 
do Piancó é a que teve a maior redução 
nos índices de CVLI”, afirmou o coman-
dante da unidade militar.

Pente Fino encontra faca,
espeto artesanal e antena

prEsÍdio dE caMpina GrandE

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Brasília – A Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) vai colocar as novas 
regras para transporte de ba-
gagem em consulta pública, 
até o dia 26 de abril. Apro-
vadas nesta semana pela di-
retoria colegiada do órgão, 
as novas Condições Gerais 
de Transportes Aplicáveis ao 
Transporte Aéreo Doméstico 
e Internacional de Bagagem 
também vão ser tema de uma 
audiência pública presencial, 
no dia 22 de abril na sede da 
Anac, em Brasília.

Entre as novidades pro-
postas estão a redução do 
prazo para as empresas aé-
reas localizarem bagagens 
extraviadas e indenizarem o 
passageiro, em caso de não 
localização da mala, e o paga-
mento de uma ajuda de custo 
ao viajante que esteja fora de 
seu domicílio e seja prejudi-
cado pelo extravio.

O prazo para a compa-
nhia localizar as bagagens 
que não tenham chegado 
no mesmo voo do passagei-
ro, que é até 30 dias, deve 
ser reduzido para sete dias. 
Em caso de perda, o limite 
de tempo para a indeniza-
ção cairá de 30 dias para 14 
dias. Segundo a Anac, caso o 
passageiro se encontre fora 
de seu domicílio e sua mala 
seja extraviada, a ajuda de 
custo, para “eventuais emer-
gências”, será de, no mínimo, 
100 DES (Direitos Especiais 
de Saque), índice usado no 
transporte aéreo internacio-

nal que equivale a aproxima-
damente R$ 300.

Pela nova proposta, a 
franquia de bagagem despa-
chada em voos internacio-
nais será padronizada em 
dois volumes de 32 quilos 
(kg). Em voos domésticos, a 
franquia mínima autoriza-
da deverá ser de 23kg para 
aeronaves com mais de 30 
passageiros, 18kg as que 
transportam entre 21 e 30 
passageiros, e 10kg para 
aquelas com até 20 assentos. 
Em voos para a América La-
tina e Caribe a franquia au-
menta de 20kg para 23kg.

Em relação à bagem de 
mão, a franquia, que atual-
mente é limitada a 5kg, pode 
aumentar. As empresas de-
verão permitir uma franquia 
mínima de 5kg e informar, 
de forma clara, no contrato 
de transporte, os limites de 
peso, dimensão e número de 
volumes aceitos. O passagei-
ro também deve ser informa-
do, no momento da compra 
do bilhete, sobre os valores 
cobrados pelo excesso de ba-
gagem.

Anac fará mudanças 
na regra de transporte

EXtraVio dE BaGaGEns

Danilo Macedo 
Da Agência Brasil

Novidades in-
cluem prazo 
menor para lo-
calização e ajuda 
de custo ao via-
jante que sofreu 
prejuízo

Mandela é 
hospitalizado de 
novo devido 
à infecção

Brasília - O ex-presi-
dente da África do Sul Nel-
son Mandela, de 94 anos, foi 
internado pouco antes da 
meia-noite da última quarta-
feira em decorrência de uma 
infecção pulmonar recorren-
te. A informação foi divulga-
da pela presidência sul-afri-
cana em sua página oficial na 
internet.

O presidente Jacob Zuma, 
que nos últimos dias foi anfi-
trião da 5ª Cúpula do Brics 
(grupo que reúne o Brasil, 
a Rússia, a Índia, a China e a 
África do Sul), em Durban, na 
África do Sul, pediu orações 
por Mandela e sua família. 
“Apelamos ao povo da África 
do Sul e do mundo para orar 
por nosso Madiba (nome do 
clã de Mandela) amado e sua 
família, e para mantê-los em 
seus pensamentos. Temos 
plena confiança na equipe mé-
dica, e sei que eles vão fazer 
todo o possível para garantir 
a recuperação”. Em nota, a 
presidência do país também 
pediu a compreensão quan-
to ao respeito à privacidade 
de Mandela, “a fim de permi-
tir espaço para os médicos 
fazerem o seu trabalho”. Em 
dezembro do ano passado, o 
ex-presidente ficou 18 dias 
internado devido a uma infec-
ção pulmonar e renal. No dia 
9 de março, ele passou a noite 
no hospital para fazer exames 
médicos de rotina. Mandela 
foi o primeiro presidente ne-
gro da África do Sul, de 1994 
a 1999, e recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz em 1993. 
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Goretti Zenaide comenta 
os acontecimentos da 
sociedade paraibana
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Tributo à Legião Urbana 
acontece amanhã no 
Ednaldo do Egypto

Animação Os Croods 
continua em cartaz 
nos cinemas da capital
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TEATRO CINEMA

Uma 
nova 
saga

Saoirse Ronan é Melanie, 
humana que tem corpo 
tomado pela alienígena 
Peregrina, em A Hospedeira

Autora da série Crepúsculo é uma das 
produtoras da adaptação para o cinema de seu 
livro A Hospedeira, que estreia hoje nos cinemas
André Luiz Maia
Especial para A União 

Os fãs da saga Crepúsculo, órfãos desde o lançamento de 
Amanhecer - Parte 2, poderão conferir o filme baseado 
no livro escrito pela mesma autora dos vampiros que 
conquistaram pessoas de todo o mundo. A Hospedeira 
(The Host, EUA, 2013) traz dessa vez alienígenas, em um 
suspense de ficção científica, estrelado pela ganhadora 
do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2008, Saoirse 
Ronan, por Desejo e Reparação.

Em A Hospedeira, a Terra é invadida por um inimigo silencioso e 
difícil de ser percebido. Alienígenas, chamado de almas, se infiltram nos 
corpos dos humanos e os transformando em hospedeiros. A partir daí, 
eles assumem o completo controle, subjulgando a consciência dos hu-
manos, mas sem demonstrar mudanças aparentes no corpo, seguindo 
a vida normalmente sem levantar suspeitas. Entretanto, gradualmente, 
a humanidade vai sendo substituída pelas almas, que instituem uma 
nova ordem. A fome e a violência foram erradicadas da Terra, bem como 
os problemas climáticos do planeta foram resolvidos. Pregando uma 
sociedade baseada na paz, as almas perseguem os poucos humanos 
que ainda não foram dominados.

Quando Melanie (Saoirse Ronan), um dos poucos humanos que ainda 
não haviam sido capturados, é encontrada, ela tem a certeza de que chegou 
o fim. Entretanto, Peregrina, a alma invasora que se apossa do corpo de 
Melanie, acaba se deparando com uma situação inusitada: a dona anterior 
do corpo resiste à aniquilação de sua consciência e as duas acabam tendo 
que compartilhar o mesmo organismo. A partir daí, Peregrina é tomada por 
uma avalanche de emoções humanas, excesso de sentidos e diversas me-
mórias de Melanie, se sentindo cada vez mais fascinada pela alma humana.

Em sua missão, Peregrina precisa vasculhar a memória de Melanie, 
em busca de pistas que possam denunciar o paradeiro da resistência 
humana. O problema é que, ao se deparar com as memórias do homem 
pelo qual Melanie está apaixonada, Jared (Max Irons), Peregrina come-
ça a se sentir atraída pelo homem que tem por missão denunciar. No 
entanto, ao se depararem com uma inimiga em comum, a Buscadora 
(Diane Kruger), Melanie e Peregrina descobrem-se aliadas involuntá-
rias e saem em busca do homem que amam.

A produção de A Hospedeira começou em 2009, quando a autora 
Stephenie Meyer anunciou a venda dos direitos do livro para Nick 
Weschler, Steve Schwartz e Paula Mae Schwartz, sendo adquiridos 
posteriormente pela Open Road Films, que incluiu a própria Stephenie 
como produtora do filme.

Originalmente, o neozelandês Andrew Niccol seria, além de rotei-
rista, o diretor da obra. Seu nome foi cogitado para a adaptação, porque 
Meyer dissera que Gattaca e O Show de Truman são dois dos seus filmes 
favoritos, tendo Niccol dirigido o primeiro e escrito o segundo. Contudo, 
durante o início da produção, em fevereiro de 2011, ele esteve envol-
vido em outros projetos e a direção do filme seria feita pela britânica 
Susanna White. Posteriormente, por motivos desconhecidos, Niccol foi 
novamente confirmado como diretor de A Hospedeira.

A autora já deu indícios que, assim como Crepúsculo, o livro será 
uma trilogia. Especula-se que os títulos da sequência, que provavel-
mente serão adaptados também para o cinema, se chamaram The Soul 
(A Alma) e The Seeker (A Buscadora).
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Vivências

O Esperanto, criado por Lázaro Luís Zame-
nhof (1859-1917), é uma das vertentes cultu-
rais da Legião da Boa Vontade de importante 
relevância. Por intermédio dele, o idioma 
deixa de ser um obstáculo na exposição de 
nossos conceitos e práticas de solidariedade, 
que tem, no Ecumenismo dos Corações, deci-
sivo fator de congraçamento planetário.

Em 2012, para gáudio de todos nós, 
Adrienne Földi, a senhora Pásztor, de Miskolc, 
Hungria, fez uma expressiva resenha de meu 
livro “Reflexões da Alma”, em Esperanto, 
para a revista “Nordhungaria Informo” (In-
formativo do Norte da Hungria) nas versões 
em Esperanto e Húngaro. Além de redatora 
responsável do periódico, ela é delegada da 
Associação Universal de Esperanto (UEA) e 
membro da Associação Mundial dos Jornalis-
tas Esperantistas (TEĴA).

Recentemente, recebi da senhora Pász-
tor uma correspondência encaminhando sua 
obra “Danco de Feinoj” (Dança de Fadas), da 
qual gostaria de lhes apresentar alguns tre-
chos.

Simpatizante e divulgadora dos ideais da 
LBV desde 2008, escreveu-me: 

“Saudações, prezadíssimo senhor Paiva 
Netto!

“Quando tive a felicidade de ler o seu livro 
“Meditadoj el la Animo” (Reflexões da Alma), 
lamentei não ter um livro de minha autoria 
para presenteá-lo em retribuição à sua bela 
obra. Agora foi publicado o meu primeiro li-
vro em Esperanto, após as minhas duas obras 
editadas em húngaro. Por meio desse livro, eu 
o saúdo. Meu livro tem como objetivo esti-
mular os esperantistas para que eles também 
escrevam corajosamente sobre os mais di-
versos temas da vida, para demonstrar que o 
Esperanto é adequado a esse fim.

“De coração o saúda a autora de ‘Danco de 
Feinoj’ (Dança de Fadas)”.

Registro aqui meu agradecimento a essa 

nossa fraterna irmã em Humanidade.
Quadra Poliesportiva Jornalista Luiz 

Mendes
No dia 7 de março (quinta-feira), a Le-

gião da Boa Vontade prestou homenagem 
ao saudoso jornalista Luiz Mendes (1924-
2011), inaugurando uma quadra poliesporti-
va com o nome dele, no Centro Educacional 
da Instituição, em Del Castilho, no Rio de 
Janeiro-RJ.

A solenidade foi prestigiada pela viúva 
do saudoso comentarista esportivo, a atriz e 
radialista Daisy Lúcidi; pelo filho Luiz Men-
des Júnior e sua esposa, Eglê Miranda. Com-
pareceram ainda profissionais da imprensa 
carioca que repercutiram o evento nas rádios 
Globo, CBN, BandNews, Bradesco Esportes 
FM, JBFM, Nacional e Tupi; no jornal “Monitor 
Mercantil”; nos sites ABI (Associação Brasilei-
ra de Imprensa), AIB (Associação de Impren-
sa da Barra da Tijuca) e Monitor; e nas TVs 
Fox Sport e Esporte interativo.

 Na ocasião, a nossa querida Daisy Lú-
cidi destacou: “Estou muito emocionada, mas 
muito feliz. Muito obrigada! Onde ele estiver, 
está recebendo esta homenagem. Quero agra-
decer ao Paiva Netto, que conhecemos tam-
bém, por todo esse esforço de um dia realizar 
esse grande Centro [Educacional] da LBV. E 
dizer a todos vocês que continuamos ao lado 
da Legião da Boa Vontade, continuamos tra-
balhando pela LBV. Sempre que vocês precisa-
rem, podem contar conosco. Muito agradecida 
por tudo”.

Parabéns a Santo Ângelo
A Capital das Missões completou 140 anos 

de emancipação (22/3/1873). Foi fundada 
em 12 de agosto de 1706, neste importante 
Estado do Rio Grande do Sul, pelo jesuíta Dio-
go de Haze.

 Parabéns, Santo Ângelo. Grato pela fra-
terna acolhida.

O mundo comemorou no úl-
timo dia 27 o Dia Internacional 
do Teatro, uma lembrança que 
cresce a cada ano, porque as ar-
tes cênicas são assim feitas pelo 
povo, com o povo e para o povo. 
É uma ação democrática manti-
da pelos povos ao 
longo dos séculos, 
para o bem das na-
ções e das mentes 
humanas.

Em Cajazeiras 
vários movimentos 
de comemorações 
aconteceram nas 
escolas, grupos de 
trabalho e também 
no rádio, como 
maneira mais fácil 
de promover a 
divulgação dessa 
arte que atravessa séculos, cada 
vez mais popular.

O “Caldeirão Político” pro-
moveu debate na noite do dia 
26, na Rádio Oeste da Paraíba, 
com vários teatrólogos, atores 
e artistas, buscando a unidade 

da categoria para novas con-
quistas.

No ano de 1971, criamos 
na cidade de Sousa o TAS – 
Teatro de Amadores de Sou-
sa, uma instituição que revo-
lucionou a cultura daquela 

região, lançando 
vários festivais 
como o do tea-
tro, do frevo e do 
samba, da poesia, 
sanfoneiros e com 
especialidade da 
canção, para todo 
o Nordeste.

O TAS coorde-
nava todos esses 
movimentos cul-
turais, envolven-
do a juventude 
diretamente, nos 

vários focos do mundo culto, 
mostrando que o desenvolvi-
mento geral passa pelas artes 
teatrais que continuam capi-
taneando esse tripé famoso: 
arte, cultura e desenvolvi-
mento.

 A Comunidade São 
Francisco, município de São 
João do Rio do Peixe, também 
realiza, na atualidade, um forte 
movimento cultural deno-
minado Festival de Músicas 
Gonzagueanas (Fesmuiza), e 
em agosto próximo promoverá 
a sexta edição, apresentando 
este ano movimentos diversos 
como II Concurso de Poesia em 
Homenagem ao “Rei do Baião” 
(Conpozagão), 1ª Missa do 
Vaqueiro, e a implantação de 
Galerias, relembrando grandes 
figuras do mundo teatral e cul-
tural, como forma de eternizar 
personalidades lendárias, des-
ses campos de lutas corajosas 
e vocacionadas.

