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O LIBERAL

Ruas do municípios ficaram in-
trafegáveis com a forte chuva que 
caiu ontem à tarde.

CHUVAS
Ananindeua sofre
com temporal

Página 9.
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Belém entra em estado
de alerta contra dengue
De janeiro até ontem, foram registrados 231 casos da doença no município
Dados da Secretaria Municipal de 
Saúde revelam um salto no cres-
cimento de ocorrências da den-

gue, com 82 novos casos, nos úl-
timos dez dias, justamente quan-
do as chuvas se intensificaram. A 

maioria dos casos foi registrada 
nos bairros da Pedreira, Marco, 
Umarizal e Tapanã. Página 5.

Vazamento
de amônia
afeta a saúde 
de 40 pessoas
VAZAMENTO OCORREU NA
tubulação do setor de congela-
mento de uma empresa de pes-
ca, em Vigia, provocando irrita-
ção na garganta, tontura e dor de 
cabeça. Página 8.

GÁS TÓXICO

Chocolate - Ana 
Carolina e o pai, 
Marcos: paixão 
por ovos de Páscoa

Edmilson Correa, 56, abusou de 
menina de 7 anos e da irmã dela, 
quando tinha 13 anos.

ABUSO SEXUAL
Padre é preso por
estupro de menor

Polícia, 1.

DISCURSO NO SENADO

COUTO VAI AO STF   
PEDIR PUNIÇÃO DE
CORRUPTO DO PARÁ
Senador Mário Couto agendou para a próxima semana audiência 
com Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, para pedir o jul-
gamento de ações contra Jader Barbalho. “Aqueles que ficaram 
ricos com dinheiro público precisam ir para a cadeia”.

Papa Bento XVI se  despede hoje na praça de São Pedro
Última audiência das quartas-feiras deverá contar com a presença de 200 mil fiéis, na véspera da sua renúncia ao Pontificado. Poder, 12 .

No fundo - Em trecho da rodovia Mário Covas, motoristas se arriscam para vencer as águas

ELIÉSER DEIXA A CASA
COM 46% DOS VOTOS

BBB 13

Veterano, de 28 anos, 
Eliéser não resistiu 
ao 3º paredão e foi 
eliminado na disputa 
com Nasser e Marce-
lo. Ele chegou a ter 
um relacionamento 
com a paraense Ka-
milla, que continua 
na casa.

Punido, 
Timão joga
com portões
fechados 
CONMEMBOL REJEITOU RE- 
curso do Corinthians, que joga 
hoje contra o Millonarios pela Li-
bertadores. O Flu enfrenta o Hua-
chipato, no Chile. Esporte, 1 e 2.

Governo 
freia criação 
de novos 
sindicatos
MINISTÉRIO DO TRABALHO 
vai exigir comprovação de que 
fundadores representam a clas-
se, entre outras regras, que serão 
publicadas em 30 dias. Poder, 9.
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Comércio 
já aposta na
venda de ovos
de Páscoa
SUPERMERCADOS DISPO- 
nibilizam estoques variados que 
atraem crianças e adultos. A ex-
pectativa é de 12% de aumento nos 
preços. Por enquanto, o consumi-
dor não reclama. Página 11.

SEMANA SANTA

Prefeitura
faz audiência
pública sobre
obra do BRT
CERCA DE MIL PESSOAS SÃO
esperadas hoje, às 18h, no Han-
gar.  Objetivo é esclarecer sobre a 
paralisação da obra e  ações para 
amenizar o trânsito.

TRÂNSITO

Página 3.

FALTAM 1.053 DIAS

BELÉM, QUARTA-FEI RA, 27 DE FEVEREI RO DE 2013

Faltam 471 dias

DOMI NGOS: R$ 4,00     DI AS ÚTEI S: R$ 2,00 ANO LXVI I                              Nº  33.853
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N
a essência da política de cotas 
há um aspecto que exaspera 
seus adversários: um estudan-

te que vai para o vestibular sem 
qualquer incentivo de ações afir-
mativas tira uma nota maior que o 
cotista e perde a vaga na universi-
dade pública. Quem combate esse 
conceito em termos absolutos é 
contra a existência das cotas, cuja 
legalidade foi atestada pela una-
nimidade do Supremo Tribunal e 
aprovada pelo Congresso Nacional 
(com um só discurso contra, no Se-
nado). É direito de cada um ficar 
na sua posição, minoritária tam-
bém nas pesquisas de opinião.

Uma coisa é defender as cotas 
quando a distância é pequena, 
bem outra seria admitir que um 
estudante que faz 700 pontos na 
prova deve perder a vaga para ou-
tro que conseguiu apenas 400. O 
que é diferença pequena? Sabe-se 
lá, mas 300 pontos seria um ab-
surdo.

Os adversários das cotas pre-
viam o fim do mundo se elas 
entrassem em vigor. Os cotistas 
não acompanhariam os cursos, 
degradariam os curriculos e fugi-
riam das universidades. Puro ca-
tastrofismo teórico. Passaram-se 
dez anos, Ícaro Luís Vidal, o pri-
meiro cotista negro da Faculdade 

de Medicina da Federal da Bahia, 
formou-se no ano passado e nada 
disso aconteceu. Havia ainda tam-
bém as almas apocalípticas: as 
cotas estimulariam o ódio racial. 
Esse estava só na cabeça de alguns 
críticos, herdeiros de um pensa-
mento que, no século XIX, temia o 
caos social como consequência da 
Abolição.

Mesmo assim, restava a distân-
cia entre o beneficiado e o barrado. 
O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais divulgou 
uma pesquisa que foi buscar es-
ses números no banco de dados 
do Sistema de Seleção Unificada. 
Neste ano as cotas beneficiaram 
36 mil estudantes. Pode-se estimar 
que em 95% dos casos a distância 
entre a pior nota do cotista admi-
tido e a maior nota do barrado 
está em torno de 100 pontos. Em 
32 cursos de medicina (repetindo, 
medicina) a distância foi de 25,9 
pontos (787,56 contra 761,67 dos 
cotistas).

O Inep listou as vinte faculda-
des onde ocorreram as maiores 
distâncias. Num caso extremo 
deu-se uma variação de 272 pontos 
e beneficiou uns poucos cotistas 
indigenas no curso de História da 
Federal do Maranhão. O segundo 
colocado foi o curso de Engenharia 

Elétrica da Federal do Paraná, com 
181 pontos de diferença. A distân-
cia diminui, até que no 20º caso, 
do curso de Ciências Agrícolas do 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia da Federal do 
Rio Grande do Sul, ela ficou em 
128 pontos.

Pesquisas futuras explicarão co-
mo funcionava esse gargalo, pois, 
se a distância girava em torno de 
100 pontos, os candidatos negros e 
pobres chegavam à pequena área, 
mas não conseguiam marcar o gol. 
É possível que a simples discussão 
das ações afirmativas tenha eleva-
do a autoestima de jovens que não 
entravam no jogo porque achavam 
que universidade pública não era 
coisa para eles. Neste ano, 864.830 
candidatos (44,35%) buscaram o 
amparo das cotas.

A política de cotas ocupou 
12,5% das vagas. Num chute, po-
de-se supor que estejam em torno 
de mil os cotistas que consegui-
ram entrar para a universidade 
com mais de cem pontos abaixo 
do barrado, o que vem a ser um 
resultado surpreendente e razoá-
vel. O fim do mundo era coisa para 
inglês ver.

̈ 
Elio Gaspari é jornalista.

OPI NI ÃO Técnicos da prefeitura vão tirar dúvidas sobre o BR T no Hangar. Página 3.
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Almir Gabriel, um homem de bem

Q
uando deputado estadual, em 
1981, fui ao secretário de Saú-
de do governador Alacid Nunes 

solicitar a implantação de um hos-
pital em Pacajá, então vila de Por-
tel. Enfrentaria um homem duro, 
muitos me advertiram. Quando 
disse o que reivindicava, o secretá-
rio parou, pensou, consultou ano-
tações e foi taxativo: não havia ver-
ba no orçamento para me atender. 
Insisti. Afirmou que não atenderia 
meu pleito, mas se via obrigado a 
levar saúde ao povo de Pacajá.

Conscientizei-me que não es-
tava diante do �homem duro� que 
me traçaram e sim de um homem 
correto. Não podia contrariar as 
normas de direito que regem a 
administração pública, assumin-
do compromisso sem previsão 
orçamentária. Mas igualmente 
não permitiria que um direito do 
cidadão não fosse dado. Construiu 
e equipou um centro de saúde. 

A sociedade se viu respeitada. 
Eu fiquei feliz por aquela comuni-
dade passar a ter saúde pública e 
por conhecer o doutor Almir Ga-
briel.

Passei a admirar aquele admi-
nistrador que seria prefeito de Be-
lém e governador do Pará, dentre 
tantos outros cargos públicos que 
ocupou, sem jamais se distanciar 
dos princípios pessoais que me 
traduziu no primeiro encontro. 

Fez muito para retribuir a con-
fiança de quem acreditava em sua 
palavra. Por isso, em cada cidade 
é lembrado por pelo menos uma 
obra importante que realizou. 

A honestidade, verdadeira mar-
ca pessoal e de gestão da coisa pú-
blica por onde passou, está entre 
suas maiores obras, reconhecida 
até mesmo por seus adversários. 

Administrou visando aos interes-
ses da população, sem esquecer 
dos sonhos que seus ideais deixa-
vam claro. 

Honrou a democracia que aju-
dou a consolidar. Defendeu maior 
justiça social.

Almir Gabriel, por tudo isso, foi 
um homem público diferenciado.

As obras, os serviços, as ações 
da rotina de suas administrações, 
via como dever, como obrigação. 
Demonstrava alegria em cada 
inauguração muito mais pelo pra-
zer de ver que as pessoas eleva-
vam a autoestima.

Por tudo o que fez  como ho-
mem público, Almir Gabriel con-
firmou em mim a impressão que 
me traduziu no primeiro dia que 
tratamos de questões administra-
tivas. Sempre se mostrou um ho-
mem público justo, defensor de 
seus ideais, porém reconhecedor 
das necessidades e dos direitos 
da sociedade pela qual haveria de 
zelar. 

Não posso dizer que Almir José 
de Oliveira Gabriel foi único. Mas 
não erro ao afirmar que fez parte 
de um círculo restrito, composto 
de pessoas das quais a humanida-
de tanto precisa para se melhorar. 
A diferença estava justamente no 
sentido de ser diferente de tantos 
quantos se propõem a fazer o que 
ele fez: o melhor, pensando no co-
letivo, no todo. 

Por isso, enfatizo, elevou nossa 
autoestima. Sim, eu me incluo den-
tre tantos e tantos que perceberam 
sua missão, que seguiram seus en-
sinamentos, que se beneficiaram 
com tudo o que lecionou. Mostrou 
o sentido de fazer com consciên-
cia, para que se possa construir o 
definitivo, por fazer bem feito.

Almir Gabriel nos traduzia o 
sentido de buscar fazer o melhor, 
como fazem os que amam suas re-
alizações. Mais do que isso, fazem 
com a certeza de que o mundo, 
apesar de tantas contradições e 
injustiças, ainda tem jeito.

Ficarei sempre com o exemplo 
de Almir Gabriel. Guardarei seus 
exemplos de quem cultivou flo-
res, forma de dizer que respeita a 
natureza, mas que não vacilou em 
ser justo no respeito das normas 
vigentes e dos interesses de um 
sofrido povo que não tinha assis-
tência à saúde.

Pacajá mudou. Mesmo já sendo 
município, ainda lhe falta muito, 
como muito falta à Transamazôni-
ca como um todo. Mas certamente 
que seu povo se une ao restante 
dos paraenses para agradecer ao 
que Almir Gabriel fez por seu cres-
cimento. 

Mais do que isso, devem estar 
unidos para agradecer a Deus por 
ter oferecido a oportunidade de 
conviver com um governante com 
seus atributos. Eu me incluo nessa 
sociedade de agradecidos. Sou um 
a mais a pedir ao Pai que o ponha 
no lugar reservado aos homens de 
bem.

De certo que Almir Gabriel foi 
um daqueles que valeu a pena ter 
nascido. Valeu a pena ter vivido. E 
como!... E a sua morte, longe de ser 
um fim, é o inicio de um novo tem-
po na eternidade. Na história que há 
de fazer justiça àquele que, a des-
peito das imperfeições humanas, 
foi, de fato, um homem de bem. 

̈
Nicias Ribeiro é engenheiro ele-
trônico e secretário de Energia 
do Pará.

niciasribeiro
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Julgar não
é ato 
discricionário
DEUSDEDITH BRASIL

A
minha ideia é convencer que jul-
gar não é apenas um ato de von-
tade. Se fosse assim seria discri-

cionário para não dizer arbitrário. O 
ato de julgar exige o conhecimento 
como insumo da vontade. Esta sem 
o conhecimento não se conjuga no 
ato de julgar. E conhecimento para 
sedimentar a persuasão é ter certo 
- definitivo - que o objeto de inter-
pretação são os textos,sem esque-
cer que normas não são os textos. 
Diante dessa afirmação, exsurge a 
primeira dificuldade que exige uma 
explicação. 

Ora, se digo que as normas não 
são os textos - o direito positivo -, o 
que são afinal as normas? Numa sín-
tese ligeira, afirmo que as normas 
são o resultado da interpretação 
do conjunto de textos. Na interpre-
tação da visão de que a norma não 
é somente declaratória, mas, sim, 
constitutiva, é correto dizer que o 
intérprete, o juiz autêntico no dizer 
de Kelsen, produz a norma. Nesse 
passo, lembro dos ensinamentos de 
Gadamer acerca do pensamento de 
Aristóteles: �Toda lei se encontra em 
uma tensão necessária em relação à 
concreção do atuar, porque é geral 
e não pode conter em si a realidade 
prática em toda sua concreção; a lei 
é sempre deficiente, não porque o 
seja em si mesma, mas sim porque, 
em presença da ordenação a que se 
referem as leis, a realidade humana 
é sempre deficiente e não permite 
uma aplicação simples das mesmas 
(apud Eros Grau). Ocorre a interpre-
tação/aplicação quando há a inser-
ção do direito na vida, não dos tex-
tos, mas das normas, estas resultam 
da produção interpretativa�.

Devo confessar, na linha de Ro-
nad Dworkin, que não é dado ao 
juiz entender que está autorizado 
a decidir discricionariamente. �Não 
dispõe de uma margem de liber-
dade para aplicar o Direito como 
lhe parece mais justo, ou mais ra-
zoável��. E quando o ordenamento 
jurídico (Constituição, lei e juris-
prudência) não apresentar solução 
para a realidade fática vivenciada, 
que normalmente se denomina re-
lações conflituosas, concretude em 
busca do resultado que materialize 
a paz?Ainda assim, haveria o juiz de 
buscar uma solução no Direito, por 
ser inconcebível tal lacuna nos parâ-
metros normativos vigentes, mesmo 
porque o �Direito é um sistema tão 
rico e tão abrangente que seria alta-
mente improvável que ele próprio (o 
Direito) não estivesse suficientemen-
te apto a fornecer padrões suficien-
tes para que o caso fosse resolvido��. 
E sentencia: basta que o direito seja 
corretamente interpretado, pois no 
Direito é que deve ser encontrada a 
solução.

Para uma correta solução do ca-
so sugere-se - difusão no contexto 
anglo-saxão com os trabalhos de 
Dworkin e, no contexto alemão, a 
partir da obra de Robert Alexy - um 
raciocínio jurídico por meio dos 
princípios, tema recorrente nos de-
bates acadêmicos em nível nacional 
e internacional. 

Essa difusão objetivou �conter a 
arbitrariedade judicial e estabelecer 
alguns parâmetros de racionalida-
de para o discurso constitucional��. 
E foi para evitar a discricionariedade 
do juiz que o filósofo inglês propôs 
a �introdução dos princípios na 
prática do direito com o objetivo de 
conter os poderes do juiz, não de 
ampliá-los��. Trata-se da prova mais 
eloquente - na opinião do doutoran-
do Francisco Motta - de que o juiz 
tem de se entender com os princí-
pios jurídicos. E conclui que discri-
cionariedade e princípios estão, para 
Dworkin, em rota de colisão.

Penso, por isso, que o ato de jul-
gar não pode ser fruto de uma von-
tade discricionária. Ao contrário, 
há de considerar o conteúdo intrín-
seco do texto, o juiz deve perquirir 
o seu significado para produzir a 
norma. E em real situação, enten-
der que não há no Direito norma 
aplicável ao caso concreto, ainda 
assim, não deve ser discricioná-
rio. Ao contrário, como o Direito é 
constituído de regras e princípios, 
na falta daquelas, deve recorrer a 
estes. Vamos, pois, evitar o julga-
mento discricionário: Eu penso, eu 
entendo, sem dizer o porquê.

̈
Deusdedith Brasil é advogado e 
professor da UFPA.
 E-mail: deusdedith@deusdedithbrasil.adv.br



Meia transparência

A 
transparência, conve-
nhamos, não se expressa 
apenas pelas formas, mas 

pelo conteúdo.
Conteúdos transparentes 

devem ser inteligíveis para to-
do mundo, até mesmo para os 
semialfabetizados.

As questões de interesse não devem apenas 
ficar sob o controle dos luminares, dos intelec-
tualmente bem dotados, daqueles que dispõem 
de meios para manusear geringonças tecnológi-
cas que devassem até mesmo as mais indevás-
seis informações que obrigatoriamente devem 
ser tornadas públicas.

Os portais da transparência, que se desti-
nam a oferecer aos contribuintes brasileiros 
- todos, sem exceção - informações completas 
sobre o comportamento das contas públicas, 
ainda expressam uma indisfarçável resistência 
de governos em compartilhar com a população 
assuntos que precisam chegar ao conhecimen-
to de todos.

Ninguém duvida que milhares de municí-
pios, em todos os quadrantes do país, não têm 
condições de se adequar a todas as exigências 
legais para exibirem-se nua e cruamente a todo 
mundo.

Centenas, milhares de municípios pelo 
país afora se ressentem até mesmo de profis-
sionais abalizados nos meandros das ciências 
contábeis para que possam avaliar balancetes 
trimestrais. Não espanta, por isso, que estejam 
distantes, muito distantes de ingressar no mun-
do virtual, oferecendo portais convidativos, de 
fácil interação, que estimulem o cidadão a sa-
ber de que forma o dinheiro público está sendo 
aplicado.

As dificuldades para implantação dos por-
tais da transparência não excluem, no entanto, 
que governos façam o mínimo possível para 
criar entre a população o hábito, a prática, o 
costume de fiscalizar o Poder Público em todos 
os âmbitos.

O resultado é que, ao contrário, perduram 
hábitos, práticas e costumes de esconder ou de 
não deixar absolutamente claros procedimen-
tos que são essenciais na avaliação sobre o grau 
de transparência na administração pública.

 Até agora, por exemplo, 
ainda são escassas as infor-
mações sobre os processos 
licitatórios, que são apresen-
tados separadamente da ex-
posição das contas públicas, 
em afronta completa ao que 
determina a legislação.

Quase não se percebem, além disso, os no-
mes, CNPJs e propostas de todos os participan-
tes dos processos licitatórios - mesmo daqueles 
que não venceram. Ainda são contados nos 
dedos os portais que trazem algumas dessas 
informações, normalmente apenas para os pre-
gões eletrônicos. Mas esse tipo de divulgação 
seria imprescindível, uma vez que revelam os 
critérios técnicos que balizaram os certames.

E todos sabem que as licitações são chama-
rizes para personagens acostumados a promo-
ver fraudes de toda natureza. São nos processos 
licitatórios que as grandes tramas se operam, 
com o propósito único de desviar o dinheiro 
público.

Em muitos casos, as compras públicas têm 
seus detalhamentos impostos em diferentes 
portais. É evidente que isso dificulta sobrema-
neira o controle social, cerceia a fiscalização, 
torna quase impossível o olhar do cidadão so-
bre uma área que, por sua relevância, deveria 
ser de fácil acesso e compreensão por qual-
quer um.

O tecnicismo, a linguagem hermética, 
difícil, excludente, inacessível a milhares, 
milhões de pessoas, tudo isso também con-
tribui para que se tenha conhecimento sobre 
conceitos orçamentários. Com isso, pratica-
mente ninguém consegue avaliar a execução 
do orçamento por parte dos cidadãos, que se 
veem obrigados a navegar simultaneamente 
em duas páginas, interrompendo a consulta 
constantemente para tirar dúvidas de concei-
tos e definições.

Quanto mais os portais da transparência 
desprezarem o conteúdo, mais estarão afron-
tando imposições legais que deveriam ser 
obedecidas, não para separar os governos da 
sociedade, mas para juntá-los, aproximá-los, 
reuni-los em torno do objetivo comum de zelar 
pela moralidade. E pela transparência.

Os portais da 
transparência ainda 
oferecem conteúdos 
precários. E pouco 
transparentes.

EDITORIAL

 ̈A pedido da CPI do Tráfico Humano, a PF 
está investigando uma ligação criminosa de 
um grupo aqui do Pará com o de um Estado 
do Sudeste para onde mulheres são levadas.
 ̈Este é um dos três casos, aqui do Estado, 

denunciados à CPI, que deve viajar no iní-
cio de março para a cidade onde está ba-
seada a rede que estimula a prostituição.
̈ O TRT abriu as inscrições para o con-
curso de juiz do Trabalho Substituto, cuja 
primeira prova será dia 2 de junho. Há seis 
vagas. No último realizado, ninguém foi 
aprovado.
 ̈A prefeitura está com as finanças sendo 

colocadas em ordem. Por isso não fará ne-
nhum novo investimento neste primeiro 
semestre. A criação da Secretaria de Tu-
rismo vai esperar.

 ̈A mesa da AL vai abrir caminho para a 
demissão dos efetivos envolvidos nas frau-
des praticadas na casa. Determinou que se-
jam abertos, contra os acusados, processos 
administrativos.
̈ Outra medida da administração do 
Legislativo. Serão devolvidos todos os 
servidores de outros setores que foram 
colocados à disposição da AL.

 ̈Uma nova embarcação de turismo deve 
entrar na linha do Marajó no segundo se-
mestre deste ano. Ligará Belém a Salvaterra 
e Soure, sem usar o porto de Camará.

 ̈A Secult já tem pronto o anteprojeto do 
Parque da Saudade, que será construído na 
área do Cemitério da Soledade, com finan-
ciamento do Estado, prefeitura e Iphan.

 ̈O Arcebispo D. Alberto Taveira retorna 
da Terra Santa quinta-feira. Na sexta, junto 
com o bispo auxiliar, D. Teodoro, inaugu-
ra alguns projetos sociais da Cáritas, nas 
ilhas próximas de Belém.

 ̈Nelas, desde o tempo de D. Orani Tem-
pesta, a Arquidiocese instalou vários 
sistemas de abastecimento de água, com 
uma tecnologia barata e eficiente.

 ̈O prefeito Zenaldo Coutinho prepara-se 
para mexer numa verdadeira casa de ma-
rimbondos. Vai ordenar o transporte de 
passageiros, aqui em Belém, porque o BRT 
vai demorar.

EMPOUCASLINHAS
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ôCORRUPÇÃO
Julgamento

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, minis-
tro Joaquim Barbosa, 
vai receber o senador 
Mário Couto no início 
de março para ouvir de-
le um apelo em favor da 
agilização do julgamento 
dos processos contra 
políticos envolvidos em 
escândalos de corrup-
ção. O maior número de 
ações penais e inquéri-
tos envolve um político 
paraense que dispensa 
apresentações. São mais de 
duas dezenas, nos quais ele 
é acusado de desvio de ver-
bas públicas, peculato, lava-
gem de dinheiro e falsidade 
ideológica.

Audiência

Como líder da Oposição no 
Senado, Mário Couto fez 
questão de, ele próprio, te-
lefonar ontem para o gabi-
nete do presidente do STF 
para solicitar a audiência, 
quando vai propor que os 
processos sejam colocados de imediato 
na pauta de julgamento. Outros seis sena-
dores do PSDB já manifestaram intenção 
de participar do encontro. Mário Couto 
entende que, após o julgamento histórico 
do Mensalão, a Suprema Corte não pode 
perder a oportunidade de mandar todos 
os corruptos para a cadeia.

ôPARTIDO
Aliado?

Há alguma coisa de podre no reino de su-
as excelências? Bem, ontem, o deputado 
José Megale, líder do governo na Assem-
bleia Legislativa, se apressou em dizer aos 
seus pares que não procedem as informa-
ções segundo as quais há insatisfação na 
base aliada com a presença do PMDB - e 
acercou-se de Parsifal Pontes. Divergên-
cias há, sim, só não se sabe quem está 
esquentando os panos usados pelo líder. 
Quanto a Parsifal, continua lançando dar-
dos contra o governo.

Aliás

Não é nada, não é nada, na composição 
das Comissões Técnicas da AL, o PMDB 
só aparece à frente de uma. Até Martinho 
(o do atraso) Carmona ficou como mero 
coadjuvante na Comissão de Justiça e Fi-
nanças, apesar do fato de que o partido 
já havia manifestado interesse na sua in-
dicação para chefiar a Comissão. Simone 
Morgado também passou em branco. De-
talhe: nenhum representante do partido 
esteve presente ao ato de constituição das 
comissões.

ôMÁFIA
Futebol

O presidente da Federação Paraense de Fu-
tebol, coronel Antonio Carlos Nunes, dei-
xou todo mundo de queixo caído, ontem, 
no MP, ao revelar que sobras de ingres-
sos utilizados no Campeonato Brasileiro 
foram maquiadas e usadas no RexPa do 
último domingo. Segundo ele, a segurado-
ra, cujo nome aparece nos ingressos, não 
cobre nada. Quer dizer, se um torcedor 
tivesse se acidentado estaria por conta e 
risco. O MP promete acionar os clubes.

ôQUEDA
Emprego
 
Janeiro não foi, decididamente, um bom 
mês para o mercado de trabalho no Pará. 
Dados do Idesp apontam uma redução de 
3.006 postos de trabalho, o que equivale 
a uma queda de 0,40% em relação a de-
zembro de 2012. Tudo bem que à luz do 
acumulado dos últimos 12 meses o saldo 
ainda é positivo - 31.817 postos de traba-
lho -, mas o balanço nacional aponta um 
crescimento de 0,07% nos primeiros 30 
dias do ano. Em todo o Norte, o saldo ne-
gativo bateu a casa dos 5,4 mil empregos.

Comércio

O setor comércio liderou a queda, apre-
sentando saldo negativo de 1.986 empre-
gos, influenciado pelos desligamentos 
referentes aos contratos temporários 
de final de ano. Os outros setores com 
saldos negativos foram serviços (-1.176); 
indústria de transformação (-404); agro-
pecuária (-108); administração pública (-
34); e extrativo mineral (-25). Apenas os 
serviços industriais de utilidade pública 
(661) e a construção civil (66) tiveram sal-
do positivo.

ôÁGUA
Fraude

Se a água mineral produzida no Pa-
rá já não era, digamos, essa água 
toda, agora está pior. As engarra-
fadoras estão preocupadas com o 
crescente índice de adulteração do 
produto. Galões vazios são abaste-
cidos com água das torneiras, tor-
nando frequentes as reclamações 
de consumidores pela percepção 
de corpos estranhos, cor do líqui-

do e sabor diferente. A primeira 
recomendação é para que clientes 
observem atentamente as condi-

ções dos lacres e eventuais 
vazamentos inexistentes nos 
produtos originais.

ôESTADO
Cargos

A Secretaria de Administra-
ção e o Instituto Publix, do Rio 
Grande do Sul, já concluíram 
a terceira etapa da revisão de 
cargos e carreiras do Estado, 
com a análise e avaliação 
completa do marco legal nor-
mativo. A quarta etapa abor-
dará a avaliação e definição 
do quantitativo de cargos de 
provimento efetivo. Pelos 

cálculos da Secretaria, a conclusão de todo 
o processo deverá ocorrer daqui a cinco me-
ses, mais tardar.

ôGABINETE
Assembleia 

O Gabinete Militar da Assembleia Legislativa 
já tem nova chefia. Trata-se do coronel Hil-
ton Celso Benigno de Souza, de 44 anos, 24 
dos quais na PM. Integrante da 1ª turma de 
oficiais da corporação formada no Pará, em 
1991, ele já exerceu diversas funções na es-
fera do governo, inclusive nas duas gestões 
do ex-governador Almir Gabriel, falecido se-
mana passada. Ex-comandante do 2º e 10º 
Batalhões da PM, seu último cargo foi o de 
comandante do Policiamento da Capital.

ôTRIBUNAL
Agenda cheia

A presidente do Tribunal de Justiça do Esta-
do, Luzia Nadja Nascimento, teve uma agen-
da cheia ontem em Brasília. Acompanhada 
do senador Flexa Ribeiro, a desembargadora 
visitou o presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, e participou da reunião da bancada 
paraense no Congresso. Na audiência, os par-
lamentares aprovaram a inciativa, inédita, de 
abrir um diálogo com a bancada antes do pe-
ríodo de pedido de emendas parlamentares. 
A desembargadora se comprometeu a fazer 
um novo encontro em Belém para detalhar 
alguns desafios do Judiciário no Estado.

TRANSPARÊNCIA
Prefeitura e órgãos 
públicos esperam 
por cerca de mil 
pessoas em reunião

O 
BRT (bus rapid transit ou 
sistema de trânsito rápido 
de ônibus, em inglês) será 

discutido em uma audiência 
pública hoje, às 18 horas, no 
Hangar. Um dos objetivos é es-
clarecer os motivos técnicos, 
judiciais e financeiros que pa-
ralisaram as obras. Também 
deverão ser apresentadas pos-
síveis medidas temporárias 
para amenizar os congestio-
namentos diários na avenida 
Almirante Barroso diariamen-
te. A Prefeitura de Belém pede 
a participação de todos os que 
ainda tenham dúvidas e quei-
ram saber os rumos da obra. 
São esperadas pelo menos mil 
pessoas. Número considerado 
pelo poder público como uma 
amostra razoável dos mais de 
600 mil passageiros da Região 
Metropolitana de Belém (RMB) 
que usarão o novo formato de 
transporte público.

�Essa reunião pública está 
aberta para uma participação 
ampla da população. Por isso, 
convidamos a todos que quei-
ram discutir o BRT. Vamos 
ter uma exposições técnicas 
dos especialistas da prefei-
tura e do Ação Metrópole, do 
Governo do Estado, além da 
presença de representantes 
da Caixa Econômica Federal, 
ministérios públicos Federal 
e Estadual, da empresa An-
drade Gutierrez, enfim, todos 
aqueles que estão envolvidos 
ou que estão debatendo essa 
questão�, informou o prefeito 
Zenaldo Coutinho.

A audiência deverá ser ini-
ciada pela diretora executiva 
do Núcleo de Gerenciamento 
de Transporte Metropolitano 
(NGTM), Marilena Mácola, que 
explicará o motivo de Belém 

ter sido retirado do projeto 
Ação Metrópole pelo ex-pre-
feito Duciomar Costa e quais 
são as competências do Esta-
do e do município. O projeto 
municipal deverá ser recom-
patibilizado com o Ação Me-
trópole e o Estado já forneceu 
um aporte de R$ 50 milhões 
para as obras.

Sobre a reversão dos erros 
cometidos na execução do 
projeto anterior, a diretora 
superintendente da Autar-
quia de Mobilidade Urbana de 
Belém (Amub), Maisa Tobias, 
falará sobre o cenário atual 
das obras e quais foram as 
primeiras medidas adotadas 
pela nova gestão durante a 
transição do governo. Desta-
que para as audiências com o 
Ministério das Cidades para 
nortear o projeto. �As mure-
tas deverão ser removidas e o 
tráfego na outra pista será li-
berado. As paradas e estações 
também serão revistas. Várias 
outras alterações no sistema 
de transportes de Belém só 
poderão ser feitas visando o 
funcionamento com o BRT�, 
declarou Maísa ao assumir a 
Amub.

As inviabilidades técnicas e 

Prefeitura pede a 
participação de 
todos que ainda 
tenham dúvidas 
sobre a obra 

BRT ganha audiência 
pública hoje no Hangar

legais para o prosseguimento 
das obras serão apresentadas 
pelo titular da Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo (Seurb), 
Eduardo Leão, com base nas 
restrições impostas pelos 
tribunais de contas do Muni-
cípio (TCM) e da União (TCU) 
e pela Caixa, que devolveu 12 
projetos executivos. Sem os 
projetos aprovados, não há 
recursos. Por isso, Zenaldo 
encontrou uma dívida de R$ 
53 milhões da obra, de um 
contrato que custava R$ 100 
milhões. 

Uma �Carta de Encami-
nhamento� será feita para 
orientar a retomada das 
obras na Almirante Barroso 
e na Augusto Montenegro. �A 
ideia é que possamos tomar 
decisões, mas decisões em 
conjunto com a sociedade, da 
maneira mais transparente 
possível�, concluiu o prefeito 
de Belém.
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Técnicos explicarão as mudanças a serem feitas no BRT
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Dora Kramer, sobre os 
�indecentes úteis� que foram 
agredir a blogueira Yoani 
Sanchez e o desdém do PT, 
mais preocupado em ser 
simpático aos jurássicos 
ditadores de Cuba.

Do partido 
como um 

todo não se ouviu 
palavra, apenas 
ressalvas à 
�deselegância� dos 
indecentes úteis�. 
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ancelmogois Reunião sobre BR-316
fica para terça-feira

O 
prefeito de Ananindeua, 
Manoel Pioneiro (PSDB), e 
uma comissão de vereado-

res do município se reúnem na 
próxima terça-feira (5), às 13 
horas, com o superintendente 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte 
(Dnit) no Pará, Davi Bessa. O 
encontro ocorrerá na sede da 
prefeitura, e além da fiscaliza-
ção eletrônica implantada na 
rodovia BR-316, outro tema em 
debate será a possibilidade de 
instalação de semáforos com 
acionamento manual.

O equipamento favoreceria 
a travessia de pedestres e ga-
rantiria além da segurança, a 
trafegabilidade. �Essa será a 
pauta específica da reunião, 
pois acreditamos ser uma al-
ternativa para melhorar o flu-
xo dos veículos na via�, afirma 
o vereador Fábio  Figueiras, 
que preside a comissão de par-
lamentares que desde o início 
do mês está tentando junto ao 
Dnit, resolver os problemas ge-
rados pela  fiscalização eletrô-

ANANINDEUA
Prefeito fará
encontro com
Dnit para falar
de lombadas

nica no tráfego da rodovia.
Figueiras explica que os 

semáforos seriam instalados 
nas faixas cidadãs presentes 
na BR-316. �O problema é que 
as faixas estão dificultando o 
fluxo de veículos, pois a cada 
pedestre que chega, o trânsito 
precisa parar. A ideia é que os 
semáforos com acionamento 
manual possam contribuir pa-
ra  agrupar o maior número de 
pedestres, e diminuir assim o 
congestionamento na rodo-
via.� A proposta é que o equi-
pamento, quando acionado, 
interrompa por 45 segundos o 
trânsito de veículos, depois de 
100 segundos de tráfego.

Desde o início do ano, fo-
ram instaladas na BR-316, 
22 lombadas eletrônicas, 20 
controladores de avanço de 
sinal, oito radares e a veloci-
dade limite permitida é de 40 
km/h. Essas medidas geraram 
queixas entre motoristas e pe-
destres. 

As ações fazem parte do 
Programa Nacional do Con-
trole Eletrônico de Velocidade, 
que pretende reduzir os aci-
dentes nas rodovias brasilei-
ras. No Pará, os 20 primeiros 
quilômetros da BR-316 são 
considerados os mais perigo-
sos do Brasil em número de 
acidentes.

Barcarena pretende
restaurar igreja antiga

Acontece hoje no município 
de Barcarena audiência públi-
ca para discutir a reforma da 
Igreja São João Batista em Vi-
la do Conde, a segunda mais 
antiga do Pará, construída em 
1654. O promotor de Justiça 
Antônio Lopes Maurício pre-
sidirá a sessão que acontece 
no salão da Igreja São João Ba-
tista, às 9 horas. O Ministério 
Público do Estado convidou 
diversas autoridades, Ministé-
rio Público Federal e empresas 
que atuam no município, co-
mo Alunorte e Alubras, para 
propor a reforma da igreja por 
meio da lei federal de incentivo 
à cultura nº 8.313, conhecida 
como Lei Rouanet. Na sessão, 
o Ministério solicitará à Se-
cretaria Municipal de Cultura 
de Barcarena que apresente o 
fundo cultural do município. 

De acordo com Antônio 
Maurício, a igreja é tombada 
pelo município de Barcarena 
e está em processo de tomba-
mento pelo Instituto de Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Na sessão, o 

Instituto apresentará o proje-
to de reforma do templo. �Vi o 
projeto e posso dizer que é um 
empreendimento grande para 
recuperação total da estrutura 
da igreja no valor de 2 milhões 
de reais�, disse.

O promotor explicou que 
o processo de tombamento é 
lento e esbarra em diversos 
entraves burocráticos como a 
necessidade de vistoria e pare-
ceres técnicos de profissionais 
e especialistas em pratimônio 
histórico. �Pode acontecer de 
até organizar toda a docu-
mentação o prédio cair antes. 
Belém é como é por conta dis-
so�, comentou. 

Em novembro de 2011, a 
igreja passou por vistoria rea-
lizada pelo Corpo de Bombei-
ros, que detectou rachaduras 
no altar mor, infiltrações nas 
paredes e comprometimento 
das instalações elétricas. 

Mesmo com o avançado es-
tado de deterioração do tem-
plo, o espaço ainda continua 
sendo utilizado pela comuni-
dade católica.

Praça reinaugurada apresenta problemas

A praça �Lauro Sodré�, lo-
calizada no início da avenida 
Almirante Barroso, no bair-
ro de São Brás, reinaugurada 
em dezembro do ano passa-
do, pela gestão do ex-prefei-
to de Belém Duciomar Costa 
(PTB), já apresenta alguns 
problemas na sua estrutura. 
Duas peças de granito escu-
ro de um dos monumentos 
centrais já caíram e se que-
braram em vários pedaços. 
Outras peças ainda correm 
o risco de cair. 

O local foi isolado com 
uma fita sinalizadora para 
que ninguém passe por bai-
xo da obra. Outro problema 
está no chafaris instalado ao 
redor da homenagem ao ao 
segundo presidente da Re-
pública que dá nome à pra-
ça. Os problemas ocorreram 
apenas dois meses depois da 
abertura lugar para a popu-
lação. As obras custaram aos 
cofres públicos cerca de R$ 
400 mil, segundo informa-
ções da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Semma) 
no momento de sua reinau-
guração.

Na época, o espaço rece-
beu novo calçamento, re-
vitalização do obelisco do 
meio da praça, a reativação 
do espelho d�água com a 

SÃO BRÁS
Peças de granito 
escuro da 
"Lauro Sodre"
desmoronaram

instalação de cascatas, e a 
instalação de um guarda-
chuva gigante, simbolizan-
do a tradicional chuva da 
tarde, da capital paraense. 
Segundo pessoas que traba-
lham na área, como o ven-
dedor de cocos Celestino da 
Silva, de 59 anos, o serviço 
de reconstrução, que durou 
cerca de dez meses, foi mal-
feito. 

�Essas placas caíram lo-
go no primeiro mês de inau-
gurado. Eu acho que foi um 
serviço malfeito�, afirmou. 

Celestino trabalha na área 
há cerca de 20 anos e para 
ele a praça já foi melhor. 
�Logo quando eu comecei a 
praça daqui era muito me-
lhor�, disse. A vendedora de 
livros e revistas Alice Batista 
Nunes, de 42 anos, concorda 
com o vendedor de cocos so-
bre a qualidade do serviço. 
�Não foi bem colocado. Fize-
ram alguma coisa que não 
foi certa�, avalia.

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (Semma) de 
Belém informou, por meio 

de nota, que já tomou conhe-
cimento da situação da pra-
ça Floriano Peixoto, em São 
Brás, e técnicos da secretaria 
já estiveram no local reali-
zando uma vistoria para a 
elaboração de um laudo que 
deverá ser concluído na pró-
xima sexta-feira, dia 1º de 
março. Em seguida, o laudo 
será enviado para a empre-
sa responsável pela obra de 
revitalização para que sejam 
tomadas as medidas neces-
sárias.

Celso de Almeida Afonso morreu aos 72 anos
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Monumento foi inaugurado em dezembro passado. Obras custaram R$ 400 mil.

ancelmogois

Justiça de saias
Ontem, com a posse da ad-
vogada Luciana Lóssio como 
ministra titular, o TSE passa 
a ser, por um curto período, 
o primeiro tribunal supe-
rior brasileiro formado por 
maioria de mulheres. Ele é 
presidido, como se sabe, pela 
ministra Cármen Lúcia.

Depois da Bolívia
Do cientista político Wan-
derley Guilherme sobre a 
ideia do clube de construir o 
cemitério �Corinthians para 
sempre�:
- Não seria melhor construir 
uma creche-escola para o 
�Corinthians do futuro�?
Faz sentido.

Voz da América
Depois que Michelle Obama 
apareceu de franjinha, no 
Oscar, domingo, dobrou a 
venda de apliques de franjas 
na Fiszpan.

Quem te viu
A ex-ministra Zelia Cardoso 
de Mello era presença discre-
ta ontem no hotel Westin, em 
Nova York, durante palestra 
de Guido Mantega. Nem 
de longe lembrava os tem-
pos em que ela, no governo 
Collor, mandava e desman-
dava.

Nara sempre
A Universal lança, em março, 
a caixa �Nara Leão - Samba, 
Festivais e Tropicália�. São 12 
álbuns dos anos 60, incluin-
do �Nara pede passagem� e 
a trilha do espetáculo �Opi-
nião�.

As mucamas
Ontem, a promotora Gláucia 
Santana ouviu representan-
tes dos quatro clubes do Rio 
(Paissandu, Jockey, Piraquê 
e Caiçaras), que obrigam as 
babás de filhos dos sócios a 
usarem uniforme. Trata-se 
daquela representação da 
ONG Educafro, que acusa os 
clubes de �discriminação ra-
cial e social�.

Presente de grego
Não foi só para a filha re-
cém-nascida do tricolor 
Chico Buarque, como lem-

bramos aqui ontem, que o 
compositor Ciro Monteiro 
mandou uma camisa do 
seu Flamengo. Em 1963, 
quando o atual governa-
dor Sérgio Cabral nasceu, 
Ciro mandou o mesmo 
presente de grego para seu 
amigo Cabral, pai, vascaí-
no roxo.

Só que...
Sérgio Cabral, o pai, que não 
é bobo, guardou a camisa 
bem guardada.
- Só mostrei a ele quando 
tive absoluta convicção de 
que Serginho era irremedia-
velmente vascaíno.

No SportTV
O time da �Redação SporTV� 
vai ganhar um grande refor-
ço. Ruy Castro, autor da bio-
grafia de Garrincha, estará 
na bancada ao lado de André 
Rizek a partir de sexta.

No MoMA
O documentário �Jards�, 
sobre Jards Macalé, foi sele-
cionado para o festival �New 
director, new films�, em 
março, no MoMA, em Nova 
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Merval Pereira, o coleguinha imortal, recebe abraço de Christiane Torloni na 
noite de autógrafos do livro �Mensalão�, ontem, na travessa do Leblon.

Mas, por enquanto, é só rock 
e moda.

Democracia já
O senador Pedro Simon 
vei lembrar os 103 anos do 
amigo Tancredo Neves, dia 
4. Lerá trechos inéditos do 
livro �Democracia já� que 
começou a escrever sobre o 
ex-presidente eleito, duran-
te a convenção nacional do 
PMDB, sexta, em Brasília, e, 
segunda, no plenário. 

Saramandaia
O ator Fernando Belo fez o 
teste de câmera para viver 
o prefeito da nova versão de 
Saramandaia. Ele acaba de 
terminar o mestrado em In-
terpretação na California Ins-
titute of the Arts (CalArts).

Expansão
O Sapucapeta, o grupo de 
Leandro Sapucahy que se 
apresenta no programa Es-
quenta!, da TV Globo, vai 
lançar segunda, veja só, 
uma loja virtual. Vai ven-
der bonés, fones de ouvido, 
guarda-sóis, CD e DVD, en-
tre outros.

York. O filme é dirigido por 
Eryk Rocha, filho de Glauber 
Rocha.

Boletim médico
Morreu ontem de meningite, 
no Hospital Miguel Couto, no 
Rio, Fábio Batista Ribeiro, 30 
anos. Segundo a mulher, Si-
mone, o marido procurou o 
hospital há quatro dias, mas 
não foi atendido. Deixa dois 
filhos.

Mão grande
A BV financeira terá que pa-
gar R$ 3 mil para Lúcia Viei-
ra, que fez um contrato de 
empréstimo com a empresa, 
mas, mesmo após quitá-lo, 
continuou sendo desconta-
da em folha. A decisão é do 
desembargador Antonio Bas-
tos, do TJ do Rio.

Desfile na Barra
O Rio Fashion Week deve ser 
realizado na Cidade das Ar-
tes.