O Dia Internacional do 
Teatro e também do Circo é 
uma marca das nossas bata-
lhas incansáveis, vencendo 
preconceitos, ultrapassando 
barreiras, criando novas lide-
ranças artísticas e combatendo 
o ranço que ainda existe contra 
as artes cênicas.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Ronaldo e Luiz Nunes

José
NunesEcumenismo dos corações e Esperanto

A eternidade do teatro

O Dia 
Internacional 
do Teatro e também 
do Circo é uma 
marca das nossas 
batalhas  
incansáveis, 
vencendo 
preconceitos e
ultrapassando 
barreiras
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José de Paiva Netto Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br

Francisco Alves Cardoso Escritor - g.costajf@hotmail.com

Artigo

O poeta Luiz Nunes Alves, rouxinol que 
alegra as tardes silenciosas do Sertão quando o 
sol se põe por entre os gravetos que ornam as 
serras de Água Branca, pousou na tribuna do 
Senado Federal onde ainda ressoam vozes tei-
mosas diante de tempestades, para compor o 
quadro na homenagem post mortem prestada 
ao poeta Ronaldo Cunha Lima, numa reverên-
cia de todos nós.

Se a sensação foi a participação do neto do 
poeta, o jovem mancebo Pedro que se enamora 
da poesia, coube a Luiz Nunes repartir conosco 
a mensagem onde revela gestos protagoni-
zados por Ronaldo, como político e trovador, 
como somente os amigos são capazes de fa-
zer.

Lendo depois seu discurso, percebe-se que 
os poetas assemelham-se e que as palavras di-
rigidas à família do homenageado, carregadas 
de emoção, traduzem o sentimento de admira-
dores anônimos para os quais Ronaldo dedica-
va tempo, e sentia seus anseios.

Ainda ressoam aos ouvidos o brado dos 
versos de Ronaldo Cunha Lima, que já viveu 
sua Páscoa, deixando-nos caminhantes silen-
ciosos pelas veredas da vida e órfãos da mão 
que afagou desvalidos na paisagem esturricada 
da Paraíba, e como um daqueles que recitavam 
seus poemas para conquistar amores, resta-
nos guardá-los no recanto do coração.

Luiz Nunes nos fez sentir essa ausência 
que a poesia alimenta e nos torna atuais, visio-
nários dos mesmos sentimentos. Era como es-
tivéssemos nas galerias do Senado, porque nas 
escadarias do tempo Ronaldo continua repetin-
do seus versos com tanta vitalidade que quase 
não há tempo para repetir o gole do prazer. Em 
tempos passados, ali ao pé do palanque, ouvia 
seus versos de improvisos, numa incontida 
vibração de alegria que se repetia, renovados a 
cada viva da plateia em delírio.

Pablo Neruda hipnotizava os trabalha-
dores do Chile que vibravam ao escutar cada 
verso lido na mesa dos bares; já Ronaldo conta-
minava seu público nas cidades aonde pregava 
sua poesia cheia do sentimento mais puro que 
o homem pode expressar.

As palavras do amigo trazem-me recorda-
ções do tempo quando morava em Arara e fre-
távamos carro para ouvir discurso de Ronaldo 
em Campina Grande ou cidades vizinhas. Mais 
tarde, alegrei-me como repórter durante o seu 
governo vendo o povo em delírio pedindo-lhe 
versos, como quem pede água para saciar a 
sede.

No governo, ele foi uma noite à cidade de 
Tabira, em Pernambuco, participar de cantoria, 
levando a tiracolo Luiz Nunes. A quadra de es-
portes delirou quando anunciaram ambos e, a 
cada poema declamado ou verso improvisado, 
as louvações se repetiam. Voltei daquela via-
gem com inveja por não saber fazer versos.

Luiz Nunes deu o recado que gostaríamos 
de levar à família do poeta das coisas simples, 
este que falava daquilo que não tínhamos 
coragem de dizer para a mulher amada. Quan-
tas vezes eu copiei seus poemas e enviei para 
agradar a mulher que hoje é a mãe de meus 
filhos.

Fala, poeta, por nós, seus amigos: “O 
amor que a vida lhe ensejou/Com o próximo, 
humildemente, partilhou/ Sequioso quanto 
ao aumento da fatia”. O próprio Ronaldo nos 
responde: “Vestia-me de frio, e a madrugada/
sem fazer conta do madapolão/retocava de 
cinza a escuridão/no roteiro de minha cami-
nhada”.

A política não bloqueou o poeta e, como 
Luiz nos repete agora, ouvi certa vez ele falar 
deste viver política e poesia.

– Como se sente o poeta no poder?
– Sem poder ser poeta!



Banda Angellus faz show amanhã 
em homenagem à Legião Urbana

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de março de 2013

Roteiro

A Gambiaja Produções, 
nova produtora cultural pa-
raibana, inaugura suas ati-
vidades com dois eventos 
em João Pessoa. Trata-se de 
um show em homenagem à 
Legião Urbana, que até hoje 
continua cativando novos fãs. 
A apresentação de amanhã 
acontece no Teatro Ednaldo 
do Egypto, a partir das 21h. 
O tributo comemora o 53º 
aniversário do vocalista Re-
nato Russo. Os fãs poderão 
comprar ingresso de forma 
antecipada nas lojas Furta 
Cor e na Música Urbana por 
R$ 10,00. Quem deixar pra 
comprar na hora, o ingresso 
custará R$15,00. 

Quem homenageia a 
Legião é a banda Angellus, 
influenciada pelo rock na-
cional produzido entre as 
décadas de 80 e 90. A An-
gellus é formada por Alexan-
der Gomes (vocal), Roberto 
Reitzel (guitarra solo), Ri-
cardo Cebola (baixo), Egber-
to (guitarra base) e Nielsen 
Silva (bateria).

O tributo conta também 
com a presença do guitarrista 
da LaGambiaja, Genaro Cam-
boim, tocando algumas músi-
cas relembrando o acústico 
da Legião na MTV e ainda do 
DJ Edy Gonzaga discotecando 
com sucessos nacionais e in-
ternacionais dos 80. O reper-
tório do show inclui sucessos 
e outras músicas menos co-
nhecidas de todos os discos 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Baião de Três

“Baião de Dois” é o nome de um típico prato da cozinha 
regional tupiniquim muito apreciado em todo o Nordeste. 
Feito com arroz e feijão, a iguaria pode ser encontrada facil-
mente em qualquer restaurante, nos mais simples e de bei-
ra de estrada ou naqueles mais requintados e situados nas 
grandes capitais. Pegando carona no nome desse saboroso 
prato e aproveitando a citação ao famoso ritmo consagrado 
por Luiz Gonzaga, nasceu um promissor trio paraibano de 
música instrumental batizado de “Baião de Três”.

Formado por Heráclito Dorneles na bateria, percus-
são e pífanos, Ricardo Brito no piano e Hercílio Antunes no 
contrabaixo, a banda promove uma interessante fusão das 
sonoridades jazzísticas, eruditas e populares, onde o pífano 
(instrumento indígena de sopro feito com bambu ou taboca) 
tem lugar especial, realizando uma conexão entre os ritmos 
tradicionais da cultura popular e as batidas contemporâneas.

Apesar das poucas apresentações que o grupo rea-
lizou pela Paraíba, sua música já vem sendo ouvida em di-
versas partes do país, chamando a atenção dos produtores 
e ganhando a simpatia do público. Selecionado pelo edital 
do programa Rumos do Itaú Cultural, que contemplou o 
trio com a gravação de um DVD no teatro do Itaú Cultural 
na Avenida Paulista, o Baião de 3 também já participou do 
concorrido programa Instrumental Sesc Brasil em São Paulo, 
que gravou o show da banda e ainda continua transmitindo 
a performance para todo Brasil através do canal televisivo do 
Sesc. A apresentação rendeu ainda um CD e DVD ao vivo que 
tem sido comercializado pelos músicos em seus shows e ge-
rou convite para tocarem no Festival de Música de Maringá 
no Paraná.

Além dos shows pelo Sul e Sudeste do país, o trio parai-
bano realizou apresentações nos Centros Culturais do Banco 
do Nordeste nas cidades de Sousa na Paraíba e Juazeiro do 
Norte no Ceará, aproveitando a oportunidade para realizar 
um ótimo registro áudio visual. O material, que virou o car-
tão de visitas do trio, traz uma arte visual caprichada e be-
líssimas imagens captadas pelo fotógrafo paraibano Rafael 
Passos.

Em meio à enxurrada de grupos instrumentais o Baião 
de Três se destaca com uma sonoridade envolvente feita com 
simplicidade e profissionalismo.  Para quem quiser conhecer 
mais sobre a música e os projetos do trio paraibano, os discos 
podem ser adquiridos através do site www.freenote.com.br.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Alfredo Motta e Marcos Calliari 
analisam a chamada Geração Y

Alfredo Motta e Marcos Calliari reúnem no livro Código Y – 
Decifrando a Gração que Está Mudando o Brasil (Évora, 192 pá-
ginas, R$ 44,90), uma pesquisa sobre a vida dos jovens que nas-
ceram entre os anos de 1980 e 1995, chamados de Geração Y. No 
livro, estatísticas sobre esta geração são apresentadas, como que 
morar uma temporada no exterior faz parte do projeto de vida de 
79,3% dos jovens brasileiros, 63,8% dos jovens vê na universi-
dade a melhor fase da vida, além de 77% se preocuparem com a 
empregabilidade e que a música é fundamental para 72% desse 
universo. Dividida em três partes, a obra conceitua a geração Y, 
explicando a relação dela com o ambiente escolar, com a família, 
a carreira e o trabalho, a tecnologia e a diversão e o engajamento 
político e social.

The 20/20 experience, 
primeiro álbum de Justin 
Timberlake desde 2006, 
surpreendeu a crítica e a 
indústria fonográfica. O dis-
co vendeu impressionantes 
968 mil cópias desde o lan-
çamento, segundo dados da 
Nielsen SoundScan. Justin 
ficou com a primeira colo-
cação na parada de hits da 
Billboard 200 e é o melhor 
resultado da sua carreira 
solo. Contrariando a ten-
dência geral de encolhimen-
to do mercado fonográfico 
nos últimos anos, o novo 
álbum de Timberlake ven-
deu cerca de 300 mil cópias 
a mais do que o registrado 
na primeira semana do seu 
álbum anterior.

Novo álbum coloca 
Justin Timberlake no 
topo das paradas

A galeria Gamela, local-
izada no bairro de Tambaú, em 
João Pessoa, mantém aberta ex-
posição - sem título - composta 
por obras de mais de 50 artistas, 
algumas das quais pertencentes 
ao próprio acervo. Integram 
a coletiva obras de Clóvis 
Júnior, Carlos Djalma, Cristina 
Strapação, Fred Svendsen e 
Hermano José, dentre outros. 
O endereço é a Av. Nossa Sen-
hora dos Navegantes, 756/101, 
esquina com a Av. Olinda,193. 
Nesta sexta - por conta do feria-
do da Semana Santa - a visitação 
ocorrerá só se for por agenda-
mento antecipado, por meio 
dos números 3226-1436, 8815-
5944 ou 9962-7969. No sábado, 
o funcionamento será normal, 
das 9h às 19h.      

Galeria Gamela realiza 
coletiva com obras de 
mais de 50 artistas

Mídias em destaque

Drops & notas
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da Legião. A apresentação 
também contará com a par-
ticipação de Mayara Brito no 
violoncelo.

Legião
O grupo Legião Urbana 

surgiu em Brasília, na déca-
da de 80, e durou até 1996, 
após a morte do vocalista e 
compositor Renato Russo. Ao 
todo, foram lançados dezes-

seis álbuns, que venderem a 
impressionante soma de 20 
milhões de discos. Ainda hoje, 
é o terceiro grupo musical da 
gravadora EMI que mais ven-
de discos de catálogo em todo 
o mundo, com uma média de 
250 mil cópias por ano, mar-
ca difícil de emplacar mesmo 
entre os artistas do momento.

A banda é uma das recor-
distas de vendas de discos no 

Brasil, além de ter recebido 
uma premiação da Associa-
ção Brasileira de Produtores 
de Disco (ABPD), com dois 
Discos de Diamante pelos ál-
buns Que País É Este, de 1987, 
e Acústico MTV, de 1999. A 
banda faz parte do chama-
do quarteto sagrado do rock 
brasileiro, juntamente com o 
Barão Vermelho, Titãs e Para-
lamas do Sucesso.

Em cartaz
 

Os Croods

Animação retrata cotidiano de uma família na pré-história

Na época pré-histórica 
de Croodacious, a Mãe Natu-
reza ainda fazia experiên-
cias, a fauna e a flora eram 
muito diferentes de hoje 
em dia. Neste cenário, um 
homem das cavernas, líder 
da sociedade local ,  deve 
enfrentar a concorrência 
com um gênio pré-histórico, 
descobridor do fogo. 

FOTO: Divulgação / DreamWorks
A BUSCA (BRA, 2012). Gênero: Dra-
ma. Duração: 96 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Luciano Moura, 
com Brás Antunes, Wagner Moura, 
Mariana Lima. Theo Gadelha e Branca 
são casados e trabalham como mé-
dicos. O casal tem um filho, Pedro, 
que desaparece quando está perto 
de completar 15 anos. Para piorar 
a situação, Theo fica sabendo que 
Branca quer se separar dele e que seu 
mentor está à beira da morte. Theo 
sai em busca do filho sumido e apro-
veita a viagem para se redescobrir. 
Manaíra 8: 14h30 e 19h30.

A HOSPEDEIRA (The Host, EUA, 2013). 
Gênero: Ficção Científica. Duração: 
125 min. Classificação: 12 anos. Du-
blado e legendado. Direção: Andrew 
Niccol, com Saoirse Ronan, Diane Kru-
ger, Max Irons. Melanie tenta escapar 
das almas, alienígenas que dominam 
os humanos e instauram uma nova 
ordem mundial, mas é dominada por 
Peregrina, que passa a lidar cons-
tantemente com ela. Com o tempo, 
a alma fica cada vez mais fascinada 
com a vida e os sentimentos que 
Melanie tinha e passa a protegê-la de 
Buscadora, que deseja capturar seus 
amigos humanos o quanto antes.
CinEspaço 1: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Manaíra 2: 13h50, 16h40, 
19h15 e 22h. Tambiá 2: 13:50, 16:10, 
18h30 e 20h50.

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatu-
res, EUA, 2013). Gênero: Fantasia. 
Duração: 124 min. Classificação: 
12 anos. Dublado e legendado. 
Direção: Richard LaGravenese, com 
Alden Ehrenreich, Alice Englert. Um 
estudante de colegial fica enfeitiçado 
por uma aluna nova, de 16 anos, que 
acaba de chegar de outro estado. Os 
dois se unem para enfrentar uma 
maldição sobrenatural que persegue 
a família dela há gerações. Tambiá 3: 
14h, 16h20, 18h40 e 21h.

G.I. JOE – RETALIAÇÃO!  (G.I.  Joe: 
Retaliation!, EUA, 2013). Gênero: 
Ação. Duração: 110 min. Classifica-
ção: 14 anos. Dublado e legendado. 

Direção: Jon M. Chu, com  Bruce Willis, 
Channing Tatum, Dwayne Johnson. 
Um acordo entre as grandes po-
tências define a redução das ogivas 
nucleares no mundo todo, mas os 
Estados Unidos, comandados pela 
organização Cobra, desconsideram o 
acerto e dão ínicio a um plano de pro-
porções alarmantes. Enquanto isso, 
seguindo as ordens do presidente 
americano, o esquadrão de elite G.I. 
Joe é acusado de traição e, após ser 
atacado brutalmente, tem vários de 
seus integrantes mortos em com-
bate. CinEspaço 3: 14h20, 16h40, 
19h e 21h20. Manaíra 5/3D: 11h45 
(somente sexta, sábado e domingo), 
14h, 16h30, 19h e 21h. Tambiá 6/3D: 
14h, 16h, 18h20 e 20:30.

JACK -  O  CAÇADOR DE GIGANTES 
(Jack the Giant Slayer, EUA, 2013). 
Gênero: Fantasia. Duração: 114 min. 
Classificação: 10 anos. Dublado. 
Direção: Bryan Singer, com Nicholas 
Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan 
McGregor. Jack (Nicholas Hoult) é 
um fazendeiro que adquire grãos de 
feijão com a única recomendação de 
que não devem ser molhados. Obvia-
mente, isto acaba ocorrendo e crian-
do um enorme pé de feijão que vai 
dar em um mundo de gigantes. Em 
meio a tudo isso, a princesa Isabelle 
(Eleanor Tomlinson) é sequestrada 
pelos gigantes e Jack se unirá ao Rei 

(Ian McShane) numa cruzada para a 
salvar a jovem. Manaíra 4: 13h30, 
16h, 18h30 e 21h.

O S  C R O O D S  ( Th e  C ro o d s ,  E U A , 
2013). Gênero: Animação. Duração: 
103 min. Classificação: Livre. Du-
blado. Direção: Chris Sanders, Kirk 
DeMicco. Na época pré-histórica de 
Croodacious, a Mãe Natureza ainda 
fazia experiências, a fauna e a flora 
eram muito diferentes de hoje em 
dia. Neste cenário, um homem das 
cavernas, líder da sociedade local, 
deve enfrentar a concorrência com 
um gênio pré-histórico, descobri-
dor do fogo. CinEspaço 4: 13h50, 
15h50, 17h50, 19h50 e 21h50. 
Manaíra 7:   13h, 15h30, 18h e 
20h30. Tambiá 5: 14h15, 16h15, 
18h15 e 20h15.

OZ - MÁGICO E PODEROSO (Oz: The 
Great and Powerful, EUA, 2012). 
Gênero: Fantasia. Duração: 128 min. 
Classificação: Livre. Dublado e legen-
dado. Direção: Sam Raimi, com James 
Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz. Oz 
é o dono de um circo mambembe, 
que tem uma ética um tanto quanto 
questionável. Transportado para um 
mundo mágico e desconhecido, ele 
precisa lidar com a batalha entre três 
bruxas locais. Prelúdio de O Mágico 
de Oz (1939). Manaíra 1: 12h50, 
15h20, 18h15 e 21h15. 

PARKER (EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 118 min. Classificação: 14 
anos. Legendado. Direção: Taylor 
Hackford,  com Jason Statham, 
Jennifer Lopez. Parker é um ladrão 
profissional que tem como regra 
não machucar quem não merece. 
Entretanto, sua equipe o trai, rou-
ba sua parte e o deixa para morrer. 
Determinado a fazê-los se arrepen-
der, ele se disfarça de um texano 
rico e faz uma parceria com Leslie, 
uma moça bonita, inteligente e 
ambiciosa. Juntos, eles montarão 
um plano para derrubar a equipe e 
pegar o dinheiro. Manaíra 8: 14h30, 
17h, 19h30 e 21h40.

VAI QUE DÁ CERTO (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 87 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Maurício Farias, 
com Fábio Porchat, Bruno Mazzeo, 
Danton Mello, Lúcio Mauro Filho. Cinco 
antigos parceiros da adolescência che-
gam a conclusão que não conseguiram 
realizar os sonhos que tanto falavam 
naquela época. Para mudar o cenário, 
o quinteto resolve botar em prática 
um plano muito louco: assaltar uma 
transportadora de valores. CinEspaço 
2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 
3: 12h40 (somente sexta, sábado 
e domingo), 14h45, 16h50, 18h45 
e 20h45. Manaíra 6: 13h40, 15h45, 
17h45, 19h45 e 21h50. Tambiá 1: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

Banda Angellus vai cantar os sucessos de uma das lendas do rock nacional
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A aniversariante de hoje, Aureny Fernandes Albuquerque a Solange Ribeiro Coutinho

Sras. Aureny Fernandes 
Albuquerque, Ana Maria 
Lemos, Lucy de Sousa, 
Daniella Pereira, empre-
sários Fernando Serpa 
de Menezes e Arnóbio 
Ferreira Nunes, cons-
trutor Cleanto Lemos 
Coutinho, jornalista Pe-
trônio Souto, arquiteta 
Silvana Chaves, profes-
sor Wilfredo Maldonado.
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Parabéns

Dois Pontos

   A top model Nadej-
da Savcova, que nasceu na 
d istante  Moldávia ,  na  Eu-
ropa Oriental, veio ao Brasil 
para estrelar na campanha da 
coleção inverno da marca Jogê.
  A beldade coleciona tra-
balhos importantes para Giorgio 
Armani, Roberto Caval l i ,  E l ie 
Saab, Hermès e Christian Dior, 
além de estreiar no cinema ao 
lado de Bruce Willis no filme 
“Duro de Matar 5”.

Zum Zum Zum
   A colunista Messina Palmeira reuniu as patronesses de sua festa de 
aniversário no Café Arena Pelé, no MAG Shopping. A comemoração será no dia 
18 de abril na casa de festas Bolas e Balas, a partir das 17h.

FOTO Goretti Zenaide

Irene Ribeiro e Janeide Duarte Kumamoto em momento feliz na 
doceria Sonho Doce

Ney
O CANTOR Ney 

Matogrosso tem 
apresentação mar-
cada para o dia 25 
de maio, no Teatro 
Guararapes, na cidade 
do Recife.

O show retoma o 
lado pop rock do can-
tor, que aos 71 anos, 
traz letras de auto-
res que vão de Chico 
Buarque de Holanda 
ao rapper Criolo.

Atenção pessoal 
da Domus! Vocês bem 
que poderiam trazer o 
Ney Matogrosso tam-
bém para um show 
em João Pessoa!

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

MADRE TERESA DE CALCUTÁ

“Um irmão pode não 
ser um amigo, mas 
um amigo será sempre 
um irmão”

BENJAMIN FRANKLIN

   O congresso da Abrajet Nacional que vai acontecer em Palmas, no 
Tocantins, foi antecipadao para os dias 20 a 23 de junho. A mudança se deu 
por conta da Feira Literária Internacional de Tocantins marcada para o dia 26 de 
junho a 7 de julho.

SERÁ NO PRÓXIMO 
dia 3 de abril o jantar men-
sal do Clube do Gourmet 
da Paraíba, presidido pelo 
maitre Heleno Araújo.

O evento será no res-
taurante Drié, no Bessa, 
com um menu de iguarias 
que combinam diversas 
tendências culturais, 
acompanhado com vinho 
português do Alentejo, da 
elogiada uva syrah. Infor-
mações pelos tels. 3244-
6756 e 8828-3869.

Comemoração
EM NOSSAS MÃOS 

convite para a comemora-
ção do aniversário da con-
ceituada médica paraibana 
Anleida de Almeida Roque, 
que comanda ao lado do 
marido e também médico 
Werton Roque, o Hospital 
do Amip.

Será no dia 11 de abril, 
com um jantar na sua 
aprazível residência no Jar-
dim Luna, onde os Roque 
sempre souberam receber 
com maestria.

Cultura e memória
SERÁ ABERTA NO MÊS de abril a agenda cultural do 

Tribunal de Justiça da Paraíba para 2013, com lançamento 
de livros e revistas, além de uma homenagem especial 
à primeira magistrada do Estado, juíza Helena Alves que 
foi inclusive motivo de ampla matéria neste jornal na 
semana passada, ao completar 90 anos.

A solenidade de abertura será no dia 17, com o 
lançamento da Revista do Foro, no salão nobre daquele 
tribunal, tendo à frente o presidente da Comissão de 
Cultura e Memória, desembargador Marcos Cavalcanti.

Ágape

Momento único de Fernando Neto e seu avô Fernando Serpa de Menezes 
que está aniversariando hoje

FOTO: Osmar Santos

Mulheres no comando
TRÊS MULHERES - Soledade Azevedo, Adriana 

Almeida e Rozimar Firmino  - comandam o SestSenat 
- Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte em João Pessoa, que está 
completando 15 anos de instalado na capital paraibana.

Trata-se de entidades sem fins lucrativos que 
promove ações educativas e de reciclagem para os 
motoristas.

   O MAG Shopping está no espaço do cinema com aquelas cadeiras 
mágicas onde 15 minutos de massagens vale por uma hora no manual. Há 
diversos preços de massagem desde 5 minutos a 20 minutos. Vale conferir!

Socorro Ribeiro, Maria José Barbosa e Leozita Barros no encontro do Clube Amigas para Sempre

FOTO: Goretti Zenaide

Capacitação
O PROJETO MÃOS DADAS com o Futuro, da 

Brennand Cimentos, volta a realizar os cursos de 
capacitação para os moradores da região de Pitimbu, 
no Litoral Sul paraibano. 

Em fevereiro último, seis turmas foram formadas e 
os alunos selecionados para trabalhar na construção e 
operação da fábrica em 2014. Até o momento, 14 turmas 
já se formaram e mais de 250 alunos paraibanos foram 
capacitados para atuarem no setor da  construção civil.

Curso de oratória
A PRESIDENTE da API, Marcela Sitônio lembrando 

que a entidade vai realizar em parceria com a Fundação 
escola Superior do Ministério Público da Paraíba um 
curso de oratória para os associados da entidade.

O curso vai acontecer nos dias 6 a 13 de abril, com 
carga horária de 16h e será ministrado pelo consultor 
e palestrante Gilberto Silva, um expert no assunto. As 
vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas 
enviando um email para apidiferente@gmail.com ou 
na sede da API, no centro.
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Concursos na Paraíba 
oferecem salários de 
quase R$ 8 mil 

Página 10

A Catedral Basílica de Nos-
sa Senhora das Neves ficou lo-
tada de fiéis que participaram, 
na manhã de ontem, da Missa 
dos Santos Óleos, celebrada 
pelo Arcebispo da Paraíba 
dom Aldo di Cillo Pagotto. Em 
sua pregação, ele falou sobre o 
papa Francisco e lembrou que 
a autoridade máxima da Igreja 
Católica estará no Brasil, de 23 
a 28 de julho, participando da 
Jornada Mundial da Juventude, 
que acontece no Rio de Janeiro. 
No altar, foi feita a renovação 
das promessas sacerdotais e, 
em seguida, a bênção dos san-
tos óleos. À tarde, foi realizada 
a Missa do Lava-pés, seguida 
pela Adoração ao Santíssimo e 
a Procissão do Silêncio.

A importância de evange-
lizar foi um dos pontos aborda-
dos pelo religioso na Missa dos 
Santos Óleos, especialmente 
a missão de levar a palavra de 
Deus às novas comunidades. 
“Temos que buscar o povo 
onde ele está, na periferia 
ou grandes centros urbanos, 
aqueles que ocupam espaços 
territoriais além dos limites de 
uma paróquia”, observou.

Para dom Aldo, é preciso 

investir em novas lideranças 
voltadas para a catequese, 
promovendo uma transfor-
mação nas pessoas, operada 
pelo Evangelho. “E isso pode 
ser feito através do rádio, 
da mídia, das redes sociais, 
para viabilizar o apostolado. 
Temos uma necessidade de 
compromisso cristão”. 

A Igreja, conforme o ar-
cebispo, vive um estado per-
manente de missão. “É a casa 
de iniciação à vida cristã; é 
um lugar de animação bíblica 
e da catequese; é a comunida-
de das comunidades. A Igreja 
deve testemunhar e transmi-
tir as obras da fé. Há projetos, 
por exemplo, que podem ser 
assumidos por paróquias, com 
novas propostas de inclusão”, 
disse. Ações como as realiza-
das pelo Hospital Padre Zé, que 
cuida gratuitamente de pacien-
tes carentes, e da Fazenda Boa 
Esperança, comunidade tera-
pêutica que cuida da recupera-
ção de dependentes químicos. 

“Não podemos nos des-
viar do espírito de comunhão 
fraterna. Não percamos o foco 
sobre onde estamos e onde 
queremos estar, segundo a 
vontade de Deus. Procuremos 
nos amar sempre mais à medi-
da que vemos o dia do Senhor 
se aproximar”, completou.  

Hoje a programação  reli-
giosa prossegue com a Via-Sacra 
e a Procissão do Senhor Morto.
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Dom Aldo também 
destacou o uso das redes 
sociais para atrair os fiéis

Arcebispo destaca vinda do papa
Missa dos santos óleos

Na mensagem o arcebispo da Paraíba ressaltou que é preciso investir em novas lideranças voltadas para a catequese

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

FOTO: Ortilo Antônio
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Concursos oferecem vagas com 
salários superiores a 7 mil reais

As inscrições para os 
concursos da Universi-
dade Federal de Campina 
Grande (UFCG), Ministério 
Público da União (MPU), 
Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) e da 
Prefeitura de Bonito de 
Santa Fé estão abertas até 
o início do mês de abril. Os 
salários oferecidos variam 
de R$ 600 a R$ 7.627,02 
dependendo do concurso e 
cargo escolhidos.

Até o dia 1º de abril, a 
UFCG estará com inscrições 
abertas para o concurso de 
provas e títulos destinados 
a seleção de três professo-
res para o Centro de En-
genharia Elétrica e Infor-
mática (CEEI), campus de 
Campina Grande. O pré-re-
quisito é ser graduado em 
Ciências da Computação 
com mestrado e doutorado 
na área ou conexa. 