Aliás...
Como ia dizendo, a Cidade 
foi projetada para ser um 
espaço de música erudita. 

COM ANA CLÁUDI A GUI MARÃES, MARCEU VI EI RA, DANI EL BR UNET E JORGE ANTÔNI O BARROS

Cerca de 400 pessoas acom-
panharam o enterro de Celso 
de Almeida Afonso, considera-
do um dos principais médiuns 
brasileiros depois de Chico Xa-
vier e possível sucessor dele na 
cidade, na tarde de ontem no 
Cemitério São João Batista, em 
Uberaba. Ele morreu por fa-
lência múltipla nos órgãos na 
madrugada, aos 72 anos, após 
lutar há um ano e dois meses 
contra um câncer no fígado 
que passou para o esôfago. 
Durante o velório no Centro 

Espírita Aurélio Agostinho, 
que foi aberto ao público, esti-
veram presentes amigos e par-
ceiros de trabalho do médium, 
além do próprio filho de Chi-
co Xavier, Eurípedes Higino. 
Segundo ele, Uberaba é uma 
cidade abençoada porque tem 
várias pessoas na liderança da 
vanguarda de Deus e de Jesus 
e que Chico Xavier e outros 
médiuns como Celso são pes-
soas de referência não só para 
a cidade, mas para o Brasil. As 
informações são do Portal G1.

Enterrado discípulo de Xavier 



 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) deter-
minou, por meio de resolução 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União, a suspensão 
da fabricação, distribuição e do 
comércio em todo o território 
nacional do medicamento Diu-
risa, fabricado pela empresa 
Eurofarma Laboratórios Ltda, 
de São Paulo. Além de proibir a 
comercialização e o uso, a An-
visa determinou que a empresa 
recolha o produto do mercado. 

Segundo a Anvisa, a sus-
pensão ocorreu após análise 
que identificou a alteração do 
dissolvente, da embalagem e 
da fórmula do Diurisa sem a 
devida autorização. De acordo 
com a bula, o Diurisa promove 
um aumento na eliminação de 
água e sódio pelo rim e é in-
dicado para reduzir inchaços 
de origem circulatória, renal e 
hepática.

A Anvisa também deter-
minou a suspensão da distri-
buição, do comércio e do uso, 
em todo o território nacional, 
de produtos cosméticos, como 

o gel modelador capilar fixa-
ção forte Vita Capili, fabricado 
pela empresa Muriel do Brasil 
Indústria de Cosmético Ltda, 
por apresentar desvio de qua-
lidade.

A mesma sanção foi dada a 
todos os produtos para saúde 
e cosméticos das marcas Mei-
Cha e Fujii, incluindo aqueles 
comercializados pela empresa 
Kaecha Cosmética Ltda, por 
não estarem regularizados na 
Anvisa.

Devido à presença de áci-
do acético na formulação do 
produto, que está na lista de 

substâncias que não podem 
ser utilizadas em produtos de 
higiene pessoal, cosméticos 
e perfumes da Anvisa, a em-
presa Essencialle Indústria e 
Comércio de Cosméticos Ltda, 
de Varginha, Minas Gerais, terá 
de fazer o recolhimento volun-
tário do produto Active Hair, 
marca Concept Profissional, 
lote nº 100299310, validade em 
9/9/2013.

Sem autorização de funcio-
namento, a Anvisa determinou 
a apreensão e inutilização, bem 
como proibiu a divulgação de 
todos os produtos sob vigilân-

cia sanitária fabricados pela 
empresa Iracema Batista Regis 
ME, de Barreiras, Bahia.

Por comercializar produtos 
sem registro no seu país sede 
e por apresentar falhas no sis-
tema de gerenciamento e práti-
cas de distribuição de produtos 
médicos, a Anvisa determinou 
a suspensão da importação, 
distribuição, comercialização 
e do uso de qualquer produto 
fabricado pela empresa Ind 
Diagnostics Inc, do Canadá.

A Anvisa determinou 
ainda a suspensão da distri-
buição, do comércio e do uso 

do produto Creme Alisante 
- Salon Line Professional, 
registro nº. 2.2959.0155.001-
09, lote 0076661, data de va-
lidade 11/2014, fabricado por 
Devintex Cosméticos Ltda., 
de São Paulo, por desvio de 
qualidade.

A agência determinou a sus-
pensão da importação, fabrica-
ção, distribuição, do comércio 
e do uso de todos os produtos 
da empresa Laborkit Indústria 
e Comércio Ltda, por terem si-
do importados irregularmente 
e terem registros de produção 
nacional.
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Em janeiro, 
267 municípios 
brasileiros 
estavam em 
situação de risco

Dengue deixa Belém em estado de alerta

B
elém está entre as capitais 
brasileiras �em estado de 
alerta� nos casos notifica-

dos de dengue. Segundo da-
dos do Departamento de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde (Sesma), 
de janeiro de 2013 até ontem, 
ocorreram 231 casos, dos 
quais 132 são investigados, 57 
descartados e 42 sem compli-
cações. Em apenas 10 dias, de 
15 de fevereiro até ontem, os 
números aumentaram em 82 
casos saltando de 149 casos 
notificados para os 231. Este 
período de tempo corresponde 
ao dias em que que ocorreu o 
aumento das chuvas na Região 
Metropolitana, com acúmulo 
de água parada deixada pelos 
temporais. Os bairros que se 
destacam são Pedreira e Marco 
(15 casos cada); Umarizal, Ta-
panã e Telégrafo (14); Icoaraci 
(13); Coqueiro e Marambaia 
(11 também cada bairro). En-
tretanto, em 2013 não ocorreu 
nenhuma morte ocasionada 
pela doença. 

Mas não somente a capital 
paraense está em �em estado 
de alerta� para a dengue. Le-
vantamento de Índice Rápido 
de Infestação por Aedes ae-
gypti (LIRAa) mostra que, em 
janeiro deste ano, 267 muni-
cípios brasileiros estavam em 
situação de risco à doença; 487 
em situação de alerta e 238 em 
situação satisfatória. A pesqui-
sa, que serve para identificar 
onde estão concentrados os 

CHUVAS
Segundo a Sesma, 
desde o início do 
ano já ocorreram 
231 casos da doença

(31). A maioria dos casos con-
firmados está em Rio Maria 
(77), Parauapebas (66), Santa-
rém (64), São Félix do Xingu 
(43) e Belém (34). Há confirma-
ção de um óbito por dengue no 
município de Rurópolis. 

Em 2011, no mesmo perí-
odo, já haviam sido 3.970 ca-
sos suspeitos da doença, dos 
quais 1.004 casos confirma-

dos. Na época, os municípios 
com maior número de casos 
notificados eram: Parauape-
bas (1.088), Belém (622), Mara-
bá (400), Ananindeua (329) e 
Marituba (149). Em relação aos 
casos confirmados, os muni-
cípios com maiores registros 
são Parauapebas com 367, Be-
lém com 167 e Ourilândia do 
Norte com 94 casos.

Agentes Comunitários de Saúde no Pará passam a ganhar R$ 950,00

REDUÇÃO

A redução dos casos em Be-
lém, segundo Orliuda Bezerra, 
diretora do Departamento de 
Vigilância em Saúde da Sesma, 
se deve às ações de controle da 
dengue. �Realizamos visitas 
de rotina, bloqueio de trans-
missão viral, controle químico 
nas áreas notificadas, visitas 
quinzenais nos imóveis. Ainda 
hoje os depósitos, espaço em 
que acumula água e não tem 
tratamento, em que mais se 
encontra o mosquito são nos 
vasos de plantas nas casas, em 
piscinas sem coberturas. Em 
Belém circulam os vírus tipos 
1,2,3 e 4. Deste último, poucas 
pessoas já adoeceram e isso é 
preocupante porque quem nun-
ca foi vítima deste vírus poderá 
ser. Por isso, a Sesma realiza as 
atividades de controle da doen-
ça e pede o apoio da população 
fazendo o término de todos os 
depósitos, para evitar a criação 
de mosquitos da dengue�, disse 
a diretora.    

Devido ao período de chu-
vas, o risco de contrair dengue 
aumenta, por isso a Sespa tam-
bém alerta a população sobre os 
cuidados necessários para pre-
venir a doença, como a retirada 
de objetos que possam acumu-
lar água nos quintais, de folhas 
e outros materiais, além da lim-
peza de calhas, para evitar água 
parada e impedir a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da doença.

Segundo a assessoria de im-
prensa da Sespa, equipes da Se-
cretaria trabalham em conjunto 
com os municípios, sobretudo 
com orientações para manter 
a doença sob controle. O com-
bate à doença, com agentes de 
endemias agindo nas ruas e 
residências, tem sido papel das 
prefeituras, por meio de suas se-
cretarias municipais de saúde.

As principais orientações 
da Sespa aos gestores muni-
cipais tem sido esclarecer em 
relação ao bloqueio imediato da 
transmissão, nas localidades ou 
bairros que notificam casos; ati-
vidades de educação e comuni-
cação, visando a sensibilização 
da população para o problema; 
articulação com órgãos munici-
pais de saneamento e limpeza 
urbana, para melhorar a coleta 
e destinação adequada do lixo, 
e manutenção das atividades de 
rotina no combate ao mosquito 
transmissor.
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Em apenas 10 dias, dengue teve 82 novos casos

focos de reprodução do mos-
quito transmissor da dengue, 
foi realizada em 983 municí-
pios. No mesmo período do 
ano passado, 765 cidades fi-
zeram o levantamento, sendo 
que 146 foram consideradas 
em risco; 384 em alerta e 235 
em situação satisfatória. 

Por região, o estudo apon-
tou que a maior concentração 
das larvas do mosquito em 
reservatórios de água ocorreu 
no Nordeste, com 76,2%. Por 
outro lado, foi na região Su-
deste onde se concentraram 
os maiores focos em depósitos 
domiciliares, com 63,6%. Be-
lém está entre as capitais em 
�em estado de alerta� com 149 
casos notificados em 2013, até 
o último dia 15. Desses, 63 são 
investigados, 49 descartados e 
37 casos sem complicações. 

No Pará, números da Coor-
denação do Programa Estadu-
al de Controle de Dengue da 
Secretaria de Estado de Saú-
de Pública (Sespa) mostram 
em seu mais recente balanço 
epidemiológico da doença, de 
janeiro deste ano até 15 de fe-
vereiro, que foram registrados 
no Estado 1.485 casos suspei-
tos de dengue em 2013, dos 
quais 444 foram confirmados. 
Desses, 441 de dengue clássi-
ca, um caso de dengue com 
complicação e dois de síndro-
me do choque da dengue. 

Até o último dia 15, os mu-
nicípios com maior número de 
notificações são Parauapebas 
(173 casos), Belém (149), Santa-
rém (139), Marabá (90), Rio Ma-
ria (79), Juruti (70), Rurópolis 
(55), Santa Maria das Barreiras 
(51), Altamira (45), São Félix do 
Xingu (44), Conceição do Ara-
guaia (42), Irituia (37), Itaituba 
(37) e Santana do Araguaia 

Mais informações sobre 
dengue são fornecidas pelas 
secretarias municipais de 
Saúde de Ananindeua, (91) 
3073-2220; Marabá, (94) 
3324-4904; Marituba, (91) 
3256-8395; Santarém, (94) 
3524-3555, e Tucuruí, (94) 
3778-8378. Em Belém, além 
do telefone (91) 3277-2485, 
estão disponíveis os telefones 
dos distritos administrativos 
da Prefeitura: Daben (3297-
3275), Daent (3276-6371), 
Dágua (3274-1691), Daico 
(3297-7059), Damos (3771-
3344), Daout (3267-2859), 
Dasac (3244-0271) e Dabel 
(3277-2485).

X Serviço

O custo mensal de cada um 
dos 254.910 agentes comunitá-
rios de saúde (ACS), inclusive 
dos 14.166 que cobrem a po-
pulação paraense, passou a ser 
de R$ 950,00. O novo valor foi 
publicado pelo Ministério da 
Saúde, através da Portaria Nº 
260, de 21 de fevereiro de 2013. 
Com isso o valor fixo anual por 
agente comunitários de saúde 

Da Sucursal
BRASÍLIA aumenta de R$ 10 mil para R$ 

11,4 mil em todo o País, retroa-
tivo ao mês de janeiro passado, 
como valor de incentivo de cus-
teio referente à implantação do 
Programa de Agentes Comuni-
tários de Saúde.

A portaria, assinada pelo 
ministro Alexandre Padilha, 
diz que no último trimestre de 
cada ano será repassada uma 
parcela extra, calculada com 
base no número de ACS regis-
trados no cadastro de equipes 

e profissionais do Sistema de 
Informação definido para este 
fim, no mês de agosto do ano 
vigente, multiplicado pelo va-
lor do incentivo fixado neste 
artigo (que é de R$ 950,00).

Outra informação é de que 
os recursos orçamentários, de 
que trata esta Portaria, corre-
rão por conta do orçamento do 
Ministério da Saúde, devendo 
onerar o Programa de Traba-
lho - Piso de Atenção Básica 
Variável - Saúde da Família.

Anvisa suspende venda do medicamento Diurisa e de cosméticos

Agência Brasil
SÃO PAULO

Cidade de Santarém decreta situação de emergência na saúde pública 
Foi publicado ontem no Diá-

rio Oficial do Estado, o decreto 
em que o prefeito de Santarém, 
Alexandre Wanghon, declara si-
tuação de emergência na saúde 
pública do município. O prefeito 
levou em consideração o relató-

rio apresentado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa), no 
qual são descritas condições 
precárias dos atendimentos 
prestados à população.  No docu-
mento, é citado a insuficiência de 
insumos, medicamentos e mate-

rial descartável nas unidades de 
saúde e no Hospital Municipal. 
Até a lavanderia do hospital es-
taria operando de forma parcial, 
com equipamentos ultrapassa-
dos. Além disso, o hospital não 
conta com número suficiente de 

ambulâncias, faltam camas, col-
chões, cadeiras de rodas, macas 
para o transporte de pacientes, 
lençóis, respiradores, eletrocar-
diógrafos e equipamentos de 
esterilização cirúrgica.  

Ainda segundo o documen-

to, as unidades básicas de saúde 
do município encontram-se sem 
medicamentos, com equipamen-
tos sucateados e geladeiras sem 
condições de uso para o armaze-
namento de vacinas. Com este 
decreto, retroativo a 7 de janei-

ro e que ficará em vigor por 90 
dias, a Secretaria Municipal de 
Saúde está autorizada a adotar 
procedimentos emergenciais 
para garantir a regularidade dos 
serviços de saúde pública em 
Santarém. 

Sindmepa faz assembleia para discutir pagamento de plantões extras
Uma Assembleia Geral vai 

discutir, hoje, o atraso do paga-
mento de plantões extras das 
unidades de saúde do muni-
cípio. A reunião foi convocada 
pelo Sindicato dos Médicos do 
Pará (Sindmepa) com o objetivo 
de discutir o problema em con-

junto. A Assembleia começará 
às 19 horas, no prédio do Sind-
mepa, localizado à rua Boaven-
tura da Silva, Nº 999. O Sindime-
pa avisou que caso, o problema 
não seja resolvido, é possível 
que o serviço de plantão seja 
suspenso a partir de março.

De acordo com o Sindmepa, 
a Secretaria Municipal de Saú-
de informou que os pagamen-
tos haviam sido efetuados. No 
entanto, a assessoria do sindi-
cato disse que vários médicos 
fizeram denúncias na última 
segunda-feira (25), afirmando 

não ter recebido os plantões 
de janeiro. �Recomendamos 
desde ontem (anteontem) que 
os médicos elaborem um do-
cumento formalizando a situ-
ação e alertando para o risco de 
suspensão dos plantões a par-
tir de março�, disse o diretor 

do Sindmepa, João Gouveia. O 
documento deve ser entregue 
aos diretores de unidades. Para 
Gouveia, houve quebra de acor-
do por parte da Sesma com os 
médicos, uma vez que a única 
resposta obtida pelo sindicato 
na secretaria é que o dinheiro 

tinha sido depositado. Para 
que o atendimento continue 
normal, foi estabelecido que 
os médicos devem receber o 
pagamento dos plantões atra-
sados até o final de fevereiro 
e os plantões de janeiro até 10 
de fevereiro.

Novo valor do incentivo 
de custeio referente 

à implantação de Agentes 
Comunitários de Saúde

R$ 950,00

Valor pago até 
dezembro de 2012

R$ 833,33

O balanço dos agentes

Valor total repassado 
para o custeio dos 

agentes comunitários 
no Pará em 2012

R$ 159.228

Estimativa 
com  o novo valor fixo 

para o ano 
de 2013

 R$ 161.492

Número de agentes 
comunitários no País

254.910

Número de agentes 
comunitários no Pará

14.166

Valor total repassado 
para o custeio dos agen-
tes comunitários no Pa-
rá em janeiro de 2013

R$ 13.458
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A diretora da Secon, Celina Oliveira, mostra Habite-se  

�Aquela feira 
paralela que 
funcionava no 
entorno era bem 
anti-higiênica�

Feirantes da Pedreira já ocupam boxes 

F
eirantes retirados da ave-
nida Pedro Miranda, no 
entorno do Complexo de 

Abastecimento da Pedrei-
ra, ocuparam seus boxes na 
manhã de ontem. Fiscais da 
Secretaria Municipal de Eco-
nomia (Secon) estiveram no 
local para garantir que nin-
guém tentasse ocupar as cal-
çadas novamente. Fregueses 
da feira aprovaram a mudan-
ça, entretanto, o dia foi mar-
cado por muitas reclamações 
de trabalhadores que não 
conseguiram boxes no novo 
complexo.

A movimentação no novo 
espaço da feira da Pedreira, 
no primeiro dia após a remo-
ção dos feirantes das calçadas 
do entorno do complexo, foi 
intensa. Desde cedo, muitos 
ainda davam os últimos re-
toques em seus boxes, insta-
lando fechaduras e movendo 
o mobiliário necessário para 

1º DIA
Fregueses elogiam  
retirada de barracas 
das ruas, mas ainda 
houve queixas 

suas atividades. No local fun-
cionará apenas os setores de 
hortifruti, mercearia - que 
inclui a venda de farinha e 
outros insumos - e armari-
nho. Carnes, vísceras e peixes 
não serão comercializados no 
complexo, a princípio.

Os clientes aprovaram a 

mudança. �Está 100% melhor. 
Aquela feira paralela que fun-
cionava no entorno era bem 
anti-higiênica. Se todos cola-
borarem e o ambiente conti-
nuar assim, sempre limpo, 
acredito que a feira tem tudo 
para dar certo�, opinou o do-
no de restaurante Waldemir 

Júnior, de 50 anos, que é mo-
rador do bairro e frequenta a 
feira diariamente. Para a dona 
de casa Odete Pereira, de 37 
anos, faltou ainda a limpeza 
do local desocupado pelos 
feirantes. �O meio fio das cal-
çadas está imundo. Isso tão 
próximo do complexo é muito 

Ambulantes que vão para Shopping Popular temem acidentes no prédio

ruim, além de exalar um chei-
ro desagradável. Deveriam ter 
mandado equipes para limpar 
o local�, disse. 

SEM BOXES

Apesar dos elogios de mui-
tos consumidores, o Com-
plexo de Abastecimento da 
Pedreira foi palco de dezenas 
de reclamações. Os feirantes 
que não conseguiram boxes 
dentro da feira estavam re-
voltados. �Minha esposa tra-
balha aqui há quase quarenta 
anos. Ela estava cadastrada 
em todas as listas já feitas e 
ainda assim não cederam um 
box para ela. Enquanto isso, 
pessoas que não têm nem 
um ano de feira já estão tra-
balhando. É uma injustiça�, 
denunciou o feirante Mário 
José Henriques, de 62 anos. 
A principal queixa dos excluí-
dos é de que o sorteio dos bo-
xes tenha sido feito sem aviso 

prévio, no final da tarde da úl-
tima segunda-feira, e por esse 
motivo, muitos deles tenham 
deixado de comparecer. 

A diretora geral da Secon, 
Celina Oliveira, esteve no 
complexo na manhã de ontem 
para esclarecer as dúvidas 
destes feirantes. Ela informou 
que todos os cadastrados, 
cujo nome conste na lista, te-
rão direito a boxes. �Aqueles 
que forem da feira, mas, por 
algum motivo, não constem 
nesta listagem, podem se 
dirigir à Secon portando do-
cumentos que comprovem o 
tempo de trabalho na feira. 
Caso não haja nenhum docu-
mento, aceitaremos testemu-
nhas. A intenção da secretaria 
é garantir que todos sejam 
atendidos�, orientou. Em re-
lação às denúncias feitas an-
teriormente de que muitos 
dos que conseguiram boxes 
não exerciam a função de fei-
rantes antes da mudança, ela 
afirmou que os casos levados 
à Secon serão apurados. �Se a 
pessoa tiver como provar que 
o ocupante do box não é, na 
realidade, feirante, ele com 
certeza perderá o benefício�, 
garantiu.
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Muitos feirantes remanejados ainda estavam arrumando suas coisas no novo box 
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Ruas foram liberadas para pedestres (à esquerda) e o  Complexo de Abastecimento da Pedreira abrigou os feirantes em novos boxes, com mais conforto 

O Shopping Popular João 
Alfredo, no centro comercial 
de Belém, está previsto para 
ser inaugurado em maio, já 
com uma forte campanha 
para o Dia das Mães. Os 142 
trabalhadores que sairão das 
calçadas da rua João Alfredo 
já estão até fazendo um curso 
no Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), iniciado na última se-
gunda-feira (25), mas há quem 
resista. Porém, o prédio já foi 
alvo de diversos protestos e 
grande parte dos camelôs se 
recusa a ir para lá, pois em cin-
co dos sete andares, o imóvel 
está em péssimas condições, 
segundo esses ambulantes. 
Mesmo com o Habite-se do 
Corpo de Bombeiros, came-
lôs dizem que �há riscos de 
desabamento após mais de 20 
anos de abandono, visíveis em 
dezenas de rachaduras pro-
fundas, infiltrações e pisos 
desmoronados�. Nesta semana 
devem ocorrer protestos e reu-
niões da categoria para definir 
quais medidas serão tomadas. 
Um abaixo-assinado também 
deverá revelar a insatisfação.

Em dezembro do ano pas-
sado, o tenente-coronel Daniel 
Rosa, do Corpo de Bombeiros 
Militares (CBM), interditou o 
local após uma vistoria de me-
nos de 15 minutos; tempo sufi-
ciente para perceber os riscos. 
No dia 25 de janeiro deste ano, 
após nova vistoria de outros 
bombeiros, o CBM concedeu 
o Habite-se (documento que 
comprova a possibilidade de 
ocupação de um imóvel). A 
diretora geral da Secretaria 
de Economia, Celina Oliveira, 
disse que somente o térreo e 
o primeiro andar do prédio da 
João Alfredo competem à Pre-
feitura de Belém por terem si-
do desapropriados. Os demais 

andares são propriedade de 
outros donos que não permiti-
ram nem intervenções simples 
para evitar qualquer risco aos 
andares inferiores.

No Habite-se, a área apro-
vada foi de 1.713 metros qua-
drados e com a observação 
de �Risco Médio�.A vistoria, o 
processo, a revisão, a aprova-
ção e a emissão todas são do 
mesmo dia: 25 de janeiro de 
2013. A validade é até dezem-
bro deste ano. O documento é 
assinado pelo tenente Sandro 
da Costa tavares, pelo major 
Luis Pamplona da Cunha e ca-
rimbado pelo tenente Ander-
son Clayton Braga.

O tenente-coronel Daniel 
Rosa confirmou que o laudo 
do CBM foi emitido, mas ob-
servou que se ele tivesse feito 
a vistoria novamente e tives-
se encontrado o prédio nas 
mesmas condições de quan-
do interditou, teria mantido 
interditado. Ele sequer sabia 
que o processo havia sido fei-
to e estava aguardando por 
um convite da prefeitura para 
uma nova visita ao prédio. A 
arquiteta Rosário Sá Ribeiro, 
da Defesa Civil do Município, 
disse ainda não ter feito a vis-
toria por estar aguardando os 
Bombeiros para uma avaliação 
conjunta.

Este será o segundo espaço 
destinado a abrigar trabalha-
dores do mercado informal 
para que saiam das calçadas 
do Centro Histórico da capital. 
O local terá 142 boxes e alas 
âncoras como salão de bele-
za, cyber café, loja de games, 
caixas eletrônicos, espaço 
para cursos de informática, 
farmácia popular e um res-
taurante popular gerenciado 
pelos vendedores de refeições 
do Comércio. Possuir[a ainda 
uma central para compras 

Por dentro, os cinco restantes 
continuam caindo aos peda-
ços. O espaço do shopping é 
estreito. Está tudo errado. Se 
for assim, preferimos ficar na 
rua�, criticou.

No interior do prédio, a 
partir do segundo andar, a 
visão é de caos. A permanên-
cia é difícil pela poeira densa 
e mau-cheiro causado pelas 
fezes de ratos, urubus e pom-
bos. Há áreas úmidas, que 
indicam vazamentos. Várias 
paredes têm buracos e fiação 
elétrica exposta. Inclusive no 
piso do segundo andar há 
buracos, o que pode causar 
desabamentos no primeiro, 
onde funciona o segundo an-
dar do shopping. Há também 
muito lixo e entulho. O local 
já foi abrigo de moradores de 
rua, mas foram retirados há 
alguns anos. �Diga se dá para 
ficar num ligar assim?�, ques-
tionou Charles.

IMPASSES

O vendedor de bolsas Luiz 
Otávio Brito, da Comissão de 
Trabalhadores da João Alfre-
do, disse que ontem à tarde 
houve uma reunião com o ti-
tular da Secon, Marco Aurélio 
Nascimento. No encontro foi 
explicado o porquê da resis-
tência de alguns camelôs em 
aceitar a mudança. O presiden-
te da Aaccb contrariou dizen-
do que 95% dos trabalhadores 
aceitam. � Queremos laudos do 
Centro de Perícias Científicas 
Renato Chaves e do Conselho 
Regional de Arquitetura, Enge-
nharia e Agronomia do Pará 
(Crea-PA). Como se libera um 
Habite-se desses para um pré-
dio interditado e nada foi feito 
para consertar? Mostramos 
todo o material que tínhamos 
para o secretário. Se acontecer 

uma tragédia, ninguém vai 
querer assumir a responsabili-
dade�, relatou. Essa documen-
tação já foi prometida ao CBM 
também.

Brito acrescentou que o 
shopping não tem saída de 
incêndio, um quesito de se-
gurança muito visado após a 
tragédia numa boate em San-
ta Maria (RS). Ele observa tam-
bém que o corredor da área 
comercial tem apenas 1,40 me-
tro de largura. O CBM apontou 
ser a largura de um corredor 
residencial e não de um esta-
belecimento comercial com 
porte de shopping. �Só vamos 
ocupar quando fizerem refor-
mas que permitam que a gente 
trabalhe direito. E os andares 
superiores continuam com os 
mesmos problemas que fize-
ram os bombeiros interdita-
rem o prédio da primeira vez�, 
comentou.

SECON

A diretora geral da Secon, 
Celina Oliveira, contrariou 
Brito e garantiu que não há re-
sistência de nenhum trabalha-
dor, tanto que haveria pessoas 
fazendo o curso. O Sebrae foi 
contatado, mas não deu retor-
no. �É um curso de capacitação 
para que se adequem à reali-
dade de trabalhar num espaço 
fechado, que é diferente de tra-
balhar na rua. Também apren-
derão empreendedorismo, téc-
nicas de venda, atendimento e 
orientações para o próprio ne-
gócio�. Após o remanejamento 
completo dos trabalhadores da 
João Alfredo para o shopping, 
os trabalhadores das trans-
versais farão o mesmo curso 
e serão remanejados para as 
dezenas de vagas disponíveis 
no espaço Palmeira, que está 
sendo readequado.

com cartão de crédito, sala 
de informática e consultório 
odontológico, gerenciados pe-
la Associação de Ambulantes 
do Centro Comercial de Belém 
(Aaccb), para atender aos tra-
balhadores. Há duas entradas: 
uma pela João Alfredo e ou-
tra pela travessa Campos Sa-
les. Ambas possuem acessos 
adaptados para cadeirantes, 
com rampa e elevador.

Outra divergência sobre o 
projeto da Secretaria Munici-

pal de Economia (Secon) é que 
o total de trabalhadores é 273. 
Esses serão realocados nas 
transversais, mas continuarão 
nas calçadas. O trabalhador 
informal Charles Pimentel, 
de 40 anos, ressalta que pa-
rece ilógico que a Secon retire 
apenas parte dos trabalhado-
res. �Do que adianta tirar de 
um lado e colocar no outro? 
Essa é uma obra perigosa. Re-
formaram apenas a fachada 
e os dois primeiros andares. 
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BRASÍLIA

Governo 
promete que
vai liberar 
R$ 1,1 bilhão 
neste ano

Ministro quer ampliar alfabetização

O 
ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, disse 
ontem que há acordo para 

aprovação da medida provi-
sória do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Cer-
ta, que deve ser votada nesta 
tarde no plenário da Câmara. 
Na avaliação do ministro, al-
cançar a meta do pacto, que é 
universalizar a alfabetização 
das crianças até os 8 anos de 
idade, é um dos principais de-
safios da educação brasileira.

�A informação que temos é 
que está tudo certo para votar. 

ACORDO

Meta é intensificar
educação de
crianças com
até 8 anos

Uepa divulga lista de aprovados para próxima etapa de vaga de professor

Há um amplo entendimento e 
creio que não teremos nenhu-
ma dificuldade hoje. É muito 
importante que o Congres-
so Nacional aprove o pacto e 
também o Orçamento, porque 
tivemos a adesão de todos 
os estados e de mais de 90% 
dos municípios. No Brasil, em 
média, 15% das crianças não 
aprendem a ler e escrever até 
8 anos de idade�, disse o mi-
nistro.

A Medida Provisória 586, 
garante apoio técnico e finan-
ceiro da União aos estados, 
municípios e ao Distrito Fede-
ral para a implementação do 
Pacto. O apoio do governo fi-
nanciará a formação continu-

ada dos professores; as bolsas 
oferecidas aos profissionais e 
outras atividades voltadas ao 
cumprimento dos objetivos 
do pacto. A estimativa é que 
sejam investidos cerca de R$ 3 
bilhões até 2014.

O Pacto pela Alfabetização 
tem o objetivo de alfabetizar 
estudantes até os 8 anos de 
idade, no final do terceiro ano 
do ensino fundamental. Para 
cumprir o objetivo, o governo 
promete liberar R$ 1,1 bilhão 
neste ano, dinheiro previsto 
no projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual, que está em análise 
pelo Congresso. Após votação 
no Câmara, a medida provisó-
ria passará do Senado.

Dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) aponta que a maior taxa 
de analfabetismo do país está 
no Norte (27,3%), seguido do 
Nordeste (25,4%), Centro-Oeste 
(9%), Sudeste (7,8%) e Sul (5,6%).
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Aloizio Mercadante diz que 15% das crianças não sabem ler e escrever até os 8 anos

UEPA - Matrícula (candidatos 
aprovados na segunda 
repescagem dos Processos 
Seletivos 2013)

î Período: até hoje
Documentos necessários:
î Certificado e Histórico 
do Ensino Médio (original 
e cópia); 
î Certidão de Nascimento 
ou Casamento (original e 
cópia); 
î RG (original e cópia);
î CPF (original e cópia); 
î Título Eleitoral e compro-
vante de votação (a partir 
dos 16 anos); 
î Certificado de Reservis-
ta ou Alistamento Militar 
- candidatos do sexo mascu-
lino (original e cópia); 
î Duas fotos 3x4
î Comprovante de resi-
dência

Conservatório Carlos Gomes faz seleção de novos estudantes de música

O Conservatório Carlos Go-
mes (CCG) divulgou a relação 
dos aprovados nos Cursos Livres 
de instrumentos e canto. Foram 
aprovados 140 candidatos que, a 

partir de 11 de março, poderão 
ampliar seus conhecimentos 
em canto lírico, piano e teclado, 
trombone, trompa, tuba, trom-
pete, clarineta, flauta doce e 

flauta transversal, fagote, vio-
lino, viola e violoncelo, bateria, 
cavaquinho e violão popular.

Após fazer o depósito da 
taxa anual no Banpará, os can-

didatos devem efetivar suas ma-
trículas hoje e amanhã, no CCG, 
em horário comercial, levando 
o comprovante do pagamento, 
cópia da Certidão de Nascimen-

to, comprovante de residência, 
comprovante de matrícula em 
escola regular, duas fotos 3x4 
e CPF (documento obrigatório). 
Parcelamento da taxa e outras 

dúvidas e solicitações devem 
ser dirigidas ao Paulo Fernan-
des na secretaria do Conser-
vatório Carlos Gomes (Gentil 
Bitencourt, 977).

Canto lírico
Edypo Felipe de Almeida Lima, 
Suelen Diniz Corrêa, Dimitri Clai-
refont de A. Melo, Samara Helen 
Oliveira do Nascimento, Marcele 
Monteiro Pereira, Walter Soares 
de Oliveira Junior, Catarina Nassar 
dos Santos Franco, Risocleide Sou-
sa da Silva, Regina Pereira de Sou-
za, Andrew Jorge da Costa Lima e 
Tainá Maria Magalhães Façanha.

Piano
Maria Bandeira Romeiro, Pedro Au-
gusto Moura Palha Costa, João Vitor 
Souza e Plínio Corrêa da Silva.

Teclado (manhã)
Julião Simplicio de Oliveira Neto, 
Luiz Thiago Barros de Souza, Ze-
nilde Rodrigues Soares, Daniel 
Lucas Paes Pinheiro, Max Edver 
Pacheco Magno e Jammy Coelli 
Silva Maçal Francisco.

Teclado (tarde)
Diogo Matheus Corrêa de Abreu, 

Veja quem são os aprovados

LISTÃO

A Universidade do Estado 
do Pará (Uepa) divulgou ontem 
em seu site (www.uepa.br) a ata 
de aferição da prova escrita e a 
lista dos candidatos aprovados 
para a próxima etapa do con-
curso público ao cargo de pro-
fessor da instituição na capital. 
As provas foram aplicadas no 
dia 24. O concurso público para 
docentes, que oferta 99 vagas, é 
divido em duas partes: um con-
curso aos que tentam vagas na 

capital e outro para vagas no 
interior.

O certame teve início dia 17 
de fevereiro com a aplicação da 
prova escrita aos candidatos 
que pleiteiam vagas previstas 
para os campi do interior do 
Estado. As próximas etapas do 
concurso para vagas em Belém 
são a prova didática e a entrega 
do Plano de Trabalho Institu-
cional (PTI) e de documentação 
para títulos. 

Na segunda-feira, dia 25, a 
organizadora do certame dis-
ponibilizou a ata de aferição da 
prova didática, do julgamento 
do Plano de Trabalho Institu-
cional (PTI) e do julgamento 
de títulos dos candidatos que 
disputam as vagas do interior 
do Estado. Do total de vagas, 71 
estão previstas para os campi 
do interior do Estado. Os cargos 
para a carreira de Magistério 
Superior são para as classes de 

Professor Auxiliar, Assistente e 
Adjunto, cuja remuneração ini-
cial pode variar entre R$ 2.488 
a R$ 9.876,04, dependendo do 
grau de titulação e do regime 
de trabalho pleiteado.

Serão aceitos recursos em 
até 48 horas após a divulgação 
do resultado. Eles devem ser 
destinados ao �Concurso Do-
cente UEPA/2012� e estar em 
envelope A4 devidamente la-
crado e etiquetado com o nome 

completo e CPF do candidato, 
identificando a etapa a que se 
refere o recurso. Em Belém, o 
local para entrega é o protocolo 
da Diretoria de Acesso e Avalia-
ção (DAA) da Universidade,  lo-
calizada na Rua do Una nº 156, 
bairro do Telégrafo, no horário 
de 8 às 14h.

Nos últimos quatro anos fo-
ram realizados três concursos 
públicos para preenchimento 
de vagas para professor da uni-

versidade. Foram mais de 150 
novos efetivos, dentre os quais 
17 doutores e 78 mestres, que 
somados aos já pertencentes 
ao quadro, totalizam 804 efe-
tivos e mais 315 temporários 
em 2012, quadro esse que re-
gularizou inclusive a situação 
de professores com vínculos 
frágeis existentes na Uepa. No 
interior foram fixados mais 
122 docentes, onde antes exis-
tiam apenas 19.

Fabiany Souza Rodrigues, Indra 
Luiza Nascimento Marques, José 
Américo Moraes de Souza, Sandy 
Zafath da Silva Menezes, Weslley 
Adolfo Ramos Fagundes, Wendell 
Luciano Ramos Fagundes e Wal-
ter José Araújo Ferreira Junior. 

Trombone
Leandro Silva Sales, Rafael Cled-
son dos Santos Carvalho, Everton 
Costa, Alisson Belem, Erivaldo 
Souza Queiroz, Elielson Santos 
Correia, Rubson da Silva Maciel, 
Anderson Miranda Gonçalves, 
Daniel Mendes dos Santos e Za-
bdiel Costa da Silva.

Trompa
Abner Felipe da Silva Rodrigues, 
Raiane Cleise Nunes de Oliveira 
e Guilherme Suethurst Albu-
querque.

Tuba-Euphonium
Marcelo Cabral Coelho, Jaime 
Martins, Elvis Teixeira/Eupho-

nium, Leonardo Rosario/Eupho-
nium e Carlos Jhonata Silva.

Trompete
Daniel da Silva Ramos, Eduardo 
da Rocha Lisbo a Junior, Thiago 
Pinheiro dos Santos, Luiz Carlos 
Santos da Costa, Sidney Soares 
Martins, Thiago Oliveira do Rosá-
rio, Eric da Silva Ferreira, Marcos 
Paulo Tavares Pereira, Carlos Ran-
gel Bezerra de Araujo, Arnaldo 
Costa Dias Junior, Gerson Kever-
son de Oliveira Couto, Samuel de 
Aquino Monteiro, Samuel Felipe 
da Silva Cordeiro e Ronay Patrick 
Lobo Modesto.

Clarineta
Sandro Luciano Alho Gama, Lucas 
Andrade Moreira, Suenia Almeida 
Lobato, Silmara Silva Lopes, Igor 
Amoedo Pinheiro da Costa, Camila 
Macedo da Silva, Sacha Cristina Fer-
gusson dos Santos, Rayssa Soares 
da Rocha, Francisco Braga, Felipe 
dos Santos Cunha e Flávio Xavier.

Flauta transversal
Laylinne da Fonseca Miranda, Tai-
ná Silva do Carmo, Karina Senado 
Marques, Brenda Ribeiro, Luciane 
Gomes e Majory Gonzales.

Flauta doce
Mateus Henrique de Jesus Montei-
ro, Yasmin Alcantara de Moraes, 
Kimberly de Cássia Domiciano 
Coutinho, Georgy Alexandre, 
Domiciano Coutinho, Suziane da 
Silva, Antônio Klauber Ribeiro 
Maciel, Pedro Henrique da Silva 
Ataide e Paulo César dos Santos 
Souza Junior.

Fagote
Danielle Oliveira Nonato e Hugo 
Henrique Pereira de Melo e 
Santos.

Violoncelo
Iury de Azevedo Rodrigues Silva, 
Camila Dandara Pereira Leite e 
Rafael Correa da Silva.

Violino
Marina M. Berredo Reis, Sandy Vi-
tória dos Passos Garcia, Kallyana 
Lima Rotta Bonfim e Kalindi Car-
valho Castelo Branco Nery. 

Viola
Felipe Martins Pacheco Ferreira e 
Anne Jully Pereira do Carmo.

Bateria
Emanuel Pena Filho, Paulo André 
Nunes Ferreira, José Maria Redig 
de Castro Junior, Alex Gabriel 
Oliveira Brito, Tiago Reis da Silva, 
Max Leitão do Espirito Santo, Jo-
elson dos Santos Lopes, Marcos 
Pantoja Lima, Daniel Nascimento 
Filho, Marciel Padilha Trindade, 
Pablo Fernando Mendes Pinto, 
Bruno de Azevedo Lisboa, Joel 
Pinheiro Neri e Lutermiro Junior 
Martins Rocha.

Cavaquinho
Lucci dos Reis Costa Moia, Fábio 
Rafael Araújo Furtado, Muller Mar-

ley Tavares da Cruz, Eliana Isaura 
Castro Araujo Costa, Osvaldina 
Maria de Jesus Moreira, Alvaro 
Silva Marques, Vanessa Tropico e 
Silva, Lucas Renan da Silva Pinhei-
ro e Pedro Ribeiro Paiva.

Violão popular
Luiz Gustavo Silva da Silva, Lucas 
Matheus da Silva Fernandes, La-
risse Edilena Bastos Lima da Silva, 
José Arnaldo da Trindade Gomes, 
Elisama de Oliveira Costa, Afonso 
Arinos de A. Lins Neto, Patrícia 
Conceição de Souza, Paulo Rena-
to Rocha Souza, Anderson Cleyton 
Gonçalves Santrim, Andrew Mar-
cel Matos da Cruz, Matheus Dias 
Sampaio, Yara Maria Silva de 
Menezes, Kreto Amaral Batista, 
Sabino Furtado Paes, Edenilso 
Lima dos Santos, Adria Caroline 
Soares de Abreu, André Luiz de 
Araujo Silva, Davis Wilker Nasci-
mento Vaz, João Paulino Furtado 
Sobrinho e Alex Christian Barroso 
de Souza.

Agenda da educação

UFRA - Matrícula (aprovados 
no Processo Seletivo 2013)

î Período: de 6 a 8 de 
março - Todos os cursos
Documentos necessários: 
(Apresentar originais e 
cópias a serem autenticadas 
na Ufra)
î Histórico Escolar do Ensi-
no Médio;
î Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio;
î Certidão de Nascimento 
ou Casamento;
î Carteira de Identidade;
î Certificado de Alista-
mento Militar (Se maior de 
18 anos);
î Título de Eleitor (Com-
provante das obrigações 
eleitorais);
î CPF;
î Duas fotos 3x4 iguais e 
recentes;

î Comprovante de renda 
- de acordo com o anexo 
II da Portaria Normativa 
18 de 11/10/2012, para os 
optantes da L1 ou L2 (Lei 
12711/2012 - Cotas);
î Formulários de matrícula 
devidamente preenchidos, 
disponíveis no site (www.
ufra.edu.br) ou no local 
da matrícula (Cadastro do 
Calouro, Declaração de Co-
nhecimento da Lei 12.089 e 
Requerimento de MatrÍcula).
î Obs.: o candidato que 
exerce atividade autônoma, 
ou seu responsável, deve 
apresentar Declaração com 
Atividade Laboral e Renda 
Bruta.

Seduc - Matrícula 
(classificados nas Escolas 
Estaduais de Ensino 

Tecnológico e Educação 
Profissional)

î Período: até 8 de março
Documentos necessários:

Alunos de Ensino Integra-
do e Integrado em Tempo 
Integral: 
î RG ou Certidão de Nasci-
mento (original e cópia);
î Certificado de Conclusão 
do Ensino Fundamental (ori-
ginal e cópia);
î Histórico Escolar do Ensi-
no Fundamental (original); 
î Comprovante de parti-
cipação em Programas de 
Transferência de Renda; 
î Duas fotos 3x4; 
î Cópia do comprovante de 
residência e 
î RG do responsável, no 
caso do candidato não pos-
suir RG

Candidatos do Ensino Inte-
grado – Proeja: 
î RG ou Carteira Profissio-
nal (original e cópia); 
î Título de eleitor e compro-
vante de quitação da última 
eleição (original e cópia); 
î CPF (original e cópia); 
î Certificado de conclusão 
do Ensino Fundamental (ori-
ginal e cópia); 
î Duas fotos 3x4
î Comprovante de residência.

UEPA - Inscrições das chapas 
interessadas em participar da 
seleção do novo reitor

î Período: até 6 de março

î Os candidatos deverão 
apresentar para fins de ho-
mologação:

a) Declaração da Diretoria 

de Gestão de Pessoas (DGP) 
com a comprovação da titu-
lação necessária de Doutor 
de acordo com a Resolução 
2494/12-CONSUN;

b) Declaração da Diretoria 
de Gestão de Pessoas 
(DGP) comprovando estar 
em pleno exercício de suas 
atividades Acadêmicas/
Gestão na instituição nos 
últimos 12 (doze) meses, 
com o mínimo de 5 (cin-
co) anos de exercício da 
função;

c) Programa de trabalho, 
que deve incluir estimativa 
de
orçamento da campanha 
e a provável origem dos 
recursos;

d) Currículo Lattes.
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Gás amônia vaza e atinge 40 pessoas

C
erca de 40 funcionários 
de uma empresa de pesca 
de Vigia, a Ecomar, foram 

atingidos, por volta das 7 ho-

ras de ontem, pelos efeitos do 
gás amônia que vazou de uma 
dos equipamentos existentes 
no setor de congelamento de 
pescado. A ação dos gases du-
rou cerca de 20 minutos, e pro-
vocou sintomas como irritação 
na garganta, tontura e dor de 
cabeça. A brigada contra aci-
dentes da própria empresa 
do grupo Ecomar entrou rapi-
damente em ação e controlou 
a situação, espargindo com 
água e ventilação o local mais 
afetado. Alguns dos atingidos 

foram levados para unidade de 
saúde de Vigia, e pelo menos 
18 tiveram que ser transferi-
dos para Belém.