 A jornada de trabalho 
será de 40 horas sema-
nais e dedicação exclusiva, 
com remuneração de R$ 
7.627,02. Os interessados 
deverão realizar a inscrição 
na Secretaria da Unidade 
Acadêmica de Sistemas e 
Computação, do (CEEI), 
campus de Campina Gran-
de. O horário de atendi-
mento é das 8h às 11h30 
e das 14h às 17h. A taxa de 
inscrição custa R$ 75.

Para o concurso do 
IFPB serão oferecidas 10 
vagas para profissionais 
de nível superior, com re-
muneração inicial no valor 

de R$ 2.714,89. O concur-
so visa à contratação de 
professor substituto, por 
tempo determinado, para 
atender às necessidades 
de excepcional interesse 
público dos campi Cam-
pina Grande, Patos e João 
Pessoa.

Os interessados têm 
até o dia 5 de abril para 
realizarem suas inscrições, 
que poderão ser feitas atra-
vés do portal da instituição 
(www.ifpb.edu.br/ingres-
so/concursos-publicos). 
Será cobrada uma taxa de 
R$ 60,00, já o concurso tem 
validade de 12 meses, a 
contar da data de homolo-
gação do resultado final.

Terminam no dia 5 de 
abril, também, as inscri-
ções para a seleção pública 
de 45 profissionais, para os 
cargos de Alfabetizador e 
Coordenador do Programa 
Brasil Alfabetizado 2013, 
na cidade de Bonito de San-
ta Fé. Os candidatos sele-
cionados serão cadastrados 
no Sistema Brasil Alfabeti-
zado/SBA/MEC e recebe-
rão bolsa-benefício de até 
R$ 600,00, no período de 
seis meses, sob responsabi-
lidade do Governo Federal/
MEC/FNDE. 

As inscrições serão 
realizadas na Secretaria 
Municipal de Educação, lo-
calizada na Av. Manoel Ba-
tista Leite, 147, centro, das 
8h às 12h, mediante preen-
chimento e entrega de ficha 
de inscrição e currículo. Os 
candidatos devem apresen-
tar RG, CPF, título de eleitor, 
comprovante de residência 
e de escolaridade.

Para o 7º concurso 
do Ministério Público da 
União, as inscrições serão 
realizadas até o dia 9 de 
abril, por meio da página 

do concurso que está hos-
pedada no sítio do Cespe 
(www.cespe.unb.br/con-
cursos/mpu_13). O valor 
da inscrição é de R$ 70,00, 
para o cargo de Analista, e 
R$ 55,00 para o cargo de 
Técnico. 

Estão sendo oferecidas 
147 vagas e cadastro de re-
serva nos cargos de Analis-
ta e Técnico, em todo o Es-
tado. Para concorrer a uma 
das vagas de Analista (38 
vagas, área de Apoio Jurí-
dico), é necessário ter gra-
duação em Direito. Esses 
servidores vão desenvolver 
atividades de planejamen-
to, coordenação, supervisão 
e execução de tarefas relati-
vas à análise de processos 
judiciais e administrativos, 
entre outras atribuições. A 
remuneração para o cargo é 
de R$ 7.506,55, para o cum-
primento de uma jornada 
de 40 horas semanais.

As oportunidades na 
área de Apoio Técnico-Ad-
mnistrativo do MPU (109 
vagas) requerem o nível 
médio de formação e ofe-
recem remuneração de R$ 
4.575,16, para a mesma 
jornada de trabalho dos 
Analistas. O Técnico desem-
penha atividades relaciona-
das ao auxílio, dentro ou 
fora do ambiente da sede 
de trabalho, aos membros 
e as chefias em processos 
judiciais e administrativos, 
entre outras atribuições 
pertinentes.

As provas objetivas e 
a prova discursiva estão 
agendadas para o dia 19 de 
maio deste ano, nos turnos 
da manhã e da tarde. A par-
tir do dia 9 de maio já esta-
rão disponíveis na página 
do Cespe as informações 
sobre os locais e horários 
desses exames escritos.

Há oportunidades para 
profissionais com níveis 
de escolaridade superior e 
médio
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Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

A venda de peixes e ovos de choco-
late movimentou o comércio na véspe-
ra do feriado. Mesmo com o preço um 
pouco acima do que foi cobrado em 
2012, a procura por peixe superou as 
expectativas dos comerciantes. A corvi-
na foi um dos mais procurados, apesar 
de estar 30% mais cara que no mesmo 
período do ano passado. No Mercado 
Central de João Pessoa, os boxes de 
pescados estavam lotados de clientes 
na manhã de ontem, e a perspectiva 
dos vendedores era esgotar o estoque 
até o final da tarde de ontem. 

“A venda está muito boa, bem 
melhor do que no ano passado e eu 
quero vender tudo”, declarou o co-
merciante Elias Oliveira da Silva que, 
por volta das 10h, já havia vendido 
mais de 100kg de pescado. Um dos 
peixes mais requisitados, segundo ele, 
é a corvina que, em 2012, custava R$ 7 
o quilo e agora sai por R$ 10.

No box da comerciante Luana do 
Nascimento, o dourado, cujo quilo 
chegou a R$ 20, foi mais requisitado. 
“O movimento está muito bom e os 
clientes não estão reclamando do pre-
ço. Acho que a tradição de comer pei-
xe está acima de qualquer coisa, até 
mesmo do preço”, opinou. 

O aposentado Pedro Alves dos San-

tos, 68, é católico fervoroso e confir-
mou que o valor a pagar não importa. 
Ele mantém há muitos anos a tradição 
de não comer carne vermelha na Sexta-
feira Santa. Ontem, ele foi ao Mercado 
Central escolher o peixe. “Se a carne é 
considerada um alimento inadequado 
para a Sexta-feira Santa, eu respeito. Há 
anos só como peixe nessa data e toda a 
minha família também”, declarou.

Ovos de Páscoa
Outro produto cujas vendas estão 

surpreendendo os comerciantes são os 
ovos de Páscoa. Ao contrário do peixe, 
que teve o preço reajustado para cima, 
o valor cobrado pelos ovos de chocolate 
sofreu uma pequena redução em com-
paração ao ano anterior. “Isso resultou 
em uma venda acima do esperado”, dis-
se o gerente de loja de uma grande rede 
de supermercados, que preferiu não se 
identificar. Ele afirmou que as vendas 
estão muito melhores este ano, e espera 
zerar o estoque. Os ovos infantis, rechea-
dos de brindes, são os mais vendidos.  

A técnica de enfermagem Adriana 
Gonçalves saiu do supermercado com 
a sacola cheia. “Eu e meu marido te-
mos dois filhos, além de oito sobrinhos. 
Então, não poderia deixar de comprar 
os ovos de chocolates para agradá-los. 
Com relação ao preço, sempre acho 
caro, mas é só uma vez por ano. Vale a 
pena fazer esse esforço”, disse. 

Vendas de pescado
superam expectativas

SEMANA SANTA

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
estará recebendo, nos pró-
ximos dias 2 e 3 de abril, os 
alunos classificados no Vesti-
bular 2013. O cadastramento 
será para o primeiro semes-
tre de estudos, onde 3.115 
candidatos foram convocados 
para ocupar as vagas nos 67 
cursos nos campi de Campina 
Grande, Cajazeiras, Cuité, Pa-
tos, Pombal, Sousa e Sumé.

A partir deste ano, a 
UFCG realizará dois proces-
sos seletivos por ano, com 
ingresso para cada um dos 
semestres. De acordo com 
a assessoria de comunica-
ção da Universidade, muitos 
alunos aprovados desistiam 
do curso e a faculdade sofria 
com vagas ociosas que não 
podiam mais ser ocupadas 
por alunos que aguardavam 
outra chamada. “Foram feitas 
as chamadas dos alunos apro-
vados e aqueles que fossem 
abrir mão da matrícula pode-
riam comunicar a desistência, 
dessa forma podemos convo-
car novos alunos”, informou a 
assessoria. 

A lista dos classificados 
pode ser consultada no site 
da instituição (www.ufcg.
edu.br) e eles terão dois dias 
para realizar o cadastramen-
to nas coordenadorias dos 
cursos (no campus de Cam-
pina Grande) e das unida-
des acadêmicas (nos demais 
campi), das 8h às 11h30min 
e das 14h às 17h. O candidato 
que não comparecer ou não 
apresentar a documentação 
exigida perderá o direito aos 
resultados da classificação.

Para o cadastramento 
são exigidas as cópias e as 
originais dos seguintes docu-
mentos: certificado de con-
clusão do Ensino Médio (2º 
grau) ou curso equivalente, 
ou diploma de Graduação 
em curso Superior, identida-
de, CPF, título de eleitor para 
os brasileiros maiores de 18 
anos, com comprovante de 
presença na última eleição, 
prova de quitação com o ser-
viço militar, para os brasilei-
ros do sexo masculino e maio-
res de 18 anos, certidão de 
nascimento ou de casamento, 
e comprovante de residên-

cia. As cópias dos documen-
tos poderão ser autenticadas 
pelo servidor da UFCG no mo-
mento do cadastramento. 

Os candidatos cotistas 
devem, também, observar se 
o seu nome não saiu na lista 
dos classificados nas vagas 
livres que foi divulgada, na 
última sexta-feira (22), pela 
Comissão de Processos Vesti-
bulares (Comprov). De acor-
do com a Lei nº 12.711/2012, 
nos primeiros quatro anos de 
sua implementação, os estu-
dantes cotistas devem dispu-
tar vagas tanto pelo critério 
de cotas quanto pelo de am-
pla concorrência. (V.B)

Cadastro dos aprovados na 
UFCG será na próxima semana

VESTIBULAR 2013

No Mercado Central, boxes que comercializam peixes estavam lotados, ontem pela manhã

FOTO: Ortilo Antônio

A partir deste 
ano, a UFCG 
realizará dois 
processos 
seletivos por ano, 
com ingresso 
por semestre

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Com a redução de ne-
bulosidade a previsão dos 
meteorologistas da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), é de chuvas isoladas 
e irregulares para o mês de 
abril no Sertão, Cariri e Curi-
mataú, além do Brejo e Litoral 
do Estado. Segundo a meteo-
rologista Marle Bandeira, o 
índice de chuvas, no primeiro 
trimestre não foi considerado 
satisfatório, mas tende a me-
lhorar em abril. Ontem, foram 
registradas chuvas isoladas 

na região do Curimataú.
Para este fim de semana, 

a especialista prevê a ocor-
rência de chuvas de natureza 
isolada no interior da Paraí-
ba até hoje, as quais servirão 
para aliviar um pouco o forte 
calor das últimas semanas e 
armazenar água nos reser-
vatórios principalmente na-
queles de pequeno e médio 
porte. Dos 121 reservatórios 
monitorados pela Aesa, 15 
continuam em situação críti-
ca. 36 estão com capacidade 
menor que 20% e 71 estão 
com mais de 20% da capa-
cidade e apenas um, o reser-
vatório Cafundó, em Serra 

Grande, está sangrando.
Com as previsões de 

chuvas isoladas, o cenário 
da estiagem não deverá mu-
dar no Sertão e Cariri da Pa-
raíba, porque as chuvas que 
caírem, provavelmente não 
terão capacidade suficiente 
para encher os mananciais. 

As previsões também 
não são nada animadoras 
para os produtores rurais, 
porque sem água suficiente 
para encher os reservatórios, 
a situação tende a ficar seme-
lhante ao primeiro trimestre 
que está se encerrando e 
que choveu abaixo da média, 
como já havia sido previsto.

Aesa prevê chuvas isoladas 
e irregulares no mês de abril

ESTIAGEM CONTINUA

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Pela cidade

Em Campina Grande, vereadores 
(principalmente os do PMDB) estão de olho em 
várias legendas que poderão obter registro junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral até outubro, prazo 
limite para os novos partidos se habilitarem à 
disputa das eleições do ano que vem.

l Atenção, consumidor 

O Procon Municipal não funcionará para o 
atendimento ao público e registro de reclamações, como 
também para as audiências de conciliação durante o 
feriadão. Todavia, o serviço de fiscalização funcionará em 
período integral, inclusive com plantões noturnos.

l reclAmAções 

Os consumidores que necessitarem fazer alguma 
reclamação, neste período, poderão acionar os fiscais 
de plantão, através do telefone 8802-5525. O Órgão 
retomará as suas atividades normais de atendimento, 
registro de reclamações e audiências na segunda-
feira.

Queixas  
Depois de um período de silêncio, o ex-vice-

prefeito de Campina Grande, José Luiz Júnior, voltou 
a se pronunciar, confirmando que vai deixar o PMDB 
para se filiar ao PEN. Como de praxe, Zé Luiz voltou a 
reclamam do tratamento que recebeu do ex-prefeito 
Veneziano.

Gil em campina

Após uma década sem se apresentar no Maior São 
João do Mundo, o cantor e compositor Gilberto Gil estará 
de volta em Campina Grande para o evento este ano. 
De acordo com a Prefeitura municipal, o seu show está 
programado para o dia 22 de junho.

outros que retornam

O cantor Raimundo Fagner confirmou sua 
presença como atração principal da noite de São 
João, e Geraldo Azevedo é outro nome que fará 
parte das atrações deste ano. Além deles, as bandas 
Calypso e Garota Safada também participarão do 
evento.

nova tarifa
A tarifa da viagem de mototaxi sofrerá um 

reajuste de 25% em Campina Grande. De acordo 
com o presidente do Sindicato dos Mototaxistas 
Permissionários do município, William Mercês, o 
aumento de R$ 4 para R$ 5 atende o apelo da categoria 
que aguarda o reajuste há dois anos. William explica 
que a cobrança do novo valor terá início após a 
divulgação da STTP.

sem miséria

O Governo federal garante que fechou um ciclo 
da política de inclusão social com o Plano Brasil Sem 
Miséria. “O Bolsa Família não tem mais beneficiário 
algum em situação de extrema pobreza. Neste mês além 
do valor mensal do programa, um complemento garante 
que todos tenham renda mensal acima de R$ 70”.

novo partido

O presidente do Partido dos Servidores Públicos 
e dos Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil 
(PSPB), legenda ainda em formação, Nilson Domingues, 
esteve em Campina Grande na noite da última terça-
feira, conversando com lideranças políticas da 
cidade.