No final da tarde de ontem, 
a assessoria de imprensa da 
empresa divulgou nota afir-
mando que �dos dezoito cola-
boradores do Grupo Ecomar 
que precisaram ser transferi-
dos para as unidades de saúde 
em Belém, dezessete já foram 
liberados e retornaram para o 
município de Vigia. Uma cola-
boradora continua em obser-

vação e aguarda liberação mé-
dica�. A nota diz ainda que �na 
unidade de saúde em Vigia, os 
colaboradores que precisaram 
de atendimento médico tam-
bém seguem em observação�, 
e que �o Grupo Ecomar está 
prestando toda a assistência 
necessária aos empregados, 
colocando à disposição uma 
equipe de profissionais para 
acompanhá-los�.

Segundo Manoel Meireles, 
encarregado do setor de re-
frigeração da Ecomar, o vaza-

mento ocorreu dentro de um 
túnel de congelamento, onde 
ficam vários tubos. �Esse local 
(galerias) é uma espécie de ge-
ladeira, e já conseguimos iden-
tificar o local do vazamento�, 
disse Meireles. Não houve va-
zamento para outras áreas da 
empresa e nem para a comuni-
dade. O Corpo de Bombeiros, 
a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema) e o Departa-
mento Ambiental da Polícia 
Militar estiveram na empresa 
para verificar as causas do 

acidente. De acordo com a bi-
óloga Solange Luz, da Sema, o 
problema maior nesses casos 
é justamente quando o gás 
vaza e atinge as pessoas, que 
ficam com dificuldades para 
respirar.

ACIDENTE
Trabalhadores foram 
encaminhados para 
unidades de saúde 
de Vigia e de Belém

Não houve 
vazamento em 
outro local da 
empresa e nem 
na comunidade

Cosanpa lança campanha para evitar desperdício de água potável
Com a frase �Economize 

água, o futuro agradece�, a 
Companhia de Saneamento 
do Pará (Cosanpa) está lan-
çando uma campanha edu-
cativa de incentivo ao uso 
racional da água nos muni-
cípios paraenses. O incentivo 
já está dentro das contas de 
água desde a segunda quin-
zena de fevereiro. A ideia é 
lançar um concurso interno 
para que, até o final do ano, 
sejam escolhidas mais 10 

frases que virão no verso das 
contas que serão entregues 
aos clientes da companhia. 
Os funcionários da Cosanpa 
vencedores do concurso, 
além de terem seus nomes 
divulgados nos informativos 
e nos canais de comunicação 
internos, receberão uma pre-
miação simbólica.  

O incentivo está relacio-
nado a um projeto de lei da 
deputada estadual Cilene 
Couto, do PSDB, que pre-

vê uma campanha do uso 
racional da água por meio 
da conscientização da po-
pulação, de que com ações 
simples, como fechar a tor-
neira enquanto se escova os 
dentes, interfere bastante no 
consumo e no valor da conta 
de água no final do mês. �O 
Estado tem investido muito 
por meio da Cosanpa para 
melhorar o abastecimento 
de água, mas como a popu-
lação usa essa água tem que 

ser trabalhado por todos 
nós, não só a Companhia de 
Saneamento do Pará, mas 
também as escolas, as em-
presas e as famílias�, disse 
a deputada. 

Segundo o projeto de au-
toria de Cilene, as empresas 
concessionárias de água em 
todo o Pará trarão no verso de 
suas contas informações so-
bre como evitar o desperdício 
e orientando o usuário as for-
mas de utilizar esse recurso 

de maneira adequada, inteli-
gente e sustentável. O projeto 
foi aprovado por unanimida-
de pelos deputados estaduais 
e agora passa para segundo 
turno. Se for aprovado, segue 
para sansão do governador 
Simão Jatene. 

OPERAÇÃO
 
Recentemente, a Cosanpa 

iniciou uma operação pelas 
ruas de Belém contra os lava 

a jatos clandestinos. Segundo 
a companhia, em vez de usar 
água de poços artesianos co-
mo manda a lei, alguns lava 
a jatos utilizam água potável 
para lavagem de carros, sen-
do que a maioria deles furtam 
essa água da rede da Cosanpa, 
prejudicando o abastecimento 
das casas. Os estabelecimen-
tos irregulares visitados pela 
companhia durante a opera-
ção estão tendo o fornecimen-
to de água cortado. 

Do correspondente
CASTANHAL

Uso de recursos hídricos na mineração foi discutido em grupo de trabalho
A outorga para uso de re-

cursos hídricos na mineração 
foi o primeiro tema discutido 
pelo Grupo de Trabalho para 
Aperfeiçoar o Processo de Li-
cenciamento Ambiental (Gta-
plam) este ano. Coordenado 
pela Secretaria Estadual de 
Indústria, Comércio e Mine-
ração (Seicom), o Gtaplam co-
meçou, ontem, os trabalhos 
em 2013. A reunião teve três 
subtemas: como funciona o 
processo de outorga de re-
cursos hídricos na Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema); problemas identifica-

dos no processo de outorga; 
e o fluxo de processos em 
racionalidade do andamen-
to da outorga de licença am-
biental.

 �O Gtaplam é um grande 
avanço porque reúne gover-
no, empresas e especialistas 
para discutir temas e buscar 
um acordo razoável�, avaliou 
a secretária adjunta da Sei-
com, Maria Amélia Enriquez, 
destacando que as soluções 
apontadas durante as reuni-
ões são encaminhadas à Sema 
e que, algumas já foram adota-
das. Criado no ano passado, o 

Gtaplam tem a participação de 
representantes da Sema, Sei-
com, Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), 
Sindicato das Indústrias de 
Mineração do Estado do Pará 
(Simineral),Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram) e a Asso-
ciação Profissional de Geólo-
gos da Amazônia (Apgam).

A gerente de outorga de uso 
de recursos hídricos da Sema, 
Sheila Brasil, lembra que existe 
um prazo legal de seis meses 
para a concessão da licença 
ambiental. De acordo com ela, 
frequentemente, este prazo se 

arrasta por muito mais tempo. 
Na maioria das vezes, por falta 
de documentação suficiente 
anexada ao processo envia-
do à Sema. �Geralmente são 
detalhes como o alvará que 
chega vencido ou pela falta 
da ART (Anotação de Respon-
sabilidade Técnica). Isso faz 
com que o processo demore�, 
destacou, lembrando que a 
falta de todas as informações 
necessárias gera atrasos em 
outras etapas do processo de 
concessão das licenças, que 
dependem também de visto-
rias e fiscalizações feitas por 

técnicos da secretaria. Brasil 
destacou também que a Sema 
está atenta a possíveis desvios 
no uso dos recursos hídricos 
para o qual a licença é conce-
dida. �Quando a autorização é 
para um uso e a empresa pas-
sar a fazer outro, há punição�, 
declarou.

Mantendo o diálogo aberto 
com as empresas de minera-
ção, o Gtaplam tem o objetivo 
de ajudar a corrigir possíveis 
falhas e tornar o processo de 
concessão da licença ambien-
tal mais rápida.  �Discutindo 
assuntos como este nas reu-

niões vamos ganhar tempo e 
tempo é recurso, geração de 
emprego e de renda. Vamos 
otimizar este processo para 
que o Estado produza mais 
e de uma forma sustentável�, 
destacou a secretária adjunta. 
Entre os principais avanços 
trazidos pelas discussões do 
Gtaplam está a regulamen-
tação da Licença Ambiental 
de Operação e Pesquisa Mi-
neral, que leva em conta as 
peculiaridades da fase em-
brionária da pesquisa, quan-
do ainda não há extração  
propriamente dita.

Ararinhas em risco de extinção são trazidas da Alemanha para o Brasil
extinção foram trazidas de avião 
da Alemanha para o Brasil on-
tem, informa o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio), ligado ao 
Ministério do Meio Ambiente.

O objetivo de trazer as aves 
é fazer com que elas se repro-

duzam e, com isso, promover o 
aumento na sua população em 
cativeiro no Brasil, afirma Cami-
le Lugarini, coordenadora do Pla-
no de Ação Nacional (PAN) para a 
Conservação da Ararinha-Azul.

�Nossa ideia é ter indiví-
duos suficientes em cativeiro 

Do Portal G1
SÃO PAULO para efetuar a reintrodução 

em seu habitat natural daqui 
a alguns anos�, avalia Camile. 
O animal, que é nativo do Bra-
sil, não é encontrado na natu-
reza desde 2000 e atualmente 
só existe em cativeiro.

Há apenas 79 arari-
nhas-azuis no no mundo, a 
maioria delas mantidas em 
criadouros fora do país, diz 
o ICMBio. �Somente quatro 
ararinhas compõem atual-
mente a população reprodu-
tiva no Brasil�, explica uma 
nota da instituição.

FÊMEAS

As ararinhas-azuis que 
estão sendo trazidas ao 
Brasil são fêmeas e estavam 
sob cuidados da organiza-
ção alemã ACTP (sigla em 
inglês para Associação para 
a Conservação das Araras 
Ameaçadas). Elas vão chegar 
de avião, acondicionadas em 
caixotes especiais e com to-
das as precauções necessá-
rias, afirma o ICMBio.

Aapós chegar ao país 
as aves serão levadas a um 
local de quarentena regula-
mentado pelo Ministério da 
Agricultura. �Durante a qua-
rentena, as ararinhas perma-
necerão em observação por 
um período que pode variar 
entre duas a seis semanas, 
dependendo do seu compor-
tamento�, diz Camile.

Durante a quarentena, as 
aves serão submetidas a exa-
mes para avaliar suas condi-
ções de saúde. �A viagem é es-
tressante, então pode baixar 
a imunidade [das ararinhas]�, 
ressalta a coordenadora do 
Plano de Ação Nacional, que 
é analista do ICMBio. �A qua-
rentena é um procedimento 
padrão nestes casos�, diz ela.

Após este período, as ara-
rinhas vão ser enviadas a um 
criadouro no Estado de São 
Paulo, credenciado pelo go-

verno brasileiro. A ideia é que 
ali seja feita a reprodução com 
machos de outras linhagens.

�Temos quatro indivíduos 
dessa espécie no Brasil que 
estavam em um zoológico e 
há quase um ano estão em 
um criadouro. Há mais um 
animal em outro criadouro, 
que é ararinha a mais velha 
que se tem notícia, com mais 
de 30 anos�, relata Camile.

Das ararinhas em idade 
de reprodução no Brasil, du-
as são machos e duas são fê-
meas. A quinta tem 34 anos, 
aproximadamente, e não está 
em condições de reprodução, 
afirma Camile.

A primeira experiência de 
reintrodução das ararinhas 
na natureza, desde que haja 
condições (com o aumento da 
população em cativeiro), está 
prevista para ocorrer até 2017, 
segundo o ICMBio. A espécie é 
natural de uma área de caatin-
ga no sertão da Bahia, mas não 
é vista na região desde 2000.

Caso os esforços de repro-
dução sejam bem-sucedidos, 
as ararinhas devem ser rein-
troduzidas em seu habitat. O 
projeto é uma parceria entre 
o governo brasileiro, ONGs 
e organizações privadas. As 
instituições vêm trabalhan-
do para preparar o habitat, 
situado no norte da Bahia, 
com projetos de recuperação 
ambiental e educação para as 
comunidades do entorno.

A história de uma arari-
nha-azul domesticada, en-
contrada nos EUA em 2002, 
inspirou o cineasta brasileiro 
Carlos Saldanha a fazer o fil-
me �Rio�, grande sucesso de 
bilheteria nos cinemas.

Além das duas ararinhas 
que estão sendo trazidas ao 
Brasil, outras cinco aves desta 
espécie - quatro que estão na Es-
panha e um macho que está na 
Alemanha - devem ser trazidas 
ao Brasil nos próximos meses, 
informa a analista do ICMBio.

Duas ararinhas-azuis de uma 
espécie criticamente ameaçada de 
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Em vários trechos da rodovia Mário Covas, a chuva se tornou um transtorno para motoristas
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Alagamentos se formaram em outras partes do município, dificultando o tráfego no local

Temporal deixa Ananindeua alagada

A
forte chuva que caiu on-
tem na Região Metropo-
litana de Belém causou 

vários transtornos à popu-
lação. Em Ananindeua, algu-
mas ruas ficaram alagadas, 
bueiros transbordaram e 
casas e comércios foram in-
vadidos pela água. Motoris-
tas tiveram muito trabalho 
para trafegar, já que com os 
alagamentos o trânsito ficou 
muito lento ao longo da rodo-
via Mário Covas e de diversas 
ruas da Cidade Nova.

Com o temporal, algumas 
pessoas ficaram ilhadas nas 
ruas alagadas. Outras, impos-
sibilitadas de sair da própria 
casa. Ciclistas e motociclistas 
também enfrentaram os ala-
gamentos, que só diminuí-
ram à noite.

Na rodovia Mário Covas, a 
água ultrapassou o nível de 
calçadas e canteiro central, 
provocando pane em alguns 
veículos. Nas ruas do conjun-

to Satélite, já em Belém, na di-
visa com Ananindeua, mais 
problemas, já que a visão era 
de um rio invadindo casas 
e estabelecimentos comer-
ciais, obrigando moradores 
e comerciantes a retirarem o 
excesso de água.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil continua a 
capacitação de agentes no in-
terior do Estado com o objeti-
vo de preparar equipes para 
dar suporte ao atendimento 
à população que sofre com as 
enchentes e enxurradas du-
rante o inverno amazônico. 
A ação começou em janeiro e 
já percorreu 13 municípios da 
região do Baixo Amazonas, 
com formação de 20 agentes 
municipais do órgão.  

A partir do próximo dia 
4, as equipes da Defesa Civil 
Estadual seguem para a re-
gião sudeste do Estado, com 
programação nos municípios 
de Marabá e Paragominas. No 
dia 8 de março as equipes se 
deslocam para a região do 
Marajó, mais precisamente 
para Breves e Santa Cruz do 
Arari, envolvendo os muni-
cípios vizinhos. Por último a 

formação chega ao nordeste 
paraense. �No Marajó, diante 
da logística e da geografia da 
região, a capacitação será re-
alizada em municípios pólos, 
envolvendo as cidades vizi-
nhas�, explica o subcoman-
dante da Defesa Civil, coronel 
José Augusto Almeida.  

De acordo com o oficial, 
a partir das mudanças no 
processo de decretação do 
estado de emergência, entre 
elas, a Instrução Normativa 
n° 1, do Ministério da Integra-
ção Nacional, que autoriza os 
municípios recorrerem dire-
tamente à União, em caso de 
emergência ou de calamidade 
pública é indispensável que os 
agentes municipais estejam 
preparados para atender o que 
diz a lei e prestar auxilio as po-
pulações atingidas. 

Outra mudança que preci-
sa ser informada aos agentes 
municipais diz respeito a exi-
gência do cartão de pagamen-
to da Defesa Civil. É através 
dele que o Ministério da Inte-
gração Nacional faz o repasse 
dos recursos para a compra 
de material para socorro das 
vítimas, como alimentos, 
remédios, tendas e combus-
tível, além do pagamento de 

FIM DE TARDE
Água da chuva
invadiu ruas 
e casas no
município

Defesa Civil
prepara equipes
de voluntários
no trabalho 
antienchentes

serviços e do aluguel social. 
Os órgãos de monitora-

mento dos rios estão fazendo 
o acompanhamento diário das 
bacias do Xingu, Tapajós, Ita-
caiúnas e Amazonas. Em Ma-
rabá, o rio Tocantins já subiu 
nove metros, sendo que a cota 
de emergência é de dez metros. 
Em Altamira, o rio Xingu já 
atingiu o nível limite, que é de 
seis metros, porém ainda sem 
danos à população. O rio Ama-
zonas ainda não apresentou 
elevação. �Apesar da oscilação, 
a população ainda não sofreu 
danos causados pela cheia dos 
rios�, afirma o oficial.  

CAPACITAÇÃO

Os agentes das Defesas 
Civil (estadual e municipal), 

pesquisadores e profissionais 
de instituições de ensino, par-
ticipam desde a última segun-
da feira, 25, em Santarém, de 
outra capacitação ministrada 
pela Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais Serviços 
Geológicos do Brasil (CPRM), 
em parceria com a Defesa Civil 
Estadual, Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFPA) e Universidade Federal 
do Oeste do Pará (Ufopa). 

O conteúdo diz respeito ao 
Plano Nacional de Gerencia-
mento de Risco e Respostas a 
Desastres Naturais e Induzi-
dos, que aborda a prevenção 
de diversas maneiras e prevê 
um investimento de R$ 18,8 
bilhões até 2014. A formação, 
que já percorreu 18 municípios 
paraenses, reúne agentes de 15 

cidades do oeste do Pará e até 
o final do ano outras 11 rece-
berão a visita dos técnicos do 
CPRM. A intenção é apresentar 
até 2014 ao Governo Federal, 
um parecer sobre as áreas de 
possíveis riscos geológicos. 

De acordo com uma pes-
quisa realizada em 2011 pelo 
Serviço Geológico do Brasil e 
dados do CPRM cerca de 1500 
pessoas vivem hoje em áreas 
de risco em Santarém, onde 
estão localizadas também 356 
moradias em risco.

capital paulista e Grande São 
Paulo. O dia deve amanhecer 
com garoa e termômetros na 
casa dos 19ºC. A máxima che-
ga aos 24ºC. No fim do dia o 
céu fica nublado, mas sem pre-
visão de chuva na cidade.

RIO

Uma nova queda de ener-
gia provocada pela chuva 
que atinge o Rio voltou a pre-
judicar a circulação de trens 
na Central do Brasil ontem. 
De acordo com a Supervia, 
uma composição que seguia 
para Gramacho (ramal Sara-
curuna) teve sua viagem in-

terrompida quando estava a 
800 metros da plataforma. Os 
passageiros foram orientados 
a desembarcar na via, com au-
xílio dos agentes. ,Mais cedo, o 
embarque em trens na estação 
Central do Brasil foi suspenso 
por cerca de 35 minutos, após 
descargas elétricas atingirem 
o sistema ferroviário, em Deo-
doro e na Central. A estação foi 
reaberta para passageiros às 
18h25, e a circulação de trens 
foi retomada. Os intervalos, no 
entanto, continuam irregula-
res. A SuperVia informou que 
distribuiu vales-viagem aos 
passageiros que não puderam 
embarcar.

Chuva dá trégua em São Paulo

Toda a cidade de São 
Paulo saiu do estado de 
atenção para alagamentos 
às 20h40 de ontem. Ape-
sar disso, às 21h20 havia 
oito pontos de alagamento, 
um deles intransitável: na 
Aaenida Olavo Fontoura, 
na altura da rua Professor 
Milton Rodrigues.

As zonas Sul e Sudes-
te, além da Marginal Pi-
nheiros, estavam desde as 
18h20 em atenção, de acor-
do com o Centro de Geren-
ciamento de Emergências 
(CGE), da Prefeitura. A par-
tir das 19 horas foi a vez 
da Zona Oeste e, às 19h15, 
o Centro, a região Leste e a 
Marginal Tietê. Por fim, às 
19h35, a Zona Norte entrou 
em atenção.

As pistas centrais sul e 
norte da Rodovia Anchieta 
ficaram bloqueadas no tre-
cho do planalto, entre os km 
10 e 14, devido ao transbor-
damento do córrego Ribei-
rão dos Couros. Às 21h30, o 
tráfego havia sido liberado 
no sentido norte, mas per-
manecia bloqueado na di-
reção do litoral, segundo a 
concessionária Ecovias.

Para hoje, também de-
verá ter tempo fechado e 
chuvoso ao longo do dia. 
Os termômetros não supe-
ram os 23ºC. A duração das 
chuvas, com intensidade 
por vezes moderada, au-
menta o risco de novos ala-
gamentos e deslizamentos 
de terra.

A intensidade das chu-
vas diminui amanhã na 

Portal G1
SÃO PAULO
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Avicultura sustentável ganha espaço

O
município de Parago-
minas promoveu esta 
semana, no auditório 

da prefeitura municipal, a 
palestra �Avicultura susten-

tável para o município de 
Paragominas�. O objetivo 
foi fomentar e qualificar a 
produção de aves, principal-
mente, entre os micro e pe-
quenos produtores rurais. 

No Brasil, 48% da carne 
consumida são de aves. Isso 
representa, aproximadamen-
te, 12,4 milhões de toneladas. 
No Pará, a realidade não dife-
rente e carne tem tido bastan-
te aceitação. Em torno de 2% 
da carne de ave consumida, 
no Estado, é produzida em 
Paragominas, e essa produ-

ção pode ser ampliada com 
a verticalização da produção 
de grãos e com o incentivo da 
avicultura familiar.

Na palestra, os participan-
tes conheceram as caracte-
rísticas da produção de aves 
entre micro e pequenos pro-
dutores rurais e que envol-
vem: poucas instalações, fácil 
manejo animal; fácil controle 
higiênico-sanitário; e facilida-
de no momento de comercia-
lizar o produto. Esses e outros 
elementos fazem da atividade 
auto sustentável. Segundo 

o ministrante da palestra, o 
zootecnista Mario Lucena, em 
Paragominas, a avicultura po-
de ser desenvolvida em dife-
rentes áreas de produção.

�A avicultura familiar pode 
atuar com a produção frangos 
caipira que agregam muito va-
lor, assim como a produção de 
ovos comerciais, que aqui não 
atendem a demanda do muni-
cípio�, comenta, Lucena, que 
pretende incentivar entre os 
produtores a criação de patos.

Para o zootecnista, o 
município pode expandir o 

crescimento da avicultura 
graças a produção de grãos 
que pode ser transformada 
em proteína animal. �Se nós 
temos milho e soja, então 
nós temos 95% da alimen-
tação garantida para aves. 
Se há disponibilidade dessa 
matéria-prima nós teremos 
uma segurança na viabilida-
de econômica da atividade, 
seja para o grande ou peque-
no produtor�, explica Luce-
na. Incentivar a produção de 
aves tem como finalidade fo-
mentar os produtores rurais 

a diversificarem suas ativi-
dades. �O governo municipal 
tem a visão de diversificar a 
cadeia produtiva do municí-
pio, agregando mais valor e 
rendimento ao agricultor fa-
miliar�, finaliza o secretário 
da Semagri, Marcos Amaral.

PARAGOMINAS
Agricultores 
recebem
orientações 
sobre técnicas 

Produção de 
grãos deve
alavancar
expansão 
no município

EVANDRO CORRÊA

Sucursal do Sul e Sudeste do Pará

Área alagada de Marabá é vistoriada por superintendência

A Superintendência de 
Desenvolvimento Urbano de 
Marabá (SDU), realizou na 
manhã de ontem, uma visto-
ria em uma área alagada, às 
margens do rio Itacaiúnas, na 
Folha 33, Nova Marabá, onde 
já havia demarcação de lotes. 
A área, além de ser imprópria 
para moradia, é de preservação 
ambiental. A ação contou com 

a parceria de fiscais do Código 
de Postura e da Policia Militar, 
para garantir a integridade dos 
agentes municipais. Foram re-
tiradas as demarcações e dado 
orientação à comunidade, de 
que a área não pode ser ocu-
pada. A superintendência tem 
realizado ações fiscalizadoras, 
visando a regularização fun-
diária no município dentro de 
uma política de ordenamento 
geográfico e ambiental.

APREENSÕES

Uma apreensão de pes-
cado, inferior a 100 quilos, 
quando o pescador aportava 

ITACAIÚNAS
Terreno é 
impróprio para 
moradia, dizem
autoridades

na Colônia Z-30 e, recolhi-
mento de um veículo que pra-
ticava poluição sonora em via 
pública, foram as infrações 
encontradas pela fiscaliza-
ção da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Semma), 
no último fim de semana, no 
que tange ao defeso da pira-
cema e Operação Silêncio. 

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
Carlos Brito, o resultado é 
muito bom. �Quanto menos 
gente envolvida nessas infra-
ções, melhor. É sinal de que a 
fiscalização está funcionando 
adequadamente ou o povo es-
tá mais consciente�.

Agentes da SDU vistoriam lotes próximo às margens do rio Itacaiúnas
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Técnicos da Sespa vão monitorar ações de prevenção a dengue

No período de 4 a 6 de 
março, uma equipe técnica 
da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública (Sespa) visita-
rá Marabá com objetivo de 
assessorar e monitorar ações 
da Vigilância Epidemiológica 
no que tange à dengue, consi-
derando que esse município é 
um dos 40 do Pará com maior 
risco de epidemia da doença. 

No primeiro dia de trabalho, 
pela manhã, acontece uma reu-
nião com a equipe de vigilân-
cia e atenção primária, quando 
será apresentada e discutida a 
situação epidemiológica e labo-
ratorial do município; o mane-
jo e vigilância do paciente com 
suspeita de dengue. 

À tarde serão feitas visitas 
técnicas em unidades básicas 
de saúde, hospitais e área de 

controle vetorial. Enquanto o 
segundo dia será todo desti-
nado ao acompanhamento 
da rotina da Vigilância Epide-
miológica. O terceiro dia da 
visita dos representantes da 
Sespa a Marabá, 6 de março, 
será dedicado à reunião com 
trabalhadores de saúde da 
rede assistencial, vigilância e 
gestores municipais.

Na quarta-feira, 6 de mar-
ço, no auditório Eduardo Be-
zerra, os servidores da Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Marabá irão participar de uma 
capacitação em manejo clínico 
da dengue e controle do vetor, 
com objetivo de aprimorar o 
atendimento aos pacientes 
suspeitos de contrair a doença 
e promover ações de combate 
ao mosquito Aedes aegypti. 

Ministrada pela enfer-
meira Maurícia Macedo, co-
ordenadora da Vigilância 
Epidemiológica da SMS, a ca-
pacitação destina-se a médi-
cos, enfermeiros, agentes de 
endemias e agentes comuni-
tários de saúde.

DOENÇA
Município é um 
dos 40 do Estado 
com maior risco 
de epidemia

de homicídios no Brasil, os ob-
jetivos da meta, os números de 
inquéritos comparativos entre 
os Estados brasileiros, o qua-
dro estrutural das delegacias 
para as atividades de investi-
gação e os avanços já alcança-
dos no cumprimento da meta 
no Pará, estado que ofereceu, 
proporcionalmente, o maior 
índice de denúncias, o que foi 
reconhecido por meio de cer-
tificado concedido pelo CNMP 
ao Ministério Público e à Polícia 
Civil, em junho de 2012.

Foi distribuído material pa-
ra os delegados e promotores 
de Justiça contendo etiquetas 
amarelas que devem ser utili-
zadas na capa dos inquéritos 
policiais que fazem parte da 
Meta 2, para facilitar sua iden-
tificação e tramitação, além de 
cartazes da campanha �Conte 
até 10�, que faz parte da estra-
tégia do Enasp. O promotor 
ressaltou a importância da 
troca de informações entre os 
agentes do sistema, que deve 
ser �menos burocratizada e 
ter mais o contato pessoal�.

Ações de combate à dengue começam a ganhar reforço em Marabá
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CRIMES

O promotor de Justiça de 
Marabá, José Maria Costa Lima 
Júnior, se reuniu com os pro-
motores de Justiça da área cri-
minal do polo administrativo 
Marabá, sudeste do Pará, com 
a presença da Corregedora da 
Polícia Civil, Nilma Nascimen-

to Lima, para tratar sobre a 
�Meta 2�, fixada pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP), por meio do Grupo de 
Persecução Penal da Estratégia 
Nacional de Justiça e Seguran-
ça Pública (Enasp). 

O objetivo principal da 
Enasp é o combate à impuni-
dade nos crimes de homicídio. 

A Meta 2 consiste na identifi-
cação, tramitação e conclusão 
dos inquéritos policiais instau-
rados até 31 de dezembro de 
2007 (Meta 2) e os instaurados 
no ano de 2008 (meta 2.1) que 
investigam homicídios dolosos 
tentados ou consumados. 

Na reunião foi apresentado 
o diagnóstico da investigação 

Procurador do MPF esclarece questões sobre Belo Monte na TV Liberal
Os impactos sociais, eco-

nômicos e ambientais do pro-
jeto de construção da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, 
em Altamira, sudeste do Pa-
rá, serão esmiuçados a partir 
das 19h30 de hoje pelo pro-
curador Felício Pontes Júnior, 
do Ministério Público Federal, 
em palestra destinada a fun-
cionários das Organizações 
Romulo Maiorana. O evento 
faz parte da programação 
�Fique por dentro de Belo 
Monte�, das ORM, destinado 
a levar informações detalha-
das sobre o assunto para os 
profissionais que atuam nos 
veículos de comunicação das 
empresa, com subsídios para 
futuras coberturas jorna-
lísticas voltados ao público 
de O LIBERAL, TV Liberal, 
Portal ORM, Portal G1, Rádio 
Liberal FM e Rádio O Liberal/
CBN, como destacou Ribeiro 
Júnior, gerente de Marketing 
da TV Liberal. 

O procurador Felício Pontes 
tem acompanhado a constru-
ção da usina hidrelétrica, le-
vantando informações sobre 
os impactos das obras em co-
munidades indígenas, na vida 
dos habitantes de Altamira 
e outros municípios da área, 
nas matas e no rio Xingu. A 
construção da usina tem ge-
rado polêmica na Justiça, com 
argumentos contra e a favor 
das obras. A palestra de hoje 
dá continuidade à explanação 
feita na semana passada, no 
auditório da TV Liberal, por 
dirigentes da Norte Energia e 
do Consórcio Construtor Belo 
Monte (CCBM) aos profissio-
nais das ORM. Na ocasião, foi 
exposto que até o final deste 
ano, no auge das obras do pro-
jeto, Belo Monte deverá atingir 
a geração de 28 mil empregos 
diretos naquela região.

Na semana passada, a ex-
posição de aspectos relaciona-
dos à usina hidrelétrica contou 

com a participação do diretor 
de Relações Institucionais da 
empresa Norte Energia, João 

Pimentel; diretor de Relações 
Institucionais do Consórcio 
Construtor de Belo Monte 

(CCBM), Henrique Di Lelo; 
do gerente de Relações Ins-
titucionais do CCBM, Flávio 

Acatauassu; do coordenador 
de Interfaces do CCBM, Caio 
Garcia, e dos assessores Fer-
nando Santana e Gutemberg 
Cruz. Belo Monte começou 
a ser construída em junho 
de 2011 e está prevista para 
ser concluída  no primeiro  
semestre de 2019. 

Sobre Belo Monte, jorna-
listas, técnicos e público em 
geral têm dúvidas sobre os 
verdadeiros impactos que as 
obras terão sobre a qualida-
de de vida das comunidades 
na região de Altamira, ainda 
mais com as denúncias recen-
tes de tráfico e exploração de 
jovens mantidos em cárcere 
privado em boate na região, as 
quais levaram uma comitiva 
da Câmara dos Deputados até 
Altamira. A programação de 
hoje contará com a presença 
do superintendente da TV Li-
beral, Fernando Nascimento, 
e do diretor de Jornalismo da 
emissora, Álvaro Borges.

Felício Pontes Júnior fará palestra aos funcionários das ORM hoje à noite
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uma criança deve estar atento 
à indicação de faixa etária. 
Eles devem apresentar ainda 
o selo do Inmetro, sem o qual 
não poderia ser comercializa-
do. �Caso não haja restrição, é 
preciso que isso esteja explíci-
to, com frase afirmando que o 
brinquedo pode ser usado por 
crianças de qualquer idade�, 
ressaltou a consultora.

�É fundamental observar a 
embalagem que deve estar ín-
tegra e ler o rótulo para saber 
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Público elimina mais um confinado no BBB13. Página 12. CI DADES

Começa a procura por ovos de Páscoa

A
s vendas de ovos de Páscoa 
começaram no último fi-
nal de semana em grande 

parte dos supermercados de 
Belém. Apesar da previsão de 
um aumento de cerca de 12% 
no valor do produto, o consu-
midor que já está garantindo 
seus chocolates não sentiu 
grande diferença nos valores, 
em relação aos encontrados 
ano passado. As marcas apos-
tam em brindes inovadores e 
cada vez mais diversificados 
para atrair crianças e adultos, 
e muitas promoções ainda de-
vem ocorrer até o domingo de 
Páscoa. 

Ana Carolina, de dois anos, 
estava encantada sob um teto 
de ovos de Páscoa, no corre-
dor do supermercado, onde 
acompanhava o pai, o eletri-
cista Marcos Paulo Leão, de 35 
anos. A menina apontava em-
polgada para as embalagens 
coloridas em exposição. �Eu 
vou levar um menor para ela 
agora, porque criança não po-
de ver ovos de Páscoa, vai logo 
pedindo. Mas para o domingo 
de Páscoa mesmo ainda vou 
avaliar�, disse ele. Para Mar-
cos, os valores não estão tão 
acima do que esperava. �Pelo 
que vi até agora, não há tanta 
diferença. Todo ano eles estão 
nessa faixa�, concluiu.

O gerente de um grande su-
permercado de Belém, Joziel 
Pacheco, acredita que os va-
lores não irão afastar os con-
sumidores dos ovos de Páscoa 
este ano. �A procura já come-
çou. No momento ainda é tími-
da, mas normal par o período. 
Os valores estão até abaixo do 
que esperávamos�, comentou. 
Cada marca deve apresentar 
suas novidades e promoções 
e, para isso, as promotoras das 
fabricantes de chocolates esta-
rão pelos corredores de todos 

COMÉRCIO
Chocolates de
vários tamanhos 
já estão nas 
prateleiras

Até o momento,
consumidores
não sentiram
impacto nos
bolsos

Defensoria Pública encerra inscrições para casamento comunitário
Para comemorar o Dia do 

Defensor, em 19 de maio, a De-
fensoria Pública do Estado, em 
parceria com o Pro Paz, reali-
zará um casamento comunitá-
rio, que oficializará a união de 
100 casais. Os interessados em 
participar tem até hoje, às 13 
horas, para entrar em contato 
com a equipe do programa 
Balcão de Direitos da Defen-
soria Pública, na travessa Ó de 
Almeida, 306, ou pelo telefone 
3222-2739.

Segundo Larissa Machado, 
defensora pública e membro 
da comissão organizadora do 
evento, está sendo verificado a 
viabilidade de serem disponibi-

Para solteiros

î Certidão de nascimento 
original
î Cópia autenticada da 
identidade
î Declaração comprovando 
estado civil, assinado por du-
as testemunhas e reconhecida 
em Cartório de notas.
î Oficio preenchido e 
assinado (www.defensoria.

Com diploma na mão, jovens esperam ingressar no mercado de trabalho

Jovens moradores do bair-
ro da Terra Firme receberam 
ontem o certificado de con-
clusão das primeiras turmas 
dos cursos profissionalizan-
tes oferecidos pelo Pro Paz 
Juventude, em parceria com 
a Secretaria de Trabalho, Em-
prego e Renda (Seter). Munidos 
do diploma, eles esperam su-
perar o preconceito de morar 
em um bairro de periferia com 
estigma de ser um dos mais 
violentos da capital e, assim, 
conquistar uma vaga no mer-
cado de trabalho. 

A formação como operado-
ra de caixa era a oportunidade 

que Karla Gomes, de 21 anos, 
aguardava. Ela e o marido, 
Victor Hugo Vieira, de 28 anos, 
que fez o curso de mecânica de 
motos, estão desempregados e 
o seguro-desemprego recebido 
por ele é, atualmente, a única 
fonte de renda da família, que 
tem uma filha de quatro anos. 

�Tenho fé que esse curso 
vai resolver meu problema, 
pois antes de decidir por ele, 
fiz uma pesquisa no mercado 
de trabalho e percebi que exis-
tem muitas vagas disponíveis 
para essa profissão�, disse 
Karla. Ela já deixou currículo 
em diversos estabelecimentos 
e aguarda ser chamada para 
entrevistas de emprego.

O preconceito contra o 
bairro é observado por Flávio 
Nahun, de 23 anos, em muitas 
ocasiões. �Quando você diz 
que mora na Terra Firme, as 
pessoas já olham diferente. Es-

EMPREGO
Moradores da
Terra Firme se
formam em cursos
profissionalizantes

lizadas mais 30 vagas junto ao 
cartário. �O principal objetivo 
do evento é possibilitar o aces-
so a justiça para as pessoas ca-
rentes, oferencendo cidadania 
através da regularização da 
instituição famíliar�, afirma. 

O casamento comunitário 
faz parte da ação de cidadania 
que será ofertada a comunida-
de no dia 18 de maio, no polo 
do Pro Paz, na rua Augusto 
Correia, bairro do Guamá. 
Dentre os serviços que serão 
ofertados, estão atendimento 
juridico, médico, odontológi-
co e emissão de documentos 
como RG, CPF e certidão de 
nascimento. 

mas empresas e finalmente foi 
chamado para uma entrevista, 
na última sexta-feira. Na casa 
que divide com os pais e mais 
dois dos oito irmãos, apenas 
ele ainda não se posicionou no 
mercado de trabalho.

Para o soldado Denis Penan-
te, de 27 anos, o curso de me-
cânica de motos proporcionará 
um sonho: ter sua própria ofi-
cina em casa. �É uma forma de 
complementar renda sem pre-
cisar sair por aí fazendo �bicos�. 
Além disso, vou poder prestar 
serviços à comunidade da Ter-
ra Firme, já que trabalho aqui 
na Unidade Integrada do Pro 
Paz e com esse conhecimento, 
vou poder agilizar a logística, 
caso nossas motos apresentem 
problemas�, comemorou. 

OPORTUNIDADE

Dos 80 jovens que se for-

maram ontem, nenhum está 
trabalhando, mas os currícu-
los deles devem ser adiciona-
dos pelo próprio programa a 
algumas empresas de Recur-
sos Humanos. O Pro Paz Ju-
ventude e a Seter já possuem o 
Núcleo de Qualificação Pro Paz 
Jovem Trabalhador, localizado 
na Casa do Trabalhador, locali-
zado na Assis de Vasconcelos, 
397, oferecendo outros cursos 
profissionalizantes para os jo-
vens, como culinária regional 
em geral, cabeleireiro, técnico 
de vendas, secretariado, pani-
ficação e confeitaria, maquia-
gem e penteados, assistente 
administrativo, auxiliar de 
escritório, culinária - doces e 
salgados e contabilidade bá-
sica. Até março deste ano, o 
bairro do Guamá também de-
ve ganhar sua UIPP e oferecerá 
novas turmas para os jovens 
daquele local.

tou tentando um emprego há 
algum tempo, mas ainda não 
consegui nada�, disse o jovem, 
que acaba de concluir sua for-

mação no curso de auxiliar de 
escritório. O entusiasmo dele 
é justificado. Flávio já havia 
deixado currículos em algu-

Alunos do Pro Paz correm atrás de emprego
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os grandes supermercados. �O 
consumidor tem muita curio-
sidade em ver os brindes, e nós 
temos amostras de todos eles. 
Desta forma eles saberão exa-
tamente o que estão levando�, 

disse a promotora Kelsi Cor-
rea. Os brindes já não apelam 
apenas ao pequenos. Nos ovos 
de Páscoa disponíveis este ano 
estão copos de grandes times 
de futebol, cordões em ares 
para namorados e até pelúcias 
decorativas, pensadas para 
um público mais velho.

Os brindes, aliás, são gran-
de parte do que faz um ovo 
de Páscoa ser tão atraente às 
crianças, entretanto, os pais 
precisam estar atentos aos pe-

rigos que esses brinquedinhos 
podem representar. 

�O público infantil tem por 
atrativo os produtos recheados 
com brinquedos, com peças 
pequenas e que oferecem ris-
cos, principalmente às crian-
ças menores de três anos, pois 
elas têm menos discernimento 
e podem se engasgar ou engo-
lir estas peças�, alertou a con-
sultora jurídica do Procon no 
Pará, Regina Vaz. Quem for es-
colher um ovo de Páscoa para 

Em Belém, alguns 
consumidores já 
compraram ovos 
de chocolate para 
garantir preços 

sobre a procedência e a quali-
dade dos produtos. É impor-
tante fazer a leitura das infor-
mações nas embalagens, pois 
pode haver ingredientes que 
não podem ser consumidos 
por pessoas com problema 
de saúde, como diabetes, por 
exemplo, além dos celíacos 
que não podem ingerir glú-
ten�, observou Regina. Nesses 
casos, se ocorrer o acidente 
de consumo pela ingestão de 
ingredientes não recomenda-
do por orientação médica e 
houver a informação na com-
posição constante no rótulo, o 
consumidor não terá direito a 
receber qualquer indenização 
no âmbito judicial, posto que 
ele tem o compromisso de es-
tar atento à questão. No rótulo 
devem constar ainda, obriga-
toriamente, informações co-
mo data de fabricação, data de 
validade, nome e endereço do 
fabricante além das informa-
ções nutricionais, peso discri-
minando o do brinquedo e do 
bombom.  

ANÁLISE

Os produtos passam por 
uma análise, realizada pelo 
Inmetro, que observa quesitos 
como características físicas (se 
tem partes que cortam ou fu-
ram), nível de inflamabilidade 
(se pode queimar e provocar 
queimadura), índice de toxici-
dade do material e das tintas 
usadas na fabricação (se o ma-
terial ou a tinta são tóxicos).O 
trabalho de certificação dos 
produtos reduz os riscos de 
acidentes com os brindes.

Sempre que possível deve-se 
acompanhar a criança quando 
desembalar e antes de ofere-
cer os ovos com brinquedos, 
verifique suas condições e, em 
caso de dúvida, não permita 
que a criança utilize o produto. 
�Deve-se ter cuidado também 
com as embalagens, que po-
dem ser tão perigosas quanto 
um produto inadequado. Ti-
ras, barbantes, grampos, sacos 
plásticos, cordões ou arames, 

DICAS

Veja como escolher 
os ovos de Páscoa

Deve-se fazer levantamento 
de preços, já que pode va-
riar de uma loja para outra.

É comum que preço do ovo 
seja alto em função do brin-
de. Em alguns casos, pode 
valer mais a pena comprar 
um brinquedo dentro da 
faixa etária e oferecer com o 
ovo ou chocolates menores.

Os ovos produzidos de 
forma artesanal são mais 
atrativos aos consumidores 
por questão de preço, mas 
é necessário ter informa-
ções sobre esse produto. 
Dar preferência aos ovos 
produzidos por pessoas co-
nhecidas, com procedência, 
higiene e qualidade é uma 
boa opção.

PARA CASAR 

Veja os documentos necessários                                          e as devidas situações 

pa.gov.br)
î Declaração de consenti-
mento dos pais (quando os 
noivos forem  menores   16 
anos), com  assinatura reco-
nhecida em cartório

Para divorciados

î Certidão de casamento ante-
rior com averbação do divórcio
î Cópia da sentença de 

partilha se houver ou 
não bens a partilhar 
(termo de audiência)
î Declaração com-
provando estado 
civil, assinada por 
duas testemunhas e 
reconhecida em Car-
tório de Notas.
î Oficio preenchido 
e assinado (www.de-
fensoria.pa.gov.br);

Para viúvos

î Certidão de casamento 
anterior
î Certidão de óbito do côn-
juge falecido
î Inventário de bens ou cer-
tidão negativa de inventário
î Declaração comprovando 
do estado civil, assinada por 
duas testemunhas e reconhe-
cida em Cartório de Notas
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Eliéser é sétimo eliminado do BBB13

O
casa do BBB13 ficou sem 
mais um brother na noite 
desta terça-feira. Na sétima 

eliminação do jogo, os con-
finados e o público ficaram 
sabendo que Eliéser deixou a 
disputa pelo prêmio de R$ 1,5 
milhão depois de receber 46% 
dos votos em berlinda com 
Marcello e Nasser.

Pedro Bial começou o iní-
cio do anúncio do nome do 
brother que deixa o jogo com 
seu tradicional discurso de 
eliminação. �Quem é valente 
para sorrir agora. Sorrir com 
os olhos, Eliéser? Sem ser ama-
relo, Marcello? Destravando as 
mandíbulas, Nasser? Ei, vocês 
três! É o fim. E o fim não jus-
tifica o meio. É pelo fim que 
tudo começa. A razão de tudo 
é acabar, sério. Dezenas de 
milhões. Dezenas de milhões 
de votos contra vocês. Contra 
vocês, os três. Logo vocês, que 
ainda nem sabem do fim. Três 
homens, ou melhor, três meni-
nos. Aplaudidos pelo que não 
fizeram, acusados pelo que 
deixaram de fazer, seguidos e 
adorados por inimigos e detra-
tores�, começa o apresentador, 
que continua. �Só um de vocês 
vai ter a chance de escrever o 
próximo capítulo. Pra você é 
hora de fechar o segundo vo-
lume. É o fim, Eliéser�, revela.