Andamento 

O PSPB já conseguiu registro em seis estados: Bahia, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Pernambuco e Goiás. 
Em outros sete, ainda busca registro. Em Campina Grande, 
o presidente da legenda esteve reunido com o vereador 
Alexandre do Sindicato (PTC).

interesse

Inscrições terminam na terça
FOTO: Divulgação

Reunião deste ano será 
realizada na cidade do 
Recife de 21 a 26 de julho

Termina no dia 2 de 
abril o prazo de inscrição 
para os interessados em sub-
meter resumos de trabalhos 
para apresentação na sessão 
de pôsteres da 65ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasilei-
ra Para o Progresso da Ciên-
cia (SBPC), que será realiza-
da em Recife-PE, de 21 a 26 
de julho.

Cada inscrição permite 
a submissão de um resumo. 
Quem quiser submeter dois 
deverá efetuar duas inscri-
ções, que é o máximo permi-
tido.

As inscrições para 
quem quiser participar da 
reunião anual, sem a sub-
missão de resumo, podem 
ser feitas até 10 de julho ou 
durante o evento, entre 21 e 
24 de julho. O procedimento 
é necessário para frequen-
tar os minicursos ofereci-
dos, obter a programação 
impressa da reunião ou re-
ceber um atestado eletrôni-
co de participação geral. As 
informações, orientações e 
fichas estão disponíveis no 
site do evento.

Não é necessária inscri-
ção para assistir as conferên-
cias, encontros, sessões de 
pôsteres, atividades cultu-
rais (SBPC Cultural) e expo-
sições (ExpoT&C), nem para 
a participação dos estudan-
tes do Ensino Básico nas ati-
vidades da SBPC Jovem

Foi prorrogado até 10 de 
abril o comitê de seleção para 
a direção do Observatório Na-
cional (ON), unidade de pes-
quisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) 
no Rio de Janeiro.

O comitê foi nomeado pelo 
ministro Marco Antônio Raupp. 
Esse sistema de escolha de di-
rigentes vem sendo praticado 
pelo MCTI para os cargos de 
direção de todas as unidades. 
A seleção, que dá origem a uma 

lista tríplice encaminhada ao ti-
tular da pasta federal, é realiza-
da por comitês de especialistas. 
Eles buscam identificar, dentre 
os membros das comunidades 
científica, tecnológica e empre-
sarial, nomes que se identifi-
quem com as diretrizes técnicas 
e político-administrativas esta-
belecidas para cada instituição.

A presidência do comitê 
para o ON cabe ao diretor de Pro-
grama do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnolo-

gia (Inmetro/MDIC), Wanderley 
de Souza. Os outros integrantes 
são os professores Eduardo Ja-
not Pacheco e Igor Ivory Gil Pac-
ca, do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas 
da USP, o assessor técnico Thirso 
Villela Neto, do Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE), e 
o pesquisador Jailson Souza de 
Alcaniz, do observatório.

Confira os requisitos e os 
procedimentos para as candi-
daturas no site do observatório.

Observatório Nacional vai eleger novo diretor
Casario do Recife, sede da 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência (SBpC)

O reitor da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), professor 
Rangel Júnior, discutiu esta semana, 
com representantes da Universidade 
de São Paulo (USP) e discutiu com 
eles a possibilidade de parceria entre 
as instituições na área cultural. 

Os professores José Clóvis de 
Medeiros Lima, assessor técnico de 
Gabinete da USP, e Milton Meira do 
Nascimento, editor do jornal “Rese-
nha” apresentaram proposta para 
a realização de um festival de mú-
sica. Como a UEPB já é parceira do 
Festival Internacional de Música, que 
acontece em Campina Grande, no 
mês de julho, o reitor Rangel Júnior 
lançou a proposta de a USP aprovei-
tar o evento para inserir o festival 

dentro do calendário.
Rangel Júnior frisou que além 

de incentivar o Festival Internacional 
de Música, a UEPB tem a proposta de 
realizar ainda este ano um festival 
universitário, como forma de desco-
brir novos talentos. 

Outra proposta de parceria dis-
cutida tem como finalidade envolver 
a UEPB, através da sua Livraria Uni-
versitária, na retomada do jornal “Re-
senha”. De acordo com o professor 
Milton Meira, a ideia é que a UEPB as-
suma parte da edição do jornal, sendo 
responsável por uma parte da tiragem 
que irá circular em todo o Nordeste. 

O jornal, segundo o professor 
Milton, surgiu em 2005. Circulou ini-
cialmente como encarte da Folha de 

São Paulo, depois parou de circular e, 
nessa nova fase, está circulando com 
apoio das editoras universitárias, es-
tando em sua 13ª edição.  A ideia é 
que a próxima edição seja lançada 
em Campina Grande, com um semi-
nário que marcará a celebração do 
convênio entre a UEPB e a USP. 

Iniciativa de um grupo de profes-
sores da USP, o referido jornal é uma 
produção editorial das universidades, 
divulgando a produção científica e cul-
tural das instituições. Para Rangel Jú-
nior, a parceria com a Universidade de 
São Paulo é muito importante. “Com 
uma parceria desse porte a UEPB pode 
contribuir com a divulgação científica e 
com a circulação de bens culturais em 
âmbito nacional e internacional.  

UEPB e USP podem ser parceiras
nA ÁreA culturAl

A Universidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB), através da Coordenadoria 
de Assuntos Institucionais e Interna-
cionais (CAII), informa às coordena-
ções dos cursos de Graduação da insti-
tuição que estão abertas, até o dia 16 
de abril, as convocatórias para a quar-
ta edição do Programa de Bolsas da 
Fundação Botín para o fortalecimento 
da função pública na América Latina.

O programa tem como objetivo 
impulsionar o desenvolvimento da 
América Latina através da criação de 
redes de servidores públicos de alta 
capacitação e compromisso com o in-
teresse geral da sociedade, recrutan-
do 40 jovens universitários de países 
como a Argentina, Chile, Colômbia, 
Cuba, Equador, México, Peru, Porto 
Rico, Uruguai e Brasil.

Os alunos selecionados partici-

parão de um programa intensivo de 
formação na Universidade de Brown, 
nos Estados Unidos da América, e na 
sede da Fundação Botín, na Espanha, 
durante o período de 30 de setembro 
a 22 de novembro deste ano, com o 
objetivo de fortalecer as competências 
individuais para o bom exercício da 
função pública. Nas duas últimas edi-
ções, a UEPB teve alunos selecionados 
no programa. Em 2011 uma estudante 
do curso de Relações Internacionais e, 
em 2012, um estudante do Curso de 
Direito. Nesta quarta edição, a Coor-
denadoria de Assuntos Institucionais 
e Internacionais convoca as coordena-
ções dos cursos de Graduação da UEPB 
a divulgarem e procederem a uma 
seleção interna própria, através de 
edital, para a escolha de 2 (dois) can-
didatos por curso, sendo um do sexo 

masculino e outro de sexo feminino.
Os interessados em participar de-

vem preencher os seguintes requisitos:
lEstar regularmente matriculado 

em curso de Graduação
lHaver cursado entre 50 a 75% 

do Curso até 30 de setembro de 2013
lPossuir Coeficiente de Rendi-

mento Escolar igual ou superior a 8,5
lPossuir entre 19 e 23 anos de 

idade
lComprovar proficiência em lín-

gua inglesa
lComprovar experiência e partici-

pação em associações estudantis, polí-
ticas e sociais que tenham como finali-
dade o desenvolvimento da sociedade 
através de políticas públicas, bem como 
a prática profissional ou experiências 
que demonstrem habilidades de lide-
rança e vocação ao serviço público.

Fundação Botín está oferecendo bolsas

65ª sBPc
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Esportes

STJD suspende jogo CSP x Coritiba
COPA DO BRASIL

Órgão judicante atende em 
parte ao pedido do Sousa 
e quer julgar o mérito

O auditor e presidente 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD), Flávio 
Zveiter, suspendeu a partida 
entre Centro Sportivo Paraiba-
no (CSP) e Curitiba, que estava 
programado para a próxima 
quinta-feira (4), no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, na estreia das equipes na 
Copa do Brasil/2013. A deci-
são foi referente ao Mandado 
de Garantia de nº 021/2013 
tendo como impetrante o Sou-
sa é impetrado pelo diretor 
do Departamento de Compe-
tições da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), que foi 
deferida a liminar requerida 
e determinada pela não reali-
zação do confronto. De acor-
do com a assessora jurídica 
da Federação Paraibana de 
Futebol (FPF), Socorro Leite, 
o jogo está apenas suspenso 
e que desde a última quarta-
feira mandou a justificativa 
da entidade paraibana e do 
clube de João Pessoa ao STJD. 
Ela afirmou que tem um prazo 
de 48 horas - possivelmente 
na próxima terça-feira - para 
que tenha uma resposta so-
bre o assunto. “A partida está 
apenas suspensa e não coloca 
o Sousa na vaga do CSP. Vamos 

aguardar os acontecimentos e 
tentar justificar porque o CSP 
tem direito a participar da 
competição”, disse. 

Indignado com a decisão 
do STJD, o presidente do CSP, 
Josivaldo Alves, ficou surpre-
so e lamentou a suspensão do 
jogo faltando apenas quatro 
dias para a realização da es-
treia na Copa do Brasil. Se-
gundo ele, já tiraram a vaga 
que o clube tinha direito em 
2010 devido a um gol irre-
gular, por ocasião do empate 
(1 a 1), com o Botafogo, no 
Estádio Almeidão, e agora 
estão tentando na Justiça eli-
minar novamente o Tigre de 
uma disputa que conquistou 
dentro das quatro linhas do 
gramado. “Quero saber quan-
do é que o CSP terá direito 
a disputar uma competição 
nacional, já que em 2010 foi 
uma vergonha e agora que-
rem tomar a vaga na Justiça. 
Fico lamentando o compor-
tamento de alguns dirigen-
tes que desejam colocar os 
clubes na marra, tomando a 
vaga de quem tem todo o di-
reito”, desabafou Josivaldo. Já 
o presidente do Sousa, Aldeo-
ne Abrantes, que não estava 
sabendo da notícia, afirmou 
que foi um início vitorioso de 
um clube que está brigando 
pelos seus direitos junto ao 
STJD. Apesar da partida está 
apenas suspensa, o dirigente 
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    Após três  jogos em 
casa, o Botafogo arruma as 
malas para deixar a capital e 
fazer uma maratona de três 
partidas pelo segundo turno 
do Campeonato Paraibano. 
A delegação embarca ama-
nhã, após o almoço à Patos, 
quando terá o primeiro desa-
fio no domingo (31), às 17h, 
diante do Nacional de Patos, 
no Estádio José Cavalcanti, 
pela quinta rodada da com-
petição.  Da Morada do Sol, 
o alvinegro pessoense faz o 
segundo compromisso em 
Campina Grande, no clássi-
co contra o Campinense, na 
próxima quarta-feira (3), às 

20h30, no Estádio Amigão. 
No terceiro e último desafio 
o Belo pegará  no dia 7 de 
abril, o Atlético de Cajazei-
ras, às 16h, no Perpetão. O 
campeão da primeira fase 
do Estadual só volta a jogar 
em seus domínios no dia 14 
de abril, contra o Treze, que 
pode acontecer no Estádio 
Almeidão, no Cristo Reden-
tor, pela 7ª rodada. 

Para um time que somou 
quatro pontos ganhos, nas 
três partidas realizadas - per-
deu para o Centro Sportivo 
Paraibano (2 a 1), empatou 
contra o Sousa (1 a 1) e der-
rotou o Auto Esporte (2 a 0) 

- conseguir bons resultados 
fora de casa é fator impor-
tante para quem almeja vol-
tar a ponta da tabela. Para o 
treinador Marcelo Vilar, serão 
três “pedreiras” contra equi-
pes que estão na briga por 
uma das vagas nas semifinais 
do Estadual. De acordo com o 
comandante alvinegro, uma 
maratona difícil que exigirá 
dedicação, determinação e 
união do grupo, principal-
mente os atletas que subs-
tituirão os atletas que estão 
no Departamento Médico. 
Marcelo pretende dar opor-
tunidade a vários jogadores 
nessas partidas.

Delegação do Botafogo viaja 
amanhã para jogo em Patos

PARAIBANO

O ex-atacante e hoje depu-
tado federal Romário (PSB-RJ) 
atacou mais uma vez a direção 
da CBF. Em entrevista ao jornal 
“O Estado de S. Paulo”, o baixi-
nho reforçou a acusação de que 
a entidade é um cartel, acusou 
o vice-presidente Marco Polo 
Del Nero de chefe do esquema 
e ainda afirmou que a eleição 
para a nova presidência em 
2014 será comprada.

“Ele (Del Nero) é o pior 
dos três (junto com José Ma-
ria Marin e Ricardo Teixeira). 
É o cabeça do atual cartel que 
virou a CBF. É quem faz os ne-
gócios, as negociatas da enti-
dade. É ele quem manipula os 

presidentes das federações, de 
clubes. Se chegar à presidência 
da CBF, vamos viver um inédito 
período de ditadura no nosso 
futebol”, disse Romário.

Marco Polo Del Nero é um 
dos vice-presidentes da CBF e 
também está no comando da 
Federação Paulista de Fute-
bol. O dirigente é considerado 
nome certo para a eleição do 
próximo ano e conta com o 
apoio do atual presidente, José 
Maria Marin.

“A próxima eleição vai 
ser comprada também. Torço 
e acredito que apareça algum 
candidato avulso, contrário aos 
métodos atuais e que possa in-

comodar os atuais dirigentes”, 
afirmou. Romário ainda disse 
que vê o ex-presidente do Co-
rinthians e ex-diretor de sele-
ções da CBF Andrés Sanchez 
e o ex-jogador Raí como bons 
nomes para o cargo.

O deputado carioca se 
tornou o principal crítico da 
CBF e dos preparativos para a 
Copa do Mundo de 2014. Ro-
mário já protocolou um pedido 
na Câmara para a abertura de 
uma CPI para investigar a enti-
dade, faz duras criticas a Marin 
e quer que ele explique sua li-
gação com a Ditadura Militar e 
com a morte do jornalista Vla-
dimir Herzog, em 1975.

Deputado diz que a CBF é um 
cartel e teme por nova eleição

ROMÁRIO

frisou que vai até as últimas 
consequências para buscar a 
vaga do Dinossauro e disputar 
a Copa do Brasil deste ano. 

“É um direito legítimo e 
bom que vamos atrás até as 
últimas para que o Sousa seja 
o segundo representante da 
Paraíba na competição. Esta-
mos apenas brigando pelos 
nossos direitos, que é consi-

derado bom e vamos até as 
últimas”, observou. O alviver-
de do Sertão entrou no STJD 
com um Mandado de Garantia 
assinado pelo advogado Fer-
nando Lamar, que representa 
o Sousa, pedindo a “imediata 
substituição” do CSP da Copa 
do Brasil pelo time sertanejo, 
na condição de vice-campeão 
paraibano de 2012. Na oportu-

nidade ele alegou que a Copa 
Paraíba não atendia às espe-
cificações do regulamento da 
competição nacional e que por 
este motivo não pode ser con-
siderada como seletiva.

Na opinião de Fernando 
Lamar os estados que tenham 
direito a mais de uma vaga na 
Copa do Brasil podem organi-
zar uma seletiva para definir a 

segunda vaga local, desde que 
a competição tenha a partici-
pação de pelo menos quatro 
clubes. Por outro lado, cinco 
clubes que estavam inscritos - 
Cruzeiro de Itaporanga, Atléti-
co de Cajazeiras, Botafogo, CSP 
e Treze – mas apenas os três 
últimos participaram, ficando 
de fora, Cruzeiro e Atlético, que 
desistiram da disputa. 

CSP e Botafogo decidiram a Copa Paraíba de 2012, competição que contou ainda com a participação do Treze. Dois clubes desistiram

FOTOS: Divulgação

Em decisão de primeira instância, 
o ex-presidente do Vasco Eurico Miran-
da foi condenado a pagar mais de R$ 
1,3 milhão ao clube de São Januário. O 
processo em que o ex-dirigente é réu e 
o Cruz-maltino, autor, se refere à prisão 
de Edmundo em 2001. Na época, três de-
sembargadores, que condenaram o Ani-
mal à prisão em regime semiaberto, se 
sentiram ofendidos com as declarações 
do então mandatário vascaíno e proces-
saram o clube e o dirigente. Em 2009, 
após ter penhorada cotas de TV, o Vasco 
pagou R$ 1.363.468,47 de indenização 
aos membros do Judiciário.

A decisão é da última terça-feira, da 
juíza Isabella Pessanha Chagas, na 24ª 
Vara Cível. A advogada de Eurico Miran-
da, Gracilia Portela, disse que ela e o atual 
presidente do Conselho Deliberativo do 
Vasco ainda não receberam a notificação 
da decisão em primeira instância, mas 
“obviamente” vai recorrer na Justiça.

“Assim que abrir o prazo, vamos 
recorrer dessa sentença. Se for preciso, 
vamos até o Supremo Tribunal Federal 
contra esse pedido de regresso do Vas-
co” disse a advogada do ex-presidente 
do Vasco.

A defesa de Eurico sustenta que 
o ex-dirigente quando fez menção à 
incompetência dos desembargadores 
encarnava o personagem que criou no 
âmbito esportivo, que é completamen-
te diferente da pessoa Eurico Miranda. 
A advogada também defende que há 
prescrição na contestação das contas do 
clube, que foram aprovadas com o paga-
mento do Vasco aos desembargadores.

“O caso é de 2001, o prazo máxi-
mo para alguém contestar as contas 
do clube é de quatro anos. Para tornar 
sem efeito essa quitação que o clube 
fez aos desembargadores, as contas, 
primeiramente, teriam que ser contes-
tadas. E isso não houve” diz Gracilia.

Justiça condena Eurico a
devolver R$ 1,3 mi ao Vasco

PRIMEIRA INSTÂNCIA

Eurico Miranda é ex-presidente do Vasco e teve uma administração muito tumultuada no clube



Decisão do STF prejudica devedores
precatórios nos municípios
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Bc prevê gasolina mais 
barata e telefonia fixa 
mais cara este ano
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A decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de de-
clarar inconstitucional parte 
da Emenda Constitucional 
62/2009 que garantia um re-
gime especial de pagamento 
de precatórios deve prejudi-
car quase 90% dos municí-
pios paraibanos que estão na 
lista de devedores. 

O Supremo ainda levará 
a discussão ao Plenário para 
a modulação dos efeitos, 
atendendo solicitações feitas 
pelos estados e municípios 
preocupados com os efeitos 
da decisão sobre parcela-
mentos em curso e pagamen-
tos já realizados sob a siste-
mática da emenda.

A lista de devedores pa-
raibanos está longe de ser 
razoável. Ultrapassa 195 pre-
feituras. De acordo com infor-

mações fornecidas, em 2012, 
pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba, os débitos mais altos 
são dos municípios de Bonito 
de Santa Fé, com dívida que 
passa de R$ 1 bilhão; de Ca-
jazeiras, com R$ 790 milhões; 
de Mamanguape, com R$ 689 
milhões; de Piancó, com R$ 
3,8 milhões; de São José de 
Piranhas, com R$ 820 mil; de 
Serraria, com R$ 635 mil. To-
dos esses valores já sofreram 
reajustes.

Na Paraíba, os precató-
rios ainda são referentes ao 
ano de 2003. Por isso, os va-
lores são tão altos em alguns 
municípios, devido aos rea-
justes sofridos nos últimos 
anos. O último levantamento 
dos municípios brasileiros 
com débitos de precatórios 
foi feito pela Associação da 
Transparência Municipal, em 
2011, com dados das cidades 
que repassaram as informa-
ções para a Secretaria do Te-
souro Nacional. Na época, o 
município de Bonito de San-
ta Fé apresentava uma dívida 
de R$ 4,2 milhões.

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio 
da Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa da 
Criança e do Adolescente 
de João Pessoa, vai criar o 
“Selo Empresa Legal”, que 
será concedido às empresas 
que proporcionarem traba-
lho como aprendiz a jovens 
com menos de 18 anos, que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social e mo-
nitorados por entidades de 
acolhimento institucional. O 
selo está sendo elaborado e 
deverá ser lançado em julho 
deste ano, durante a realiza-
ção de um seminário.

Juntamente com a criação 
e lançamento do “Selo Empre-
sa Legal”, o Ministério Público 
da Paraíba também vai im-
plantar no âmbito da institui-
ção um programa de apren-
dizagem para adolescentes: 
o “Programa Adolescente 
Aprendiz”, um desdobramen-
to da Resolução 76/2011, do 

Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP).

Tanto em relação ao 'Selo' 
quanto ao programa, a Paraí-
ba poderá ser um dos estados 
pioneiros no atendimento a jo-
vens em idade para atuar como 
aprendiz. Para a viabilidade do 
programa no âmbito do MPPB 
paraibano, o procurador-geral 
determinou o levantamento 
pedagógico e dos custos para 
uma pré-análise. De início, cin-
co adolescente serão atendi-
dos: dois em João Pessoa, dois 
em Campina Grande e um na 
região do Sertão.

Coordenados pelo pro-
motor de Justiça Alley Bor-
ges Escorel, o “Selo Empresa 
Legal” e o “Programa Adoles-
cente Feliz” estão sendo de-
senvolvidos pelas servidoras 
Clodine Azevedo, assistente 
social do Caop da Criança e 
Adolescente e Shirley Seve-
ro, pedagoga da Promotoria 
da Criança e do Adolescente 
de João Pessoa.

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Regime especial de pagamento 
foi considerado parcialmente 
inconstitucional

Na primeira quinze-
na deste mês, o Plenário 
do STF, por maioria, julgou 
parcialmente procedentes 
as Ações Diretas de Incons-
titucionalidade (ADIs) 4357 
e 4425 para declarar a in-
constitucionalidade de parte 
da Emenda Constitucional 
62/2009. Os ministros con-
sideraram inconstitucionais 
dispositivos do artigo 100 
da Constituição Federal, que 
institui regras gerais para 
precatórios, e integralmen-
te inconstitucional o artigo 
97 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
(ADCT), que cria o regime 
especial de pagamento.

Esse regime havia sido 
instituído pela Emenda Cons-
titucional 62. Nela foi estabe-
lecida a adoção de sistema 

de parcelamento de 15 anos 
da dívida, combinado com o 
regime que destina parcelas 
variáveis entre 1% e 2% da 
receita de estados e municí-
pios para uma conta especial 
voltada para o pagamento de 
precatórios. Desses recursos, 
50% são destinados ao pa-
gamento por ordem crono-
lógica, e os valores restantes 
a um sistema que combina 
pagamentos por ordem cres-
cente de valor, por meio de 
leilões ou em acordos diretos 
com credores.

Ainda de acordo com a 
decisão dos ministros, o ar-
tigo 97 do ADCT foi consi-
derado inconstitucional por-
que afrontava as cláusulas 
pétreas como a de garantia 
de acesso à Justiça e como a 
independência entre os Po-

deres e a proteção à coisa 
julgada. Na mesma sessão foi 
anunciado que o caso retor-
naria ao Plenário para a mo-
dulação dos efeitos evitando 
prejuízos aos gestores.

O economista e geógra-
fo da Associação Transpa-
rência Municipal, François 
Bremaeker, disse que agora 
o Supremo deve encontrar 
meios viáveis para não pre-
judicar os gestores. “Certa-
mente será encontrada uma 
fórmula de viabilizar os pa-
gamentos sem comprometer 
significativamente as admi-
nistrações municipais atu-
ais, cujos mandatários não 
são os responsáveis diretos. 
Tendo recebido uma herança 
acumulada em vários man-
datos anteriores”.

François acredita que 

o STF deverá invocar o pre-
ceito da razoabilidade, para 
evitar prejuízos futuros nas 
administrações que com cer-
teza refletirão sobre os pro-
jetos e benefícios para a po-
pulação dos municípios. 

No entendimento do 
presidente do STF, ministro 
Joaquim Barbosa, é inconsti-
tucional o regime especial de 
pagamento uma vez que, a 
seu ver, a modalidade de mo-
ratória instituída pela Emen-
da Constitucional 62 não tem 
limite temporal definido. 
Como o devedor deve depo-
sitar para pagamento dos 
credores uma porcentagem 
do valor da sua receita, e não 
do estoque de precatórios, a 
moratória durará enquanto a 
dívida for maior que o volu-
me de recursos disponíveis.

Após várias reclamações 
e protestos feitos pelos pes-
cadores, através da Federação 
dos Pescadores da Paraíba, a 
Superintendência da Pesca re-
solveu ceder à pressão e parar 
de cobrar a apresentação do 
pagamento do imposto sindi-
cal para atualização cadastral 
dos pescadores. 

Atualmente as carteiras 
de pescador profissional não 
precisam mais ser renovadas, 
bastando apenas que o pes-
cador atualize seu cadastro 
anualmente. Porém esta co-
brança está prevista na Ins-
trução Normativa n° 06/2012 
do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura e, desde sua publica-
ção, este item vem causando 
desconforto na categoria e já 
há estados que entraram com 
ação judicial contra a União, 
uma vez que a questão sindi-
cal é de ordem privada da ca-
tegoria e não pode ser cobra-
da pelo poder público. 

Este desconforto tem mo-
bilizado os pescadores e a Fe-
deração a procurar o Ministé-

rio Público Federal da Paraíba, 
já foi solicitada uma audiência 
para formalizar a denúncia 
da cobrança indevida, afirma 
Zélio da Silva, presidente da 
Fepesca. 

A decisão foi tomada em 
reunião realizada ao término 
do evento promovido Superin-
tendência da Pesca no último 
dia 21, onde eles alegam que 
foram coibidos e que a cobran-
ça do imposto feita pelo Minis-
tério da Pesca além de ilegal 
veio numa péssima hora, uma 
vez que vários pescadores do 
Sertão do Estado estão sem ter 
o que pescar, já que vários açu-
des de pequeno e médio porte 
estão secos devido ao longo pe-
ríodo de estiagem. 

Zélio da Silva acrescen-
tou ainda que recebeu várias 
reclamações de presidentes 
de colônias, do litoral e do in-
terior, que foram impedidos 
de protocolar documentos na 
Superintendência da Pesca 
porque faltava o comprovan-
te de pagamento do imposto 
sindical. 

Em sessão no dia 14 de março, ministros do STF declararam inconstitucional parte do artigo 100 da Constituição e o artigo 97 do ADCT

Emenda prevê parcelamento em até 15 anos

Foto: Assessoria/StF

Para entender por-
que tantos municípios 
paraibanos são deve-
dores de precatórios é 
preciso explicar a ori-
gem da dívida e quem 
está cobrando. 

O precatório con-
siste em uma ordem do 
presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba 
ao gestor municipal 
para pagar um deter-
minado valor a um cre-
dor que saiu vencedor 
em um processo judi-
cial.

Desta forma, a de-
cisão já foi transitada 
em julgada. Por causa 
disso, em alguns casos 

passaram-se meses ou 
até anos para se ter 
uma posição da Justi-
ça, o que torna a dívi-
da ainda maior. 

A Emenda Consti-
tucional 62 veio para 
tentar agilizar o paga-
mento desses precató-
rios e evitar que os cre-
dores passassem anos 
esperando pela quita-
ção do débito com o 
município.

Alguns gestores 
resolveram aderir ao 
regime especial evi-
tando o sequestro dos 
bens com base no arti-
go 33, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ).

o que são os precatórios? 

O município de Piancó (a 
391 quilômetros de João Pes-
soa) será o primeiro a receber 
a vistoria do transporte esco-
lar do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB) com 
apoio do Ministério Público da 
Paraíba. As fiscalizações terão 
início no dia 8 de junho e irão 
até 31 de agosto. Ao todo, 50 
municípios terão os veículos 
escolares vistoriados. 

O cronograma foi enca-
minhado pela Divisão de Po-
liciamento e Fiscalização de 
Trânsito do Detran ao Cen-
tro de Apoio Operacional às 
Promotorias da Educação do 
Ministério Público. “A impor-
tância da elaboração desse 
cronograma reside no fato de 
que as vistorias concederão, 
aos veículos aprovados, um 
selo de autorização de tráfego, 
de modo que sem a presença 
do selo os veículos não pode-
rão realizar o transporte de 
escolares”, afirmou a promo-
tora Fabiana Lobo.

Fabiana Lobo explicou 
ainda que, como consta do 
termo de cooperação firmado 
entre as instituições, o Detran 
vai averiguar se os veículos 
vistoriados atendem aos requi-
sitos necessários para a segura 
condução dos escolares, bem 
como exigirá a observância das 
normas presentes no Código 
de Trânsito Brasileiro e na Por-
taria nº 103/2013 do Detran, 
como o curso especializado 
para a condução de escola-
res devidamente averbado na 
CNH.

O Ministério Público vai 
acompanhar as vistorias por 
meio do promotor de Justiça 
responsável ou através da de-
signação de um servidor da 
Promotoria de cada local onde 
ocorrerá a fiscalização. A Fa-
mup se comprometeu a atuar 
em parceria com o MPPB e 
com o Detran-PB, de modo a 
orientar os prefeitos para que 
se adequem às normas de se-
gurança exigidas.