Antes desse discurso, Pe-

JOGO
O paranaense saiu 
da casa com 46% dos 
votos do público, em 
votação disputada

O brother 
eliminado estava 
na berlinda
com Nasser
e Marcello

Eliéser deixou a casa após uma série de polêmicas e acertos. Ele namorou e brigou com a paraense Kamilla.
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respondeu: �Eu acho que só 
não no Big Brother é a Fani.� 
Fani adorou: �Ah, que fofa�.

O questionamento seguiu: 
�Doutora Fernanda, muito 
embora eu já adivinhe a sua 
resposta, melhor cantora?� A 
mineira disse: �Vou dar esse 
crédito para a minha amiga 
Kamilla�.

�Kamilla, quem é a pessoa 
mais religiosa da casa?�, per-
guntou o apresentador. �Olha, 
Bial. Acho que todo muito aqui 
tem a sua fé, mas quando eu 
quero rezar com alguém eu 
chamo a Fernanda�. 

LIPOASPIRAÇÃO

Bem antes de tudo isso, 
Andressa e Nasser estavam 
sentados sozinhos na sala da 
casa do BBB13, às vésperas de 
mais uma eliminação no jogo. 
Os dois observavam Fernanda 
se arrumar de costas para ele 
em um dos espelhos próximos 
dali. �A Nanda lipou as costas. 
Fez lipo nas costas�, a esteti-
cista disparou. �E tu sabes da 
boca?�, o gaúcho quis saber.

A esteticista disse que não 
e explicou sua afirmação. �Eu 
trabalho com isso. Eu sei que 
ela lipou, mas não sabia o que. 
Ela lipou as costas inteirinhas. 
Lipou tudo. Observa�, a sister 
apontou. �Ela não tem pele, por 
isso. Quando ela anda você vê as 
ondulações certinhas de quem 
já lipou�, Andressa observou.

dro Bial falou com Anamara:�A 
santa, Anamara qual é a dife-
rença com a Natália?�. A sister 
continuou. �Em relação a ela 
ter brincado comigo eu não 
liguei para isso. Eu me inco-
modei dela dizer que é amiga 
de toda a casa mas foi bom 
porque eu peguei o poder e 
dei para a Fani�. A baiana dis-
parou: �Eu assumo que eu fiz 
uma brincadeira de mal gosto 
mas ela ficou daquele jeito�. O 
apresentador ainda brincou 
que a veterana fala durante 

um minuto sem respirar e to-
dos se divertem na casa. 

Pedro Bial falou com a casa: 
�A gente fica, às vezes, tornan-
do a vida de vocês mais diver-
tida com um joguinho da dis-
córdia e aí basta um biscoito. 
Nasser, você acha que Andres-
sa foi solidária o suficiente 
com você nesse Paredão?�, 
perguntou o apresentador.

�Eu entendi errado, Bial. 
Ela disse que não escondeu 
o biscoito e eu acredito nela�, 
respondeu o gaúcho sobre 

o distanciamento dos dois 
causado pela polêmica do 
biscoito. �O Brasil tá vendo!�, 
brincou Pedro Bial.

Pedro Bial encerrou o se-
gundo contato com os bro-
thers da casa do BBB13 em 
noite de eliminação no jogo 
falando com Andressa. �De-
dessa, minha santinha, você 
sentiu preconceito pelo fato 
de vir do interior?�, o apresen-
tador perguntou. �Olha Bial, 
eu posso dizer que não é um 
preconceito. Acredito, desde 

o momento que entrei aqui, 
que criaram estereótipo sobre 
mim�, a esteticista respondeu.

Bial continuou falando 
sobre o assunto com a para-
naense. �Sentiu que acharam 
que você não sabia das coisas 
por ser de Cianorte?�, ele ins-
tigou, para a sister discordar. 
�Não. Mas acho que criaram 
estereótipo por ser uma me-
nina que vem do interior�, ela 
defendeu. Bial questionou: 
�Efeitos especiais, o prêmio 
vai para quem, Natália?� Ela 

Do Portal G1

RIO DE JANEIRO

UFC JAPÃO. 2 DE MARÇO, SÁBADO, AO VIVO.
Direto de Saitama Super Arena, um dos maiores templos do MMA no mundo, em Tóquio, Wanderlei Silva encara 
Brian Stann na luta principal do evento. No card preliminar, outros combates de brasileiros: Marcelo Guimarães 

e Cristiano Marcello. Assista pelo canal Combate na ORM Cabo. Para assinar, ligue: 3213-1212.
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Tráfico de pessoas no alvo
José Eduardo Cardozo  (foto) anunciou 
medidas para combater o crime. Página 3.

Banpará tem lucro recorde
Lucro no ano passado foi de R$ 129 milhões, 
com crescimento de 3,3% em 2012. Página 6.

O 
senador Mário Couto (PS-
DB-PA) disse ontem, em 
discurso, que agendou pa-

ra a próxima semana audiência 
com o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-
tro Joaquim Barbosa, para pe-
dir celeridade no julgamento 
das ações que envolvem parla-
mentares envolvidos em casos 
de corrupção, principalmente 
nos processos que tramitam 
no STF há mais de dez anos. 
O senador elogiou o ministro, 
que foi relator do processo do 
mensalão, por ter punido os 
"petistas corruptos" e comple-
tou que a luta pela moralidade 
do País tem que continuar.

"Meu caro Joaquim Barbosa, 
o País não pode parar nos men-
saleiros. O País tem que prender 
mais. No meu Estado, por exem-
plo, existem políticos que têm 
verdadeira riqueza, sem nunca 
terem trabalhado numa empre-
sa privada, sem nunca terem 
sido empresários, só políticos, 
a vida inteira sendo políticos e 
têm patrimônios avaliados em 
mais de R$ 100 milhões. Ora, 
como é que um político que 
percorre a mesma caminhada 
dos outros, a mesma caminha-
da que eu percorri, enriquecem 
desse jeito? Comparem! Compa-
rem com aqueles paraenses que 
ficaram ricos, que têm televisão, 
e o povo paraense sabe de quem 
eu estou falando. Comparem 
com aqueles que têm televisão, 
que têm jornal, que têm avião 

Mário Couto faz apelo ao STF
PROCESSOS
Senador quer que 
o presidente do 
Supremo aja contra 
"corrupto do Pará" 

THIAGO VILARINS
Da Sucursal

BRASÍLIA

Deputados estaduais escolhem os integrantes das comissões do Legislativo

Os deputados estaduais 
finalizaram ontem as articu-
lações para a composição das 
13 comissões técnicas da As-
sembleia Legislativa do Pará. 
A disputa mais acirrada foi 
pela participação e direção na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (CFFO). Apesar de não 
atender ao critério regimental 
da proporcionalidade, o único 
representante do PEN na Casa, 
Raimundo Santos, foi confir-
mado na titularidade da CCJ, 
pela qual respondia desde que 
Alexandre Von (PSDB) assu-
miu a prefeitura de Santarém, 
em janeiro. Ele também contou 
com o apoio do presidente do 
Poder, Márcio Miranda (DEM). 
Já Ana Cunha (PSDB) voltou à 
CFFO, que presidiu em 2005. 

A eleição dela teve possível 
relação com a eleição da Mesa 
Diretora, ocorrida em 1º de fe-
vereiro, quando abriu mão da 
primeira-secretaria para o de-
putado Eliel Faustino (PR).

As articulações entre os 
partidos da Alepa se intensi-
ficaram na última quinzena, 
sendo conduzidas em grande 
parte pelo líder do PSDB, José 
Megale. Ontem, a composição 
das comissões foi anunciada 
em plenário. E seguida, hou-
ve uma reunião fechada no 
Salão dos ex-presidentes, de 
instalação das comissões e a 
eleição dos presidentes e vice-
presidentes das comissões. Ao 
anunciar o resultado, Miranda 
agradeceu aos deputados pela 
cordialidade que possibilitou o 
consenso no parlamento. "Não 
há valor financeiro que acres-

cente aos salários, mas sim, 
mais trabalho", destacou.

As comissões mais estraté-
gicas são a CCJ, que analisa os 
aspectos constitucional, legal, 
jurídico, regimental de propo-
sições, emendas ou substituti-
vos antes de serem apreciados 
em plenário; e a CFFO, que 
analisa os projetos referentes 
a recursos públicos, principal-
mente a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e o Plano Plurianual 
do Governo. 

"Conseguimos ir além da 
proporcionalidade regimental, 
graças ao esforço e à concessão 
feita em algumas situações 
pelas bancadas de partidos 
maiores, em favor dados par-
tidos menores, reconhecendo 
a necessidade de dar espaço a 
todos os partidos, mesmo os 
que possuem apenas um par-

lamentar. Todos os partidos 
tem titulares em mais de uma 
comissão", comemorou Mega-
le. "Procuramos prestigiar ao 
máximo os partidos que têm 
apenas um deputado. Entende-
mos que o Raimundo Santos 
fez um excelente trabalho na 
CCJ e fizemos campanha para 
ele", confidenciou Miranda.

Os partidos com maior re-
presentação na Alepa, são o PT 
e o PMDB que têm oito depu-
tados cada; seguido do PSDB 
com cinco; o PSD com três; o 
DEM, PR, PSB e PTB com dois 
parlamentares cada; enquan-
to o PSOL, PRB, PV, PPS, PMN, 
PP, PDT, PSC e PEN têm apenas 
um repersentante. O Ato da 
Presidência nº 004/2013, pu-
blicado ontem, formalizou a 
nomeação dos membros das 
comissões permanentes.

Senador Mário Couto elogiou o Supremo Tribunal pelo julgamento do mensalão 
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- aliás, aviões -, que têm fazen-
das, que têm rádios. Tudo isso 
no plural", disse o senador, con-
vidando toda a oposição a parti-
cipar da audiência.

"Nós temos que ir a esta au-
diência porque nós queremos 
a moralidade do nosso Sena-
do e da nossa Pátria. Aqueles 
que ficaram com o dinheiro 
público precisam ir para a ca-
deia. Eu tenho aqui em mãos 
alguns processos que cami-
nham no Supremo Tribunal 
Federal, de um homem da 
minha terra, que ficou rico, 
milionário, à custa do povo da 
minha terra. Olhem, como são 
as pessoas, como é que essas 
pessoas usam do seu prestígio. 
Encostam no governo federal, 
encostam imediatamente e co-
meçam a ficar amigo do presi-
dente da República, começam 
a ser 'amigo de cozinha' para 
segurar a tramitação dos pro-
cessos. Esses processos que eu 
tenho em mãos vão me acom-
panhar até o ministro - que já 
tramitam no Supremo há mais 
de dez anos e não são julga-
dos. Esses processos, eles têm 
que sair da gaveta de alguém, 
esses processos têm que tra-
mitarem e serem julgados."

Segundo o tucano, o mensa-
lão, que teve sua conclusão no 
fim do ano passado, foi uma 
"gota d'água no oceano". Sem 
citar o nome, Mário Couto con-
tinuou sua explanação lendo 
os processos que envolvem o 
parlamentar do Pará. "Esse po-
lítico paraense tem todo tipo de 
crime nas costas a ser julgado. 
Apenas selecionei dez, mas são 
26 processos. São 26, Brasil. São 
26, Pará. Vocês sabem de quem 
estou falando, Pará", proferiu, 
mencionando uma ficha enor-
me de crimes, como peculato, 
estelionato, lavagem e oculta-
ção de bens ou valores, falsifi-

cação ideológica, crime contra a 
Fazenda Pública, quadrilha ou 
bando, crime contra o sistema 
financeiro nacional, emprego 
irregular de verbas públicas.

"Verba tua, paraense, verba 
tua, brasileiro, que foi desviada 
para fazer um dos maiores pa-
trimônios do Norte deste País, 
para falar mal dos outros, para 
ofender a família dos outros. E 
este homem está solto, Brasil. 
E este homem está com todo 
o patrimônio, Brasil. E esses 
processos não andam. Mas, 
com Joaquim Barbosa, vão ser 
julgados, com certeza, porque 
Joaquim Barbosa veio para este 
mundo com a finalidade escrita 
por Jesus Cristo, para implantar 
a moralidade neste País", exaltou 
Couto, que ainda criticou o jor-
nal pertencente à família desse 
"político corrupto".

"O jornaleco chamado 'Diá-
rio do Pará' fica falando mal de 
pessoas de bem. Usam a fortu-
na retirada do povo pobre do 
meu querido Estado do Pará, 
de Nossa Senhora de Nazaré. 
Usam para falar das pessoas 
de bem e têm a ousadia de 
mexer até com as famílias das 
pessoas honestas. Ficou rico! A 
família ficou rica durante um 
período no Estado do Pará. Es-
sa é a realidade."

Por fim, Mário Couto desta-
cou que fará uma homenagem 
a Joaquim Barbosa, com uma 
menção honrosa no plenário. 
"Estarei apresentando amanhã 
(hoje) o requerimento de honra 
ao mérito a um dos mais ilus-
tres brasileiros da atualidade, 
Joaquim Barbosa. Por ter dado 
o passo inicial, ter começado a 
colocar os ladrões brasileiros, 
aqueles que prejudicam a pátria, 
aqueles que prejudicam o povo 
desta nação, aqueles que preju-
dicam os mais necessitados, os 
corruptos brasileiros", disse.

î Comissão de Constitui-

ção e Justiça - Titulares: 
presidente Raimundo Santos 
(PEN), vice-presidente Ítalo 
Mácola (PSDB), Cilene Couto 
(PSDB), Martinho Carmona 
(PMDB), Francisco das Chagas, 
o "Chicão" (PMDB), Bernadete 
ten Caten (PT), Milton Zimmer 
(PT), Haroldo Martins (DEM), 
Cássio Andrade (PSB), Edu-
ardo Costa (PTB) e Fernando 
Coimbra (PSD). Suplentes: 
Parsifal Pontes (PMDB), Nilma 
Lima (PMDB), Edilson Moura 
(PT), Carlos Bordalo (PT), Tetê 
Santos (PSDB), José Megale 
(PSDB), Luzineide Nascimento 
(PSD), Nélio Aguiar (PMN), Rai-
mundo Belo (PSB), Tião Miran-
da (PTB) e Júnior Hage (PR).

î Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária 

-  Titulares: presidente Ana 
Cunha (PSDB), vice-presidente 
Simone Morgado (PMDB),  Car-
mona (PMDB), Zé Maria (PT), 
Airton Faleiro (PT), José Megale 
(PSDB), Gabriel Guerreiro 
(PV), Hage (PR), Luzineide 
(PSD), Tião (PTB) e Belo (PSB). 
Suplentes: Parsifal (PMDB), 
Josefina Carmo (PMDB), Carlos 
Bordalo (PT), Valdir Ganzer 
(PT), Tetê (PSDB), Cilene 
(PSDB), Hilton Aguiar (PSC), 
Haroldo Martins (DEM), Cássio 
Andrade (PSB), Coimbra (PSD) 
e Eduardo Costa (PTB).

O LIBERAL

ASSEMBLEIA

Confira a nova 
composição das 
comissões do 
Legislativo

î Comissão de Educação, 

Cultura e Saúde: Titulares: 
presidente Nilma Lima (PMDB), 
vice-presidente Alfredo Costa 
(PT), Tetê (PSDB), Augusto Pan-
toja (PPS), Edmilson Rodrigues 
(PSOL), Luís Rebelo (PP) e Ha-
roldo Martins (DEM). Suplentes: 
Chicão (PMDB), Bernadete (PT), 
Ana Cunha (PSDB), Nélio Aguiar 
(PMN), Luzineide (PSD), Pio x 
(PDT) e Eduardo Costa (PTB).

î Comissão de Transportes, 

Comunicação e Obras Pú-

blicas -  Titulares: presidente 
Eduardo Costa (PTB), vice-pre-
sidente Ganzer (PT), Antônio 
Rocha (PMDB), Mácola (PSDB), 
Coimbra (PSD), Hage (PR) e 
Belo (PSB). Suplentes: Paulo 
Jasper, o "Macarrão" (PMDB), 

Faleiro (PT), Hilton Aguiar (PSC), 
Gabriel Guerreiro (PV), Pio X 
(PDT), Haroldo Martins (DEM) e 
Cássio (PSB)

î Comissão de Agricultura, 

Terras, Indústria e Comércio 

- Titulares: presidente Fernando 
Coimbra (PSD), vice-presidente 
Nélio Aguiar (PMN), Nilma 
(PMDB), Zé Maria (PT), Tetê (PS-
DB), Hilton Aguiar (PSC) e Rai-
mundo Santos (PEN). Suplentes: 
Josefina (PMDB), Milton Zimmer 
(PT), Megale (PSDB), Mácola 
(PSDB), Divino dos Santos, o 
"Pastor Divino" (PRB), Haroldo 
Martins (DEM) e Bernadete (PT).

î Comissão de Turismo e 

Esporte - Titulares: presidente 
Júnior Hage (PR), vice-presi-

dente Luzineide (PSD), Jose-
fina (PMDB), Simone (PMDB), 
Zimmer (PT), Tetê (PSDB) e 
Pio X (PDT). Suplentes: Chicão 
(PMDB), Zé Maria (PT), Alfredo 
(PT), Ana Cunha (PSDB), Edmil-
son (PSOL), Guerreiro (PV) e 
Hilton Aguiar (PSC).

î Comissão de Direitos 

Humanos e Defesa do Consu-

midor -  Titulares: presidente 
Carlos Bordalo (PT), vice-pre-
sidente Augusto Pantoja (PPS), 
Nilma (PMDB), Ana Cunha (PS-
DB), Edmilson (PSOL), Cássio 
(PSB) e Haroldo Martins (DEM). 
Suplentes: Josefina (PMDB), 
Edilson Moura (PT), Mácola 
(PSDB), Luzineide (PSD), Rebelo 
(PP), Nélio Aguiar (PMN) e Belo 
(PSB).

î Comissão de Divisão Ad-

ministrativa do Estado e As-

suntos Municipais - Titulares: 
presidente Pio X (PDT), vice-
presidente Hilton Aguiar (PSC), 
Antônio Rocha (PMDB), Faleiro 
(PT), Megale (PSDB), Belo (PSB) 
e Edmilson (PSOL). Suplentes: 
Nilma (PMDB), Bernadete (PT), 
Cilene (PSDB), Guerreiro (PV), 
Raimundo Santos (PEN), Nélio 
(PMN) e Pantoja (PPS).

î Comissão de Ecologia, Meio 

Ambiente, Geologia, Minera-

ção e Energia - Titulares: pre-
sidente Gabriel Guerreiro (PV), 
vice-presidente Tião Miranda 
(PTB), Josefina (PMDB), Alfredo 
(PT), Faleiro (PT), Cilene (PSDB) 
e Hage (PR). Suplentes: Chicão 
(PMDB), Simone (PMDB), Zé 

Maria (PT), Eduardo Costa (PTB), 
Mácola (PSDB), Divino (PRB) e 
Coimbra (PSD).

î Comissão de Relações do 

Trabalho, Previdência e As-

sistência Social - presidente 
Chicão (PMDB), vice-presidente 
Cilene Couto (PSDB), Bordalo 
(PT), Tião Miranda (PTB), Hilton 
Aguiar (PSC), Rebelo (PP) e Edu-
ardo Costa (PTB). Suplentes: Nil-
ma (PMDB), Macarrão (PMDB), 
Alfredo (PT), Tetê (PSDB), Rai-
mundo Santos (PEN), Edmilson 
(PSOL) e Luzineide (PSD).

î Comissão de Prevenção às 

Drogas -  Titulares: presidente 
Divino (PRB), vice-presidente 
Nélio Aguiar (PMN), Chicão 
(PMDB), Edilson Moura (PT), Ana 
Cunha (PSDB), Augusto Pantoja 
(PPS) e Raimundo Santos (PEN). 
Suplentes: Nilma (PMDB), 
Zimmer (PT), Tetê (PSDB), Re-
belo (PP), Pio X (PDT), Fernando 
Coimbra (PSD) e Tião Miranda 
(PTB).

î Comissão de Segurança Pú-

blica - Titulares: presidente Cás-
sio Andrade (PSB), vice-presidente 
Edilson (PT), Chicão (PMDB), Má-
cola (PSDB), Tião Miranda (PTB), 
Nélio Aguiar (PMN) e Pio x (PDT). 
Suplentes: Carmona (PMDB), Gan-
zer (PT), Divino (PRB), Belo (PSB), 
Rebelo (PP), Augusto Pantoja 
(PPS) e Hage (PR). 

î Comissão de Redação -  Titu-
lares: presidente Megale (PSDB), 
vice-presidente Bernadete (PT), 
Macarrão (PMDB), Divino (PRB), 
Nélio Aguiar (PMN). Suplentes: 
Nilma (PMDB), Faleiro (PT), 
Alfredo (PT), Guerreiro (PV) e 
Pantoja (PPS).



O senador Fernando Collor 
(PTB-AL) foi eleito ontem presi-
dente da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura (CI) do Sena-
do para o biênio 2013-2014. O 
novo vice será o senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC). Ambos foram 
escolhidos por unanimidade, 
com 15 votos favoráveis, em 
votação secreta. Logo depois 
da eleição, Collor convocou 
reunião para hoje, às 8h30. En-
tre as matérias que aguardam 
decisão na CI estão as mensa-
gens presidenciais que indicam 
nomes para três diretorias da 
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT): Natalia 
Marcassa de Souza, Carlos Fer-
nando do Nascimento e Daniel 
Siegelmann.

Os textos não especificam a 
diretoria reservada a cada um 
dos indicados. Conforme o 
que tem sido noticiado, o mais 
provável é que Siegelmann se-
ja posteriormente empossado 
como diretor-geral da agência 
se vier a ser aprovado. Atual-

mente, ele ocupa o cargo de 
secretário de Fomento para 
Ações de Transportes no Mi-
nistério dos Transportes.

No momento, três das cinco 
diretorias da agência são ocu-
padas por interinos nomeados 
pelo governo, sem prévia apro-
vação do Senado. Ivo Borges, 
com mandato efetivo, foi des-
locado de uma das diretorias 
para o posto de diretor-geral. 
Ele ocupou o lugar de Bernar-
do Figueiredo, que teve sua re-
condução para o posto rejeita-
da pelo Senado, em março do 
ano passado.

Na sequência, o governo re-
tirou as indicações já encami-
nhadas para as outras duas va-
gas em aberto na diretoria da 
ANTT. Somente em dezembro 
as mensagens com as novas 
indicações foram encaminha-
das ao Senado. Se passarem 
pelo exame da CI, os indicados 
precisarão ainda de confirma-
ção em Plenário.

Nos últimos dois anos, 
Collor presidiu a Comissão 
de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional (CRE) e, no biênio 

2009-2010, já havia presidido 
a própria CI, que é composta 
por 23 senadores titulares e 23 
suplentes.

Em seu primeiro pronun-
ciamento, Collor lembrou que 
durante sua primeira gestão à 
frente da CI a comissão reali-
zou um ciclo de debates sobre 
desafios estratégicos setoriais e 
temas vinculados ao desenvol-
vimento do país tendo em pers-
pectiva o período 2009-2015. O 
senador criticou o enfraque-
cimento das comissões temá-
ticas do Senado nos últimos 
anos e conclamou seus pares 
a trabalharem pelo resgate dos 
poderes de análise e fiscaliza-
ção desses colegiados.

DIRETÓRIO

Condenados pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no jul-
gamento do mensalão, o ex-mi-
nistro José Dirceu e os deputa-
dos federais José Genoino (SP) 
e João Paulo Cunha (SP) devem 
permanecer como integrantes 
do Diretório Nacional do PT na 
eleição interna do partido em 

novembro. Dois dos três inte-
grantes da coordenação geral 
da eleição pelo corrente majo-
ritária Construindo um Novo 
Brasil (CNB) afirmaram não 
ver problema na permanência 
dos mensaleiros no diretório, 
apesar de afirmarem que o as-
sunto ainda não foi discutido.

"Dirceu sempre participou 
ativamente da organização do 
PT. Não tem nenhum razão, na 
minha opinião, para o Zé Dir-
ceu estar de fora do novo dire-
tório", disse o deputado federal 
Paulo Ferreira (RS).

Ferreira diz não ter restrição 
à participação dos mensaleiros 
na chapa porque o julgamento 
do mensalão foi �eminente-
mente político�. O deputado 
acredita que os mensaleiros 
poderão integrar o diretório 
mesmo após serem presos. "Ao 
final, quando terminar a ação 
(depois do julgamento dos re-
cursos), caso seja mantida a 
condenação atual, na minha 
opinião, não haveria nenhum 
obstrução para que o José Dir-
ceu e o outros estivessem ins-
critos na nossa chapa."
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Ronco
Certa noite, a 10 
mil pés de altitu-
de, a bordo de um 
velho e ronceiro 
"Constellation" da 
Panair, entre Roma 
e o Recife, Assis 
Chateaubriand, nu-
ma cadeira ao lado, 
confidenciou ao 
jornalista Murilo 
Mello Filho:
- Com essas freqüen-
tes viagens e os seus 
diferentes fusos ho-
rários, já perdi até a 
noção de dormir. De 
noite, em casa, fico 
de olho aberto. De 
dia, em público, es-
tou dormindo muito. 
E o pior é que ronco 
bastante.

É uma 
vergonha 
nacional, 
indefensável e 
inexplicável"

��
Estelionato
Representação de uma em-
presa de consultoria "GF", 
de Paulo Godoy, de São 
Paulo, fez o ministro Wal-
ton Rodrigues, do Tribunal 
de Contas da União, conce-
der cautela contra a estatal 
de ferrovias Valec, suspen-
dendo duas licitações, uma 
delas já concluída, no valor 
de R$ 800 milhões, para a 
compra de trilhos de 2 mil 
km das ferrovias Norte-Sul 
e Leste-Oeste. Godoy é acu-
sado em 72 processos, de 
estelionato a contrabando e 
descaminho, e de chantage-
ar a vencedora da licitação.

Leilão
A estatal Valec convidou 
empresas nacionais e inter-
nacionais ao leilão de menor 
preço para fornecer trilhos, 
vencido pela brasileira PNG.

Chantagem
Sócios da PNG, vencedora 
do leilão, dizem que Go-
doy os chantageou, exi-
gindo parte do negócio. 
Do contrário, "melaria" a 
licitação no TCU.

A conta é nossa
Sem trilhos, as obras das 
ferrovias serão paralisadas, 
cancelando 30 mil empregos 
e provocando prejuízo men-
sal de R$ 50 milhões à Valec.

Faz um X
Com o arranha-céu de Eike 
Batista, a Marina da Glória, 
maravilha tombada pelo Pa-
trimônio no Rio, passará a 
ser chamada de Ex-Marina.

Fábrica de vetos
Considerada campeã de 
vetos no Congresso, a pre-
sidenta Dilma descartou 
mais de 70 itens aprovados 
pelos parlamentares desde 
que a Suprema Corte obri-
gou o Congresso a votar os 
três mil vetos presidenciais 
acumulados ao longo dos 
últimos dez anos. Segun-
do levantamento do PDT, a 
maioria dos vetos - publica-
dos entre 15 de dezembro 
de 2012 e primeiro de feve-
reiro deste ano - é parcial.

Problema deles
Dilma também vetou na ínte-
gra matérias aprovadas por 
unanimidade no Congresso, 
como a que dá autonomia a 
defensorias públicas. 

Medo da rasteira
Para o presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, o jeito 
é esperar nova decisão do 
STF: "O governo tem grande 
preocupação com os vetos". 

Carnavalesca
Voltou à moda a marchinha 
da "cidade que seduz". No 
Rio falta água, porque de 
noite faltou luz, desligando 
o abastecimento da cidade. 

Telhado de vidro
Uma jovem do movimen-
to de mulheres do PDT foi 
agredida, segunda (25), 
numa manifestação diante 
da Fundação Alberto Pas-
qualini-Leonel Brizola, em 
Brasília, onde despacha o 
mandachuva Carlos Lupi. 

Esperança
Advogado de Henrique 
Pizzolato, Marthius Loba-
to vai analisar com lupa 
possíveis "omissões e con-
tradições" nos autos, com a 
publicação do acórdão do 
julgamento do mensalão, 
que condenou seu clien-
te, ex-diretor do Banco do 
Brasil, a doze anos e sete 
meses de prisão. 

Horta garantida
O presidente do Senegal, Ma-
cky Sall, anunciou eufórico 
nas TVs locais a ajuda de US$ 
200 milhões para a agricul-
tura, prometida por Dilma 
no encontro África-América 
do Sul na Guiné Equatorial, 
semana passada. 

Mundo da lua
O líder do PR, Anthony Ga-
rotinho (RJ), pede votos em 
seu blog para mandar, lite-
ralmente, o filho Anthony 
Matheus para o espaço. O 
garoto, estudante de enge-
nharia, participa de seleção 
para astronauta. 

I nócua
O ministro José Eduardo 
Cardozo (Justiça) critica ação 
questionando a vinculação 
da classificação indicativa 
ao horário de transmissão 
do conteúdo na televisão: "Se 
derrubarem, a classificação 
ficará inócua". 

Bye, bye
Agora aos 70, completados 
ontem, o embaixador Ruy 
Nogueira deixa a secretaria-
geral do Itamaraty. Membro 
da turma do nanoministro 
Celso Amorim, Nogueira 
desfrutou da sombra do en-
tão poderoso Delfim Netto. 
A aposentadoria dará chan-
ce ao dinamismo e oxigena-
rá a Casa. 

Ameaça
Do deputado mineiro Dr. 
Grilo (PSL) sobre possível 
candidatura do ministro 
Fernando Pimentel (Desen-
volvimento) ao governo de 
Minas em 2014: "O difícil 
é ele ter apoio, já que mal 
atende a bancada". 

Porta do xadrez
Curiosa a defesa do "dime-
nor" que a torcida organiza-
da do Corínthians arranjou, 
como nas gangues, para 
assumir o assassinato do 
jovem torcedor boliviano. O 
advogado disse que vai pro-
var a culpa do cliente.

Pensando bem...
...enquanto dezenas de repór-
teres perseguem o "guri sina-
leiro" do Corinthians, a "Rose 
Fandangueira" do Lula não 
pode ser perturbada. 

ch@claudiohumberto.com.brCom Ana Paula Leitão e Teresa Barros 

Carlos Sampaio (SP), líder do 
PSDB, sobre o 14º e 15º salários 
de parlamentares

Câmara vota projeto que 
extingue 14º e 15º salários

C
om a imagem dos políti-
cos e do Congresso des-
gastada, o presidente da 

Câmara, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN), e os líde-
res partidários escolheram o 
projeto que acaba com o 14º e 
o 15º salários dos parlamen-
tares como o primeiro a ser 
votado após a retomada dos 
trabalhos legislativos. O pro-
jeto, aprovado no ano passado 
pelos senadores, põe fim aos 
dois salários extras, de R$ 
26.723,13, pagos anualmente 
em dezembro e em fevereiro, 
para cada parlamentar a título 
de ajuda de custo.

"A imagem da Casa será 

INICIATIVA
Henrique Alves 
pretende com isso
melhorar imagem 
dos políticos

Congresso vai gastar R$ 23 milhões por dia

Em 2013, a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal 
devem gastar R$ 23 milhões 
por dia. Por ano, vão gastar jun-
tos R$ 8,5 bilhões. O valor é o 
equivalente a todo o orçamento 
autorizado para Belo Horizonte 
(MG) em 2012 - R$ 8,8 bilhões 
- e à soma dos gastos de seis 
ministérios do governo Dilma 
Rousseff: Cultura, Pesca, Es-
porte, Turismo, Meio Ambiente 
e Relações Exteriores.

No levantamento feito pelo 
site Contas Abertas, entre os 

gastos, estão incluídos os sa-
lários dos 15.647 servidores 
efetivos e os que trabalham em 
cargo de comissão da Câmara 
e dos 6.345 do Senado. As des-
pesas, previstas na proposta 
Orçamentária da União para 
2013, também contemplam 
aposentadorias, pensões, inde-
nizações, compra de materiais 
de consumo, serviços de tercei-
ros, entre outros itens.

Em 2012, o Congresso Nacio-
nal gastou R$ 7,6 bilhões - 10% 
a menos que o previsto para o 
atual exercício. Desse total, R$ 
373 milhões, ou 5% do valor, 
foram destinados ao custeio de 

despesas pendentes em 2011.
Apenas com o pagamento 

de salários foram gastos R$ 3 
bilhões, o que representa 40% 
das despesas do Congresso. 
Além dos salários propria-
mente ditos, dentro desse valor 
estão incluídos os adicionais 
noturnos, as incorporações, os 
adicionais de periculosidade e 
insalubridade, as férias, o 13º 
salário, entre outros. Só em adi-
cional noturno, por exemplo, 
Câmara e Senado pagaram R$ 
4,4 milhões em 2012.

Já as despesas com horas ex-
tras chegam a R$ 52 milhões. A 
Câmara dos Deputados foi res-

ponsável por R$ 44,4 milhões 
desse montante. O valor gasto 
pelo Senado só não foi maior 
porque a Casa economizou R$ 
35 milhões com despesas de 
horas extras no ano passado, 
após a implementação do ban-
co de horas.

Atrás apenas dos venci-
mentos, a maior despesa do 
Legislativo em 2012 foi com o 
pagamento de aposentadorias. 
Ao todo, R$ 1,7 bilhão foi gasto 
com os 2.839 servidores aposen-
tados do Senado e com os 2.563 
da Câmara. Em seguida, estão 
os custos das pensões, que so-
maram R$ 529 milhões.

Ajuda de custo 
será mantida 
só no início e 
no fi m de cada 
mandato

pior ou melhor de acordo com 
os trabalhos", afirmou Henri-
que Alves, negando que a es-
colha do primeiro projeto seja 
uma tentativa de recuperar a 
credibilidade dos políticos. 
Desde o fim do recesso no iní-
cio do mês até a semana pas-
sada, as votações da Câmara 
se restringiram a medidas 
provisórias.

No propósito de apreciar 
temas mesmo sem consenso, 
Henrique Alves anunciou a 
votação do projeto de reforma 
política na primeira semana 
de abril. Até lá, os partidos 
tentarão chegar a um acordo 
para a proposta. "Essa Casa 
não foi criada para empurrar 
os temas com a barriga nem 
deixá-los para depois. O con-
senso é o ideal mas, se não 
for possível, será decisão da 
maioria", disse, ressaltando 
que o maior desgaste político 
da Câmara é provocado pela 
omissão e pela não votação de 
temas polêmicos. "A Casa tem 
de ter a coragem de enfrentar 

o voto sim e o voto não. Se não 
for possível o consenso, vamos 
para o voto", afirmou o presi-
dente da Câmara.

Para permitir a votação do 
projeto do fim dos salários ex-
tras na sessão da quarta-feira 
(27), os líderes partidários 
assinaram um requerimento 
considerando o regime de ur-
gência, com cortes de etapas 
de tramitação, para a propos-
ta. "Não podemos permitir 
que um grupo seleto da socie-
dade brasileira tenha um be-
nefício que não é estendido à 
grande maioria dos trabalha-
dores do País", afirmou o líder 
do PPS, Rubens Bueno (PR), 
que vem pressionando pela 
votação do projeto. "É uma 
grande vitória. O 14º e o 15º 
são uma vergonha nacional. 
É inexplicável e inaceitável", 
disse o líder do PSDB, Carlos 
Sampaio (SP).

O projeto enviado pelo 
Senado mantém os salários 
extras no início e no fim do 
mandato, ou seja, duas aju-

das de custo no período de 
quatro anos e não mais a ca-
da ano, como é atualmente. 
De acordo com a proposta, a 
ajuda é "destinada a compen-
sar as despesas com mudança 
e transporte" do parlamentar 
ao assumir o mandato em 
Brasília e, ao final, para voltar 
ao Estado de origem.

Na reunião, os líderes tam-
bém acertaram a votação de 
projeto para desvincular a 
Corregedoria da Terceira Se-
cretaria. O corregedor será 
nomeado pelo presidente da 
Casa. Os líderes decidiram 
ainda desmembrar em duas a 
atual Comissão de Educação e 
Cultura. A votação desses dois 
projetos ocorrerá na sessão da 
tarde desta terça-feira.

Lindberg acusa PMDB de "desespero e fraqueza"

Agência Senado

BRASÍLIA 

Ao ser empossado ontem 
como novo presidente de uma 
das comissões mais importan-
tes do Senado, a de Assuntos 
Econômicos (CAE), o senador 
Lindberg Farias (PT-RJ) des-
cartou qualquer possibilidade 
de desistir de sua candidatura 
ao governo do Rio de Janeiro 
para atender a um pedido da 
presidente Dilma Rousseff e do 
ex-presidente Lula. Ele atribuiu 
ao "desespero" e à demonstra-
ção de fraqueza a nota em que 
o PMDB estadual condiciona o 
apoio à reeleição de Dilma a re-

tirada de sua candidatura.
"Não existe nem vai haver 

esse pedido (de Dilma e Lula 
para retirar candidatura). João 
Santana gravou para mim. Vo-
cês acham que ele iria gravar do 
nada, que as as pessoas soubes-
sem? O que houve foi que bateu 
uma ameaça, desespero", disse 
Lindberg, frisando que sua 
candidatura está consolidada 
por unanimidade no diretório 
regional do PT.

Ele considera que a nota foi o 
resultado da repercussão e óti-
ma avaliação dos programas do 
PT, feitos por João Santana, que 
o mostraram como o candidato 
do partido ao governo do Rio.

"Se formos analisar bem, 
essa não foi uma declaração de 
força. Parece que nossa candi-
datura está incomodando. Foi 
uma demonstração, talvez, de 
fraqueza. Eles podem lançar 
o candidato deles. Agora, ficar 
dizendo: tira ele, tira ele, tira 
ele? Eu não acho que isso pega 
bem com os eleitores. A nota foi 
um equívoco, um ponto fora da 
curva", reagiu Lindberg, dizen-
do não acreditar que tenha tido 
o aval do governador Sérgio Ca-
bral. O senador petista conside-
rou �deselegante� a forma como 
o PMDB fluminense se manifes-
tou em relação ao apoio a Dilma, 
sem conversar com ela.

"Estou tranquilo. Só achei 
a nota um pouco fora do tom, 
meio deselegante. Temos tido 
uma ótima relação. Agora, as 
coisas não funcionam assim, 
dando ultimato a presidente 
Dilma", disse Lindberg.

O provável candidato petista 
disse que vai continuar cami-
nhando, trabalhando pela for-
mação de uma frente, inclusive 
com a participação do PMDB. 
Mas se o partido de Cabral qui-
ser lançar candidatura própria, 
tem todo o direito. "Agora , o 
que não pode, é na convenção 
deles, decidir o que vamos fa-
zer. Isso, quem decide, é a gen-
te", encerrou Lindberg.

Collor vai presidir a Comissão de Infraestrutura

Agência O Globo

BRASÍLIA 

Agência O Globo

SÃO PAULO

Agência Estado

BRASÍLIA
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Lançado plano contra tráfico de pessoas
LEGISLAÇÃO
Governo também 
quer pressa em 
projetos que estão 
no Congresso

E
ntre 2005 e 2011, 475 bra-
sileiros, na maioria mu-
lheres, foram vítimas de 

tráfico internacional de pes-
soas, geralmente voltado para 
exploração sexual. No mesmo 
período, a Polícia Federal abriu 
157 inquéritos para investigar 
esse tipo de crime, que resul-
taram em 381 indiciamentos e 
apenas 158 prisões. Os dados, 
divulgados ontem pelo gover-
no federal no lançamento do 
II Plano Nacional de Enfrenta-
mento do Tráfico de Pessoas, 
indicam que menos da metade 
dos crimes investigados levam 
à punição dos autores.

A situação é ainda mais gra-
ve porque, apesar das campa-
nhas de esclarecimento, é alta 
a subnotificação de casos, se-
gundo informou o ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, 
ao lançar o plano em conjunto 
com as ministras da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, 
Eleonora Menicucci; e da Se-
cretaria de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário. "Trata-se de 
um crime subterrâneo, difícil 
de ser combatido porque as ví-
timas não denunciam, seja por 
medo ou vergonha", observou o 
ministro. Na ocasião também 
foi apresentado o primeiro rela-
tório com dados consolidados 
sobre esse crime no País.

Ministro José Eduardo Cardozo entre Eleonora Menicucci e Maria do Rosário
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“Realidade é 
pior que a ficção. 
O que a novela 
mostra é pouco”, 
disse ministra

de exploração sexual, deixan-
do à margem outras modalida-
des, como tráfico para fins de 
remoção de tecidos, ou partes 
do corpo e o trabalho escravo. 
Conforme o estudo, de um total 
de 475 vítimas brasileiras iden-
tificadas pelo Ministério das 
Relações Exteriores, entre 2005 
e 2011, 337 sofreram explora-
ção sexual e 135 foram sub-
metidos a trabalho escravo. Os 
países onde mais foram locali-
zadas vítimas foram Suriname 
(porta de entrada para a Holan-
da), com 133 casos; Suíça (127) 
e Espanha (104). Para a Holan-
da diretamente foram trafica-
das 71 mulheres. Dados da PF 
revelam que são as mulheres, 
na maioria, as aliciadoras, re-
crutadoras ou traficantes, que 
somam 55% dos indiciamen-
tos. Já os presos são na maioria 
homens (65%). Eles respondem 
também pela maior parte dos 
casos de agressão a vítimas do 
tráfico de pessoas.

O plano tem cinco eixos, 
destinados a melhorar a per-
formance do Brasil no enfren-
tamento do tráfico de pessoas, 
começando pelo aperfeiçoa-
mento do marco regulatório. 
O governo encampou um 
projeto que aumenta a puni-
ção e amplia o alcance da lei, 
de modo a incluir na tipifica-
ção, por exemplo, o trabalho 
escravo e o tráfico de crianças 
para transplante de órgãos ou 
retirada de tecidos. Outro pro-
jeto prevê a perda dos bens 
de membros de organizações 
criminosas que exploram essa 
atividade. Cardozo disse que 
vai apelar ao Congresso para 
que inclua os dois projetos em 
regime de urgência.

O segundo eixo promoverá 
a integração e o fortalecimento 
das políticas públicas e redes 
de atendimento às vítimas. 
Uma meta é criar dez novos 
núcleos ou postos de enfren-
tamento ao crime até 2014 
nos locais de grande circula-
ção - hoje são 13 postos e 16 
núcleos. Serão investidos nes-
sa ampliação R$ 5,9 milhões, 
incluindo aí a capacitação de 
agentes nas áreas relaciona-
das ao tema. Os postos serão 
localizados em cidades da 
fronteira seca do Brasil com 
os países vizinhos. Os outros 
dois eixos se destinam à pro-
dução de informações técnicas 
e a campanhas de educação e 
mobilização da sociedade no 
combate ao crime.

O governo vai também 
criar um cadastro das vítimas 
de tráfico de pessoas no exte-
rior. Entre as 125 metas seto-
riais, uma prevê a abertura 
de diálogo com os países vi-

zinhos para o combate articula-
do às organizações criminosas 
especializadas em tráfico de 
pessoas. Uma comissão tripar-
tite acompanhará a execução 
das medidas do plano.

Maria do Rosário qualifi-
cou o tráfico de pessoas como 
"uma grave violação de direitos 
humanos". Ela disse que ultima-
mente o problema ganhou mais 
visibilidade em razão da novela 

Salve Jorge, da TV Globo, que 
mostra mulheres brasileiras 
exploradas sexualmente na 
Turquia por quadrilha interna-
cional. Mas a ministra Eleonora 
acha que a realidade é pior do 
que a ficção. "O que a novela 
mostra é pouco. A situação é 
muito mais grave, alarmante e 
preocupante", disse.

Ela apelou para que as pes-
soas denunciem situações pelo 

Disque 180. Em um ano dis-
ponibilizado para o exterior, o 
serviço permitiu duas grandes 
operações que resgataram 40 
mulheres de várias nacionalida-
des na Espanha. As denúncias 
partiram de Portugal e Espanha, 
em abril e outubro de 2012. 

O registro dos casos é difi-
cultado pela própria legislação, 
tida como inadequada, pois pre-
vê somente o tráfico para fins 

Comissão vai pedir
indiciamentos no Pará

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do Tráfico 
de Pessoas deve pedir o in-
diciamento dos envolvidas 
com a doação ilegal de crian-
ças no município baiano de 
Monte Santo, no esquema de 
exploração sexual no Pará e 
no tráfico de pessoas para a 
Salamanca, na Espanha. De 
acordo com presidente da CPI 
da Câmara, deputado Arnal-
do Jordy (PPS-PA), o colegiado 
tem convicção da responsabi-
lidade criminal dos suspeitos 
nos três casos, mas ainda vai 
analisar alguns documentos 
para sugerir o indiciamento 
ao Ministério Público.

"O que falta são alguns 
detalhes de informações, 
que vamos colher na Polícia 
Federal para ver a extensão 
das contradições. Após essa 
análise, a CPI poderá sugerir 
o indiciamento de algumas 
pessoas", disse Jordy.

No último final de semana, 
membros da CPI estiveram no 
município de Monte Santo, na 
Bahia, e em Altamira, no Pará. 
Segundo Arnaldo Jordy, no 
Pará, foram ouvidos os dois 
presos em um bordel próxi-
mo ao canteiro de obras da 
Hidrelétrica de Belo Monte. 
Nos depoimentos, disse o 
deputado, foram constatadas 
contradições que ajudaram 
no convencimento dos mem-
bros da CPI da culpabilidade 
dos envolvidos.