Vistoria de transporte
escolar começa por Piancó

Ministério Público terá
“Selo Empresa Legal”

Pescadores não precisam 
pagar imposto sindical

Detran aDolescente aprenDiz



ICMS e reajuste de defensores
na pauta da CCJ da Assembleia
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GERAL

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJ) da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba se reunirá 
na próxima segunda-feira, 
a partir das 14h, no Ple-
nário José Mariz. Na pauta 
do dia figuram dezenas de 
matérias, como medidas 
provisórias, propostas de 
emendas constitucionais e 
projetos de leis, entre ou-
tros assuntos de sua área 
temática.

O edital de convocação 
para a segunda reunião or-
dinária da CCJ foi publicado 
na edição de 27 de março 
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O presidente do Parti-
do dos Servidores Públicos 
e Trabalhadores da Iniciati-
va Privada do Brasil (PSPB), 
ainda em formação, Nilson 
Domingues, esteve em Cam-
pina Grande nos últimos dois 
dias, para montar a direção 
da nova legenda na Paraíba. 
Nilson explicou que o PSPB 
já obteve registro em seis 
estados da Federação: Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Goiás, 
Rondônia, Sergipe e Bahia.

“Porém, os estados do 
Acre, Roraima, Amapá e To-
cantins, além do Distrito Fe-
deral, já concluíram a coleta 
de assinaturas. Acredito que 
até maio ou, no mais tardar, 
junho, já estaremos com 
tudo pronto e o registro defi-
nido lá em Brasília”, detalhou 
à reportagem de A União. Na 
Paraíba, o partido deverá ser 
comandado pelo servidor 
público Mário Cezar Sousa 
Lima, que já presidiu o PT 
do B de Campina Grande e é 
aliado do vereador Alexan-
dre Pereira da Silva, o Ale-
xandre do Sindicato (PTC).

Nilson Domingues con-
firmou que veio à Paraíba 
atendendo a convite de Ale-
xandre. “Através da articu- 

lação do vereador, estamos 
concluindo o processo de 
composição da comissão es-
tadual. Faltam apenas cerca 
de 85 mil assinaturas para 
fecharmos os números ne-
cessários à obtenção do re-
gistro, e nós acreditamos 
que, com a ajuda do diretório 
estadual, nós chegaremos a 
esse total em menos de qua-
renta dias”, complementou 
Nilson.

Ele garantiu que, ao con-
trário do que aconteceu com 
outras siglas recentemente 

criadas, o PSPB não será in-
vadido por caciques políti-
cos e não se transformará 
em mera legenda de aluguel 
para quem pretende apenas 
mudar de partido sem correr 
o risco de ser enquadrado na 
chamada infidelidade parti-
dária.

“Para dirigentes, nós 
convidamos pessoas arro-
jadas e comprometidas não 
somente com a legenda par-
tidária, porém – e o mais im-
portante – com a sociedade. 
Pessoas que serão leais à 

vontade do povo. Na execu-
tiva nacional, não possibili-
taremos a nenhum diretório 
que alugue a legenda ou que 
fique estagnado sem agir em 
prol da sociedade e dos ser-
vidores públicos”, garantiu.

Diretrizes
Sobre a linha ideoló-

gica do partido, Nilson Do-
mingues afirmou que o foco 
principal é “o combate à 
corrupção, a valorização aos 
servidores públicos e a im-
plementação de políticas pú-
blicas voltadas a beneficiar a 
sociedade em geral”.

O vereador Alexandre 
do Sindicato não confirmou 
oficialmente sua saída do 
PTC para o PSPB, mas a de-
cisão é evidente, tendo em 
vista ter sido o parlamentar 
o articulador da vinda do 
presidente do novo partido 
ao Estado. Porém, o presi-
dente do PSPB na Paraíba, 
Mário Cezar, revelou que 
pelo menos três vereadores 
de Campina Grande e dois 
de João Pessoa deverão se 
filiar à nova sigla. “O par-
tido já nascerá grande no 
nosso Estado, inclusive de-
vendo eleger pelo menos 
um deputado estadual no 
ano que vem”, comentou 
Mário Cezar.

Novo partido instala diretório na PB
cAmpinA GRAndE

A população da 2a 
região do Orçamento 
Participativo de João 
Pessoa (que envolve 19 
localidades entre o bai-
ro de Tambaú e a Praia 
de Jacarapé) elegeu 
como prioridades de 
investimentos em 2014 
obras estruturantes nas 
áreas de esporte, saúde, 
educação e infraestru-
tura  que vão garantir 
mais qualidade de vida. 

As dez prioridades 
eleitas  na noite da úl-
tima quarta-feira foram 
a pavimentação da Rua 
Clóvis do Nascimento 
Siqueira, no Arco Ver-
de; a regularização fun-
diária de Jacarapé; a 
construção de um Cen-
tro de Referência da 
Educação Infantil (Crei), 
na Penha; duas Unida-
des de Saúde da Família 
(no Altiplano e no Por-
tal do Sol); a criação de 
dois campos de futebol 
(na Penha e no Portal 
do Sol); a viabilização 

de saneamento básico e 
do programa de habita-
ção social no Altiplano 
e pavimentação de ruas 
na Penha.

A audiência regio-
nal foi realizada com 
a presença do prefeito 
Luciano Cartaxo, e de 
secretários municipais. 
Após o feriado da Sema-
na Santa, a Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) 
retoma as audiências 
regionais com a plená-
ria da 1a região no dia 
2 de abril, a partir das 
19h, no Espaço Gospel, 
na Avenida Ruy Carnei-
ro, no Brisamar. A 1ª re-
gião é composta pelos 
bairros do Aeroclube, 
Bessa, Jardim Oceania, 
Manaíra, Bairro São 
José, Comunidade São 
Luiz, Comunidade São 
Gabriel, Comunidade 
São Mateus Travessa 
Washington Luís, Cha-
tuba I, II e III, Jardim 
Luna, Brisamar e João 
Agripino.

2a região elege prioridades
de investimento para 2014

Demandas da população

oRçAmEnto pARticipAtivo

Os microfones fo-
ram abertos para a po-
pulação como sempre 
ocorre para que os mo-
radores da 2a região 
fizessem suas conside-
rações para o prefeito 
Luciano Cartaxo e os se-
cretários. O morador da 
comunidade Jacarapé, 
Joseilton da Silva, solici-
tou a regularização fun-
diária da área conhecida 
como Aspom, próximo 
ao conjunto Patrícia To-
maz e pediu melhorias 
no serviço de transporte 
realizado pela empresa 
responsável pela linha 
Penha-Jacarapé. “Vim 
aqui agradecer por tudo 
que está sendo feito, 
também cobrar melhoria 
no transporte de nossa 
comunidade”, disse.

A moradora Sônia 

Lacerda pediu para que a 
área em que mora fosse 
coberta pela Unidade de 
Saúde da Família (USF) e 
também reforçou a ne-
cessidade de melhorar o 
serviço de transporte pú-
blico na Penha. “Espera-
mos de 50 a 60 minutos 
numa parada de ônibus”, 
enfatizou.

O secretário Hildevâ-
nio Macedo destacou a 
importância da participa-
ção popular nas audiên-
cias regionais como fun-
damentais para construir 
políticas públicas que 
atendam os interesses 
dos moradores da cidade 
e explicou à população os 
novos mecanismos para 
incentivar essa participa-
ção como o OP Digital, 
OP Criança e Adolescente 
e o PPA Participativo.

Estudantes e operadores 
do Direito vão debater as mu-
danças recentes sofridas pelo 
universo jurídico brasileiro, 
durante o congresso “Novas 
Perspectivas do Direito”, que 
será realizado nos dias 5 e 6 
de abril, em João Pessoa. A or-
ganização é da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Apoia a realização do even-
to a Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Paraíba 
(OAB-PB), a Caixa de Assis-
tência dos Advogados (CAA), a 
Escola Superior da Advocacia 
(ESA-PB) e o Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê).

Várias autoridades im-
portantes do meio jurídico 
já confirmaram presença. 
Entre elas, o ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Também 
participarão o ex-ministro 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Torquato Jardim; o 
professor da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) e subpro-
curador-geral da República 
aposentado, Luiz Alberto Da-
vid Araújo; o ex-secretário de 
Segurança e Defesa Social  e 
de Educação da Paraíba; Har-
rison Targino; o e ex-procura-

dor Geral do Estado, Marcelo 
Weick; entre outros magis-
trados, advogados e profes-
sores universitários.

O congresso acontecerá 
no auditório da reitoria, no 
Campus I da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). A 
abertura ocorrerá na sexta-
feira (5), às 18h. Já no sábado 
(6), as palestras ocorrerão 
das 10h às 12h30 e das 14h 
às 20h. Os participantes rece-
berão certificados da ESA-PB 
correspondentes há 20 ho-
ras/aula.

As inscrições estão aber-
tas e poderão ser feitas pela 

internet, através do site do 
Diretório Acadêmico Tarcísio 
Burity da UFPB (www.data-
bufpb.com.br), ou presen-
cialmente na Livraria Prática 
Forense (no centro e campus 
do Unipê) e com os membros 
dos diretórios acadêmicos 
(DAs) dos cursos de direito 
da UFPB, nos campi de João 
Pessoa e Santa Rita.

O valor da inscrição para 
estudante é de R$ 150 e de R$ 
180 para os profissionais da 
área. Mais informações com 
a coordenação do congres-
so pelo telefone (83) 8894-
8587.

Congresso de Direito na capital
terá palestra de Gilmar Mendes

Mário Cézar, Nilson Domingues e o vereador Alexandre do Sindicato
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Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com

Temas serão discutidos 
na reunião da próxima 
segunda-feira

do Diário do Poder Legisla-
tivo (DPL), seguido da pau-
ta que será apreciada pelos 
parlamentares na ocasião e 
dos nomes dos relatores de-
signados para cada matéria.

Entre os diversos as-
suntos, os deputados vão 
deliberar sobre três medi-
das provisórias enviadas 
pelo Governo Estadual. As 
mensagens tratam de al-
teração na Lei do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), 
do reajuste no subsídio dos 
defensores públicos e cria-
ção de taxa de registro nas 
diversas modalidades ado-
tadas na compra e venda de 
automóveis na Paraíba.

A pauta é composta, 
ainda, por seis vetos apos-
tos a projetos de lei, quatro 
propostas de emendas cons-
titucionais, 106 projetos de 

lei ordinária e um projeto 
de resolução.

O presidente da CCJ foi 
eleito este ano. O deputado 
estadual Janduhy Carneiro 
(PEN) comanda os trabalhos 
da comissão. Além dele fa-
zem parte como titulares os 
deputados Olenka Maranhão 
(PMDB), Aníbal Marcolino 
(PEN), Léa Toscano (PSB), 
Tião Gomes (PSL), João Hen-
rique (Democratas) e Vitu-
riano de Abreu (PSC).

Defensores públicos
O reajuste no subsídio 

dos defensores públicos vai 
beneficiar 274 profissionais 
em todo o Estado. Atual-
mente, os profissionais 
atendem na capital nos bair-
ros do centro e Mangabeira. 
Já na Região da Borborema, 
em Campina Grande existe 
apenas um núcleo de aten-

dimento, e nos outros mu-
nicípios o defensor público 
trabalha nas comarcas. Em 
alguns casos as salas ficam 
dentro do próprio fórum 
para facilitar a comunicação 
com a população.

A defensoria realiza 
em João Pessoa e Campina 
Grande uma média de dois 
atendimentos por mês. No 
restante das comarcas esse 
número de atendimentos é 
bem menor. Os atendimen-
tos são voltados para pes-
soas carentes que não tem 
condições de pagar a um 
advogado.

A grande procura ainda 
é para o os casos de direito 
de família: separação, pen-
são ou divórcio. Esse tipo 
de atendimento chega a ser 
40% da procura no mês. O 
direito criminal é a segunda 
maior procura. Janduhy Carneiro preside a Comissão de Constituição e Justiça

FOTO: Arquivo
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BC prevê telefonia fixa mais barata 
e gasolina mais cara até dezembro

Brasília – O Banco Cen-
tral (BC) estima que as ta-
rifas de telefonia fixa terão 
queda de 2% neste ano, 
segundo informou hoje on-
tem no Relatório de Infla-
ção, documento publicado 
trimestralmente. Para o 
preço da gasolina, a estima-
tiva é de aumento de 5%, 
até dezembro.

No caso do preço da 
eletricidade, a projeção é 
queda de 15%, devido ao 
impacto direto das redu-
ções de encargos do setor, 
anunciadas recentemente 
pelo governo, e dos rea-
justes e revisões tarifárias 
programados para 2013. 
Para o preço do botijão de 
gás, o BC projeta estabilida-
de.

O conjunto de preços 
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Sindicato dos Empregados da Administração das Empresas Proprietárias de Jornais, 
Emissoras de TV e Rádio da Paraíba - SINDEPRET  -  CNPJ 06.943.505/0001-76

EDITAL DE COMUNICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2013
A Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que determinam 

os artigos 8º, inciso IV, da CF de 05/10/88, e 605 da CLT, COMUNICA às empresas de Jornais, 
Emissoras de TV e Rádio, sendo estas públicas e privadas, estabelecidas em sua base territorial, 
compreendida por todos os municípios do Estado da Paraíba, que deverão descontar na folha de 
pagamento de seus empregados/servidores, que exercem funções administrativas, relativa ao mês 
de março de 2013 a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT. Com 
a observância, anda, os demais artigos do Capítulo III da CLT e da Portaria n° 488, de 23/11/2005, 
do MTE, bem como na IN n° 1, de 30/09/2008, do MTE, que dispõe sobre a contribuição dos ser-
vidores públicos. A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta avos) da 
remuneração de cada um dos seus empregados/servidores e o seu recolhimento deverá ocorrer 
até o dia 30 de abril de 2013. Informa ainda que os recolhimentos devem ser efetuados através da 
guia GRCSU capturada através do site http://sindical.caixa.gov.br, código de Contribuição Sindical 
nº 000.000.97399-8 da CEF, sob o título Contribuição Sindical. O não cumprimento das disposições 
contidas no presente Edital sujeitará o empregador às penalidades e impedimentos e cobrança 
executiva judicial previstos nos artigos 606 e seguintes da CLT.

João Pessoa, 26 de março de 2013.
JOSICLEIDE DE AMORIM PEREIRA MOREIRA

Presidente do SINDEPRET

A estimativa do Banco Central é de que haverá um aumento de 5% no litro da gasolina até dezembro deste ano no país

Rio de Janeiro – O de-
semprego no país manteve-se 
estável em fevereiro na com-
paração com janeiro, ao subir 
de 5,4% para 5,6% nas seis 
regiões metropolitanas in-
vestigadas. Os dados foram 
divulgados  ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e mostram 
que a alta da taxa de desocu-
pação em fevereiro também 
mostrou-se estável em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado (5,7%). Cerca 
de 1,4 milhão de pessoas nas 
regiões pesquisadas estavam 
desocupadas em fevereiro, 
segundo a pesquisa.