Vereador quer CPI 
do Tráfico Humano

Após a série de denúncias 
sobre tráfico humano no Pa-
rá, o vereador Thiago Araújo 
(PPS) propôs ontem a criação 
de uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito na Câmara  
para investigar esse tipo de 
ocorrência em Belém. Ele lem-
bra que, ano passado, o ex-ve-
reador Evaldo Rosa propôs o 
mesmo, mas a proposta não 
evoluiu por conta do encerra-
mento da legislatura. Agora, 
"nada impede a retomado do 
debate como forma de auxi-
liar na soluções de um pro-
blema visivelmente presente 
não só em Belém".

O vereador do PPS destaca 
que a cada dia novos casos 
são noticiados, pois a capital 
paraense é apontada como 
rota de tráfico humano. Ele 
aponta a novela "Salve Jorge", 
da Rede Globo/TV Liberal, 
que "demonstra, de forma 
bem real, o que acontece e 
como essas pessoas são tra-
tadas". Segundo o vereador, 
"não podemos apenas ficar 
assistindo a tudo isso. Temos 
que agir de forma veemente 
e incisiva, de modo a conter 
esse crime contra a humani-

dade". Thiago Araújo lembra 
que, em fevereiro do ano 
passado, a Polícia Civil de São 
Paulo, seguindo investigações 
da Divisão de Atendimento 
ao Adolescente do Pará, in-
vadiu duas pensões na capi-
tal paulista, onde encontrou 
pessoas exploradas sexual-
mente de vários estados, mas 
a maioria de Belém. De acor-
do com a delegada Cristiane 
Lobato, diretora da Data, o 
esquema foi desmontado na 
capital paulista a partir do 
boletim de ocorrência sobre 
o desaparecimento de um 
rapaz de 17 anos. O vereador 
citou denúncias do bispo do 
Marajó, dom Luis Arcona. "As 
cidades de Portel, Breves, no 
Marajó; Belém e o Oiapoque, 
no Amapá, representam ca-
nais para onde pessoas são 
levadas através da Guiana 
Francesa e o Suriname. A si-
tuação  levou a Assembléia 
Legislativa a instalar a CPI do 
Tráfico Humano, comissão 
também criada no Senado Fe-
deral a partir de proposta da 
então senadora Marinor Brito, 
e na Câmara, por iniciativa do 
deputado Arnaldo Jordy.

Agência Brasil
BRASÍLIA

Agência Estado
BRASÍLIA
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Classe Especial

î Helenilson Pontes - vice-

governador do Estado do Pará

î Sônia Feio Costa - chefe da 

Casa Civil da Governadoria do 

Estado

î Alice Viana Carneiro 

- secretária de Estado de 

Administração

î Luiz Fernandes Rocha - 

secretário de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social

î Izabela Jatene de Souza 

- coordenadora do Grupo Gestor 

do Pro Paz

î Ronaldo de Souza Menezes 

- padre da Paróquia da Trindade

î Rilmar Firmino de Souza - 

delegado geral de Polícia Civil

î Coronel CEL QOPM R/R 

Roberto da Rocha Kós - ex-Chefe 

da Casa Militar da Governadoria 

do Estado

î Coronel QOPM Daniel Borges 

Mendes - comandante geral da 

PMPA

î Coronel QOPM Walci 

Luiz Travassos de Queiroz - 

subcomandante geral da PMPA

î Coronel QOPM Mário 

Cavalcante de Albuquerque 

- chefe da Casa Militar do Governo 

do Estado de Pernambuco

î Coronel QOPM Hilton Benigno 

de Souza - ex-comandante de 

Policiamento da Capital

î Coronel QOPM Lázaro Saraiva 

de Brito Júnior- comandante do 

Comando de Missões Especiais 

da PMPA

î Coronel QOPM Osmar da 

Silva Nascimento - ex-chefe do 

Gabinete Militar da Alepa

î Coronel CEL QOPM Evandro 

Cunha dos Santos - diretor de 

Ciro diz que PSB tem que 
decidir se fica no governo

O 
ex-ministro Ciro Gomes 
(PSB) usou do tom ácido que 
lhe é peculiar para voltar a 

bater no seu partido, o PSB, e 
no governo federal, em palestra 
ontem, durante café da manhã 
para empresários, em Salvador. 
A palestra deveria tratar das 
"Perspectivas para a economia 
brasileira", mas ele acabou falan-
do também sobre política. Ciro 
se disse defensor da reeleição 
da presidente Dilma Rousseff, 
em 2014, mas observou que se o 
seu partido quiser lançar candi-
datura própria deverá deixar o 
governo federal desde já e mos-
trar à sociedade brasileira as fa-
lhas da atual administração.

"Como alguém quer ser 

NO ATAQUE
Alvo é novamente 
o atual governador 
de Pernambuco, 
Eduardo Campos

Ex-ministro 
também atacou 
a condução da 
economia por 
Guido Mantega

presidente da República sem 
percorrer o País, expondo suas 
ideias, mostrando os erros e o 
que pode ser feito. Se o cara é 
candidato contra a reeleição da 
Dilma, então tem que sair do 
governo. Sou um velho que se 
mantém preso às suas crenças 
na lealdade, coerência e decên-
cia", disse, fazendo referências 
a Eduardo Campos, potencial 
candidato à sucessão presiden-
cial pelo PSB.

Ciro Gomes criticou também 
o que definiu como "banquete 
fisiológico, clientelista, quando 
não corrupto", que existiria en-
tre os partidos mais próximos 
ao governo, e salientou que as 
demais legendas que compõem 
a base aceitam comer "migalhas 
embaixo da mesa, sem ter qual-
quer influência numa agenda 
progressista para o País".

O ex-ministro explicou que 
defende a permanência de Dil-
ma no comando nacional por-
que, segundo ele, em compara-
ção a outras pré-candidaturas já 
postas "a do PT é muito melhor, 
apesar dos seus graves defeitos", 

embora tenha ressaltado em 
seguida que a sua opinião não 
significa um desmerecimento 
das eventuais candidaturas de 
Eduardo Campos (PSB), Aécio 
Neves (PSDB) e Marina Silva 
(sem partido). Salientou que 
esses eventuais candidatos até 
agora não apresentaram ideias 
ou projetos para o desenvolvi-
mento do País. 

Ciro também fez críticas pe-
sadas à política econômica co-
mandada pelo ministro Guido 
Mantega. Disse que o setor eco-
nômico nacional "vive na me-
lhor das hipóteses um período 
medíocre" e contestou o anún-
cio do Banco Central que prevê 
crescimento econômico de 3% 
para este ano. "Não vislumbro a 
possibilidade de a gente crescer 
acima de 2%", estimou.

IRMÃO

O governador do Ceará, Cid 
Gomes (PSB), disse ontem que 
o ex-ministro Ciro Gomes, seu 
irmão, não fez "nenhum gesto" 
de agressão ao governador de 

Pernambuco, Eduardo Campos 
(PSB), ao afirmar que Campos 
"não tem proposta" para o País. 
"O que ele me disse é que tem 
preocupações com projetos 
para o Brasil - e falou isso gene-
ricamente. Eu já tinha conver-
sado como Eduardo, o Eduardo 
me disse, também brincando, 
que a mãe dele dizia que dois 
só brigam quando os dois que-
rem,. E ele jamais vai brigar 
com o Ciro", disse Cid Gomes 
a jornalistas, após deixar au-
diência de duas horas com a 
presidente Dilma Rousseff no 
Palácio do Planalto. Ele disse 
que a Petrobras deve formar 
sociedade com uma empresa 
asiática para o projeto de cons-
trução de uma refinaria no 
Complexo Industrial e Portuá-
rio do Pecém.

Casa Militar homenageia 47 personalidades

Agência Estado

SALVADOR

Como parte das comemora-
ções pelos 96 anos da Casa Mili-
tar, criada em 12 de fevereiro de 
1917, uma cerimônia no Centro 
Integrado de Inclusão e Cidada-
nia (CIIC), ontem de manhã, ser-
viu para que 47 personalidades 
que se destacaram por ações 
relevantes à Governadoria do Es-
tado fosssem condecoradas com 
a Medalha do Mérito Governador 
Lauro Sodré, concedida pela Ca-
sa Militar da Governadoria do Es-
tado, entre as quais o governador 
em exercício Helenilson Pontes. 

Secretários de Estado e servi-
dores da Casa Militar também fo-
ram homenageados. Na ocasião, 
Helenilson Pontes enfatizou a 
disposição do governo do Estado 
em implantar a taxação mineral, 
visando gerar uma nova fonte de 
recursos 'que serão aplicados "es-
sencialmente na segurança públi-
ca, principalmente na região sul e 
sudeste do Estado", afirmou.

"Nós sempre adotamos uma 
atitude pacífica em relação ao go-
verno federal no que diz respeito 
à desoneração de impostos dos 
minerais que saem do Pará, pois 
isso ajuda o nosso País. Mas essa 
atitude custa caro para o nosso 
povo, que sofre com a falta de re-
cursos. Nós vamos para uma ba-
talha, mas sabemos que o povo 
paraense está junto com a gente 
nessa briga", assegurou. 

O governador em exercício 
afirmou ter ficado honrado com 
a homenagem recebida da Casa 
Militar. Helenilson Pontes disse 
que o trabalho da Casa Militar 
é relevante para o governador e 
demais autoridades do Estado e 
ressaltou o quanto a instituição 
é relevante para o governador e 
demais autoridades de Estado.

Na cerimônia, o chefe da 
Casa Militar, coronel Fernando 
Noura, parabenizou os conde-
corados e destacou ações como 
a coordenação das relações do 
chefe do Executivo com autori-
dades militares e pela segurança 
do governador, de sua família, 
do Palácio dos Despachos e das 
residências oficiais. O coronel 
Noura recordou o ex-governa-
dor Almir Gabriel, falecido no 
dia 19 deste mês: "Gostaria de 
lembrar a importância do ex-
governador Almir Gabriel, que 
nos deixou na última semana. 
Ele depositou confiança em nos-
so trabalho e contribuiu para o 
fortalecimento da Casa Militar 
da Governadoria", declarou. 

O secretário de Estado de 
Segurança Pública e Defesa 
Social, Luiz Fernandes Rocha, 
um dos agraciados com a Me-
dalha do Mérito Governador 
Lauro Sodré, asseverou: "É um 
orgulho receber esta medalha. 
Eu é que deveria condecorar a 
Casa Militar, pois ela tem aju-
dado diretamente no desenvol-

Condecorados pela Casa Militar, entre eles, o vice-governador Helenilson Pontes
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vimento do Estado�.
A Medalha do Mérito Gover-

nador Lauro Sodré foi criada em 
2005 e reverencia o nome do go-
vernador do Pará que instituiu 
a Casa Militar da Governadoria 
em 1917. A medalha tem a cate-
goria Classe Especial, dedicada 

aos chefes do Poder Executivo, 
presidentes dos poderes Legis-
lativo e Judiciário, ministros de 
Estado, presidentes de tribunais, 
parlamentares, desembargado-
res, autoridades eclesiásticas, se-
cretários especiais e executivos 
de Estado, coronéis das Forças 

Armadas, da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros. A outra 
categoria é a Primeira Classe, de-
dicada aos militares e civis sem 
cargos e graduações previstos na 
categoria Classe Especial.

Confira, a seguir, os homena-
geados pela Casa Militar:

Finanças da PMPA

î Coronel QOPM Eraldo 

Sarmanho Paulino - comandante 

do Policiamento Regional I

î Coronel QOPM Paulo Sérgio 

Santana Garcia - comandante do 

Policiamento Regional VIII

î Tenente coronel QOPM 

André Luiz de Almeida e Cunha 

- superintendente do Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará

î Cláudio Galeno de Miranda 

Soares Filho - secretário adjunto 

de Inteligência e Análise Criminal 

da SEGUP

Primeira classe

î Tenente coronel QOBM José 

Augusto Farias de Almeida 

- coordenador adjunto da Defesa 

Civil do Estado do Pará

î Tenente coronel QOPM Hélio 

de Carvalho Barbas - comandante 

do Batalhão de Guardas 

î Tenente coronel QOPM Jairo 

Mafra Mascarenhas - subchefe da 

Casa Militar da Governadoria

î Tenente coronel QOPM 

Pedro Paulo de Amorim Barata 

- comandante do Policiamento 

Regional IX

î Tenente coronel Alfredo de 

Souza Verdelho Neto - diretor de 

Operações da Vice-Governadoria

î Tenente coronel QOPM André 

da Silva Mendonça - comandante 

do 41° Batalhão de Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro

î Major QOPM Erick Fleming 

Roque Barreto - coordenador de 

Segurança Corporativa / CIAC

î Tenente coronel QOPM 

Cynthiane Maria da Silva Santos 

- comandante do Batalhão de 

Polícia de Choque do Distrito 

Federal

î Tenente coronel QOPM Walter 

Rodrigues da Cruz Júnior - Polícia 

Militar do Estado do Amazonas

î Major QOPM Hugo Alexandre 

Santos Regateiro - diretor de 

Inteligência da Casa Militar da 

Governadoria

î Major QOPM Idenísio Alves 

Maciel Filho - chefe do Centro 

de Capacitação Física da Polícia 

Militar do Distrito Federal

î Major QOPM Ubirajara Rosses 

Júnior - coordenador de Pessoal 

da Polícia Militar do Estado do 

Amazonas

î Major QOPM Regina Célia 

da Silva Ferreira - assessora de 

Segurança Especial

î 1° tenente QOAPM Euma 

Cardoso Alves - assessora de 

Segurança Especial

î 2° sargento PM Almir Coelho 

da Silva - assessor de Segurança

î 2° sargento PM CLéber 

Campos Cabral - assessor de 

Segurança

î 2° sargento PM Gersinira 

Alves da Cruz - assessora de 

Segurança

î 2° sargento PM Meire 

Moutinho Bentes - assessor 

administrativo II

î 3° sargento PM Jânio Fran 

dos Santos Pinto - assessor de 

Segurança

î 3° sargento PM Ronaldo 

Rodrigues de Oliveira - assessor 

de Segurança

î CaboPM Edgar Gomes 

Monteiro - assessor de Segurança

î Cabo PM Paulo Sérgio 

Charcha Figueiredo - assessor de 

Segurança

î Cabo PM Roseli de Fátima 

Nascimento dos Santos

Veja quem recebeu a homenagem
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lei está em vigor, mas 
a regra de restrição 
das campanhas elei-

torais ao período de três 
meses antes das eleições 
foi revogada na prática. 
Tirando a exposição diá-
ria em horário específico 
no rádio e na televisão a 
partir do mês de agosto 
do ano eleitoral, tudo o 
mais está permitido.

Inclusive e principal-
mente o uso do patrimô-
nio coletivo como instru-
mento de propaganda 
política. Há a lei de probi-
dade administrativa e há 
o artigo 37 da Constitui-
ção que lista a impessoa-
lidade e a legalidade entre 
os princípios que regem a 
administração pública.

Tais preceitos, contu-
do, parecem ter caído em 
desuso desde que o então 
presidente Luiz Inácio da 
Silva lançou sua ministra 
chefe da Casa Civil como a 
"mãe do PAC", no início de 
2008, e não parou mais de 
fazer campanha para sua 
candidata até conseguir 
que fosse eleita em outu-
bro de 2010.

Portanto, essa história 
de antecipação da campa-
nha de 2014 em um ano e 
10 meses não é novidade 
alguma nem deveria cau-
sar espanto, já que não 
provoca contrariedade no 
Ministério Público.

A presidente Dilma, di-
zem as evidências, é fran-
ca favorita. Não há nisso 
mistério algum nem algo 
de politicamente genial 
na estratégia governista: o 
dado essencial é que a pre-
sidente conta com ferra-
mentas que estão a léguas 
de distância do alcance de 
seus adversários. 

Só para início de con-
versa, tem todo espaço 
natural nos meios de co-
municação em matéria de 
cobertura dada ao chefe 
da nação, pela própria na-
tureza do cargo.

Dilma tem 39 ministé-
rios à disposição e ainda 
a caneta que lhe permite 
manejar como bem enten-
der as vontades de aliados 
que porventura preten-
dam se encantar com a 
possibilidade de atracar 
em outros portos. 

E os outros possíveis 
candidatos o que têm? 
Eduardo Campos, o go-
verno de Pernambuco. 
Não chega a representar 
vantagem comparativa 
face aos instrumentos 
disponíveis para quem 
governa o País. 

E governa com alma 
de militante partidária, 
como demonstrado re-
centemente quando a 

presidente abandonou a 
atitude civilizada que vi-
nha mantendo em relação 
aos antecessores, notada-
mente Fernando Henrique 
Cardoso, e se pôs a negar 
qualquer legado: "Cons-
truímos tudo". 

Aécio Neves, o contro-
le do governo de Minas, 
um mandato de senador 
numa Casa de joelhos 
para o Palácio do Planalto 
e um partido bambo, em 
busca de unidade, discur-
so e vigor para a luta que 
se avizinha dura, por ora 
com contornos de missão 
impossível.

Marina Silva, uma boa 
imagem, uma proposta 
hesitante entre o sonho e 
a realidade, e um embrião 
de partido.

As condições são ab-
solutamente desiguais, 
residindo nisso o segredo 
do sucesso que de secreto 
nada tem.

Vaivém

O que Ciro Gomes diz 
não necessariamente é pa-
ra ser levado ao pé da letra 
com prazo de validade pro-
longado. A crítica que faz 
ao governador Eduardo 
Campos a quem, segundo 
ele, falta "estrada" para se 
candidatar a governar o 
País, é a mesma feita a Dil-
ma Rousseff, em 2010.

Na ocasião, Ciro de-
clarou que ela não tinha 
"liderança e experiência 
para governar o Brasil". 

Sobre Aécio Neves, a 
quem inclui junto com 
Campos e Marina Silva no 
rol dos políticos despro-
vidos de "visão" para ser 
presidente, Ciro declarou 
naquela época: "Se Aécio for 
candidato, estarei com ele!".

Moda da casa

Raul Castro anuncia 
renúncia em 2018 para dar 
lugar "às novas gerações" e 
indica como provável su-
cessor Miguel Díaz-Canel, 
um fiel aliado do regime 
que não seria escolhido se 
assim não fosse. 

Indicado para mudar 
mantendo tudo como está: 
sistema de partido único, 
pensamento único, sem 
um único espaço para que 
o cubano experimente o 
quanto vale a liberdade de 
pensar, falar, agir, ir e vir 
com destemor.

O segredo do sucesso
politica@estado.com.br

Presidente tem 
ferramentas 
que estão 
distantes dos 
adversários

MAIS

Para Lula, FHC deveria �ficar quieto�
O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva rebateu ontem 
as críticas do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
que na segunda, 25, chamou 
a presidente Dilma Rousseff 
de �ingrata�. �Eu acho que o 
Fernando Henrique Cardo-
so deveria, no mínimo, ficar 
quieto�, respondeu Lula du-
rante o lançamento do livro 
do jornalista Mino Carta, em 
uma livraria de São Paulo. 
Para Lula, FHC deveria con-
tribuir para que Dilma conti-
nue �governando bem� o País. 
�Acho que ele não deveria fa-
lar. O que ele deveria é contri-
buir para a Dilma continuar a 
governar o País bem, ou seja, 
deixa ela trabalhar. Ela sabe o 
que faz. Não é todo dia que o 
País elege uma mulher presi-

dente�, acrescentou o petista. 
O presidente nacional do PT, 
deputado Rui Falcão, também 
rebateu ontem as críticas fei-
tas pelo ex-presidente FHC à 
presidente Dilma. �O ex-pre-
sidente Fernando Henrique 
confunde a boa educação da 
Dilma, como se isso fosse nos 
fazer esquecer o estado em 
que encontramos o Brasil", 
respondeu Falcão, através de 
sua assessoria de imprensa. 
Para Falcão, a presidente foi 
apenas "educada" com FHC 
em 2011, ao elogiar o ex-pre-
sidente por ocasião dos seus 
80 anos e que nunca houve 
aproximação. A reação de 
FHC foi uma resposta ao dis-
curso de Dilma no evento de 
comemoração dos 10 anos de 
governo petista.
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O 
novo partido que se está 
formando, sob a lideran-
ça da ex-senadora Ma-

rina Silva, com o nome de 
REDE, tem recebido críticas 
à direita e à esquerda, prin-
cipalmente porque a funda-
dora simplificou sua defini-
ção doutrinária, aproximan-
do a REDE do novo PSD do 
ex-prefeito paulista Gilberto 
Kassab: �Não será um parti-
do nem de direita nem de 
esquerda, nem do governo 
nem de oposição�, disse Ma-
rina sobre a nova legenda 
que quer criar. A propósito, 
recebi do cientista político e 
antropólogo Luiz Eduardo 
Soares, ex-secretário nacio-
nal de Segurança Pública e 
ex-secretário de Segurança 
do Rio, que está envolvido 
na criação do novo partido 
de Marina, uma série de 
comentários sobre os obje-
tivos da nova legenda, que, 
ele garante, nada tem a ver 
com �movimentos que pre-
tendam mudar a política 
assumindo identidades e 
práticas antipolíticas�, que 
costumam perder-se em 
um �voluntarismo estéril�. 

Soares entende que 
movimentos antipolíticos 
acabam por reforçar �a di-
nâmica que corrói a legiti-
midade das instituições de-
mocráticas, o esvaziamento 
da confiança popular, o es-
garçamento do instituto da 
representação e, portanto, 
o agravamento da degra-
dação institucional que se 
desejaria reverter�. Ao con-
trário, a REDE dispõe-se a 
jogar o jogo democrático, 
parlamentar e eleitoral com 
absoluta fidelidade aos mar-
cos legais, garante. �Distan-
te das crenças doutrinárias 
e dogmáticas, distante dos 
messianismos sectários e 
insurrecionais, a REDE con-
fia na via democrática para 
qualquer transformação da 
sociedade e quer ser leal ao 
pacto constitucional�, anali-
sa Luiz Eduardo Soares.

Se, eventualmente, a 
REDE obtiver vitórias elei-
torais e alcançar o poder, 
ver-se-á obrigada a repetir 
o roteiro lamentável das ne-
gociatas entre o Executivo e 
o Legislativo? Não há espa-
ço para negociações mais 
democráticas, transparen-
tes, programaticamente 
concebidas, decentemente 
articuladas?, pergunta o 
cientista político, para em 
seguida afirmar enfatica-
mente: �Claro que há�.

Para começar, �a postu-
ra não pode ser o desprezo 

pelo Congresso, cujo papel 
é indispensável para a de-
mocracia, por maiores que 
sejam suas deficiências�. 
Para que a REDE tenha den-
sidade suficiente para resis-
tir �à força gravitacional da 
antipolítica, hoje vigente nas 
instituições políticas�, ela 
precisa fazer, diz Soares, o 
que os partidos deixaram 
de fazer: constituir-se em 
conexão profunda e per-
manente com a pulsação 
criativa da sociedade, com a 
participação social, não para 
reduzir-se a sua extensão � 
o que negaria a autonomia 
relativa da política, que en-
volve múltiplas mediações 
�, mas para municiar-se de 
anticorpos à antipolítica.

�Por isso, a REDE pre-
tende experimentar novas 
regras de funcionamento, 
antecipando-se a eventuais 
reformas institucionais e as 
suscitando. Daí a limitação 
das reeleições, as restrições 
no acesso a apoios financei-
ros, a determinação de que 
se divulguem as doações 
on-line em tempo real � e 
muitas outras novidades�.

Essas novas normas, 
talvez excessivas em al-
guns casos, admite ele, 
�funcionarão como con-
traponto destinado a pro-
vocar reflexões, revisões e 
debate público. Elas ajuda-
rão a mostrar que a política 
pode ser diferente e que há 
um campo de experimen-
tação possível, perfeita-
mente legal, legítimo e res-
ponsável�. As instituições 
não brotaram da natureza, 
lembra Luiz Eduardo Soa-
res, foram inventadas pelo 
engenho humano.

�Talvez a REDE possa 
produzir uma dinâmica de 
mudanças significativas, 
não para arruinar a demo-
cracia ou a política democrá-
tica, mas para restituir-lhes 
vitalidade e fidelidade aos 
princípios que inspiraram 
sua origem�. A REDE não foi 
criada para servir de tram-
polim a uma candidatura 
presidencial, garante Soa-
res. �Mas me parece saudá-
vel que haja quem se dispo-
nha a arriscar-se a cometer 
erros novos. Bem-vindos os 
novos erros, pois os antigos 
são conhecidos e têm sido 
devastadores�.

Só erros novos
Nova sigla 
partidária 
experimenta 
novas regras de 
funcionamento

Superávit de R$ 26 bilhões
é recorde para janeiro

C
om a maior arrecadação da 
história e sem o Orçamen-
to do ano aprovado, as con-

tas do Tesouro Nacional, Banco 
Central e INSS registraram em 
janeiro um superávit primário 
de R$ 26,1 bilhões, valor recor-
de para o mês, e 25,6% maior 
do que o obtido em janeiro de 
2012. O montante representa 
um quarto do valor que o go-
verno espera economizar este 
ano para o pagamento dos ju-
ros da dívida brasileira.

O resultado elevado foi uma 
estratégia do governo para si-
nalizar ao mercado que conti-
nua preocupado com a solidez 
fiscal, depois de ter feito várias 
manobras em dezembro para 
fechar as contas de 2012.

Numa estratégia de comu-
nicação, o resultado foi anteci-
pado pelo ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, em conferência 
em Nova York, para destacar 
aos investidores estrangeiros 
que o Brasil tem uma política 
fiscal sólida. Cerca de meia hora 
depois, os dados foram divulga-
dos oficialmente em Brasília.

O secretário do Tesouro, Ar-
no Augustin, ressaltou que o su-
perávit era uma prova inequívo-
ca da solidez e do compromisso 
com a responsabilidade fiscal. 
Ele classificou o resultado de 
"auspicioso, significativo e ex-
pressivo" e contou que esperava 
uma boa reação do mercado.

"Ele tende a auxiliar na 
compreensão do mercado 
da solidez da nossa política 
fiscal", disse. "Estamos bem 
satisfeitos com o resultado de 
janeiro, compreendendo que 
cada mês tem sua especificida-
de em termos de valor do pri-

PRIMÁRIO
Valor é 25,6% maior 
que o de 2012 e 
chega a um quarto 
da dívida pública 

mário. Janeiro é tradicional-
mente forte, mas o resultado 
deste ano é bem maior do que 
no ano passado e, portanto, 
anima", afirmou Augustin.

Além de recorde para o mês, 
o superávit de janeiro foi o se-
gundo melhor resultado de toda 
a série do Tesouro, iniciada em 
1997. O maior superávit ocorreu 
em dezembro do ano passado e 
foi inflado pelo ingresso de R$ 
12,4 bilhões de recursos que 
estavam depositados no Fundo 
Soberano do Brasil (FSB).

"O primário do mês passado 
evita uma piora nos indicado-
res fiscais que, na ausência de 
novas e grandes surpresas de 
receitas, deverão reassumir tra-
jetória de queda nos próximos 
meses", avaliou o economista-
chefe da corretora Tullett Pre-
bon, Fernando Montero.

 
META

Ao contrário de anos ante-
riores, o secretário não se com-
prometeu com uma estratégia 
de política fiscal que busca o 

cumprimento da meta cheia de 
superávit das contas públicas. 
Augustin disse que era preciso 
esperar a aprovação, pelo Con-
gresso, do Orçamento de 2013 e 
a definição do decreto de progra-
mação orçamentária do ano.

O governo vai mudar a polí-
tica fiscal para incluir a possi-
bilidade de abatimento da meta 
de até R$ 20 bilhões de renún-
cia com novas desonerações 
tributárias. Além disso, outros 
R$ 45 bilhões de investimentos 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) podem ser 
descontados da meta.

O superávit primário de ja-
neiro foi conquistado com um 
forte aumento das receitas e 
com uma limitação nos gastos 
com custeio, já que o governo 
só pode gastar, por mês, um 
doze avos do previsto para 
2013, até que a lei orçamentária 
seja aprovada. Augustin disse 
que ainda é cedo para afirmar 
que a recuperação da arreca-
dação é uma tendência para o 
ano. "A reativação da economia 
está em curso e a arrecadação 

é um indicador. Mas é preciso 
analisar com cuidado e não di-
zer em um mês que é tendên-
cia. No caso das receitas, tem 
muita sazonalidade."

PAC

Os investimentos também 
começaram o ano com fôlego, so-
mando R$ 9,6 bilhões, ou 24,7% a 
mais que em janeiro de 2012. Os 
gastos com obras do PAC foram 
de R$ 5,7 bilhões, alta de 73,4%. 
A disparada dos investimentos 
era esperada porque o governo 
adiou para janeiro parte dos 
pagamentos de dezembro para 
ajudar no cumprimento da meta 
fiscal de 2012. Augustin afirmou 
que o valor deve crescer. "A ten-
dência do ano é de crescimento 
dos investimentos."

Concessão em infraestrutura prevê US$ 235 bi

Agência Estado

BRASÍLIA 

O ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, afirmou on-
tem, para investidores em 
Nova York, que o programa 
brasileiro de concessões em 
infraestrutura prevê US$ 235 
bilhões em insvestimentos 
para os próximos anos.

Mantega participa de um 
evento nos Estados Unidos 
sobre infraestrutura. Em sua 
apresentação, ele citou os inves-
timentos previstos em portos, 
rodovias, ferrovias e aeropor-
tos no país, entre outros seto-
res, que já foram anunciados.

Entre os investimentos cita-

dos por ele estão a concessão 
de 7,5 mil quilômetros em 
rodovias; 10 mil quilômetros 
em ferrovias; as licitações para 
159 terminais em portos marí-
timos e o chamado trem-bala 
que a ligação entre Campinas 
(SP), São Paulo e Rio de Janeiro, 
num percurso de 511 quilôme-
tros, entre outros.

O ministro também falou 
sobre inflação. Ele disse que 
o controle da taxa é uma prio-
ridade para o governo e que a 
meta de inflação deste ano se-
rá cumprida. A meta de infla-
ção deste ano é de 4,5%, com 
dois pontos percentuais de 
tolerância � ou seja, pode va-
riar entre 2,5% e 6,5% sem ser 

formalmente descumprida.

PORTOS

O ministro da Secretaria Es-
pecial de Portos, Leônidas Cris-
tino, que acompanhou ontem 
a ministra da Casa Civil, Gleisi 
Hoffman, afirmou que se não 
for feita nenhuma mudança 
na administração dos portos 
e ainda novos investimentos, 
a capacidade de recepção das 
cargas desses terminais estará 
esgotada em 2015. "Sem inves-
timentos, o déficit dos portos 
em 2015 será de 487 milhões 
de toneladas", disse ele. 

O ministro rebateu as crí-
ticas de que o governo estaria 

fortalecendo a atividade dos 
portos privativos. Ele insistiu 
que a MP que define o novo 
marco regulatório dos portos 
permite novos portos privati-
vos, mas que os investimentos 
serão dos empresários. 

"O governo não sucateará 
portos públicos, ao contrá-
rio, vai investir cerca de R$ 
15 bilhões", afirmou Leôni-
das, sendo R$ 8,4 bilhões do 
PAC e outros R$ 6,4 bilhões 
em obras de dragagem, ala-
gamento e acesso dos portos 
públicos. "Nosso objetivo", 
reforçou o ministro, "é que 
tanto a atividade portuária 
pública quanto a privada pos-
sam se desenvolver mais".

Mineração pode ter incentivo a valor agregado

O novo marco regulatório 
da mineração, em fase final de 
elaboração pelo governo, pode 
estabelecer vantagens tribu-
tárias para mineradoras que 
agregarem valor à produção, 
afirmaram autoridades à Reu-
ters. A pedido da presidente 
Dilma Rousseff, o novo marco 
regulatório de mineração pre-
tende estimular o aumento da 
exportação de produtos trans-
formados ou beneficiados, já 
que o modelo atual incentiva 
a exportação da matéria-pri-
ma mineral. A Lei Kandir, por 
exemplo, isenta produtores do 
pagamento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) na exporta-
ção de commodities, como o 

minério de ferro.
"Há um estímulo para verti-

calizar a produção, estimulan-
do, por exemplo, que se trans-
forme minério de ferro em 
aço dentro do país", disse uma 
fonte do Palácio do Planalto, 
na condição de anonimato. O 
minério de ferro é o principal 
item da pauta de exportação 
brasileira, respondendo no ano 
passado por 12,7 por cento do 
total exportado pelo país.

O governo deve também 
eliminar algumas distorções 
que punem justamente quem 
agrega valor ao minério, se-
gundo outra fonte ouvida pela 
Reuters. Um estudo realizado 
por técnicos do Ministério de 
Minas e Energia mostra que 
as mineradoras que hoje agre-
gam valor a seus produtos 
acabam sendo penalizadas ao 

pagarem mais royalties, a cha-
mada Compensação Financei-
ra pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM).

Na cadeia do ferro, por 
exemplo, a pelota e o minério 
são tributados com a mesma 
alíquota da CFEM, mas como 
a pelota tem um valor mais 
alto, acaba pagando mais 
royalty. "Ainda não há decisão 
final sobre compensações ou 
vantagens para quem agregar 
valor ao produto, mas é uma 
das ideias da presidente", disse 
à Reuters a ministra-chefe da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann.

Além de incentivar produ-
tos de maior valor agregado, 
o governo também está discu-
tindo mudanças nos royalties 
da mineração. O acordado até 
o momento é que a alíquota, 
hoje em 2 por cento sobre o fa-

turamento líquido, subirá para 
4 por cento e incidirá sobre o 
faturamento bruto das minera-
doras, segundo informaram as 
fontes. O percentual foi sugeri-
do pelo Estado de Minas Gerais, 
um dos maiores produtores de 
minério do país.

O Planalto redobrou a cau-
tela para evitar problemas co-
mo o que ocorre com o texto 
da Medida Provisória 595, que 
trata das novas regras para o 
setor portuário --e que sofre 
grande resistência de alguns 
sindicatos. Nos últimos dias, 
foram ouvidos os principais 
Estados produtores, como Mi-
nas Gerais, Pará e Bahia, mas 
outros governadores também 
devem ser recebidos no Planal-
to. O Estado do Pará tem sido o 
mais radical em pedir um per-
centual maior de royalties.

Do Portal G1 e Agência Estado
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Secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, diz que números são prova de solidez fiscal
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antecipou dados
a investidores 
em Nova York
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Cooperativa recebe consultoria
O renomado Consultor de 
Cooperativismo de Crédito, Ri-
cardo Coelho, acompanhado 
do Técnico Alberto Coelho, en-
cerrou os trabalhos do encon-
tro  "Seminário e Consultoria 
na SicoobCooesa", junto à Co-
operativa de Economia e Cré-
dito Mútuo dos Servidores da 
Assembléia Legislativa do Es-
tado do Pará Ltda (SicoobCooe-
sa). A programação  aconteceu 
no último final de semana, no 
auditório do Hotel Regente, 
em Belém. Foram sete dias de 
análises para diagnosticar a 
situação atual da Cooperati-
va, envolvendo todo o quadro 
de servidores da instituição, 
através de entrevistas pessoais 
e avaliação sobre o trabalho 
que cada um desempenha. A 
consultoria envolveu todos 
os membros do Conselho de 
Administração e do Conselho 
Fiscal da Cooperativa, inclusive 
os suplentes, com o acompa-
nhamento direto da Diretoria 
Executiva, que esteve presente 
em todas as etapas das ativida-
des. O proprietário da empresa 
"Ricardo Coelho Consult" pro-

duziu um relatório abordando 
todos os pontos que identificou 
como problemáticos e que re-
querem maior atenção para 
que a SicoobCooesa possa ser 
mais eficaz comercialmente. O 
aconselhamento envolveu revi-
sões de processos administra-
tivos que estavam atrelados à 
gestão comercial e vendas. O 
presidente da SicoobCooesa,  
Augusto Gamboa, acrescentou  
que �a partir da análise desse 
relatório, o Conselho de Admi-
nistração deverá adotar  pro-
vidências para o alinhamento 
dos executivos e profissionais 
da Cooperativa, de forma que 
foquem ainda mais as suas 
ações em temas que agreguem 
valor e permitam real compe-
titividade". A diretora de finan-
ças, Francisca Uchoa, disse que  
o Seminário de Capacitação, foi 
esclarecedor para os funcioná-
rios e também para os mem-
bros da diretoria executiva da 
Cooperativa, e agradeceu o 
apoio e patrocínio que recebeu  
da OCB/SESCOOP-Pa, impor-
tante parceira do cooperativis-
mo de crédito no Estado.
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O
resultado fragmenta-
do da eleição italiana, 
deixando indefinido 

o governo do país, derru-
bou as bolsas europeias. A 
Itália vive uma nova crise 
política no meio da velha 
crise econômica. Ontem, 
o governo italiano rolou 
8,75 bi em títulos com 
vencimento em seis meses 
e pagou mais caro pelos 
empréstimos. Hoje, fará 
rolagem de títulos mais 
longos e ficará mais claro 
como as eleições afetaram 
a visão dos investidores.

A eleição foi uma cla-
ra rejeição à proposta de 
Mário Monti, que só teve 
10% dos votos, mas não se 
pode dizer qual escolha o 
eleitor fez. O Senado fica 
com a coalizão de centro-
direita, de Berlusconi; a 
Câmara Baixa, com a cen-
tro-esquerda, de Pier Luigi 
Bersani; e o voto de repú-
dio, do comediante Beppe 
Grillo, teve um quarto de 
todos os votos.

Se as duas Casas não 
estiverem de acordo, não 
se governa o país. Um 
governo instável não se-
guirá adiante no processo 
de reformas adotado por 
Mario Monti, que é o que 
tem o apoio dos líderes da 
Europa.

A dívida pública é 
crescente, subiu de 120% 
para 127% do PIB entre o 
terceiro trimestre de 2011 
e o terceiro de 2012, últi-
mo dado divulgado pela 
Eurostat. Isso quer dizer 
que o país precisa pedir 
dinheiro emprestado aos 
bancos para fechar as 
contas e ninguém confia 
em país com tal grau de 
fragmentação política.

A diferença entre a 
crise política atual na Itá-
lia e de outras vividas na 
zona do euro é que agora 
o mercado financeiro es-
tá ainda sob o calmante 
administrado pelo Banco 
Central Europeu, de Ma-
rio Draghi. Apesar disso, 
as bolsas despencaram, 
a de Milão, 5%. Os bancos 
italianos perderam mais. 
Draghi se comprometeu, 
no ano passado, a com-
prar títulos públicos de 
países que enfrentassem 
desconfiança dos investi-
dores. Os italianos têm es-
se paraquedas monetário, 
que pode atenuar a eleva-
ção do custo da dívida. Os 
títulos com vencimento 
de 10 anos subiram muito 
nos últimos dias, mas de 
acordo com a consultoria 
inglesa Capital Economics, 
a intervenção do BCE deve 
impedir que os juros che-
guem a 7%, uma taxa que 
praticamente inviabiliza-
ria captações. Hoje, elas 
estão na casa de 4,9%.

Para a região, no entan-
to, a falta de definição na 
Itália complica bastante o 
cenário. A Itália é a tercei-
ra maior economia da zo-
na do euro, atrás apenas 
de Alemanha e França. 
Tem um PIB de US$ 2 tri-
lhões. E há, nos próximos 

meses, muitas definições 
a serem feiras na região, 
como a união bancária.

O mau humor dos 
eleitores com o primeiro-
ministro, Mario Monti, é 
fácil de ser explicado pela 
economia: seis trimestres 
consecutivos de retração 
econômica. No quarto 
trimestre de 2012, o PIB 
encolheu 0,9% sobre o ter-
ceiro, e estava 2,7% menor 
que o do mesmo período 
de 2011. O desemprego ao 
longo do ano subiu de 9,5% 
para 11,2%. Entre jovens 
com menos de 25 anos, a 
taxa chega a 36%, a quarta 
maior da zona do euro.

Para a economia mun-
dial, a volta da incerteza 
na zona do euro é ruim. O 
ano de 2013 vinha sendo 
marcado, até aqui, pela 
ausência de más notícias 
da Europa. Pior do que as 
bolsas caírem é aumentar 
a desconfiança dos em-
presários e dos consumi-
dores.

Mario Monti está no po-
der desde 2011. Desde en-
tão, realizou uma série de 
cortes de gastos e aumen-
to de impostos para tentar 
reorganizar as finanças 
públicas. Essas reformas, 
ao lado da disposição do 
BCE de comprar títulos 
públicos, é que servirão 
de escudo para a Itália en-
frentar o período de tur-
bulência até a formação de 
um novo governo estável.

Mas, além da econo-
mia, o que vale refletir é o 
que os italianos disseram 
com esta eleição. Estão 
aparecendo em vários 
países do mundo sinais 
de fadiga com a forma tra-
dicional de representação 
política. É por isso que um 
movimento como o de 
Beppe Grillo, criado para 
contestar os políticos tra-
dicionais, vira um fenô-
meno que chega a 25% dos 
votos.

A Itália, depois da 
Operação Mãos Limpas, 
passou por uma reforma 
política � como a que 
alguns prescrevem para 
o Brasil � que mudou o 
sistema proporcional, nu-
ma tentativa de permitir a 
renovação. Enfraqueceu-
se a Democracia Cristã, 
que era o objetivo, mas o 
melhor fruto dessa �reno-
vação� é o grotesco Silvio 
Berlusconi, que volta a 
ter poder. O movimento 
�ocupe�, a adesão de 1,5 
milhão de assinaturas a 
um protesto online con-
tra o presidente do Sena-
do brasileiro, Renan Ca-
lheiros, e outras surpre-
sas espontâneas que têm 
acontecido em diversos 
países deveriam alertar 
os políticos que a crise 
não é só econômica.

O dissenso romano

Indecisão nas 
eleições Italianas 
pode agravar 
crise econômica 
no país

O
Banco do Estado do Pará 
(Banpará) teve o lucro lí-
quido de R$ 129 milhões 

em 2012, crescimento de 3,3% 
em relação a 2011. A pou-
pança do Banpará tinha, em 
dezembro de 2011, R$ 382 
milhões em depósitos. No 
mesmo período de 2012, es-
te montante passou para R$ 
502 milhões, um aumento de 
31,2% no período. O patrimô-
nio líquido da instituição fi-
nanceira subiu para R$ 419,8 
milhões no ano passado, o 
que representa evolução de 
12,5% em relação ao ano ante-
rior, com retorno atualizado 
sobre o patrimônio líquido 
médio de 32,5%. 

Já os ativos totais alcança-
ram saldo de R$ 3,7 milhões, 
equivalente a um incremento 
de 36.1% em relação aos R$ 2,7 
milhões registrados em 2011. 
Os recursos captados com de-
pósitos totalizaram R$ 2,9 mi-
lhões, correspondente ao in-
cremento de 32,7% em relação 
a 2011, sendo que os depósitos 
a prazo correspondem a 44,3% 
dos recursos captados.

O saldo das operações de 
crédito alcançou R$ 2,1 mi-
lhões em 31 de dezembro de 

Banpará tem lucro recorde
e poupança de R$ 502 mi
RESULTADOS
Banco do Estado
teve lucro de R$ 129
milhões e alcançou 
crescimneto de 3,3% 

Rede de Compras 
do banco público 
credenciou 1400 
estabelecimentos
no ano passado

tem como prioridades 22 uni-
dades implantadas em 2013 e 
outras 17 em 2014; qualificar 
o atendimento e os serviços 
prestados aos clientes; investir 
em tecnologia e em programas 
de treinamento e o aprofunda-
mento do controle e gerencia-
mento de custos.

REDE

A Rede de Compras Banpa-
rá encerrou 2012 com mais 
de 1.400 estabelecimentos 
credenciados, que efetuaram 
1.656 transações. No produto 
Banpará Comunidade foram 
concedidas 6.352 operações 
de crédito em 83 municípios 
paraenses. A aplicação de R$ 
37,5 milhões gerou e/ou man-
teve cerca de 14 mil postos de 
trabalho. Já o Banco do Pro-
dutor aplicou R$ 19,5 milhões 
em 13 municípios do Estado, 
gerando e/ou mantendo cerca 
228 postos de trabalho dire-
tos. O Credpará investiu até 
2012, mais de R$ 51,6 milhões 
em 73 municípios paraenses, 
gerando e/ou mantendo apro-
ximadamente 61 mil postos de 
trabalho.

O Pará Rural, até 2012, 
beneficiou 40 associações e 
cooperativas, nas quais fo-
ram aplicados R$ 1,8 milhões 
em recursos do Governo do 
Estado e do Banco Mundial, 
beneficiando mais de 3.331 
famílias de produtores rurais 
carentes.

2012, um incremento de 40,5% 
em relação ao mesmo período 
de 2011. Sendo que, no crédi-
to à pessoa física destacam-se 
as operações do Crédito Con-
signado, com saldo de R$ 1,6 
milhão, o que representa um 
crescimento de 33% sobre o 
saldo registrado em dezem-
bro de 2011. O outro destaque 
ficou com o crédito para pes-
soa jurídica, com uma alta de 
1.330%.