A Pesquisa Mensal de 
Emprego é realizada nas 
regiões metropolitanas do 
Recife, de Salvador, Belo Ho-
rizonte, do Rio de Janeiro, 
de São Paulo e Porto Alegre. 
Houve queda de desocupa-
ção nas regiões metropoli-
tanas de Salvador e do Rio 
de Janeiro (19,3% e 19%, 
respectivamente) e alta em 
Recife (28,2%).

Segundo o IBGE, a po-
pulação ocupada em feve-
reiro é de aproximadamen-
te 23 milhões de pessoas, o 
que representa queda frente 
a janeiro (-0,7%) e alta na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado 
(1,6%), com incremento de 
362 mil postos de trabalho 
em 12 meses.

Regionalmente, a análi-
se mostrou variação mensal 
significativa apenas no Reci-
fe (queda de 3,2% ou menos 
51 mil pessoas ocupadas de 
janeiro para fevereiro). Na 

comparação com fevereiro 
do ano passado, houve va-
riação somente em São Pau-
lo (2,5%, ou mais 236 mil 
pessoas ocupadas).

O número de trabalha-
dores com carteira de tra-
balho assinada no setor pri-
vado (11,5 milhões) ficou 
estável em relação a janeiro 
e cresceu 2,3% em relação a 
fevereiro de 2012 – mais 254 
mil postos de trabalho com 
carteira assinada em um ano.

O rendimento médio 
real habitual dos trabalha-
dores ficou em R$ 1.849,50, 
com alta de 1,2% frente a 
janeiro e de 2,4% na com-
paração com fevereiro de 
2012. A massa de rendi-
mento médio real habitual 
dos ocupados (R$ 42,8 bi-
lhões) também apresentou 
estabilidade em fevereiro 
ante janeiro último e cres-
ceu 4,2% em relação a feve-
reiro de 2012.

Regionalmente, na com-
paração com janeiro deste 
ano, o rendimento médio real 
habitual dos trabalhadores 
aumentou nas regiões metro-
politanas do Recife (1,6%), 
Rio de Janeiro (1,7%), de São 
Paulo (1,3%) e Porto Ale-
gre (2,2%); ficou estável 
em Belo Horizonte e caiu 
em Salvador (-1,2%). Já em 
relação a fevereiro do ano 
passado houve altas no Re-
cife e em Belo Horizonte 
(ambas, 7,4%), em Porto 
Alegre (7,3%), São Paulo 
(2,8%) e no Rio de Janeiro 
(0,8%). Apenas Salvador re-
gistrou queda no rendimen-
to (-9,8%).

Desemprego se mantém 
estável em seis regiões

DADOS DO IBgE

Brasília – O Ministério do 
Planejamento autorizou, por 
meio de duas portarias pu-
blicadas no Diário Oficial da 
União da última quarta-feira, 
a nomeação de 329 funcio-
nários para o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) e o Instituto 
Brasileiro de Turismo (Em-
bratur). 

A Portaria 84 autoriza o 
Ibama a nomear 300 apro-
vados em concurso público 

para o cargo de técnico ad-
ministrativo. A Portaria 85 
autoriza a Embratur a no-
mear 29 candidatos aprova-
dos em concurso para pro-
vimento de cargos de nível 
médio e superior - são duas 
vagas para administrador, 
quatro para economista, 
dois para técnico de comu-
nicação social, 17 para téc-
nico especializado e quatro 
para agente administrativo.

As nomeações estão 
condicionadas à existência 

de vagas; à declaração do 
respectivo ordenador de 
despesa sobre a adequação 
orçamentária e financeira 
das novas despesas com a 
Lei Orçamentária Anual e 
sua compatibilidade com a 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, demonstrando a ori-
gem dos recursos a serem 
utilizados; e à total subs-
tituição dos trabalhadores 
terceirizados que executam 
atividades em desacordo 
com a legislação vigente.

A burocracia e a mudan-
ça do perfil socioeconômico 
dos brasileiros vêm reduzin-
do o número de adoções de 
menores brasileiros por es-
trangeiros.

Representantes de or-
ganizações que lidam com 
essas adoções relataram à 
BBC Brasil que esse tipo de 
adoção tende a deixar de 
ser realizado no país. Esta-
tísticas dos últimos 30 anos 
também reforçam essa per-
cepção.

As restrições à adoção 
internacional estão presen-
tes na própria lei brasileira. 
O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), em vi-
gor desde 1990, estabelece 
como prioridade que me-
nores disponíveis à adoção 
sejam destinados a famílias 
no próprio Brasil e, apenas 
em caráter excepcional, a 
estrangeiros.

 Na prática, isso tem fei-
to com que apenas crianças 
mais velhas, com deficiên-
cias ou com irmãos igual-
mente procurando por uma 

família sejam oferecidas a 
casais no exterior, já que 
crianças com esses perfis 
atraem menos brasileiros 
interessados em adotar.

 
Convenção de Haia
O governo só tem dados 

consolidados sobre adoção 
internacional no Brasil de 
2003 a 2011. Os números 
oficiais mostram que, desde 
2007 até 2011, houve uma 
queda de 31,67%, de 461, há 
seis anos, para 315 adoções, 
há dois anos.

 Mas levantamentos in-
dependentes, realizados por 
acadêmicos, indicam que 
houve uma queda bem mais 
acentuada em relação a dé-
cadas anteriores.

 Além de ter adotado o 
ECA, o Brasil promulgou em 
1999 a Convenção interna-
cional de Haia sobre adoções 
internacionais, que contém 
regras mas rigorosas para 
esse tipo de procedimento, 
visando proteger as crianças 
de ameaças como o tráfico 
internacional de menores.

 O tratado estabeleceu 
a criação de órgãos cen-
trais encarregados de ado-
ções internacionais, que, no 
Brasil, existem nas esferas 
federal e estadual. Além 
disso, a Convenção exigiu 
a emissão de novos docu-
mentos para efetivar o pro-
cesso de adoção.

 Jane Prestes, secretária 
da Comissão Estadual Judi-
ciária de Adoção do Paraná, 
ressalta as dificuldades im-
postas pela convenção. “Não 
podia mais fazer adoção por 
procuração, com advoga-
dos. Todas as organizações 
que ajudavam estrangeiros 
a adotar crianças no Brasil 
tiveram que ser recreden-
ciados em Brasília”, explica.

 O aumento da buro-
cracia fez com que algumas 
organizações deixassem, na 
prática, de operar no país. 
Segundo Jane, algumas delas 
“fugiram” para países onde a 
burocracia é menor, como os 
que não ratificaram a Con-
venção de Haia, como o Haiti 
e a Rússia.

Governo nomeia concursados
para o Ibama e a Embratur

Caem as adoções de menores
brasileiros por estrangeiros

329 VAgAS

BUROCRACIA ATRAPALhA

Rio receberá 
recursos para 
a construção 
de metrô

Rio de Janeiro - O go-
verno do Estado do Rio de 
Janeiro vai receber R$ 4,3 
bilhões do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), para 
aplicação nas obras de im-
plantação da infraestrutura 
da Linha 4 do Metrô do Rio, 
que ligará a Barra da Tijuca, 
na zona Oeste da cidade, a 
Ipanema, na zona Sul.

O  anúncio de aprova-
ção do financiamento, con-
siderado o maior concedido 
pelo BNDES a um estado da 
Federação, foi feito na últi-
ma quarta-feira pelo banco. 
O financiamento represen-
ta 48,4% do valor total do 
projeto, segundo informou 
a assessoria de imprensa do 
BNDES.

Desde 1996 até o ano 
passado, as operações con-
tratadas de empréstimo do 
banco ao governo fluminen-
se para o sistema metro-
viário do Rio, englobando 
obras de implantação, ex-
pansão e recuperação ope-
racional, somam  R$ 1,715 
bilhão, dos quais foram de-
sembolsados cerca de R$ 
1,403 bilhão.

O novo financiamento 
do  BNDES para o Metrô 
do Rio deverá ser assina-
do nos próximos dias. Do 
total de R$ 4,3 bilhões,  en-
tretanto, serão contrata-
dos este ano R$ 3 bilhões, 
em atendimento ao limite 
de empréstimos aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) para o estado. 

O restante dos recursos 
deverá ser aprovado para o 
próximo exercício fiscal.  Se-
gundo informou o BNDES, 
a expansão do metrô agre-
gará  seis novas estações  à 
rede metroviária do Rio de 
Janeiro, com previsão de 
geração de 27.550 novos 
empregos, dos quais 7.650 
diretos.

FOTO: Divulgação

administrados por contrato 
e monitorados devem subir 
2,7%, este ano, contra 2,4% 
considerados no relatório 
divulgado em dezembro. 
Para 2014, a estimativa é 
4,5%, mesma projeção di-
vulgada no relatório ante-
rior. Em 2015, a expectativa 
também é de 4,5%.

Sobre a política fiscal, o 
BC informou que considera 
como “hipótese de traba-
lho” a geração de superávit 
primário (economia para 
pagamento dos juros da dí-
vida) de R$ 155,9 bilhões 
em 2013, de acordo com 
os parâmetros definidos na 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2013.

Para 2014, a expectati-
va é a geração de superavit 
primário em torno de 3,1% 
do Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma dos bens 
e serviços produzidos no 
país.

Relatório do banco projeta 
ainda queda de 15% no 
preço da eletricidade
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EUA usam bombardeiro nuclear em 
treinamento sobre península coreana

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de março de 2013

A ação militar é um aviso à 
Coreia do Norte, que ameaçou
atacar aliados dos americanos

Os Estados Unidos con-
duziram nesta quinta-feira 
pela primeira vez um trei-
namento militar sobre a pe-
nínsula coreana utilizando 
bombardeiros B-2, jatos da 
Força Aérea com capacidade 
nuclear, informou o Coman-
do das Forças Combinadas 
(CFC) - unidade das Forças 
Armadas americanas situa-
da na Coreia do Sul, segundo 
informações da agência sul-
coreana Yonhap.

O Comando Estratégico 
dos Estados Unidos enviou 
dois jatos para uma “missão 
de treinamento de longa du-
ração” da base da Força Aé-
rea Whiteman, no Missouri 
(EUA), até a Coreia do Sul, em 
uma demonstração da capa-
cidade de defesa sul-coreana 

e dos aliados americanos na 
região da Ásia-Pacífico, de 
acordo com um comunicado.

O treinamento fez par-
te do exercício militar cha-
mado Foal Eagle, que teve 
início neste mês e deve se 
estender até o fim de abril. 
A missão de treinamento 
com os bombardeiros B-2 
envolveu o disparo de mu-
nições inativas e o retorno 
para sua base em território 
americano, em um voo con-
tínuo abrangendo mais de 
10,4 mil quilômetros.

“Os Estados Unidos são 
firmes em seu compromisso 
de aliança com a defesa da 
Coreia do Sul, para dissua-
dir a agressão e para garan-
tir a paz e estabilidade na 
região”, afirmou o CFC em 
nota. “O bombardeiro B-2 
é um importante elemento 
da capacidade dos Estados 
Unidos” para esse fim na re-
gião, acrescenta a nota.

16

Cidade do Vaticano (AFP) - O 
papa Francisco nomeou Mário Au-
relio Poli como novo arcebispo de 
Buenos Aires (Argentina) para subs-
tituí-lo no cargo que ocupava até sua 
eleição como pontífice no dia 13 de 
março, indicou ontem o gabinete de 
imprensa do Vaticano.

Trata-se da primeira nomeação 
importante que o papa anuncia des-
de que chegou ao trono de Pedro. 
Poli, de 65 anos, era desde 2008 bis-
po da diocese de Santa Rosa, na pro-
víncia de La Pampa, e é considerado 
um religioso de confiança do novo 
Papa.

O novo arcebispo de Buenos Ai-
res, um cargo que costuma ser ocu-
pado por um cardeal, é sacerdote 
desde 1978, graduado em Serviço 
Social pela Universidade de Buenos 
Aires e doutor em Teologia pela Pon-
tifícia Universidade Católica Argenti-
na. Também foi assistente entre 2002 
e 2008 do cardeal Bergoglio.

Segundo a biografia oficial dis-
tribuída pelo gabinete de imprensa 
do Vaticano, Poli nasceu em Buenos 
Aires no dia 29 de novembro de 1947 
e desde 1980 ensina História Eclesiás-

tica na Faculdade de Teologia da Uni-
versidade Pontifícia Argentina.

Foi membro da Comissão Episco-
pal para a Educação Católica e atual-
mente preside a Comissão para a Ca-
tequese e a Pastoral Bíblica.

Imagem gigante
Em homenagem a quem foi 

arcebispo de Buenos Aires até o úl-
timo dia 13 de março, o governo da 
capital argentina apresentou uma 
grande imagem do papa Francis-
co ontem, a qual ficará exposta na 
fachada de um edifício em frente 
ao emblemático Obelisco portenho.

A imagem, que é acompan-
hada pela frase “A cidade cele-
bra com orgulho e alegria o papa 
Francisco”, mede 88 metros de 
largura por 34 metros de altura, 
informou o Ministério de Cultura 
de Buenos Aires em comunicado.

O cartaz com a imagem gi-
gante do pontífice foi coloca-
do na manhã de ontem sobre a 
fachada do Edifício del Plata, sit-
uado na Avenida 9 de Julho, uma 
das principais de Buenos Aires.

Papa Francisco nomeia seu 
sucessor como arcebispo 

BUENOS AIRES
O uso da aeronave seria 

um alerta para a Coreia do 
Norte, que tem ameaçado 
lançar um ataque nuclear 
preventivo contra alvos dos 
Estados Unidos e da vizinha 
Coreia do Sul. O B-2, que foi 
utilizado pela primeira vez 
em 1999, no conflito de 
Kosovo, é um dos bombar-
deiros mais modernos do 
Pentágono. 

Ameaça
A Coreia do Norte 

anunciou que seu Exército 
entrou em “postura de com-
bate” na última terça-feira 
e ameaça atacar as ilhas de 
Guam e do arquipélago do 
Havaí, pertencentes aos Es-
tados Unidos, além do pró-
prio território continental, 
e também a Coreia do Sul.

“O alto comando do 
Exército da República Po-
pular da Coreia declara que 
todas as tropas de artilharia, 
incluindo unidades de fo-
guetes estratégicas de lon-
go alcance, estão para ser 
colocadas no status classe 
A de prontidão de combate”, 
e terão como alvo bases do 
inimigo Estados Unidos, re-
produziu a Korean Central 
News Agency (KCNA).

“Mostraremos a dura 
reação do nosso Exército 
e do nosso povo para pro-
teger através de ações mi-
litares nossa soberania e a 
mais alta dignidade”, acres-
centa a nota. 
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