De acordo com Augusto 
Costa, presidente do Banpa-
rá, a instituição tem amplia-
do a sua rede de agências no 
Estado, estando hoje com 238 
pontos de atendimento em 61 
municípios paraenses. �Além 
disso, disponibiliza mais de 

32 mil pontos de atendimento 
espalhados por todo o Brasil 
em parceria com o Banco-
24horas e Rede Comparti-
lhada�. Com isso, o Banpará 
manteve a classificação A (em 
moeda nacional) atribuída pe-
la Empresa Austin Rating, que 
é inequívoca demonstração de 
que o Banco apresenta solidez 
financeira. 

Para o futuro, Augusto 
Costa anuncia que o banco 

AGRICULTURA
Evento procura
solucionar problemas
enfrentados pelos 
produtores no Pará

Dificuldades não faltam aos 
produtores rurais paraenses 
que ingressaram no Programa 
de Produção de Palma de Óleo, 
lançado no Pará, em 2010, pe-
lo governo federal. A preocu-
pação com a devastação do 
meio ambiente, o êxodo rural 
e a carência de tecnologia no 
campo são apenas alguns dos 
muitos entraves para a execu-
ção do projeto, que chega ao 
seu primeiro triênio este ano. 
Para mitigar os contratempos 
vividos pelos agricultores, inte-
grantes da cadeia produtiva da 
palma de óleo e representan-
tes de órgãos governamentais 
estão, desde ontem, reunidos 
em Belém, no I Workshop do 
Programa de Produção de Pal-
ma de Óleo no Brasil. O evento, 

que vai até amanhã, 28, busca 
soluções às dificuldades e a 
integração da agricultura fa-
miliar na atividade.  

O coordenador de Bio-
combustíveis do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), André Machado, apon-
ta que a importação do óleo 
da palma de países asiáticos 
demonstra o quanto a ativi-
dade ainda pode crescer no 
País. �O Brasil tem um enor-
me potencial, principalmente 
na região Norte. A partir do 
programa sustentável criado 
pelo governo federal em 2010, 
foi estabelecido um marco re-
gulatório, junto com critérios 
técnicos que dão segurança ao 
programa, o que nos permite 
pensar em expansão�, revela. 
Machado afirmou ainda que, 
historicamente, o número de 
assentados e agricultores fa-
miliares na região Norte sem 
acesso a crédito, à assistência 
técnica e ao mercado é dema-
siadamente elevado, e que a 
expansão deste contingente 

foi combatida pelo programa 
do governo federal.

�Esta é uma alternativa de 
inclusão social e produtiva 
dessas famílias. É uma chance 
de ter acesso a crédito, se re-
lacionar com a indústria, ter 
acesso à tecnologia, e poder 
vender a sua produção a uma 
cultura perene, de 25 anos�, 
reforça, enfatizando a impor-
tância do programa. 

Para ele, o evento vem pa-
ra resolver uma série de pro-
blemas que ainda existem no 
campo. O coordenador chama 
a atenção para a representa-
tividade do Pará no mercado 
do dendê. �O Pará é um dos 
estados com maior área de 
aptidão do plantio da palma, 
de acordo com o zoneamento 
agro ecológico feito no Estado. 
Além disso, já existe a cultura 
do plantio da palma em terri-
tório paraense. Também ficou 
mais consistente a entrada de 
investimento privado no Esta-
do. Com tudo isso, me arrisco 
a dizer que o Pará será o pro-

tagonista nesta evolução da 
cultura da palma no Brasil�, 
revela.

Para o presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultu-
ra no Estado do Pará (Fetagri), 
Carlos Augusto Silva, o en-
contro será crucial para dis-
cutir prioridades do homem 
do campo. �A questão am-
biental deve ser encarada co-
mo principal desafio, já que 
é preciso trabalhar a política 
de expansão do dendê sem 
degradação, sem agrotóxicos, 
sem devastação da beira dos 
rios e igarapés�, opina. �Te-
mos um conjunto de confli-
tos fundiários neste Estado, 
e a política de expansão do 
dendê não deve aguçar ain-
da mais este tema. Ou seja, 
que os agricultores possam 
plantar em sua propriedade, 
e não vender estas proprieda-
des para os médios e grandes 
produtores, criando grandes 
proporções de terras e produ-
ção do dendê�, diz.

Workshop debate produção do óleo de palma

Os bons resultados na ex-
portação de gado em pé do 
Pará, que é líder entre os es-
tados brasileiros nesse setor, 
poderá ser expandido a ou-
tros segmentos da produção 
pecuária paraense por meio 
do melhoramento genético. 
Ganhos como a adaptação do 
rebanho paraense às condi-
ções climáticas e às peculia-
ridades do manejo são prová-
veis resultados do �Programa 
de Melhoria na Qualidade 
Genética do Rebanho Bovino 
do Estado do Pará (Progrené-
tica)�. Criado no ano passado, 
o projeto pretende realizar 
eventos agropecuários onde 
todo tipo de produtor pode-
rá adquirir material genético 
aprimorado. Depois de criar 
um grupo interinstitucional, 
com órgãos públicos e empre-
sas privadas, o próximo passo 
é escolher os municípios que 
receberão os eventos.

A intenção final do progra-

ma é aumentar a qualidade do 
rebanho paraense, o que acar-
retaria em agregação de valor à 
produção e, então, expansão do 
setor. O programa é totalmente 
paraense. Tudo começa com as 
fazendas, sediadas no Estado, 
que já trabalham há anos com 
aprimoramento genético. Elas 
exportam material - sêmen e 
óvulos - de indivíduos melhora-
dos conforme a realidade ama-
zônica. Do outro lado da cadeia 
estão produtores que precisam 
desse material em seus reba-
nhos. �O programa pretende 
colocar em um mesmo espaço 
as empresas que produzem 
esse material e os pequenos e 
médios produtores�, explicou a 
gerente de proteção animal da 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura (Sagri), Edith Mello. As 
fazendas que adquirem o mate-
rial genético criam o chamado 
�animal melhorador�, que será 
o reprodutor de todo o reba-
nho.

CONSELHO

Na edição do dia 28 de janei-
ro do Diário Oficial do Estado, foi 
publicada a lista de representan-
tes que vão compor o conselho 
técnico-administrativo do pro-
grama. É que a iniciativa reúne 
diversas entidades e instituições, 
como a Empresa de Assistência e 
Extensão Agropecuária do Esta-
do do Pará (Emater-PA), Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Pará (Faepa), Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) e Associação Rural da Pecu-
ária do Pará, além de instituições 
financeiras, como Banco da Ama-
zônia, Banco do Brasil e Banco do 
Estado do Pará (Banpará). �Esses 
bancos vão ser responsáveis pela 
operação de crédito para aquisi-
ção do material genético�, expli-
cou Edith Mello. Segundo ela, o 
�programa é um intermediador 
para os produtores�.

Para viabilizar a transação, 
a Sagri, que coordena o Progre-

nética, vai realizar pelo menos 
cinco feiras agropecuárias no 
decorrer de 2013. Os candida-
tos a sede são os municípios de 
Marabá, Paragominas, Xingua-
ra e Rondon do Pará, todos na 
região sudeste do Estado. Como 
o programa engloba a produção 
bubalina, inclusive com a parti-
cipação da Associação Paraense 
de Criadores de Búfalo, há a pos-
sibilidade de um dos eventos ser 
realizado na região do Marajó. 
As feiras devem começar ainda 
no primeiro semestre. Toda a 
iniciativa, a médio e a longo pra-
zos, pode gerar benefícios varia-
dos, diz a coordenadora, tanto 
na produção de gado para cor-
te, quanto na produção leiteira. 
�Se uma vaca produz dez litros 
de leite ao dia atualmente, com 
o melhoramento ela pode ir a 
seis, oito ou até dez litros a cada 
dia�, exemplificou Edith. Hoje, o 
Pará detém o quarto maior re-
banho do Brasil, com cerca de 
19 milhões de cabeças.

Programa cria material genético de gado bovino

COM ALVARO GRIBEL (de São Paulo)

Governo tem Conselho de Estoques
O governo federal instalou 
ontem o Conselho Interminis-
terial de Estoques Públicos, 
com participação dos ministros 
do Desenvolvimento Agrário, 
Pepe Vargas; da Agricultura, 
Mendes Ribeiro; da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann; e da Fazenda, 
o interino Nelson Barbosa. O 
encontro discutiu as diretrizes 
do Plano Safra 2012/2013. A 
reunião teve entre os objetivos 
principais antecipar os proble-

mas relacionados à agricultura 
no país e garantir a produtivi-
dade no setor. O grupo deve 
voltar a se reunir em 20 dias. 
O Ciep foi criado por decreto 
da presidenta Dilma Rousseff 
e tem como atribuição definir 
as condições para a compra e a 
liberação de estoques públicos 
de alimentos. Também foi de-
batida a possibilidade de se es-
timular o plantio de produtos 
agropecuários além da soja.

MAIS

EM 2012

Balanço do Banpará

Crescimento

3,3%

Lucro Líquido
R$ 129 
milhões

Patrimônio Líquido
evoluiu 12,5% 

R$ 419,8 milhões 

Poupança

Depósitos
aumento 
de 31,2%

Depósitos em 
dezembro de 2011
R$ 382 milhões

Depósitos em 
dezembro de 2012
R$ 502 milhões

Crédito

Operações 
no valor de 

R$ 2,1 
milhões 

Crescimento de 
40,5%

Crédito 
Consignado

R$ 1,6 milhão
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O
seguro obrigatório DPVAT 
pagou, de janeiro a dezem-
bro de 2012, 507.915 indeni-

zações a vítimas de acidente de 
trânsito em todo o País - o que 
representa aumento de 39% em 
relação a 2011. O volume de in-
denizações pagas ano passado 
foi de R$ 2,84 bilhões, infor-
mou ontem a Seguradora Líder, 
administradora do DPVAT. O 
crescimento da quantidade de 
indenizações superou o au-
mento da frota no País, que em 
2012 foi de 7,9% em relação ao 
ano anterior.

A vítima do acidente de trân-
sito sofreu invalidez permanente 
(352.495 casos, aumento de 47% 
em relação a 2011) em 69% das 
indenizações pagas no ano pas-
sado. O DPVAT também pagou 
indenizações por 60.752 mortes 
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ANTONIO JOSÉ MATTOS

A
s transformações do mundo 
na pós-modernidade trouxe-
ram profundas modificações 

na seara do Direito. Hoje, há so-
luções jurídicas que seriam ini-
magináveis no passado, quando 
se pensava o Direito distante da 
vida real do ser humano.

Exatamente por reconhecer a 
condição humana com suas ne-
cessidades, fraquezas, virtudes e 
vicissitudes que o Direito avan-
çou para novas fronteiras e veio 
subsidiar a sociedade com novas 
normas e novas interpretações 
que respeitam aquela condição 
essencial humana.

As relações jurídicas de massa 
(exemplo: universo de consumido-
res de certo produto x associação 
de produtores ou população ribei-
rinha vítima de poluição da água 
do rio x indústrias que poluem o 
rio) foram as primeiras situações 
que exigiram esta nova postura 
do Direito. Assim, a proteção ao 
meio ambiente, ao consumidor, 
aos excluídos, aos hipossuficien-
tes são exemplos que demons-
tram o amparo jurídico à realida-
de quotidiana da sociedade.

Com o amadurecimento do novo 
pensar o Direito, as relações jurídicas 
tradicionais que envolvem pessoas 
individualmente consideradas entre 
os dois lados da contenda, como por 
exemplo, A x B, também passaram 
a ser vistas sob as lentes dos óculos 
jurídicos pós-modernos.

Isto implica dizer que o mesmo 
tipo de controvérsia jurídica que 
antes tinha solução apontada para 
um caminho, já agora, sob o novo 
olhar jurídico, a solução se apre-
senta completamente diversa.

Veja-se o seguinte caso: um 
casal comprou imóvel residencial 
comprometendo-se a pagar em 
parcelas corrigidas pela já extinta 
moeda-papel OTN (Obrigação do 
Tesouro Nacional). Ficou contratu-
almente acertada entrada de 112 
OTN�s, mais 1.854 OTN�s em pres-
tações consecutivas. No contrato 
não ficou definido o número de 
prestações a serem pagas.

Após pagar 182 prestações, 
os compradores consideraram 
quitado o contrato, o que foi con-
testado pelo vendedor do imóvel, 
que afirmou existir saldo residu-
al a ser pago. Inconformados, os 
adquirentes ajuizaram ação para 
reconhecer a quitação e obrigar 
o vendedor a lhes passar escri-

tura pública de compra e venda 
e, ainda, restituir-lhes valores 
pagos a maior.

Processada a ação, o contador 
judicial emitiu laudo pericial 
confirmando a existência de 
saldo devedor, o que foi reconhe-
cido pela sentença. O casal ad-
quirente, assim, teve negado seu 
pleito. Diante disso, recorreram, 
cujo recurso chegou ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

Na Corte Superior, o Recurso 
Especial n. 1.215.289 � SP, relato-
ria no Ministro Sidnei Beneti, da 
Terceira Turma, foi julgado, sem 
discrepância de votos, conside-
rando que a propriedade do imó-
vel estava consolidada nas mãos 
do casal comprador, depois de 
ter havido o pagamento de todo 
o montante de OTN contratado 
no pacto de compra e venda.

O STJ fundamentou a deci-
são na chamada teoria do adim-
plemento substancial, segundo 
a qual o cumprimento de parte 
essencial da obrigação assumida 
pelo devedor impede o credor de 
rescindir o contrato, permane-
cendo, todavia, com o direito de 
obter o restante do crédito.

Com a aplicação da teoria do 
adimplemento substancial, o STJ 
impediu a resolução do contrato 
por parte do credor, evitando de-
senlaces em prol da preservação 
do acordo, objetivando a realiza-
ção dos princípios da boa-fé e da 
função social do contrato.

O STJ ponderou entre dois 
pesos: o direito dos adquirentes 
de ver o reconhecimento de seu 
domínio sobre o imóvel e o direi-
to do vendedor de ter satisfeito o 
crédito do saldo devedor residual. 
O caminho que é menos oneroso 
e menos prejudicial aos interesses 
envolvidos, assim entendeu aque-
le colegiado superior, é reconhe-
cer o domínio aos compradores, 
bem como garantir ao vendedor 
o direito de satisfazer seu crédito 
restante. A teoria substancial do 
contrato enseja tais soluções.

A decisão da Corte Superior 
prestigia os princípios jurídicos con-
temporâneos e garante aos interes-
sados a satisfação de seus direitos, 
sem causar desnecessários ônus. 

̈
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de Ciências Jurídicas da 
UFPA, professor da UFPA e 
Unama e advogado. E-mail: 
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Contrato substancialmente cumprido
Indenização às vítimas
de trânsito aumenta 39%
DPVAT
Seguro obrigatório
compensou mais de 
500 mil vítimas do 
trânsito em 2012

Acidentes com 
motocicletas 
lideram as 
indenizações, 
com 70% dos casos 

Agência Estado

RIO DE JANEIRO

é o seguro obrigatório pago 
por todos os proprietários 
de veículos e que cria um 
fundo de indenização para 
as vítimas de acidente de 
trânsito em todo o País 

î O seguro foi pago a 507.915 

pessoas em 2012
î O volume pago foi de 
R$ 2,84 bilhões

î A maioria dos indenizados 
são homens, com idade en-
tre18 e 34 anos
î As motos lideram o ranking 
de indenizações pagas, com 
70% dos casos

(aumento de 5%) e 94.668 reem-
bolsos com despesas com assis-
tência médica e suplementares 
(DAMS) por lesões de menor 
gravidade (aumento de 38%).

O perfil das vítimas que re-
ceberam indenização vem se 
mantendo ao longo dos anos. 
Ano passado, a maioria (40,97%) 
foi de homens com idades entre 
18 e 34 anos. Por categoria de ve-
ículos, mais uma vez as motos 
lideram o ranking de indeniza-
ções pagas em 2012, com 69% 
doa casos (embora representem 
apenas 27% da frota do País). Os 
automóveis, que correspondem 
a 60% da frota, foram os respon-
sáveis por 25% das indenizações 
pagas no ano passado. Cami-

nhões ficaram com 4%, e ônibus 
(ou micro-ônibus), com 2% das 
indenizações pagas.

REGIÕES

Por região, o Nordeste pas-
sou o Sul ano passado e rece-
beu a maior quantidade de 
indenizações pagas em 2012: 
29%. Destas, 65% dos casos en-
volviam acidentes com motos e 
29%, automóveis. O Sul ficou em 
segundo, com 28% das indeni-
zações pagas em 2012, seguido 
do Sudeste (25%), Norte (10%) e 
Centro-Oeste (8%).

�A quantidade de indeniza-
ções pagas a vítimas de aciden-
te com motos vem crescendo 

ano a ano. Há alta frequência 
de pequenos acidentes com es-
te tipo de veículo, o que sempre 
gera lesões. No automóvel, a 
carroceria protege o motorista, 
que escapa ileso em pequenos 
acidentes. Na moto, não�, expli-
cou Ricardo Xavier, presidente 
da Seguradora Líder. �Com a 
melhoria da renda e facilidade 
de crédito, houve crescimento 
vertiginoso de motos de bai-
xa cilindrada, principalmente 
no Nordeste. Não queremos 
demonizar a motocicleta, mas 
precisamos conscientizar as 
pessoas do risco que ela repre-
senta�.

Em 2012, o seguro DPVAT ar-
recadou R$ 7,14 bilhões. Destes, 
50% são repassados obrigatoria-
mente ao governo federal para 
serem empregados no Sistema 
Único de Saúde (SUS) e Depar-
tamento Nacional de Trânsito 
(Denatran).

Planos de saúde têm maior despesa desde 2007
POR INDVÍDUO
Gasto para as 
operadoras foi 2,7 
vezes maior que a 
inflação do período 

Os custos médico-hospitala-
res dos planos de saúde indivi-
duais cresceram 16,4% nos doze 
meses encerrados em junho de 
2012 na comparação com igual 
período do ano anterior. O da-
do inédito foi calculado pelo 
Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) e representa 
um aumento 2,7 vezes maior do 
que a variação da inflação medi-
da pelo IPCA no mesmo espaço 
de tempo, que foi de 6,1%.

O chamado Índice Variação 
de Custos Médico-Hospitalares 
(VCMH) registrou nesta edição 
o valor mais alto desde 2007, 
quando começou a medição 
pelo IESS. Para o cálculo do 
indicador são levadas em con-
ta despesas per capita que as 
operadoras têm com consul-
tas, exames, terapias e inter-
nações de beneficiários em 
planos individuais de saúde. 
O índice não considera planos 
coletivos, que são aqueles con-
tratados por empresas para 
seus funcionários.

A variação dos custos mé-
dicos, de acordo com o IESS, é 
historicamente maior do que a 
da inflação como um todo em 
diversos países. Apesar disso, 
o instituto destacou que nunca 
houve uma diferença tão alta 
quanto a registrada agora, de 

mais de 10 pontos porcentuais.
A maior alta de custos entre 

os diferentes procedimentos 
médicos considerados ocorreu 
nas internações, cujas despe-
sas subiram 16,6% no período 
pesquisado. Os custos com te-
rapias subiram 15,1%; as con-
sultas saíram 13,3% mais ca-
ras e os exames, 9,8%. Pesam 
para o aumento do índice não 
só a alta de preços de produ-
tos associados aos serviços de 
saúde prestados, mas também 
o acréscimo da frequência de 
utilização por parte dos bene-
ficiários dos planos.

ENVELHECIMENTO

O envelhecimento da po-
pulação que utiliza os planos 
de saúde é um dos fatores que 
pesam sobre os custos. O IESS 

destacou que houve aumento 
de 1,7% na participação de bene-
ficiários acima de 59 anos nos 
planos individuais. A amostra 
indicou que a proporção de ido-
sos nos planos de saúde é maior 
do que na população em geral. 
A pesquisa calculou que 23,5% 
dos beneficiários têm mais de 
59 anos, enquanto esse porcen-
tual no total da população brasi-
leira é de 10,8%, de acordo com 
o Censo 2010.

Também houve crescimen-
to do número de crianças e 
adolescentes utilizando pla-
nos. Na faixa dos 0 a 18 anos, 
ocorreu acréscimo de 1,5% 
entre os beneficiários. Grupos 
de crianças e idosos são os que 
mais utilizam os serviços de 
saúde na comparação com ou-
tras faixas de idade, de acordo 
com o IESS.

Agência Estado

SÃO PAULO

Concessão de crédito consignado dispara

As concessões de crédito 
consignado dispararam no 
início do ano, principalmente 
para aposentados e pensionis-
tas do INSS. A alta foi de 32,9% 
de dezembro para janeiro, o 
que representa um total de R$ 
11,4 bilhões, segundo divul-
gou ontem o Banco Central. 
Apenas para os beneficiários 
da Previdência, o salto foi de 
57% no período.

O forte movimento visto no 

mês passado pode ser sazo-
nal, na avaliação do chefe do 
departamento econômico do 
BC, Tulio Maciel. �O início de 
ano é um período de compro-
missos de pagamento para as 
famílias�, disse. Ele citou como 
exemplo gastos com educação, 
com IPTU e IPVA e com �algum 
excesso� nas férias.

O consignado é um tipo 
de empréstimo mais barato. 
Enquanto o juro médio do 
crédito com recursos livres fe-
chou janeiro em 26,1% ao ano, 
o do consignado foi de 24,5% 
ao ano. A modalidade também 
é interessante para os bancos 
porque, como as parcelas são 
descontadas direto do salário 
de quem pegou o dinheiro, a 
inadimplência é baixa. Em ja-
neiro, ficou em 2,7%, enquanto 
a geral foi de 5,6%.

Pelos dados do BC, que des-
de ontem passou a detalhar 
algumas operações de crédito 
que antes não eram divulga-
das, o volume de fechamento 
de novos contratos desse tipo 
de financiamento foi 38,6% 
maior para os trabalhadores 
do setor privado em janeiro e 
22,3% no caso dos funcioná-
rios públicos. Os servidores 
são quem mais usam esse ti-
po de financiamento (61% dos 
empréstimos), os que pagam 
menos juros (22,5% ao ano) e 
os que dão menos calote (2,8%). 
O saldo de consignado está em 
R$ 192,5 bilhões.

CARTÃO DE CRÉDITO

Outro dado que passou a 
ser divulgado é o das opera-
ções com cartão de crédito 

com mais detalhes. Os resul-
tados não são tão positivos. 
Em janeiro, o rotativo do car-
tão, que inclui saques e faturas 
não pagas na data, cresceu 4%. 
Novas operações parceladas 
com juros avançaram 0,4%. Já 
as compras à vista ou dividi-
das sem juros caíram 11% em 
relação a dezembro.

O BC revelou que o parcela-
mento no cartão com juros é, 
em média, de 8,9 meses, com 
inadimplência de 6,1%. No 
rotativo, os calotes represen-
tam 37% do total emprestado. 
Ainda estão de fora das novas 
estatísticas do BC o custo das 
operações com cartões. Como 
são muito expressivas, se en-
trassem nas contas, os juros 
do cartão puxariam para cima 
a taxa média paga pelo consu-
midor.

Agência Estado
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EMPRÉSTIMO
Modalidade cresceu,  
principalmente, 
entre aposentados e 
pensionistas do INSS 

Juro do cheque especial é o menor da história

A taxa média de juros do 
cheque especial para pessoa 
física permaneceu em 138% 
ao ano em janeiro, mesmo 
patamar de dezembro do ano 
passado e mínima histórica, se-
gundo informações divulgadas 
ontem pelo Banco Central.

Apesar de estar na menor 
taxa da história, ainda está 

bem acima de outras modali-
dades de crédito, como do cré-
dito pessoal, cuja taxa média 
de juros atingiu, em janeiro, 
67,3% ao ano � contra 66,3% 
ao ano em dezembro do ano 
passado.

No caso do crédito consig-
nado (desconto na folha de pa-
gamentos), a diferença é maior 
ainda, visto que, esta modali-
dade de crédito, registrou ta-
xas de juros médias de 24,5% 

ao ano em janeiro de 2013 � o 
mesmo patamar de dezembro 
do ano passado.

A taxa de juros do cheque 
especial foi superada somente 
pelo juro do cartão de crédito. 
Segundo levantamento feito 
pela Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade 
(Anefac). Em janeiro deste ano, 
segundo a Anefac, o juro do 
cartão de crédito pessoa física 

somou 192,9% ao ano � mesmo 
patamar de dezembro do ano 
passado.

No caso do cartão de crédi-
to, os juros passam a incidir 
somente quando o cliente não 
paga a fatura integralmente. 
Neste caso, ele contrata o cha-
mado �crédito rotativo�, cuja 
taxa de inadimplência é de 
cerca de um terço das opera-
ções, justamente pelas altas 
taxas de juros cobradas.
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CENTRAI S ELÉTRI CAS DO
 PARÁ S.A. -  CELPA -  

EM RECUPERAÇÃO JUDI CI AL
CNPJ/ MF 04.895.728/ 0001-80 -  NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta
AVI SO AOS ACI ONI STAS

CENTRAI S ELÉTRI CAS DO PARÁ S.A. ( CELPA)  –  EM RECUPE RAÇÃO 
JUDI CI AL  ( “Com panhia” )  com unica aos seus acionistas, em  cont inuidade 
ao disposto nos Avisos aos Acionistas de 26 de dezem bro de 2012 e 7 
de fevereiro de 2013, que o Prim eiro Período Adicional de Direito de 
Rtghgt‒pekc"*eqphqtog"vgtoq"fgÝpkfq"pq"Cxkuq"cqu"Cekqpkuvcu"fg"48"fg"
dezem bro de 2012)  para a subscrição das 976.663.277 (novecentos 
e setenta e seis m ilhões, seiscentos e sessenta e t rês m il, duzentas e 
setenta e sete)  ações ordinárias, nom inat ivas, escriturais e sem  valor 
nom inal, pelos senhores acionistas que m anifestaram interesse em  
subscrever as ações ordinárias de em issão da Com panhia, referentes 
ao 1º  rateio de sobras, no âm bito do aum ento de capital aprovado 
pela Assem bleia Geral Ext raordinária realizada em  26 de dezem bro 
de 2012, encerrou-se em  18 de fevereiro de 2013. I . Resultado do 
Pr im eiro Per íodo Adicional de Dire ito de Preferênci a : Segundo
apurado pelo Banco Bradesco S.A., inst ituição escrituradora das ações de 
em issão da Com panhia, durante o Prim eiro Período Adicional de Direito 
de Preferência, foram  subscritas 214.996.917 (duzentos e quatorze 
m ilhões, novecentos e noventa e seis m il, novecentas e dezessete)  
novas ações ordinárias, pelo preço de em issão de R$ 0,22 (vinte e dois 
centavos de real)  por ação, totalizando um  valor de R$ 47.299.321,74,
(quarenta e sete m ilhões, duzentos e noventa e nove m il, t rezentos 
e vinte e um  reais e setenta e quat ro centavos)  equivalente a 8,27%  
do total do aum ento do capital social aprovado (que, som ando-se 
à quant idade de ações subscritas durante o Período I nicial do Direito 
de Preferência, representa um a subscrição de 70,71%  do aum ento do 
capital social total aprovado) , não tendo sido subscritas 761.666.360 
(setecentos e sessenta e um  m ilhões, seiscentos e sessenta e seis 
m il, t rezentas e sessenta)  ações ordinárias. I I . Segundo Per íodo 
Adicional de Subscr ição de Sobras de Ações Não Subs cr itas: 
(a)  As ações não subscritas poderão ser subscritas pelos acionistas que 
m anifestaram  interesse na reserva de sobras no respect ivo bolet im  de 
subscrição assinado durante o Prim eiro Período Adicional de Direito 
de Preferência, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis, contados da data da 
publicação deste Aviso aos Acionistas, tendo início em  28 de fevereiro 
de 2013 e encerrando-se em  6 de m arço de 2013 ( “Segundo Período 
Adicional de Direito de Preferência” ) , m ediante assinatura de novo 
bolet im  de subscrição. (b)  A proporção para subscrição de novas ações 
será de 0,414998161 ação por ação subscrita pelo acionista no Período 
I nicial de Direito de Preferência e no Prim eiro Período Adicional de Direito 
de Preferência. (c)  O preço de em issão das sobras de ações será o m esm o 
preço de em issão aprovado pela Assem bleia Geral Ext raordinária realizada 
em  26 de dezem bro de 2012, ou seja, R$ 0,22 (vinte e dois centavos de 
real)  por ação. (d)  As sobras de ações subscritas pelos acionistas no 
aum ento de capital deverão ser integralizadas, no ato da subscrição, em  
m oeda corrente nacional. I I I . Hom ologação Parcia l :  Após o térm ino 
do Segundo Período Adicional de Direito de Preferência, e, ainda, do 
período de 5 (cinco)  dias úteis para o acionista cont rolador m anifestar 
sua intenção em  subscrever a totalidade de eventuais sobras existentes 
após o térm ino do Segundo Período Adicional de Direito de Preferência, 
a Assem bleia Geral da Com panhia se reunirá para homologar total ou 
parcialm ente o aum ento do capital social e a quant idade total de ações 
em it idas pela Com panhia. Caso o acionista cont rolador tenha exercido 
sua prerrogat iva de subscrever a totalidade das sobras, est im a-se que 
tal Assem bleia Geral, para hom ologação total do aumento, será realizada 
em  5 de abril de 2013. Caso, por out ro lado, o acionista cont rolador 
não exerça sua prerrogat iva de subscrever a totalidade das sobras, os 
acionistas terão o prazo de 15 (quinze)  dias, até 5 de abril de 2013, 
est im a-se, para rever sua decisão de invest im ento e, ato subsequente, 
a Assem bleia Geral poderá ser convocada para hom ologar parcialm ente 
o aum ento de capital, e, est im a-se que, nesse caso, a Assem bleia Geral 
será realizada em  22 de abril de 2013. I nform ações adicionais acerca da 
Hom ologação Parcial serão divulgadas pela Com panhia após o térm ino do 
Segundo Período Adicional de Direito de Preferência. I V. Procedim entos 
para Subscr ição :  O direito à subscrição poderá ser exercido pelos 
acionistas a part ir da publicação do Aviso aos Acionistas, mediante a 
celebração dos documentos aplicáveis em qualquer agência especializada 
do Banco Bradesco S.A., mediante o pagamento do preço de subscrição 
e o preenchimento do respect ivo bolet im  de subscrição, que estará à 
disposição em toda a rede de agências Bradesco no território nacional. 
Os acionistas part icipantes da custódia fungível da BM&FBOVESPA – Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros, cujas ações estejam depositadas na 
Central Depositária de At ivos, deverão exercer seus direitos de subscrição 
por meio de seus agentes de custódia, obedecidos os prazos est ipulados 
pela BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e as 
condições deste Aviso aos Acionistas. I nformações adicionais sobre o 
aumento de capital e sobre as condições para subscrição e integralização 
das sobras de ações emit idas poderão ser obt idas por solicitações 
enviadas ao seguinte endereço:  r i@celpa.com.br. Belém, 27 de fevereiro 
de 2013. Centrais Elét r icas do Pará S.A. ( Celpa)  –  Em  Recupe ração 
Judicia l -  Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima -  Diretor Financeiro e 
Administ rat ivo e de Relações com Invest idores.
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NA PONTA DO LÁPISINDICADORES

NA PONTA DO LÁPIS

FONTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 12ª REGIÃO (CRECI)

NA PONTA DO LÁPIS

FONTE: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE 
PANIFICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (SIPPA)

Pão francês (kg) 

Açaí (l)  

Carne (kg) 

Frango (kg) 

Pescado (kg) 

Preços médios (R$)

Preços médios (kg/R$)

Preços médios (R$)

Preços médios (R$)

  ̈  Hortifrutigranjeiros
Hortaliças - Preços médios (R$)

Granjeiros e frutas - Preços médios (R$)

  ̈  Locação de Imóveis
Preços médios (R$)

Obs: O bairro de Nazaré apresenta uma situação atípica devido a quantidade 
de condomínios que não possuem vagas de garagem, fator que reduz o valor 
do aluguel. Outras situações relevantes são os apartamentos localizados nos 

primeiros andares, que são prejudicados também pela pouca visibilidade e 
ventilação natural. O estado e conservação do imóvel também exercem influ-
ência sobre o valor.

Abóbora (kg) 1,40
Alface (maço) 1,20
Alfavaca (maço) 0,75
Batata (kg) 2,89
Batata doce branca (kg) 2,85
Batata doce rosa (kg) 1,82
Beterraba (kg) 2,95

Cariru (maço) 0,67
Cebola (kg) 2,43
Cebolinha (maço) 0,88
Cenoura (maço) 2,67
Cheiro-verde (maço) 1,02
Chicória (maço) 0,85

Chuchu (kg) 1,94
Couve (maço) 0,94
Feijão verde (maço) 1,02
Jambu (maço) 0,89
Macaxeira (kg) 1,89
Maxixe (kg) 4,06

Pepino (kg) 2,14
Pimentão verde (kg) 3,56
Quiabo (kg) 4,08
Repolho (kg) 2,35
Salsa (maço) 1,00
Tomate (kg) 2,76

Ovos grandes (dz)  A 3,38
Ovos grandes (dz)  B 3,41
Abacate (kg) 2,96
Abacaxi (unid) 2,98
Acerola (kg)                                  5,67
Bacuri (kg )                                   4,29

Banana branca (kg)                 1,38
Banana prata (kg) 2,27
Coco verde (unid) 1,46
Cupuaçu (kg)                               2,97
Goiaba vermelha (kg) 4,09
Goiaba branca (kg) 6,91

Graviola                                             
Laranja pêra (kg) 1,55
Limão (kg) 2,16
Mamão (kg) 2,93
Manga regional (kg)                   --
Manga rosa (kg)                         3,60

Maracujá (kg) 3,44
Melancia (kg ) 1,23
Melão amarelo (kg) 2,88
Pupunha (kg)                              4,98
Sapotilha (kg)                                  --
Tangerina (kg) 3,78

Papa 13,00
Grosso 12,52

Médio 9,45
Fino 3,00

Filé 24,72
Chã 11,86

De 2ª, com osso 5,70
De 2ª, sem osso    8,05

Bagre                             --
Camarão 
regional 7,17
Caranguejo 
médio (unid)               --
Dourada 9,00
Filhote 11,33

Gurijuba 8,04
Pescada 
amarela     10,41
Pescada 
branca 6,81
Piramutaba 5,86
Tucunaré                     --

Variação (R$)  De 5,00 a 7,50 

Resfriado  A 3,87
Resfriado  B 3,94

Congelado  C 2,58
Congelado  B 2,68

  ̈  Cotações de preços dos metais não ferrosos 

FONTE: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONOMICOS (DIEESE-PA).

  ̈  Cotação do real
Valores do Banco Central (R$) 

FONTE: THOMSON REUTERS

                                                  --

FONTE: LONDON METAL EXCHANGE (LME)

Coroa (Suécia) 0,2360
Dólar (EUA) 1,7770
Franco (Suíça) 1,5992

Iene (Japão)  0,0191
Libra (Inglaterra)  2,6364
Peso (Argentina)  0,4554

Peso (Chile)  0,0034 
Peso (México)  0,1422
Peso (Uruguai)  0,0907 

Bolívar (Venezuela)            0,4023
Rublo (Rússia)                       0,0584
Euro (União Europeia)      2,2290

FONTE: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE 
PANIFICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (SIPPA)

  ̈  Hortifrutigranjeiros - Fevereiro de 2013

  ̈  Locação de Imóveis
Preços médios (R$)

Umarizal
Casa térrea 600,00 
 1.000,00
Apartamentos 
2 quartos 900,00
3 quartos 1.200,00
3 quartos c/ suíte 1.500,00

Marco
Apartamentos
2 quartos 800,00
3 quartos 1.100,00
3 quartos 
c/ suíte 1.300,00

Pedreira
Apartamentos
2 quartos 750,00
3 quartos 1.100,00
3 quartos 
c/ suíte 1.400,00

Batista Campos
Apartamentos
2 quartos/ quitinete 900,00
3 quartos 1.400,00
3 quartos c/ suíte 2.000,00
3 quartos todos 
c/ suíte 4.000,00

Nazaré
Apartamentos
2 quartos 850,00
3 quartos 1.100,00
3 quartos 
c/ suíte 1.500,00

Abóbora (kg) 2,23
Alface (maço) 1,32
Alfavaca (maço) 0,65
Batata (kg) 3,51
Batata doce branca (kg) 3,49
Batata doce rosa (kg) 3,06
Beterraba (kg)                            2,60

Cariru (maço) 0,63
Cebola (kg) 3,27
Cebolinha (maço) 0,93
Cenoura (kg) 3,21
Cheiro-verde (maço) 0,99
Chicória (maço) 0,84

Chuchu (kg) 3,31
Couve (maço) 0,96
Feijão verde (maço) 0,98
Jambu (maço) 0,95
Macaxeira (kg)                              --
Maxixe (kg) 4,98

Pepino (kg) 3,20
Pimentão verde (kg) 4,55
Quiabo (kg) 5,15
Repolho (kg)                                2,79
Salsa (maço)      0,95
Tomate (kg) 4,58

Ovos grandes (dz)  A 4,94
Ovos grandes (dz)  B 4,99
Abacate (kg) 5,42
Abacaxi (unid) 3,22
Acerola (kg)                                 5,65
Bacuri (kg)                                      --

Banana branca (kg)                 1,61
Banana prata (kg)      3,21
Coco verde (unid)                     1,90
Cupuaçu(kg)                                 --
Goiaba vermelha (kg)    3,72
Goiaba branca (kg) 7,27

Graviola                                             --
Laranja pera (kg) 1,32
Limão (kg) 2,78
Mamão (kg)                                  2,12
Manga regional (kg)                 3,21
Manga rosa (kg)                         4,46

Maracujá (kg) 4,52
Melancia (kg ) 1,73
Melão amarelo (kg) 2,58
Pupunha (kg)                            20,00
Sapotilha (kg)                                --
Tangerina (kg)                            3,99

Papa 19,08
Grosso 17,15

Médio 12,84
Fino           8,00

Filé 34,80
Chã 15,39

De 2ª, com osso         8,05
De 2ª, sem osso      12,85

Bagre                         7,17
Camarão 
regional  10,73
Caranguejo 
médio (unid)            1,54
Dourada 13,28
Filhote 16,47

Gurijuba                  10,31
Pescada 
amarela     16,58
Pescada 
branca 9,16
Piramutaba               8,74
Tucunaré               18,25

Variação (R$)  De 5,75 a 7,50 

Resfriado  A 5,90
Resfriado  B 5,95

Congelado  C 4,82
Congelado  B 4,82

  ̈  Cotações de preços dos metais não ferrosos

  ̈  Cotação do real, fevereiro de 2013 (Venda)

FONTE: THOMSON REUTERS

FONTE: LONDON METAL EXCHANGE (LME)

FEVEREIRO/2013 DÓLAR                  COBRE                       ALUMÍNIO                       CHUMBO                     ESTANHO                          NÍQUEL                           ZINCO
                                        $/R$            US$/ton        R$/kg         US$/ton     R$/kg      US$/ton        R$/kg       US$/ton          R$/kg       US$/ton          R$/kg       US$/ton      R$/kg
Ontem                      2,0991     7.949,0      16,69     2.079,0     4,36    2.254,5       4,73     2.1800,0      45,76   17.100,0       35,89    2.028,0     4,26   
Dia anterior             2,0912     7.850,0      16,42     2.046,0     4,28    2.239,0       4,68     2.1610,0      45,19   17.225,0       36,02    2.006,0     4,19
Média semanal     2,0885     7.832,3     16,36      2.021,5     4,22    2.218,3       4,63     2.1301,0      44,49   16.868,0      35,23    1.988,9     4,15
Média mensal      2,0643     7.697,64   15,88      1.943,52   4,01    2.179,91     4,50    2.0695,11    42,69   16.281,25    33,59    1.904,95  3,93

Coroa (Suécia)                   0,3073
Dólar (EUA)                          1,9840
Franco (Suíça)                    2,1300

Iene (Japão)  0,0216
Libra (Reino Unido)  3,0052
Peso (Argentina)  0,3944

Peso (Chile)  0,0042
Peso (México)                     0,1542
Peso (Uruguai)  0,1034

Bolívar (Venezuela)            0,4107
Rublo (Rússia)                       0,0648
Euro (União Europeia)      2,5920

 ̈   FGTS (TAXA 3%)

 ̈  Selic (Janeiro)

Dia do Fa tor de
Ven ci men to atua li zação

23/02                               0,0000%   
24/02                          0,0000%          
25/02                              0,0000%

DA TA DE TRI BU TOS/CON TRI BUI ÇÕES CÓ DI GO                   PE RÍO DO DO 
VENCIMENTO   DARF                   FA TO GE RA DOR 

Diá ria Im pos to de Ren da Re ti do na Fon te 
 Pa ga men to a be ne fi ciá rio não iden ti fi ca do 5217  FG ocor ri do no mes mo dia
 Tri bu ta ção ex clu si va so bre re mu ne ra ção in di re ta 2063  mes mo dia
Diá ria Im pos to so bre a Ex por ta ção 0107  Ex port, cu jo re gis tro da
   de cla ra ção p/des pa cho adua nei ro
   te nha se ve ri fi ca do 15  dias an tes
26/02/13 Im pos to de Ren da Re ti do na Fon te    
 Ren di men tos de Ca pi tal    
 Tí tu los de ren da fi xa - Pes soa Fí si ca                                        8053        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 Tí tu los de ren da fi xa - Pes soa Ju rí di ca                                   3426        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 Fun do de In ves ti men to - Ren da Fi xa                                      6800        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 Fun do de In ves ti men to em  Ações                                         6813        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 Ope ra ções de  swap                                                                    5273        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 IOF - Ope ra ções cré di to - Pes soa Ju rí di ca                         1150        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 IOF - Ope ra ções de câm bio - Saí da de moe da                5220        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 IOF - Apli ca ções Fi nan cei ras                                                    6854        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 IOF - Fac to ring (art. 58 da Lei 9532/97)                                 6895        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 IOF - Se gu ros                                                                                  3467        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013
 IOF - Ou ro, Ati vo Fi nan cei ro                                                       4028        20 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2013

 ̈  COTAÇÃO
Euro

CÓ DI GO 
DARF 

5217 
2063 
0107 

 
 

8053        2
3426        2
6800        2
6813        2
5273        2
1150        2
5220        2
6854        2
6895        2
3467        2
4028        2

O calendário para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no 
Pará começou no dia 08 de Janeiro de 2013 para veículos com fim de placa 01 a 31. No Estado, as 
alíquotas do imposto variam 0,5% e 2,5%. Quem não teve infrações de trânsito em 2012 e pagar à 
vista, pode ter até 15% de desconto no imposto, dentro do programa IPVA Cidadão.

Faixa de rendimento Alíquota Dedução  (R$)

Até R$ 1.637,11 0% Isento 
De R$  1.637,12 
até 2.453,50 7,5% 122,78 
De R$ 2.453,51 
até 3.271,38 15% 306,80 
De R$ 3.271,39 
até 4.087,65 22,5% 552,15 
Acima de 
R$ 4.087,65 27,5% 756,53 

0,60%

  7,00% ao ano

7,15% ao mês.

 9,27% ao ano.
Hot money 0,99% ao mês

  ̈  Impostos Federais

  ̈  Impostos estaduais - IPVA - 2013

IPTU            Vence todo dia 10       

 ̈  Impostos municipais

TLPL E ISS      Vence todo dia 10

  ̈  Ouro  ̈  Arrecadação Federal

  ̈  CDB

 ̈  TR   ̈  Imóveis

 ̈  Imposto de Renda 2012
  ̈  Capital de Giro

  ̈  TBF

Im pos to de ren da   R$ 128.189.807,65
IPI                                  R$ 11.452.337,51 
Im pos to/ im por ta ções   R$    7.286.260,05
 CPMF                            R$  6.179.268,18  
Co fins                      R$  106.026.720,27 
 CSLL                           R$  32.651.337,78

ÍN DI CES DE CUS TOS HABITACIONAIS
OUTUBRO*/MARÇO**

CUB/PA*                     R$ 806,99/ m2

UPC**                               21,82   
* Cus to Uni tá rio Bá si co do Pará

         ** Uni da de Pa drão de Ca pi tal

 ̈  CDI

  ̈  Over

Alíquota 

0% 

7,5% 

15% 

22,5% 

27,5% 

Ouro na BM&F: 103,000
Variação: +1,98%

 (Ta xa Re fe ren cial Bá si ca)

Mês Cor re ção

23/02                             0,5117%
24/02                                    0,5117%
25/02                                   0,4974%

CDB prefixado de 30 dias, 7,05% 

Dezembro 2012

 ̈  COTAÇÃO ̈  MOEDAS
DólarDólarDólarDólar

  ̈  IGP-M/FGV  ̈  INPC/IBGE

  ̈   Salário-mínimo  ̈  IPC/FIPE

 ̈  INCC-M/FGV  ̈  IPCA-IBGE

  ̈  ICV/DIEESE

Janeiro                      0,31% 

No ano               0,31%

Em 12 meses        8,12%

  ̈   Nova Poupança

  ̈  IPC-DI/FGV

 ̈  IPC-BELÉM

 ̈  IGP-DI/FGV

  ̈  Salário família

 ̈  Boi e vaca
Marabá

 Boi gordo Vaca gorda

 R$ 89,50 R$ 81,00

Redenção

 Boi gordo Vaca gorda

 R$ 87,00 R$ 81,00

  ̈  Contribuições à Previdência

De R$ 573,92 a R$ 862,60           R$ 20,74 Até R$ 573,91                           R$ 29,43

FON TE: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Fevereiro        R$ 678,00

Janeiro            R$ 678,00

Dezembro R$ 622,00

Janeiro        1,01%

No ano 1,01%

Em 12 meses 5,93%

  ̈  Salário família

 ̈  Boi e vaca - preço à vista, cotação 26/02/13
Paragominas

 Boi gordo Vaca gorda

 R$ 92,00 R$ 87,00

  ̈  Contribuições à Previdência

Ê

24/02               0,4134%

25/02               0,4134%

26/02               0,4134%

Janeiro                0,92%

No ano            0,92%

Em 12 meses    6,63%

Janeiro                 0,34%

No ano                 0,34%

Em 12 meses       7,90%

Janeiro 1,15%

No ano 1,15%

Em 12 meses  5,62%

Janeiro     0,86%

No ano 0,86%

Em 12 meses       6,15%

Janeiro 0,39%

No ano 0,39%

Em 12 meses  6,96%

Janeiro 1,77%

No ano      1,77%

Em 12 meses      6,87%

Janeiro  0,002466

Dezembro 0,002466

Novembro 0,002466

Em pre ga dos (in clu si ve do més ti cos)e tra ba lha do res avul sos
A par tir de 1º de Janeiro de 2012
Sa lá rio Con tri bui ção (R$)  INSS                                                           Alí quo tas(%)

Até R$ 1.174,86  8
De  R$ 1.174,87 a R$ 1.958,10  9
De  R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 11

Em pre ga dos (in clu si ve do més ti cos) e tra ba lha do res avul sos
De 1º de Janeiro de 2012

Até R$ 1.106,90  8
De  R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 9
De  R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66  11

Con tri bu in te in di vi dual e fa cul ta ti vo
A par tir de 1º de janeiro de 2012

De 622,00 (valor mínimo) até 3.689,66 (valor máximo)  20
R$ 622,00 (valor mínimo) 11

                            Parcelas                     Cota
 1ª  2ª 3ª úni ca
01-31 08/01 08/02 08/03 08/01
41-61 15/01 15/02 15/03 15/01
71-91 22/01 22/02 22/03 22/01
02-32 05/01 05/02 05/03 05/02
42-62 13/02 12/03 12/04 13/02
72-92 19/02 19/02 19/03 19/04
03-33 26/02 26/02 26/03 26/04
43-63 11/03 10/04 10/05 11/03
73-93 18/03 17/04 17/05 18/03
04-34  25/03 24/04 24/05 25/03
44-64 08/04 07/05 07/06 08/04
74-94 15/04 14/05 16/06 15/04
05-35 22/04 21/05 21/06 22/04
45-65 29/04 28/05 28/06 29/04
75-95 06/05 05/06 05/07 06/05

                                 Parcelas               Cota
 1ª  2ª 3ª úni ca

06-36 13/05 12/06 12/07 13/05
46-66 20/05 19/06 19/07 20/05
76-96 03/06 02/07 02/08 03/06
07-37 10/06 10/06 10/07 10/06
47-67 24/06 23/07 23/08 24/06
77-97 28/06 30/07 30/08 29/06
08-38 12/07 13/08 13/09 12/07
48-68 16/07 20/08 20/09 19/07
78-98 26/07 27/08 27/09 26/07
09-39 05/08 05/09 04/10 05/08
49-69 19/08 18/09 18/10 19/08
79-99 09/09 08/10 08/11 09/09
00-30 23/09 22/10 22/11 23/09
40-60 30/09 29/10 29/11 30/09
70-90 07/10 06/11 06/12 07/10

13/05
20/05
03/06
10/06
24/0624/06
29/0629/06
12/0712/07
19/0719/07
26/0726/07
05/0805/08
19/0819/08
09/0909/09
23/0923/09
30/09
07/10

Novembro              0,92%

No ano                 12,45%

Em 12 meses      13,36%

o-mínimo

 R$ 678,00

R$ 678,00

/FGV

0,39%

0,39%

Nos últimos cinco dias
20/02 21/02 22/02 25/02

Ontem
 Turismo

Com pra     2,503

Ven da   2,680

2,710 2,693 2,687 2,6802,693

2,710

2,680

  Ontem Nos últimos cinco dias
20/02 21/02 22/02 25/02 26/02

1,964 1,975 1,972  1,977  1,984

1,984

1,964

1,972

     R$ 29,43

2,693

26/02 Com pra Ven da

Co mer cial         1,983     1,984

Paralelo            2,04       2,13 

Tu ris mo             1,887     2,073

Padrão altoPadrão alto

Janeiro 2013 

  ̈   Custos Unitários Básicos da
      Construção de Imóveis no Pará (R$/m²)

FONTE: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO PARÁ (SINDUSCON-PA)

  ̈  Material de Construção - Preços médios (R$)

 R$ 810,72

Padrão baixo   

Padrão médioPadrão médio

Residências
Um dormitório  815,13   
Dois dormitórios   822,45

Edifícios
Sete pavimentos  761,22 

Projeto de interesse 
social 
Edifício com quatro 
pavimentos  552,99
Prédio popular
Três pavimentos  792,99

Residências
Três dormitórios   955,38

Prédio popular
Quatro pavimentos  911,38

Edifícios
Oito pavimentos  810,72
16 pavimentos  786,29

Edifícios comerciais
- livres
Oito pavimentos  941,91
- salas e lojas
Oito pavimentos  815,23
16 pavimentos  1.089,10

Residências
Quatro  dormitórios   1.199,25               

Edifícios
Oito pavimentos  991,56   
16 pavimentos     1.054,47   
Edifícios comerciais 
 - livres
Oito pavimentos  1.010,52
- salas e lojas
Oito pavimentos  889,10
16 pavimentos  1.054,47   

Galpão industrial 

Escritório, banheiros, 
vestiário e depósito  480,15       

Variação 
Em relação  a outubro   0,46%

Chapa de compensado 
plastificado (m²)  30,57 
Aço (kg)  3,93 
Concreto (m³)  314,74 
Cimento (kg)  0,47 
Areia média (m³)  30,00 
Brita (m³)  65,00 
Bloco cerâmico 
para alvenaria 
de vedação (unid.)  0,47
Bloco de concreto sem 
função estrutural (unid.)  2,39
Telha fibrocimento 
ondulada (m²)  18,65
Esquadrias de 
alumínio - 4 folhas 
sem básculas (m²)  273,07
Janela de correr - 
2 folhas e fundo 
anticorrosivo (m²)  215,33 
Fechadura para 
porta interna (unid.)  36,36 
Bancada de pia 
de mármore 
branco (unid.)  213,32 

Placa de gesso liso (m²)  7,44 
Vidro liso transparente 
colocado com 
massa (m²)  60,45 
Tinta látex PVA (l)  5,34 
Emulsão asfáltica 
impermeabilizante (kg)  3,74
Fio de cobre 
antichama, 
isolamento 750 V (m)  0,63
Azulejo (m²) 17,00
Disjuntor tripolar (unid.)  52,32
Bacia sanitária 
branca com caixa 
acoplada (unid.)  164,60
Registro de pressão 
cromado (unid.)  27,67
Tubo de ferro 
galvanizado 
com costura (m) 46,67
Tubo de PVC para 
esgoto (m) 17,44
Mão-de-obra (por hora)
Pedreiro 3,32
Servente 2,36

7,44 

,60,45
5,34 

3,74

0,63
17,00
52,32

164,60

27,67,

46,67

17,44

3,32
2,36

30,57
3,93 

314,74 ,
,0,47 

30,00 
65,00 

0,47

2,39

18,65

273,07

215,33 

36,36 

213,32 

A
recuperação das ações da 
mineradora Vale na reta fi-
nal do pregão de ontem fez o 

Ibovespa, principal índice da Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa), 
reverter as perdas verificadas du-
rante todo o dia e fechar em alta. O 
índice encerrou em alta de 0,59% 
aos 56.948 pontos e volume nego-
ciado de R$ 8,1 bilhões. Segundo 

operadores de mercado, a expecta-
tiva de que o balanço da Vale, que 
será divulgado hoje, venha menos 
pior do que o esperado fez as ações 
subirem. De acordo com a agência 
de notícias Bloomberg, a estimati-
va é que a Vale apresente prejuízo 
de US$ 1,2 bilhão, nos três últimos 
meses de 2012, o primeiro nos úl-
timos 11 anos.

O Ibovespa começou o dia 
pressionado com a indefinição 
sobre o novo governo italiano, 
interpretada pelo mercado co-
mo um risco à continuidade das 
reformas econômicas e fiscais 
iniciadas pelo primeiro-minis-
tro Mario Monti, trazendo à tona 
o fantasma da crise do euro.

Entre as ações de maior peso 

no índice, Vale PNA (sem direi-
to a voto) encerrou com alta de 
2,53% a R$ 35,15; Petrobras PN 
recuou 1,23% a R$ 16,75; OGX 
Petróleo ON (com direito a voto) 
subiu 3,97%% a R$ 3,40 e ajudou 
na recuperação do Ibovespa; Itaú 
Unibanco PN perdeu 1,81% a R$ 
34,60 e as ações PN do Brades-
co tiveram baixa de 2,19% a R$ 

34,89. Pesaram sobre os papéis 
da Petrobras o rebaixamento de 
�compra� para �neutro� pelos ana-
listas do banco BTG Pactual.

Entre as maiores altas, estão 
os papéis PN da Eletrobras, com 
valorização de 4,14% a R$ 6,54. 
A maior baixa foi apresentada 
pelos papéis ON da BR Malls Par, 
com queda de 2,67% a R$ 24,10.

Ibovespa sobe com Vale e recupera 0,5%

Agência O Globo

SÃO PAULO

AÇÕES
Mercado tem boas
expectativas para
balanço da empresa,  
que deve sair hoje
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I mpasse nas eleições instala crise política na I tál ia. Página 10.DI NHEI RO

Governo endurece regras para sindicatos

D
epois de realizar um pente 
fino e encontrar uma situ-
ação caótica na organiza-

ção dos processos de criação 
de sindicatos, o governo fe-
deral anunciou ontem novas 
regras para o registro sindi-
cal, a fim de evitar a abertura 
desenfreada de entidades que 
representam os trabalhadores. 
As mudanças apresentadas 
vão desde a implantação do 
novo sistema de distribuição 
de processos, passando pela 
exigência de documentos que 
provem que os fundadores 
das centrais fazem, de fato, 
parte da categoria que pleiteia 
uma nova representação, até 
uma definição mais clara dos 
procedimentos de análise dos 
pedidos e impugnações. As 

novas exigências vão ser publi-
cadas em 30 dias e, com elas, o 
governo pretende reorganizar 
toda a análise de processos.

O ministro do Trabalho, 
Brizola Neto, disse que veri-
ficou uma situação de �falta 
de controle� na tramitação de 
pedidos de registros sindicais. 
Segundo ele, metade dos mais 
de 4 mil requerimentos estava 
fora do sistema de processos, 
espalhados em alguma gave-
ta do ministério, o que criava 
uma desorganização na aná-
lise. A estimativa é que, jus-
tamente pela falta de atendi-
mento a critérios mínimos de 
legalidade e legitimidade, 75% 
dos pedidos são arquivados.

O governo identificou ain-
da 940 sindicatos com irregu-
laridades, sobretudo falta de 
documentação. Ao todo, 862 
ainda não regularizaram sua 
situação. A constatação foi de 
que outras 40 federações que, 
embora estivessem regulariza-
das, não atingiam o mínimo le-
gal de cinco entidades filiadas. 
Dessas, 23 estão suspensas.

�Estamos apertando o con-
trole documental, exigindo certi-

CRIAÇÃO
Ministro do Trabalho 
anuncia os novos 
procedimentos para 
o registro sindical 

Governo detectou 
situação caótica 
com metade dos 
requerimentos 
fora do sistema

O ministro Brizola Neto (centro) diz que não havia controle no trâmite dos pedidos
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realizar uma segunda reunião 
para confirmar a decisão.

�Essa assembleia ratifica-
dora garante que, se por uma 
eventualidade a primeira as-
sembleia que dividiu determi-
nada base não teve legitimi-
dade, certamente a segunda 
assembleia não será sem legi-
timidade�, explica.

Além disso, quando houver 
qualquer dúvida legal sobre o 
pedido de criação de um sindi-
cato, inclusive quando se tratar 
de divisão de base, o ministé-
rio encaminhará o caso para o 
Conselho de Relações de Tra-
balho. No caso das chamadas 
entidades de nível superior -- 
as federações e confederações 
-- o Ministério do Trabalho 
preferiu não alterar as regras, 
pois elas ainda são objeto de 
questionamento no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

ficação digital e definindo regras 
claras para divisão de base, evi-
tando fracionamento das organi-
zações�, afirmou o ministro.

Pelas contas do Ministério 
do Trabalho, há cerca de 14,5 
mil sindicatos no Brasil. Por 

ano, entre 200 e 250 bases 
são criadas. Brizola Neto ob-
servou que a ideia do governo 
não é definir um número de 
novas entidades, mas garan-
tir o cumprimento, de forma 
rigorosa, da legislação. Ele 

disse que uma das principais 
mudanças foi a definição de 
etapas para a divisão de bases. 
Antes, os desmembramentos 
poderiam ser feitos por meio 
de apenas uma assembleia. 
Agora, os sindicatos deverão 

Agência O Globo
BRASÍLIA

Alepa debate plano de carreira e remuneração de servidores do Detran

Demandas sociais de ser-
vidores do Departamento de 
Trânsito do Estado do Pará 
(Detran) e a estrutura geral 
do órgão serão discutidos 
amanhã, em sessão especial 
a ser realizada na Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará 
(Alepa). O principal debate vai 
girar em torno do Plano de 
Cargos, Carreira e Remunera-
ção (PCCR) da categoria. Mo-
tivo da greve dos servidores 
no decorrer do ano passado, 
o documento está emperrado 
desde a gestão da governadora 
Ana Júlia Carepa (2007-2010). 
A intenção dos participantes 
da sessão - Sindicato dos Ser-
vidores do Detran (Sindetran), 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção Pará (OAB-PA) e 

deputados estaduais - é elabo-
rar propostas que acelerem o 
encaminhamento do plano à 
Alepa. 

Há pelo menos cinco anos, 
as discussões sobre o PCCR, 
que precisa virar projeto de lei 
para ser aplicado, estão trava-
das na Assembleia Legislativa, 
a priori com o governo petista 
e, agora, com a gestão tucana. 
Os trabalhadores do órgão 
querem que a Secretaria de Es-
tado de Administração (Sead) 
acelere o encaminhamento do 

documento. �Falta que o go-
verno do Estado avalie e passe 
o plano para a votação na Ale-
pa�, disse o deputado estadual 
Zé Maria (PT).

A estrutura física do De-
tran também precisa de inves-
timento, na opinião do depu-
tado Zé Maria, que solicitou a 
sessão especial, além do inves-
timento no quadro funcional. 
Reivindicações que seriam ga-
rantidas com a aprovação do 
PCCR. �Fiz uma visita ao De-
tran de Belém e vi o que falta: 

até computadores e estrutura 
para os funcionários�, contou 
o deputado, que acompanhou 
a situação do órgão no segun-
do semestre do ano passado. 

O Sindetran também recla-
ma da falta de condições estru-
turais em agências do interior 
paraense. No município de 
Santarém, na região do Tapa-
jós, por exemplo, o prédio do 
órgão não possui as caracterís-
ticas necessárias para receber 
usuários. 

O assassinato de um agente 

de fiscalização do trânsito, no 
final do ano de 2012, no mu-
nicípio de Altamira, sudoeste 
paraense, foi o estopim para 
outra reivindicação da catego-
ria. A morte do trabalhador, 
afirma Zé Maria, reforça a ne-
cessidade do adicional de risco 
de vida. �Eles devem receber 
esse adicional, assim como 
bombeiros e outros trabalha-
dores da segurança pública�. 
Em todo o Estado, o Detran 
possui 1.700 servidores, dis-
tribuídos em 48 agências.

SESSÃO ESPECIAL
Demandas já foram 
motivo de greve e
estão paradas desde
o governo anterior

Falta de itens de segurança no trabalho causaram 45 mortes em um ano

A falta de investimento em 
itens que garantem segurança 
no ambiente profissional por 
parte das empresas é um dos 
principais fatores que causam 
acidentes de trabalho no Esta-
do. De acordo com os levanta-
mentos mais atualizados da 
Superintendência Regional do 
Trabalho no Pará (STR), de ou-
tubro de 2011 a setembro do 
ano passado, foram registra-
dos 352 acidentes graves, dos 
quais 45 resultaram em óbito. 
A agropecuária é o setor com o 
maior número de ocorrências 
graves, detendo 20% do total 

de falecimentos decorrentes 
de acidentes. A construção 
civil também aparece com 
destaque entre as atividades 
econômicas que mais ofere-
cem riscos para a saúde do 
empregado. 

De acordo com o presiden-
te do Instituto de Metrologia 
do Pará (Imetropará), Luiziel 
Guedes, uma série de dili-
gências está sendo realizada 
pelo órgão regulador com o 
objetivo de reduzir o número 
de ocorrências. Na primei-
ra semana de fevereiro, por 
exemplo, ocorreu a �Opera-

ção Mãos à Obra�, voltada pa-
ra Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) utilizados na 
construção civil, promovida 
pelo o Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) em todo o 
País. Durante a fiscalização, 
foram realizadas 859 ações, 
sendo que foram verificados 
200.519 produtos, dos quais 
13.461 estão em situação 
irregular (6,7%). Durante a 
operação, foram fiscalizados 
capacetes de segurança, luvas 
isolantes de borracha e más-
caras descartáveis.

No Pará, foram fiscalizados 
11.311 produtos, sendo 5.829 
capacetes de segurança para 
uso na indústria, dos quais 895 
foram reprovados e 115 foram 
interditados. As empresas que 
não se adequaram foram noti-
ficadas e serão penalizadas 
com multas que variam de R$ 
100 a R$ 1,5 milhão. Os fiscais 
visitaram dez estabelecimen-
tos em Belém e Altamira.  �O 
principal objetivo da operação 
é a de garantir que capacetes, 
luvas e máscaras garantam, de 
fato, a proteção e segurança do 
trabalhador. Por isso, sempre 

que for adquirir algum desses 
produtos, é preciso observar 
se os mesmos trazem o selo 
do Inmetro, que é a garantia 
de que foram testados e aten-
dem aos requisitos mínimos 
de segurança�, explica Luiziel 
Guedes.

Segundo Edna Ferreira da 
Rocha, chefa do Setor de Segu-
rança e Saúde do Trabalhador 
da SRT, o acidente ocorrido es-
ta semana, com um jovem que 
morreu ao cair de uma torre 
de transmissão, é incomum. 
�Foi um caso isolado, que di-
ficilmente ocorre no Pará. As 

estatísticas apontam isso�, 
revela. Ainda assim, Edna des-
taca que é preciso tomar uma 
série de medidas para evitar 
que novos casos ocorram. Ela 
diz que as empresas precisam 
reconsiderar seus mecanis-
mos de proteção da saúde do 
trabalhador. �As empresas não 
preparam bem o profissional 
para o exercício de sua ativida-
de, não avaliam os riscos desta 
atividade, bem como não dis-
ponibilizam todos os equipa-
mentos. Este é, com certeza, o 
maior agravante dos acidentes 
de trabalho�, diz.

Conselho de Contabilidade já tem lista para pleito

O Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do 
Pará (CRCPA) divulgou no 
último dia 18, no Diário Ofi-
cial do Estado, a relação das 
candidaturas registradas pa-
ra concorrerem ao pleito de 
delegados do CRCPA. A elei-
ção acontece, pela Internet, 
durante o mês de abril, a par-
tir do dia 1º e segue até o dia 
11. Os eleitos terão mandato 
de dois anos e a lista com os 
nomes dos candidatos para 
este ano pode ser conferida 
abaixo.   

TRT8 planeja fazer concurso
O Tribunal Regional do 
Trabalho da 8ª Região, que 
abrange os estados do Pará e 
Amapá, já deu início ao pro-
cesso administrativo que pos-
sibilita o provimento de vagas 
em seu quadro permanente de 
pessoal. O assunto foi tratado 
em reunião na segunda-feira, 
25, na qual foi apresentada a 
minuta do projeto básico para 
a realização do concurso. A 
coordenadora de Desenvolvi-
mento de Pessoas do TRT8, Si-
mone Pípolos, alerta, no entan-
to, que o projeto pode sofrer 
alterações pela Comissão do 
Concurso, que deve avaliar o  

cronograma com a previsão de 
todas as etapas do processo de 
seleção. Após revisado e apro-
vado o Projeto Básico serve de 
base para contratação de uma 
instituição especializada em 
processo de seleção de recur-
sos humanos que organizará o 
concurso público. O cronogra-
ma oficial, o quadro de cargos e 
vagas, assim como a descrição 
analítica desses cargos, obser-
vada as áreas e especialidades, 
serão definidos somente de-
pois da conclusão dos estudos 
pela Comissão e de passar pela 
análise da Assessoria Jurídico-
Administrativa.

MAIS

MPE divulga nomes de aprovados 
O Ministério Público do 

Estado divulgou ontem, no 
Diário Oficial do Estado, o 
resultado final do 5º Concur-
so Público de Ingresso para 
Cargos Efetivos. Foram 275 
aprovados divididos em 36 
cargos e 14 unidades. A re-
lação com o nome dos apro-
vados está disponível para a 
consulta em www.ioe.pa.gov.

br/diarios/2013/02/26.02.
caderno.09.pdf. A nomeação 
se efetivará de acordo com 
a conveniência administra-
tiva, na rigorosa ordem de 
classificação, respeitando as 
limitações orçamentário-fi-
nanceiras e dentro do prazo 
de validade do concurso, a 
contar da publicação do edi-
tal que regeu o certame.

Sefa convoca ganhadores da Nota fiscal Cidadã

Os compradores que fo-
ram contemplados no pri-
meiro sorteio do programa 
Nota Fiscal Cidadã, realizado 
no dia 27 de dezembro do 
ano passado, devem entrar 
em contato com a Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefa) 
para efetuar o resgate do 
prêmio. Ao todo 519 ganha-

dores foram convocados em 
uma comunicação publicada 
ontem no Diário Oficial do 
Estado. 

A relação com os nomes 
de todos os ganhadores pode 
ser visualizada no link ht-
tp://www.ioe.pa.gov.br/dia-
rios/2013/02/26.02.cader-
no.03.pdf

Segundo o comunicado do 
Governo do Estado, os vence-
dores dos prêmios ofertados 
pelo Programa têm o pra-
zo de três meses, contados 
a partir da data do sorteio, 
para reclamar a premiação. 
Quem não procurar receber 
a premiação dentro do prazo 
estipulado vai perder o direi-

to ao crédito e o valor corres-
pondente será recolhido ao 
Tesouro do Estado. Para res-
gatar o prêmio é preciso ir até 
a Sefa, localizada na avenida 
Visconde de Souza Franco, Nº 
110, bairro do Reduto, em Be-
lém, ou ligar para o Call Cen-
ter da secretaria, no número 
0800 7255533.

Veja os candidatos a delegado
DELEGACIA NOME CATEGORIA

Itaituba Ademir Fernandes Gouveia Técnico em Contabilidade
Tucuruí Lindamar Castilho Barbosa Contador
Altamira João Luiz de Nazaré Neto Contador
Altamira Mario Cardoso dos Santos Contador
Redenção José Ribamar França Nunes Filho Contador
Redenção Teresinha Fátima Miotto Técnico em Contabilidade
Capanema Aldacir Clara da Silva Brito Contador
Castanhal Cleyton Wilson Silva Conceição Contador
Marabá Anilton Vieira dos Santos Contador
Parauapebas Lucilene Alves Baia Contador
Santarém Maria da Conceição Pereira de Lima Contador
Abaetetuba Nilson Cezar Azevedo Barbosa Contador
Paragominas Manoel Laudemiro Damasceno Filho Contador
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Impasse leva Itália à ingovernabilidade

A
Itália se encontrava ontem 
em um impasse político 
preocupante para o res-

tante da Europa, diante da 
falta de um vencedor claro 
nas eleições legislativas, como 
reconheceu o líder de centro-
esquerda, Pier Luigi Bersani, 
que fez um apelo de ajuda ao 
movimento contestatório do 
ex-comediante Beppe Grillo. 
Ninguem quer o apoio da di-
reito de Berlusconi

O candidato da esquerda ao 
cargo de primeiro-ministro se 
expressou pela primeira vez 
desde o anúncio dos resulta-
dos e lançou um gesto de aber-
tura em direção ao Movimento 
5 Estrelas, que conquistou de 
forma surpreendente 25% dos 
votos no Parlamento.

Bersani evocou temas caros 
a esta formação, como a refor-
ma institucional, a redução 

CRISE POLÍTICA
Esquerda vence, mas
precisa do apoio de
partido menor para
tentar um gabinete

Berlusconi volta
com força mas é
rejeitado pela
esquerda e pelo
centro, de Grillo

Sozinho, Pier Luigi Bersani, vencedor das legislativas, não terá forças para formar um governo estável
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anos registrou uma ascensão 
espetacular em dois meses e 
meio de campanha, parece 
pronto para casar com o PD, 
mas Berlusconi exclui qual-
quer acordo com Monti. Já 
Bersani não parece convenci-
do, rejeitando de antemão o 
�balé diplomático�.

Difícil reconciliar dois ho-
mens que trocaram farpas 
nos últimos tempos. Berlus-
coni denunciou um governo 
Monti �de joelhos� diante de 
um �Alemanha hegemônica�, 
enquanto o ex-comissário eu-
ropeu acusou o seu antecessor 
de �comprar votos italianos� 
prometendo tirar um imposto 
de propriedade impopular.

Assim, o destino político da 
Itália está, de fato, nas mãos do 
presidente Giorgio Napolitano, 
que pode julgar esta situação 
muito instável e preferir nomear 
um novo governo de transição 
técnico até a realização de novas 
eleições, não antes de maio.

dos custos da política, a mo-
ralidade e a defesa dos mais 
desfavorecidos, fazendo um 
apelo a Grillo para que ele diga 
�o que quer para o país�.

A esquerda defenderá suas 
propostas no Parlamento, on-
de �todo mundo vai assumir 
suas próprias responsabilida-
des� , alertou Bersani.

Até o momento, o Movi-
mento contestatório 5 Estrelas 
(M5S) exclui se aliar com outra 
formação, mas analisará caso 
a caso as reformas, segundo 

declarou Beppe Grillo. �Vamos 
analisar, reforma por reforma, 
lei por lei. Se existir sugestões 
compatíveis com o nosso pro-
grama, vamos avaliar�, disse, 
acrescentando que �agora não 
é hora de falar sobre alian-
ças�. Somados aos eleitos da 
esquerda, os 54 senadores de 
Beppe Grillo garantiriam uma 
maioria no Senado. O especia-
lista político Stefano Folli con-
siderou �extremamente vaga� a 
proposta de Bersani, que corre 
o risco de resultar em �um go-

verno minoritário exposto a to-
dos os ventos no Parlamento. 

REAÇÕES

Os mercados financeiro re-
agiram negativamente a este 
impasse sobre o futuro gover-
no da terceira maior economia 
da zona do euro. A Europa tam-
bém manifestou preocupação. 
A Comissão Europeia garantiu 
que entendeu �a mensagem 
de preocupação enviada pelos 
cidadãos italianos�, mas pediu 

a Roma �que cumpra com os 
seus compromissos� orçamen-
tários e de reformas.

O grande perdedor das 
eleições foi o queridinho da 
Europa, Mario Monti, que re-
cebeu apenas 10% dos votos. 
Alguns acreditam em uma 
possível grande coalizão para 
governar a Itália. Para isso, se-
ria necessário uma aliança en-
tre o PD de Bersani, o Povo da 
Liberdade (PDL) de Berlusconi 
e o centrista de Monti.

O �CavalierI�, que aos 76 

Agência France Presse

ROMA

Obama pressiona oposição a aceitar novo pacote fiscal e evitar cortes

Na sucessão de prazos ca-
tastróficos em que se transfor-
mou a política dos EUA, o pre-
sidente Barack Obama pressio-
nou ontem a oposição a aceitar 
um pacote fiscal que evite 
cortes na Defesa e nos progra-
mas sociais. O próximo desses 
prazos vence nesta sexta-feira 
e detonará uma série de cortes 
no Orçamento que atingirão 
sobretudo o setor militar, caro 
aos republicanos, e o social, 
priorizado pelo presidente e 
seu Partido Democrata.

Obama esteve em um 
estaleiro na Virgínia, onde 
fez soar todos os alarmes 
sobre as medidas de aus-
teridade que entrarão em 
vigor em três dias e pediu 
aos republicanos no Con-
gresso que lancem um 

compromisso para evitar que 
o país �dê um tiro no pé�.

Falando de um estaleiro 
em Newport News, onde se 
constroem os porta-aviões e 
submarinos nucleares, Obama 
alertou, horas depois de o pre-
sidente do Banco Central (Fed) 

falar que estes cortes automa-
ticamente �enfraquecerão a 
reativação da economia� dos 
Estados Unidos.

Se tornarão um �machado� 
nos gastos do Estado, avaliou. 
�Estes cortes são ruins, não 
são inteligentes e não são jus-
tos�, disse Obama. �É uma fe-
rida auto-provocada que pode 
ser evitada�, advertiu.

O presidente está tentan-
do jogar a responsabilida-
de da entrada em vigor 
do tratamento de auste-
ridade sobre os republi-
canos. Os dois partidos 
- democratas e repu-
blicanos - foram inca-
pazes de chegar a um 
acordo para encon-
trar uma forma 
de reduzir 
o déficit 
nos úl-

timos 18 meses.
O governo de Obama ten-

tou informar mais de uma vez 
sobre as consequências con-
cretas dos cortes: férias não 
remuneradas para os funcio-
nários, mais espera nos aero-
portos e menos segurança nas 
fronteiras.

AUSTERIDADE

Obama também disse que 
os 90.000 trabalhadores tercei-
rizados do Pentágono podem 
acabar sem emprego só na 
Virgínia, enquanto pararão as 
investigações fe-

derais contra �criminosos, que 
serão postos em liberdade�.

�Há republicanos demais no 
Congresso que agora mesmo 
recusam dar um pequeno pas-
so quando se trata de buracos 
fiscais e isenções tributárias�, 
disse Obama perante centenas 
de operários navais. �Isto nos 
bloqueia�, confessou.

Os republicanos, que con-
trolam a Câmara de Repre-
sentantes - que manda no 
orçamento - se recusam a 
reforçar a fiscalização, sobre-
tudo depois de ter aceitado 
aumentar os impostos sobre 

a renda mais al-

ta no começo de janeiro.
Os conservadores acusam 

Obama, um mês depois de 
inciar seu segundo manda-
to, de dedicar muito tempo 
a fazer campanha para �dar 
medo� aos americanos, ao in-
vés de encontrar soluções em 
Washington.

Há uma parte dos republica-
nos que considera a austerida-
de uma boa forma de recupe-
rar a boa direção das finanças 
do país e um importante passo 
para equilibrar o orçamento do 
Pentágono, até agora a �vaca sa-
grada� de seu partido.

Sem um possível acordo no 
horizonte até a sexta-feira, no 
final de março pode ser apre-
sentada uma nova oportuni-

dade para negociar, quan-
do o Congresso renovar 

o financiamento das 
operações governa-
mentais.

Da Redalção, com agências

WASHINGTON



O ministro tunisiano do In-
terior, Ali Larayedh, prosseguia 
nesta terça-feira com as consul-
tas para formar um novo gover-
no, ao mesmo tempo que anun-
ciou a identificação do suposto 
autor do assassinato de Chokri 

Belaid, que aprofundou a crise 
política no país.

Larayedh recebeu nesta ter-
ça-feira os dirigentes do Partido 
Republicano (oposição laica). Na 
segunda-feira teve um encontro 
com Beji Caid Essebsi, ex-pri-
meiro-ministro pós-revolução 
e líder do movimento opositor 
Nidaa Tunes.
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EUA e Rússia tentam uma
saída para guerra na Síria

O
secretário de Estado ame-
ricano, John Kerry, e seu 
colega russo, Serguei La-

vrov, tentaram ontem apro-
ximar suas posições sobre 
o conflito na Síria durante 
uma reunião em Berlim, en-
quanto Moscou pressionava 
a oposição síria para nego-
ciar com o regime do presi-
dente Bashar al Assad.

Pela primeira vez, o pre-
sidente sírio se mostrou dis-
posto a dialogar com os re-
beldes armados para pôr fim 
à guerra. Mas os insurgentes 
recusaram esta oferta se As-
sad permanecer no poder.

A dois dias de uma reu-
nião internacional em Roma 
sobre a questão síria, o novo 
responsável da diplomacia 
americana aproveitou a para-
da em Berlim de seu primei-
ro giro pelo estrangeiro para 
se reunir com Lavrov em um 
hotel da capital alemã.

�Esperamos que a oposi-
ção, que se reunirá em Roma 
com representantes de países 
ocidentais e da região, se de-
clarem a favor de um diálogo 
e que designem uma equipe 
de negociação�, disse Lavrov 
em Berlim depois da reunião 
com Kerry que avaliou como 

NEGOCIAÇÕES
EUA defendem saída
de Assad, como pede
a oposição, e Moscou
quer a permanência 

Número de sírios
refugiados da
guerra já supera
900 mil em vários
países vizinhos

O russo Serguei Lavrov com John Kerry, dos EUA
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Agência France Presse
BERLIM

Gaza dispara foguete contra Israel

MAIS

Tunísia negocia formação de novo governo

Agência France Presse

TUNIS, TUNÍSIA

Egito: balão cai e mata 19 turistas
Pelo menos 19 pessoas 
morreram quando um balão 
de ar quente transportando 
turistas pegou fogo ontem du-
rante um sobrevoo da cidade 
de egípcia Luxor. O incêndio 
a bordo levou passageiros 
desesperados a saltaram 
para a morte antes da queda 
do balão em uma plantação 
de cana. Trata-se de um dos 
mais graves acidentes da his-
tória do balonismo. Também 
se trata de um dos piores aci-
dentes envolvendo turistas 
no Egito, o que pode preju-

dicar ainda mais a indústria 
do turismo no país. Luxor 
abriga alguns dos mais belos 
templos faraônicos do Egito 
Antigo. Dentre os mortos na 
tragédia de ontem há cida-
dãos de França, Reino Uni-
do, Bélgica, Hungria, Japão e 
nove turistas de Hong Kong, 
afirmou o governador de Lu-
xor, Ezzat Saad, a repórteres. 
O balão com 20 pessoas caiu 
de uma altura de pelo menos 
300 metros. O piloto egípcio e 
um turista britânico se salva-
ram, mas em estado grave.

Balões levam turistas a monumentos egípcios
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Um foguete disparado a 
partir de Gaza explodiu na 
manhã de ontem perto de 
Ashkelon (sul de Israel), sem 
provocar feridos, informou 
a polícia, que destacou que 
este foi o primeiro disparo 
em três meses, após a ope-
ração do exército israelen-
se na região no fim do ano 
passado. �O foguete caiu du-
rante a madrugada perto de 
Ashkelon e provocou alguns 
danos em uma estrada, sem 
causar vítimas�, afirmou Mi-

cky Rosenfeld, porta-voz da 
polícia. Um grupo armado 
procedente do movimento 
nacionalista Fatah, do pre-
sidente palestino Mahmud 
Abbas, reivindicou o ataque. 
�Como primeira resposta ao 
assassinato do prisioneiro 
heroico Arafat Jaradat, rei-
vindicamos o disparo de um 
foguete Grad contra Ashke-
lon�, afirma um comunicado 
das Brigadas dos Mártires de 
Al-Aqsa. A ONU condenou o 
lançamento do foguete.

�construtiva�. Pela manhã, 
Lavrov criticou os �extremis-
tas� que dentro da oposição 
síria estão bloqueando o iní-
cio do diálogo em um país 
devastado pela guerra.

O ministro sírio das Rela-
ções Exteriores, Walid al Mu-
allem, anunciou na segunda-
feira, em Moscou, que seu pa-
ís estava disposto �ao diálogo 
com todos os que querem o 
diálogo, incluindo os grupos 
armados�. No entanto, o che-
fe de Estado-Maior do exér-
cito rebelde na Síria, Selim 
Idris, comentou que apenas 
negociaria depois de que �ter-
minem todas as matanças� e 
que Assad deixar o poder.

A Rússia, única grande 
potência que ainda mantém 
estreitas relações com Da-
masco com envio de armas, 
bloqueou junto com a China 
todas as resoluções do Con-
selho de Segurança da ONU 

contra a Síria.
A porta-voz do Departa-

mento de Estado dos Estados 
Unidos, Victoria Nuland, su-
blinhou que as discussões 
em Berlim se centraram na 
�implementação do acordo 
de Genebra�, um plano ado-
tado no dia 30 de junho de 
2012 pelo Grupo de Ação so-
bre a Síria. Os membros do 
Grupo divergem sobre sua 
interpretação. Enquanto Wa-
shington considera que está 
sendo aberta uma via para 
a era �pós-Assad�, Moscou e 
Pequim afirmam que são os 
sírios que têm que determi-
nar seu futuro.

COMBATES

Fortes combates eram 
travados ontem em torno 
da grande Mesquita dos 
Omeyas, em Aleppo, a segun-
da cidade da Síria, afirmaram 

a televisão oficial síria e o Ob-
servatório Sírio dos Direitos 
Humanos (OSDH). �Terroris-
tas bombardearam a parte 
sul da grande mesquita dos 
Omeyas, que sofreu danos�, 
informou o canal sírio. �Fo-
ram ouvidos disparos e ex-
plosões no setor da mesqui-
ta dos Omeyas em Aleppo�, 
confirmou, por sua parte o 
OSDH, que conta com uma 
importante rede de ativistas 
e de médicos na Síria.

Também ontem, um fun-
cionário de alto escalão da 
ONU informou que mais de 
150 mil pessoas, um número 
recorde, fugiram dos comba-
tes na Síria somente em feve-
reiro para se refugiar nos pa-
íses vizinhos. No total, �mais 
de 900.000 pessoas já fugiram 
da guerra, dos quais mais de 
150.000 apenas neste mês�, de-
clarou perante o Conselho de 
Segurança o secretário-geral 
adjunto de Assuntos Políticos, 
Jeffrey Feltman.

�A situação humanitária 
piora na Síria�, destacou Felt-
man, que lembrou que, de 
acordo com dados da ONU, 
mais de quatro milhões de 
pessoas precisam de ajuda no 
país e dois milhões foram des-
locadas pelo conflito, que já 
deixa mais de 70.000 mortos 
em dois anos.

O ministro anunciou ain-
da que o suposto assassino 
do opositor anti-islamita 
Chokri Belaid foi identifica-
do, mas continua foragido, 
e quatro cúmplices, perten-
centes a um grupo religioso 
radical, foram detidos. �O 
homem que o matou foi iden-
tificado e está sendo perse-
guido�, declarou o ministro 
em uma entrevista coletiva. 
�Quatro suspeitos foram 
detidos. Pertencem a uma 
corrente religiosa radical�, 
completou o ministro, em 
referência aos cúmplices.

O assassinato de Chokri 
Belaid no dia 6 de fevereiro 
levou a Tunísia a uma grave 
crise política, alimentada pe-
lo bloqueio a respeito da re-
dação da nova Constituição.

Para atenuar a crise, o 
primeiro-ministro Hamadi 
Jebali propôs a formação de 
um governo tecnocrático. 

Mas diante da firme oposi-
ção de seu próprio partido, 
o islamita Ennahda, acabou 
anunciando a renúncia.

Ali Larayedh, também 
membro do Ennahda, foi 
nomeado sucessor e tem até 
8 de março para formar um 
novo gabinete.

Em reação às informações 
da imprensa sobre possível 
detenção do assassino de Be-
laid, sua viúva, Besma Jalfaui, 
destacou que deseja saber 
quem encomendou o crime.

�É bom saber quem 
executou, mas é muito 
importante saber quem o 
ordenou, como aconteceu, 
porque foi um crime muito 
organizado�, disse.

O irmão do opositor, Ab-
delmajid Belaid, acusou mais 
uma vez o partido islamita 
no poder. �O Ennahda deu 
luz verde para a morte do 
meu irmão�, disse à AFP.

Ministério da 

Fazenda
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Bento XVI se despede hoje dos fiéis

B
ento XVI participa hoje de 
seu último evento público 
como Papa. A tradicional 

audiência das quartas-feiras 
no Salão Paulo VI, por motivos 
óbvios será hoje na Praça de 
São Pedro, no Vaticano. A pre-
visão, segundo a organização, 
é que mais de 200 mil pessoas 
estejam presentes. A Rádio Va-
ticano vai transmitir ao vivo, 
a partir das 6h20 (horário de 
Brasília), a celebração de Bento 
XVI. Um rigoroso esquema de 
segurança foi organizado pela 
prefeitura de Roma, principal-
mente no transporte público, 
para atender à demanda dos 
fiéis nestes dias.

Amanhã, quinta-feira, Ben-
to XVI deixará de ser Pontífice 
Máximo da Igreja Católica exa-
tamente às 20 horas de Roma 
(16 horas de Brasília), depois 
de oito anos.

AUDIÊNCIA

Hoje Bento XVI receberá os 
fiéis para sua última audiência 
geral. O porta-voz do Vaticano, 
padre Federico Lombardi, dis-
se que foram distribuídos 50 
mil ingressos para o encontro, 
mas a expectativa é de 200 mil 
pessoas. �Todos terão oportu-
nidade de ver o Papa na véspe-
ra dele oficializar sua renún-
cia�, garantiu Lombardi.

Essa audiência respeitará o 
mesmo trajeto das outras an-

ÚLTIMAS HORAS
Papa já começou a
arrumar as malas e
amanhã deixará o
trono de São Pedro

Vaticano confirma
que Bento XVI
será chamado de
“Papa emérito” 
após a renúncia 

Guarda Suíça carregará suas 
bandeiras em saudação.

Em seguida, ele irá para o 
heliporto do Vaticano às 16h00 
GMT (12 horas de Brasília) pa-
ra viajar a Castel Gandolfo, 25 
quilômetros ao sul de Roma, 
a residência de verão do Papa, 
onde passará dois meses, antes 
de se estabelecer no mosteiro 
Mater Ecclesiae, no Vaticano.

Chegará à residência de ve-
rão, saudará os fiéis a partir da 
varanda: esta será sua última 
aparição como chefe da Igreja. 
Nada de especial está previsto 
quando o relógio badalar oito 
horas da noite. Ele provavel-
mente estará em oração na 
capela neste momento.

Nessa hora (20h00), o pe-
queno destacamento da Guar-
da Suíça, em frente à residên-
cia, fechará a porta e colocará 
assim um fim ao seu serviço, 
reservado exclusivamente 
para o Papa. Mas a polícia vai 
continuar a garantir a segu-
rança de �Sua Santidade, o Pa-
pa Emérito�.

No dia seguinte à renún-
cia, o cardeal Angelo Sodano 
enviará os convites aos carde-
ais eleitores - atualmente 115 
- para as �congregações� que 
precedem o Conclave. Estas 
reuniões, durante as quais 
os prelados procuram defi-
nir o perfil do futuro Papa, 
não devem começar antes de 
segunda-feira. O camerlengo 
Tarcísio Bertone assume in-
terinamente o expediente no 
Vaticano.   

teriores. Ainda sim, o Pontífice 
�fará um passeio mais longo 
do que o habitual no papamó-
vel� no início, explicou o padre 
jesuíta. Só não haverá o �bacia-
mano� (beija mão), o desfile de 
pessoas que têm o privilégio 
de beijar o anel do Papa e tro-
car algumas palavras com ele, 
no final da audiência. �O Santo 
Padre está ciente de que todo 
mundo quer cumprimentá-
lo e, portanto, não quer fazer 
distinções�, explicou o carde-
al Bertoni. Após a audiência, 
haverá uma breve aparição 
na Sala Clementina para algu-

mas pessoas, como o 
presidente eslovaco 
Ivan Gasparovic e o 
ministro-presidente 
da região da Baviera, 
Horst Seehofer.

MALA PRONTA

Segundo Federico 
Lombardi, porta-voz 
do Vaticano, Bento 
XVI passou o dia de 
ontem no Palácio Apostólico 
e não teve audiências. �Ele se 
dedicou a rezar e a arrumar 
suas malas. �Em oração�, o 

Santo Padre organi-
zou seus papéis nos 
cômodos que irá dei-
xar, segundo o porta-
voz. �Ele precisa se-
parar os documentos 
sobre o governo da 
Igreja e suas funções 
anteriores� (prefeito 
da Congregação pa-
ra a Doutrina da Fé), 
que devem ser arqui-
vados, e as anotações 

de caráter mais pessoal, que 
seguirão para sua nova casa�.

Seu secretário particular, o 
bispo Georg Gaenswein, lerá 

uma seleção de mensagens de 
todo o mundo, entre elas a de 
muitos chefes de Estado, e �o 
ajudará a responder a elas�.

NA QUINTA

Na manhã de quinta-feira, 
no Palácio Papal, o decano do 
Colégio de Cardeais, Angelo 
Sodano, fará um pequeno dis-
curso de despedida, e então 
cada cardeal poderá separa-
damente de despedir.

Durante a tarde, no Tri-
bunal de Saint-Damase, no 
coração do pequeno Estado, a 

Emissoras de TV de todo o mundo montam suas câmeras para transmitir, hoje, a última audiência de Bento XVI
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Pontífice renunciante pediu para ser chamado de �Papa emérito�

O Vaticano definiu ontem 
algumas das questões sobre o 
futuro do papa Bento XVI após a 
renúncia, prevista para amanhã, 
informando que ele será chama-
do de �Papa emérito� e vai con-
tinuar a usar batina branca. Ele 
também poderá continuar sendo 
chamado de �Sua Santidade� e de 
�Pontífice emérito de Roma�.

Parece um detalhe, mas 
não é. Pela primeira vez em 
600 anos, a Igreja Católica vai 

se encontrar na situação inusi-
tada de ter duas pessoas com o 
título de �Sua Santidade� � o 
atual e o que ainda será eleito 
� convivendo sobre o mesmo 
teto, o Vaticano. �Foi uma deci-
são tomada com ele, em con-
sulta com outros� explicou o 
porta-voz Federico Lombardi. 
�Houve consultas ao cardeal 
camerlengo, à Secretaria de Es-
tado e ao Colégio dos Cardeais, 
mas a determinação veio do 
Papa. Ele disse: �Quero me cha-
mar assim�, concluiu Lombar-
di. Ele não soube responder, no 

entanto, por que Bento XVI op-
tou por abrir mão de seu outro 
título, o de Bispo de Roma.

O título do Papa e o que ele 
vai usar após a renúncia têm 
sido questões bastante discuti-
das desde que Bento XVI anun-
ciou ao mundo que deixará de 
ser o líder máximo da Igreja 
Católica neste dia 28.

Com a decisão de ontem, 
dois cardeais que atenderão 
pelo título de �Papa� viverão a 
poucos metros de distância e 
contarão com o mesmo arce-
bispo como secretário. Apesar 

disso, a Santa Sé assegura que 
a situação não deve resultar 
em grandes conflitos. �Co-
nhecendo Bento XVI, isso não 
vai ser um problema�, opinou 
Giovanni Maria Vian, editor do 
jornal vaticano �L�Osservatore 
Romano�. �Pela evolução da 
doutrina e da mentalidade ca-
tólicas, há apenas um Papa. É 
claro que esta é uma situação 
nova, mas não creio que have-
rá problemas�, explicou.

Os críticos já não têm tanta 
certeza. Alguns cardeais têm 
opinado em conversas reser-

vadas que será uma situação 
difícil para o próximo papa a 
proximidade de Bento XVI.

O teólogo suíço Hans Kueng, 
um antigo colega do atual Papa, 
vai além. �Com Bento XVI por 
perto existe o risco de haver 
uma espécie de �papa nas som-
bras�, que abdicou mas ainda 
exerce influência indireta� no 
Vaticano, disse ele ao seminá-
rio alemão �Der Spiegel�.

Também se informou que 
Bento XVI, depois da renúncia, 
vestirá a �clássica batina bran-
ca� papal, diferente da utiliza-

da pelos papas. Não usará mais 
os famosos sapatos vermelhos, 
mas sim marrons, incluindo 
um par que foi dado a ele du-
rante sua viagem ao México, em 
março, e que ele aprecia muito, 
explicou o padre Lombardi.

Bento XVI também vai se 
desfazer de seu Anel do Pesca-
dor � outro símbolo reservado 
ao Papa que comanda o Vatica-
no. O anel deverá ser destruí-
do, como manda a tradição da 
Igreja. Joseph Ratzinger usará 
outro anel, cujos detalhes não 
foram divulgados.

Da Redação, com agências

CIDADE DO VATICANO

Da Redação, com agências
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Britânico pede reforma na Igreja
O cardeal Cormac Murphy 
O�Connor, ex-chefe da Igreja 
Católica na Inglaterra e Gales, 
considera necessário que o 
próximo Papa reforme e re-
nove a Igreja. O ex-arcebispo 
de Westminster afirmou que 
o sucessor de Bento XVI tem 
que ser �capaz de executar 
as reformas e a renovação 
necessárias na Igreja�. �Te-
mos que colocar ordem na 
própria casa�, disse Murphy 
O Ćonnor. �Como vocês sa-
bem, aconteceram proble-
mas nos últimos anos�, reco-
nheceu. Na segunda-feira o 

arcebispo Keith O�Brien, líder 
da Igreja Católica da Escócia, 
acusado de �conduta inapro-
priada� por vários religiosos, 
renunciou e não participará 
no conclave. O�Brien nega as 
acusações e ontem Murphy 
O�Connor o chamou de �um 
homem muito honesto�.  �Es-
tes assuntos serão investiga-
dos�, disse, antes de afirmar 
que o escândalo é �muito 
prejudicial� para a Igreja, 
que  tem lutado contra a pe-
dofilia, sobretudo durante 
os oito anos que durou o pa-
pado de Bento XVI.

MAIS

Grande parte dos cardeais  já se encontra em Roma
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Cardeais serão convocados na segunda-feira

Já a partir da próxima 
segunda-feira os 115 carde-
ais com direito a voto serão 
oficialmente convocados a 
Roma para a escolha do no-
vo Pontífice. Efetivada a �Sé 
vacante� às 20 horas desta 
quinta-feira, os membros do 
Sacro Colégio Cardinalício 
começarão a receber comu-
nicados por e-mail e também 
por cópia impressa (carta), 
para que possam guardá-la. 
Só depois os cardeais estabe-
lecerão a data em que come-
çará o conclave.

Os religiosos somente fi-
carão hospedados na Casa de 
Santa Marta, seu alojamento 
durante a eleição papal, �qua-
se na véspera do conclave�, 
segundo o porta-voz federico 
Lombardi. As televisões e tele-
fones estão sendo desconecta-
dos, e uma equipe faz a varre-
dura em busca de dispositivos 
de escuta.

POLÊMICAS

O conclave que vai eleger o 
próximo Papa deverá discutir 
se a Igreja deve ouvir ou não 
os apelos vindos de um gran-
de número de católicos para 
uma maior abertura ao papel 
das mulheres, à tolerância 
com a homossexualidade, ao 

Agência France Presse

CIDADE DO VATICANO
vez por outra, certa agitação. 
Aparentemente foi por causa 
de �atos inapropriados� ho-
mossexuais que o Primaz da 
Escócia, Keith O�Brien, teve que 
pedir demissão, e a imprensa 
italiana falou num suposto �lo-
bby gay� no Vaticano.

A maioria dos jovens cató-
licos hoje em dia vivem juntos 
antes do casamento, sem se 
sentirem culpados: uma re-
alidade que a Igreja também 
deve levar em conta. 

Os divorciados casados no-
vamente, que não podem co-
mungar, se sentem excluídos 
da Igreja, mesmo que Bento 
XVI tenha insistido em dizer 
que eles não são. Uma evolu-
ção pode ser possível no novo 
pontificado.

Uma reforma normal-
mente pedida e que poderia 
também chegar a um novo 
pontificado é a possibilidade 
de que homens casados virem 
padres: um certo número de 
bispos lutam discretamente 
em favor de uma evolução 
neste sentido.

Todos esses assuntos se 
propagam mais do que a men-
sagem exigente e moralista da 
igreja sobre a castidade, a pu-
reza e o valor do celibato, que 
se mostram contraditórios fa-
ce aos escândalos envolvendo 
padres pedófilos.

Diante de todas essas rei-
vindicações, os bispos não têm 
respostas simples para dar.

reconhecimento dos casais 
não casados e divorciados.

Os cardeais eleitores, con-
servadores em sua maioria, 
se reunirão no início de março 
em �congregações gerais� para 
determinar o perfil do futuro 
Papa à luz dos múltiplos desa-
fios que a Igreja enfrenta.

Ao anunciar sua demissão 
explicando não ter mais capa-
cidade de responder ao �mun-
do de hoje�, sujeito a rápidas 
mudanças e agitado por ques-
tões de grande importância 
para a vida da fé�, Bento XVI 
tinha em mente, entre outros, 
estes assuntos da atualidade 
que são alvos de revoltas no 

seio das Igrejas ocidentais e 
cada vez mais latino-america-
nas e asiáticas.

As mulheres - maioria nas 
igrejas - não têm direitos à 
altura de suas responsabili-
dades, já que a Igreja, e sobre-
tudo o Vaticano, continuam 
sendo predominantemente 
masculinos.

A questão da homossexua-
lidade é um assunto igualmen-
te sensível. Os homossexuais 
católicos não aceitam mais ser 
considerados pecadores, mes-
mo que eles sejam mais res-
peitados que antigamente. Os 
casos de homossexualidade 
no clero também provocam, 

Murphy O’Connor, da Inglaterra e País de Gales
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� O estaleiro INACE de Fortaleza, 
que está entre os melhores do Brasil, 
já marcou a construção de diversas 
Unidades para a Marinha do Brasil, 
as mais recentes foram os Navios-Hi-
droceanográficos “Rio Tocantins” e 
“Rio Xingu”, ambos já em operações 
na área do 4º Distrito Naval, vincu-
lados agora ao SSNN-4 - Serviço de 
Sinalização Náutica do Norte, em 
nossa capital.

� Nesse momento de transição na So-
amar-PA, o economista Raul Ramos 
Moreira vem sendo um verdadeiro 
gentleman com sua substituta na pre-
sidência da entidade, armadora dra. 
Milva Rebelo, que tomará posse na 
primeira quinzena de abril, em data a 
ser confirmada, em meio a uma gran-
de festa, que contará com a presença 
de ilustres convidados, entre outros o 
Governador Simão Jatene e o Prefeito 
Zenaldo Coutinho.

� Um grande evento no setor, que 
será realizado no segundo semes-
tre deste ano, será o lançamento 
das primeiras embarcações fluviais 
construídas em Araçatuba-SP, pa-
ra a Transpetro-Petrobrás, balsas e 
empurradores, que irão operar na 
Hidrovia Tietê/Paraná no transpor-
te de etanol. O Pará está lá através do 
Grupo Rio Maguari.

� Amanhã, a partir das 15:00 ho-
ras, dois importantes executivos da 
Transpetro, por sinal ambos Coman-
dantes Mercantes, estarão proferindo 
importante palestra no CIABA-Cen-
tro de Instrução “Almirante Braz de 
Aguiar” para os seus alunos.

� O colunista continua na certeza 
que vai acontecer uma grande novi-
dade no setor da Marinha do Brasil 
em nossa capital. A qualquer mo-
mento estaremos dando em absolu-
ta primeira mão, sabe lá se não será 
no próximo domingo ou até antes? 
Aguardem, por favor.

� Está sendo muito elogiada a mo-
derna linha do catamarã “Bom Jesus”, 
que vai ser lançado pela empresa de 
navegação Bom Jesus, na linha flu-
vial de Breves. São dois das mesmas 
características construídos em Santa 
Catarina-SC. (AS).

CONAPRA - importante entidade 
representativa das empresas 
de Praticagem no Brasil

Hoje a coluna faz um destaque 
muito especial para o presidente do 
CONAPRA-Conselho Nacional de 
Praticagem, o bom caráter Prático Ri-
cardo Falcão, da ZP-1, que é a maior 
Praticagem de singradura do mundo, 
(Rio Amazonas) pelo extraordinário 
trabalho que vem desenvolvendo a 
frente dessa entidade de representa-
ção nacional, que tem sua sede fun-
cionando no Rio de Janeiro.

No momento em que os serviços 
de Praticagem vem sendo penalizados 

por armadores que só pensam em fatu-
rar mais, o CONAPRA vem tendo uma 
elogiável posição em defesa da catego-
ria, que é secular, cujos profissionais 
são conhecidos como os guardiões da 
segurança dos navios, tanto nos servi-
ços na barra, manobras de atracação, 
desatracação e singradura. Na foto o 
presidente do CONAPRA, Ricardo Fal-
cão com Edson Sabbá, editor do Portal 
da Navegação e o colunista, quando de 
importante evento na área naval de Be-
lém. (Foto: Luis Celso).

Em Brasília
O Prático Luiz Omar Pinheiro, 

presidente da empresa de Pratica-
gem NORTEPILOT, de muito con-
ceito no setor, esteve em rápido 
bordejo pela capital federal onde 
manteve importante encontro com 
alta Autoridade da Marinha, tratan-
do de importantes assuntos.

Preocupação
A situação da Hidrovia do To-

cantins já está preocupando os 
grandes investidores da navegação 
fluvial, tudo em função da derroca-
gem do Pedral do Lourenço, já que 
até agora nada de positivo foi feito 
para eliminar o mesmo. Tudo está 
como antes.

Comitê
Já está em funcionamento em 

Belém o Comitê Pró-Hidrovia do 
Tocantins, sob a coordenação da 
Capitania dos Portos da Amazônia 
Oriental, fazendo parte do mesmo 
diversas entidade ligadas ao setor 
de nossa capital. É sem qualquer 
dúvida uma grande esperança.

Trabalho
Excelente trabalho em todos os 

aspectos da ARCON, técnicos de al-
to nível responsáveis pela presidên-
cia e demais diretorias, assim como 
pelos diversos Departamentos, o 
que é muito bom, trabalhando tam-
bém em parceria com a Capitania 
dos Portos na área hidroviária.

Duas mulheres que são ligadas 
ao setor assumindo a presidência 
e vice da Soamar-Pará

Pela primeira vez a Soamar-PA vai 
ter na presidência uma mulher, assim 
como na vice-presidência, nesta, pela 
segunda vez. Trata-se das armadoras 
fluviais Milva Rebelo (SION) e Sônia 
Guedes de Souza (Amarena), que apa-
recem na foto com o vice-almirante 
Ademir Sobrinho, Comandante do 4º 
Distrito Naval e Presidente do Conse-
lho Superior da entidade, que congre-
ga os soamarinos de Belém.

Como se sabe, a Soamar-PA hoje está 
colocado entre as mais atuantes do Bra-
sil, graças ao bom trabalho desenvol-
vido pelo soamarino economista Raul 
Ramos Moreira, que estará brevemente 
deixando a presidência da mesma após 
a conclusão do seu segundo mandato, 
que está sendo marcado com muitas 
realizações, juntamente com os de-
mais diretores, consignando inclusive 
muitos elogios. (Foto: Luis Celso).

O Governo está procurando da me-
lhor maneira possível solucionar os pro-
blemas dos portuários, inclusive com 
relação ao PORTUS, com isto evitar uma 
greve geral, que com certeza viria trazer 
graves consequências para a economia 
do País.  Possivelmente ainda nesta 
semana o catamarã Bom Jesus II, estará 
realizando a viagem inaugural para a 
cidade de Breves. Em Belém já realizou 
a sua prova num bordejo pela Guajará, 
chamando atenção pela sua especial 
apresentação. É nota 10.  Muita gente 
não sabe, mas cerca de 95% do comércio 
do Brasil com o exterior é realizado pelo 
mar, movimentando mais de 40 portos 
na movimentação de importação e ex-
portação. Em Santos-SP está localizado o 
maior porto da América Latina.  Está 
se aproximando o mês de março, com 
certeza vamos ter muitas novidades no 

setor, inclusive ligado a nossa gloriosa 
Marinha. Vamos aguardar os aconteci-
mentos.  O Simulador de última gera-
ção instalado no CIABA já está com qua-
se tosdos seus instrutores devidamente 
preparados e brevemente os alunos de 
nossa Universidade do Mar estarão na-
vegando através do mesmo. Muito chic. 
Um abraço para o Comandante Almeida 
Gomes, que é gente da melhor qualidade. 

 Como sempre muito gentil o nosso 
muito estimado General Carlos Peixoto, 
fez um agradecimento muito especial 
ao colunista. No próximo bordejo por 
Brasília, esperamos cumprimentá-lo 
pessoalmente.  Os navios da LOG-IN, 
graneleiros que transportarão bauxita 
de Porto Trombetas para Vila do Conde 
farão esse percurso através da Barra Nor-
te. São navios modernos velozes e calado 
especial. Muito bom.

MARESIAS
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Papão receberá R$ 2,7 mi
Valor, que subiu R$ 700 mil, é referente à cota de 
participação do clube na Série B. Página 3 .

Recurso do 
clube foi 
ignorado pela 
Conmebol. 
Partida será 
exibida na TV.

Timão de portões fechados

Felipão promete mudanças
Treinador da Seleção (foto) planeja fazer 
alterações já para o jogo contra a Itália. Página 6 .

O LIBERAL

Após ter recusada apelação 
para poder jogar com torcida, 
hoje, a diretoria do Corin-
thians criticou a Conmebol 
ontem e pediu uma punição 
mais justa. Pela sanção im-
posta pela entidade, o time 
terá que jogar todas as suas 
partidas em casa nesta edição 
da Copa Libertadores sem a 
presença da torcida.

A punição foi aplicada por 
causa da morte do jovem bo-
liviano Kevin Douglas Beltrán 
Espada, de 14 anos, no jogo 
contra o San José, na última 
quarta-feira, em Oruro, na 
Bolívia. O clube tentou apelar 
da decisão ontem, mas não foi 
bem-sucedido.

�O Corinthians foi punido. 
Não nego, não corro�, afir-
mou o diretor de futebol Ro-
berto de Andrade, que pediu 
punição também aos demais 
times cujas torcidas sejam 
flagradas em infrações. �Mas 

I
mpossibilitado de torcer 
hoje pelo Corinthians no Pa-
caembu, o torcedor do time 

paulista corria o risco de tam-
bém não ver pela televisão a 
segunda apresentação da equi-
pe na Libertadores. Em nota 
oficial, o Corinthians informou 
que a imprensa não poderia 
acompanhar o jogo do estádio, 
seguindo determinação da Con-
mebol. A entidade sul-america-
na determinou que os jogos do 
Corinthians sejam realizados 
com portões fechados.

Mas os torcedores do Corin-
thians podem ficar tranquilos. 
Eles não estarão no Pacaembu, 
mas poderão acompanhar pela 
televisão o desempenho de sua 
equipe na segunda rodada do 
Grupo 5 da competição, diante 
do Millonarios, da Colômbia, a 
partir das 22 horas. Os canais 
Globo e Fox Sports, detentores 
dos direitos de transmissão 
da Libertadores, confirma-
ram ontem que farão seus tra-
balhos normalmente. Ou seja: 
vão transmitir a partida ao vi-
vo, como estava programado. 
Em comunicado oficial, a Net 
também anunciou que seus 
assinantes poderão ver o jogo 
pelos canais Fox Sports/Fox 
Sports HD e SporTV e SporTV 
HD. A Globo não se manifes-
tou de forma oficial ainda.

Ontem, a diretoria do Co-

Agência Estado e Lancepress
SÃO PAULO

rinthians enviou à Conmebol 
um pedido para que a entida-
de informasse quais os veícu-
los de comunicação que po-
deriam trabalhar na partida. 
A resposta deve ser enviada 
hoje pela manhã. Em 2005, 
quando também enfrentou 
Flamengo e Fluminense com 
portões fechados em Mogi-Mi-
rim, pelo Campeonato Brasi-
leiro, os profissionais da im-
prensa não foram impedidos 

Cartola pede punição mais justa 

Agência Estado
SÃO PAULO

o regulamento é claro, o 
estádio inteiro estava com 
sinalizadores. Por que as 
autoridades não tomaram 
providências?�.

Na avaliação de Andrade, 
o time brasileiro foi punido 
por causa da morte e não em 

razão do sinalizador. �Tem 
que morrer alguém para ter 
punição? Queremos exigir 
que a Conmebol cumpra o 
regulamento. Tem que valer 
para todos. O San José tem 
que ser suspenso�, cobrou o 
diretor de futebol corintiano.

Andrade quer que o San José também seja punido

Alexandre Pato 
herdou o lugar de 
Paolo Guerrero, 
punido por 
indisciplina

NA MESMA

Depoimento de menor não muda situação dos 12 corintianos presos

X  O menor H.A.M., de 17 
anos, que diz ter sido o autor 
do disparo do sinalizador que 
matou o garoto Kevin Espada 
conversou ontem com o pro-
motor Gabriel Rodrigues Alves, 
no terceiro andar do prédio da 
Vara da Infância e Juventude de 
Guarulhos. O depoimento acon-
teceu a portas fechadas e na 
companhia apenas do advoga-

do da torcida organizada Gavi-
ões da Fiel, Ricardo Cabral. Mas 
a confissão do torcedor não 
deve aliviar a prisão preventiva 
dos 12 corintianos que conti-
nuam trancados num presídio 
em Oruro, na Bolívia. “Como o 
jovem saiu da Bolívia? Com que 
ajuda? Há várias interrogações 
que têm de ser esclarecidas em 
Oruro. As autoridades não têm 

de levar em conta provas pro-
duzidas em outro lugar. Quem 
garante que este garoto não foi 
pressionado?”, questionou a 
delegada Abigail Saba, que cui-
da da investigação, ao ser ques-
tionada pelo site Uol. Nas redes 
sociais, torcedores do San José 
afirmam não passar de farsa a 
confissão do menor que afirma 
ter disparado o sinalizador.

GAVIÕES DA FIEL

X  As principais 
torcidas organizadas do 
Corinthians usaram as 
redes sociais para divulgar 
que não estarão presentes 
na Praça Charles Muller, 
em frente ao estádio do 
Pacaembu, na noite de 
hoje, durante a partida 
contra o Millonarios. 
Maior torcida organizada 
do clube, a Gaviões da Fiel 
emitiu nota pedindo que 
os torcedores compareçam 
à quadra de samba da 
escola da torcida para 
acompanhar o jogo. 
“Queremos evitar 
qualquer tipo de tumulto 
ou ida a Praça Charles 
Miller, vamos nos 
concentrar aqui em nossa 
casa (...). Continuamos 
tristes pela perda do 
menino Kevin e estamos 
lutando e correndo atrás 
da liberdade de todos que 
estão presos injustamente 
em solo boliviano”, diz a 
nota da Gaviões.

Torcida vai assistir 
a jogo em barracão

e Guerrero ficaram mais à 
frente. O primeiro deve ajudar 
mais na marcação ao lado dos 
meias.

Ainda sem Chicão, que se 
recupera de cirurgia e tem 
chance de voltar no domingo, 
o Timão vai enfrentar o Millo-
narios com: Cássio, Alessan-
dro, Gil, Paulo André e Fábio 
Santos; Ralf e Paulinho; Rena-
to Augusto, Danilo, Alexandre 
Pato e Guerrero.

de trabalhar nas partidas. 

PATO NA FRENTE

No treino tático de ontem, 

no CT Joaquim Grava, o técni-
co Tite confirmou a entrada 
do atacante Alexandre Pato na 
vaga de Emerson Sheik. Essa 
ideia ganhou força no clube 
depois que Sheik teve mais um 
caso de indisciplina.

O camisa 11, que havia sen-
tido dores no joelho direito no 
fim de semana, ficou na acade-
mia na primeira parte do trei-
no. Depois, durante o treino 
tático dos titulares, trabalhou 

ao lado dos reservas.
Outra novidade confirma-

da foi a entrada de Renato Au-
gusto no lugar de Jorge Hen-
rique, lesionado. O meia tem 
feito bons jogos e também era 
esperada uma chance entre os 
titulares.

Com isso, Tite mudou o 
esquema ofensivo. Danilo foi 
escalado aberto pela esquer-
da, enquanto Renato Augusto 
ficou aberto pela direita. Pato 

O Corinthians 
chegou a divulgar 
nota impedindo 
a entrada da 
imprensa
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Paysandu receberá R$ 2,7 milhões na Série B. Página  3.FUTEBOL

Flu busca a reabilitação fora de casa

O 
Fluminense precisa deixar 
a frustrante derrota para o 
Grêmio no passado. Hoje, 

quando enfrenta o Huachipato, 
a partir das 22 horas, no Chile, 
o atual campeão brasileiro quer 
reafirmar sua condição de um 
dos favoritos à conquista da Li-
bertadores. Com a vitória, o ti-
me carioca assume a liderança 
do Grupo 8, que neste momen-
to tem todos os quatro times 
com os mesmos três pontos (o 
venezuelano Caracas completa 
a chave). O meia Deco tentou 
minimizar a pressão sobre o 
jogo de hoje. �Não decide nada�, 
garantiu o jogador. Mas, depois 
da derrota para o Grêmio, na 
semana passada, no Rio, o Flu-
minense jogou com uma equi-
pe reserva no domingo e só 
empatou com o Madureira pelo 
Campeonato Carioca. Assim, 
busca uma vitória no Chile para 
se reabilitar. �É claro que uma 
vitória ajuda muito mais nas 
contas. Uma derrota complica, 
mas, no fundo, não decide na-
da�, completou.

Já o meia Wagner tratou elo-
giar o adversário chileno, que 
ganhou do Grêmio em Porto 
Alegre na estreia e depois per-
deu em casa para o Caracas. 
�Contra o Grêmio, eles mos-
traram que sabem defender 
bem e sair nos contra-ataques. 
O centroavante (Rodríguez) é 
muito bom. Vamos colocar em 
campo o coração na ponta da 
chuteira para trazer essa vitó-
ria�, disse o jogador, que deve 
ficar como opção no banco de 
reservas do Fluminense. Além 

LIBERTADORES
Tricolor enfrenta o
Huachipato, no Chile, 
e tenta a vitória para 
assumir a liderança

M
A

R
C

E
L
O

 S
E

A
B

R
A

/A
R

Q
U

IV
O

 O
 L

IB
E

R
A

L

Palmeiras vai encarar o Libertad

O técnico Gilson Kleina já 
tem a certeza de que possui 
um elenco determinado em 
mãos, como ficou provado na 
postura mostrada nas partidas 
contra Sporting Cristal e Co-
rinthians, quando o Palmeiras 
conseguiu ter boas atuações e 
conquistar uma vitória (sobre 
os peruanos, por 2 a 1, pela Li-
bertadores) e um empate (2 a 
2 com o rival, pelo Paulistão), 
ambos no Pacaembu. Nos 
próximos três jogos, a preo-
cupação é saber o quanto esse 
grupo palmeirense aguenta 
pressão. O Palmeiras joga 
amanhã contra o Libertad, 
em Assunção, no Paraguai, e 
na próxima quarta tem pela 
frente o Tigre, em Victoria (re-
gião metropolitana de Buenos 
Aires), na Argentina. Depois 
dos dois compromissos pela 
Libertadores, faz o clássico 
contra o São Paulo, dia 10 de 
fevereiro, no Morumbi, pelo 
Paulistão. Assim, os três pró-
ximos jogos serão como visi-
tante. Para conseguir manter 

o equilíbrio, principalmente 
dos mais jovens do elenco, a 
ajuda dos atletas mais expe-
rientes será fundamental para 
Gilson Kleina. Do time titular 
do Palmeiras, apenas três joga-
dores tiveram a oportunidade 
de atuar como visitante na Li-
bertadores: o goleiro Fernando 
Prass, o zagueiro Henrique e o 
volante Souza. 
�Jogo de Libertadores fora de 
casa é sempre complicado. 
Acontecem coisas fora que no 
futebol hoje em dia não deve-
riam acontecer. Já joguei em 
um vestiário que tinha uma 
laje e colocaram um carvão 
com fogo em cima para es-
quentá-la�, lembrou Fernando 
Prass, com a experiência de ter 
defendido o Vasco na competi-
ção continental.
Gilson Kleina chegou a dirigir 
o Palmeiras na Copa Sul-Ame-
ricana do ano passado, contra 
o Millonarios, da Colômbia, 
mas pela primeira vez dirige 
uma equipe fora do Brasil pela 
Libertadores. 

1
BAIXINHAS

̈ Paysandu comemora mais fôlego 
financeiro na Série B. Vai receber R$ 
2,7 milhões líquidos  da CBF (brutos 
seriam R$ 3 milhões), em oito cotas 
mensais de R$ 337,5 mil, a partir de 
maio. Em 2012 eram R$ 2 milhões 
brutos (R$ 1,8 milhão líquido). Pal-
meiras e Sport Recife voltam à Série B 
como primos ricos. O clube paulista 
faturando 23 vezes mais que a con-
corrência e o Sport 12 vezes mais.
̈ A CBF aumentou também a 

quantidade de passagens/hos-
pedagem, de 25 para 28 pes-
soas. A quantidade de bolas 
para cada clube aumentou 
de 75 para 200 unidades. 
O presidente bicolor Van-
dick Lima está no sudeste 
negociando os espaços 
de patrocinador máster e 
mangas de camisas, com 
a perspectiva de aumen-
tar a receita mensal de 

patrocínio para R$ 500 
mil, além dos R$ 337,5 mil 
da cota da Série B e bilhete-
ria. A folha salarial do Papão 
está em torno de R$ 400 mil. 
Deve subir para mais de R$ 
600 mil na Série B, na média 
dos �primos pobres�.
̈ Por conta das tantas quei-
xas de torcedores pelas despe-
sas do Re-Pa, que consumiram 
R$ 301 mil da renda de R$ 909 

mil, a coluna pesquisou outros 
campeonatos estaduais e viu que 
as despesas na proporção de um 
terço da renda são comuns em to-

das as regiões do país. Sobre a cota 
da Federação Paraense de Futebol, 
que é de 10% da renda bruta, está no 
percentual máximo praticado. As Fe-
derações do Rio Grande do Sul e do 
Rio de Janeiro também levam 10%, a 
Pernambucana e a Cearense 8%, Mi-
neira, Paulista e Baiana levam 5%.
̈ Juízes do TJPA que trabalharam 
no Re-Pa: Fábio Póvoa, Cristiano 
Magalhães e Cláudia Favacho, além 

de membros da Defensoria Pública 
e do Ministério Público do Estado 
do Pará (MPE) e servidores do Tri-
bunal nas secretarias. À frente da 
operação a coordenadora dos Jui-
zados Especiais, desembargadora 
Diracy Nunes Alves, auxiliada 
pelo juiz Cristiano Arantes e Silva. 
Também esteve presente o vice-
presidente do TJPA, desembarga-
dor Cláudio Montalvão.
̈ Menores de 18 anos que forem 
flagrados desacompanhados nos es-
tádios de futebol serão apreendidos 
pela Polícia e entregues ao Juizado Es-
pecial, como aconteceu em oito casos 
no último domingo. Só os pais podem 
liberar os menores apreendidos. A Po-
lícia e a Justiça só reconhecem como 
acompanhantes as pessoas que por-
tarem documento cedido pelos pais, 
com registro em cartório. Idosos que 
recebem ingresso de gratuidade e 
vendem ou simplesmente não com-
parecem aos jogos estão entrando 
numa lista que suspende o direito 
temporariamente.
 ̈Providência do Remo, como man-

dante do próximo Re-Pa, ao restrin-
gir a venda de ingressos à rede de 
Farmácias Big Ben. Isso evita os tu-
multos habituais nas bilheterias do 
Baenão e Curuzu. Só haverá venda 
nos estádios e nas sedes dos clubes 
no sábado, se houver sobra. Preço 
das cadeiras mantido em 60 reais. O 
preço das arquibancadas aumenta 
de 25 para 30 reais. Venda começa 
amanhã, com grande probabilidade 
de renda acima de R$ 1milhão.
̈ Participação do técnico remista Flá-
vio Araújo no programa Redação Spor-
tv, na última segunda-feira, falando da 
sua invencibilidade de 25 jogos pelo 
Sampaio Corrêa e pelo Remo,  chamou 
a atenção de jornalistas do sudeste pa-
ra uma possibilidade. Flávio Araújo e 
Dorival Júnior (Flamengo) podem se 
enfrentar ainda invictos na Copa do 
Brasil, dia 3 de abril. Será? Dorival está 
invicto com o Mengão há 17 jogos. 

carlos               ferreira

cferreira@oliberal.com.br
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Ramon, uma aposta ainda sem resposta
Ramon no Baenão, com contrato de dois 
anos e o Remo tornando-se dono de 70% dos 

direitos econômicos. Um fato inimaginável há oito 
anos, quando o então menino despontou no Mun-
dial sub 17 com a Seleção Brasileira e fez 12 gols 
em 44 jogos como titular do Atlético Mineiro. Com 
rico currículo (Corinthians, CSKA da Rússia, Fla-
mengo/RJ, Saporo do Japão), Ramon caiu nos bra-
ços do Remo. Em 40 dias de trabalho, ainda é um 
jogador fora de forma. Um talento em desperdício.  
As avaliações físicas mostram que Ramon teve 
alentador progresso nas últimas semanas. Fez o 

melhor treino na última quinta-feira e 
ganhou crédito para entrar no Re-
Pa, quando voltou a se esconder 
em campo. Teve o mérito de co-
brar o escanteio que resultou no 
gol de Zé Antônio. Mas ainda é 
uma aposta sem resposta. Com 
apenas 24 anos, Ramon não 
deixa de causar es-
perança pelo ta-
lento. Só pelo 
talento!    

Maiores goleadores de 
Re-Pa no Mangueirão

25 punições para Leão e Papão

Dos 714 Re-Pas já disputados em 99 anos de rivalidade, 178 foram 
no Mangueirão, nos últimos 35 anos, com 64 vitórias do Leão, 46 vi-
tórias do Papão e 64 empates. 181 gols azulinos e 167 bicolores. A 
significativa vantagem remista foi construída no tabu de 33 jogos, 
de janeiro de 1993 a maio de 1997. Com o Mangueirão às vésperas 
de mais um aniversário (completa 35 anos da inauguração oficial na 
próxima segunda-feira), o pesquisador Orlando Ruffeil tratou de des-
cobrir quem são os maiores goleadores dos 178 Re-Pas disputados no 
estádio estadual. Edil e Dadinho dividem a honra com 10 gols, cada. 
Dadinho fez oito gols pelo Remo, no período de 1983 a 1986, e dois pelo 
Paysandu, em 1989.  Edil fez cinco pelo Papão nos anos 80 e cinco pelo 
Leão nos anos 90.
O terceiro maior artilheiro dos Re-Pas no Mangueirão é Ageu Sabiá com 
9 gols, oito pelo Leão e um pelo Papão. No quarto lugar aparece Chico 
Spina, com oito gols pelo Papão no início da década de 70. A quinta posição 
é dividida por Robinho, do Remo, e Moisés, do Paysandu, com seis gols cada.  
A sexta posição também é dividida: Bira (Remo � 1977, 1978, 1979) e Darío (Pay-
sandu � 1979) com cinco gols, cada.

Nos últimos 10 anos, o Leão perdeu 14 e o Papão perdeu 11 mandos de 
jogos em penas aplicadas pelo STJD, sempre por causa de objetos arre-

messados ao campo por torcedores. Isso significou prejuízo de alguns milhões 
de reais para os dois clubes. Quantos torcedores foram punidos pela Justiça? 
Nenhum! A impunidade sempre foi estímulo para o abuso. Agora, com o Judi-
ciário recebendo a demanda do futebol e dando julgamento imediato através do 
Juizado Especial, como aconteceu no último domingo, os torcedores abusados já 
sabem do risco que correm. O Juizado Especial Itinerante só irá aos estádios para 
jogos com previsão de público a partir de 20 mil pessoas. Essa previsão é feita à Po-
lícia Militar até cinco dias antes do jogo. Nos demais jogos as ocorrências policiais 
terão que receber providências administrativas da Polícia Civil para chegarem ao 
TJPa, onde deverão ser julgadas dias depois pelo Juizado Especial.

Agência Estado
RIO DE JANEIRO

da chance de recuperação para 
todo o time, o jogo tem tudo 
para ser especial para Thiago 
Neves. Desde que se medicou 
por conta própria e, por isso, 
teve de ser cortado da estreia 
do time na Libertadores, o meia 
vem passando por momento 
conturbado no Fluminense. 
�Nada melhor do que um jogo 
para mudar isso�, avaliou o jo-
gador. �Estou melhorando a ca-

da partida, me condicionando 
fisicamente e espero ajudar o 
time a conseguir outra vitória 
contra o Huachipato.�

Como no próximo sábado o 
Fluminense já tem pela frente 
o clássico contra o Vasco, pela 
semifinal da Taça Guanabara, 
a diretoria resolveu antecipar 
a volta da delegação ao Brasil, 
que agora será logo após a par-
tida de hoje no Chile.

 Huachipato - Veloso; Con-
treras, Labrín, Muñoz e Cro-
vetto; Yedro (Reyes), Sando-
val, Reynero (Nuñez) e Arrué; 
Falcone e Rodríguez. Técnico: 
Jorge Pellicer.

 Fluminense - Diego Ca-
valieri; Bruno, Gum, Leandro 
Euzébio e Carlinhos; Edinho, 
Jean, Deco e Thiago Neves; 
Wellington Nem e Fred. Técni-
co: Abel Braga.

LIBERTADORES

São Paulo terá novo confronto com o The Strongest

X  O The Strongest será o 
segundo adversário boliviano 
do São Paulo nesta edição da 
Libertadores. Ainda na fase 
preliminar, eliminou o Bolívar 
com uma vitória por 5 a 0 no 
Morumbi e uma derrota por 4 
a 3 fora de casa. Os jogadores, 
porém, não acreditam que o ti-
me terá a mesma facilidade no 
duelo de amanhã, novamente 
em seu estádio. “É uma nova 
história, um time diferente e 

que temos de entrar com o 
mesmo pensamento de vitória 
que tivemos contra o Bolívar. 
Estamos com a torcida ao nos-
so lado e precisando vencer”, 
disse o volante Wellington. Ao 
contrário do São Paulo, que 
perdeu para o Atlético-MG 
por 2 a 1 na primeira rodada 
do Grupo 3 da Libertadores, o 
The Strongest estreou na chave 
com triunfo sobre o Arsenal, da 
Argentina, por 2 a 1. 

MARCELO SEABRA / O LIBERAL

 Thiago Neves 
quer mudar 
baixo astral com 
uma boa atuação
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Papão receberá R$ 2,7 milhões da CBF

E
m reunião realizada ontem, 
na sede da CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol), 

no Rio de Janeiro (RJ), com 
todos os representantes dos 
clubes da Série B do Campe-
onato Brasileiro, incluindo o 
presidente do Paysandu, Van-
dick Lima, foi confirmada a 
nova cota de participação das 
20 equipes que disputarão a 
competição. Com exceção de 
Palmeiras-SP e Sport Recife-
PE, que por serem membros 
do Clube dos 13 possuem um 
acordo separado, as demais 
equipes irão receber uma co-
ta R$ 2,7 milhões (líquidos), 
divididos em oito parcelas de 
R$ 337.500,00. No ano pas-
sado, o valor total foi de R$ 2 
milhões.

De acordo com o presi-
dente do Paysandu, a logís-
tica da competição nacional 
permanecerá a mesma, com 
a CBF custeando os valores 
de passagens e hospedagens 
para todos os integrantes da 
comissão técnica. Além disso, 
o repasse da cota de televisão 
aumentou em 50% em relação 
ao ano passado, bem como o 
número de bolas repassadas 
aos clubes. Também será de 
responsabilidade da entidade 
(CBF) o custo dos exames anti-
doping, que antes eram pagos 
pelos clubes com a receita da 
comercialização de ingressos. 
De volta à segunda divisão de-
pois de sete anos, o Paysandu 

BRASILEIRO
Entidade decide dar 
aumento na cota aos 
disputantes da
Segundona este ano
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o risco de perder. Acho que o 
jogo vai ser aberto. Se estiver 
empatado no final, aí sim eles 
vão usar a vantagem�, dis-
se Pikachu, que reconheceu 
que ele e seus companhei-
ros foram surpreendidos no 
clássico do último final de se-
mana. Ele admitiu que todos 
esperavam pelo time 
azulino mais cautelo-
so, mas o que se viu 
foi o adversário indo 
com tudo para cima. 
�A gente esperava o 
Remo mais atrás e eles 
vieram para cima no co-
meço. Sentimos dificulda-
des, mas aos poucos encaixa-
mos nossa marcação e chega-
mos ao gol. Num clássico tem 
que se esperar de tudo�.

Na reapresentação de on-
tem, primeiramente um treino 
de manhã no campo do Kaza, 
em Ananindeua, e à tarde nu-
ma academia de Belém, os jo-

gadores ouviram as palavras 
de Lecheva. O técnico bicolor 
reuniu o grupo por cerca de 
20 minutos. Em pauta, o que 
deu errado no clássico e um 
alerta para o time. �A conversa 
teve uma análise boa. Apesar 
da derrota sabemos que nos 
doamos o máximo e só tive-

mos um vacilo aos 46 
minutos do segundo 
tempo. Não temos 
mais tempo para la-
mentar, agora é traba-

lho forte e focar no jogo 
de domingo, pois temos 

condições de vencer e 
conseguir o título. O descan-
so sempre é bom depois da 
partida, mas não tem como 
esquecer o que aconteceu na-
quele Re-Pa. A gente sempre 
fica escutando as notícias do 
jogo e fica pensando que po-
deria ser diferente. Mas é vida 
que segue, temos que pensar 
na frente�, disse Pikachu.

Pikachu diz que o Remo vai em busca da vitória no Re-Pa decisivo
DIFERENTE
Pikachu diz que se 
engana quem pensa 
que o Leão vai 
jogar na retranca

O segundo Re-Pa decisivo 
do primeiro turno deve ser 
bem diferente do disputado 
no domingo passado. O Remo 
joga pelo empate e o Paysandu 
tem que vencer. Os dois times 
trabalham com essa situação. 
Mas, para o lateral direito bico-
lor Pikachu, se engana quem 
pensar que o Leão Azul vai en-
trar retrancado diante do Pa-
pão. Para ele, o adversário po-
de até fazer uso da vantagem 
no decorrer do jogo, mas não 
crê que isso venha a acontecer 
desde o pontapé inicial.

�Tenho certeza que o Re-
mo não vai jogar pelo empate. 
Quem joga pelo empate corre 

Papão terá de fazer gol

Acostumado a desarmar 
os outros, considerado o �cão 
de guarda� da defesa bicolor, 
o volante Ricardo Capanema 
sabe que para que o Paysandu 
conquiste o primeiro turno 
no domingo não basta apenas 
desarmar, vai ter que fazer 
gols. Por isso, ele demonstra 
confiança de que os homens 
de frente do Papão manterão 
a boa média na competição 
e farão os gols que a equipe 
precise para assegurar a vaga 
da decisão do campeonato e 
na Copa do Brasil do ano que 
vem.

�Nossa equipe sempre faz 
gols. Tem muita gente come-
morando, mas ainda tem 90 
minutos pela frente�, afirmou 
Capanema, que mesmo reco-
nhecendo a dificuldade que 
o adversário traz com a van-
tagem que tem, não esmorece 
na confiança. �Vai ser um jogo 
difícil e nossa equipe tem que 
ir em busca do resultado. O 
Remo joga com a vantagem, 

mas a nossa equipe é de qua-
lidade e tem atacantes muito 
bons. Espero que estejamos 
em uma tarde iluminada, que 
a bola possa entrar e a gente 
saia com a vitória�.

O volante garante que a fes-
ta feita pelos adversários após 
o empate do domingo não in-
comoda o grupo bicolor. No 
entanto, mesmo sem ser mais 
direto, Capanema deixou claro 
que o empate como foi ainda 
ecoa na memória dele e dos 
companheiros. �Não incomo-
dou, não. A gente sabe da nos-
sa capacidade, pegamos um 
gol no final. Sabemos o que 
temos que fazer domingo. Dei-
xa eles irem comemorando. A 
gente tem que trabalhar quie-
tinho, ninguém ganhou nada. 
Depois dos 90 minutos a gen-
te vai ver quem é o campeão�, 
disse ele, que garante que a 
motivação entre os bicolores 
continua em alta. �O Lecheva 
disse que não podemos baixar 
a cabeça. Nada está decidido�. 

AVALIAÇÃO

Elenco está em evolução, diz fisiologista

X  Com nenhum jogador lesio-
nado, o elenco bicolor voltou aos 
treinos ainda de forma mais leve, 
sem forçar demais. De acordo 
com o fisiologista Adriano Lima, 
o acompanhamento do desem-
penho dos jogadores mostra 
uma evolução do grupo como 
um todo. “Nós disponibilizamos 
um dia inteiro para esse tipo de 
trabalho. São treinos leves que 
ajudam a recuperar os atletas 

após o jogo. Geralmente o joga-
dor só sente o cansaço de uma 
partida após dois dias”, disse. 
“O interessante é que monito-
ramos a distância percorrida 
pelos jogadores através de GPS 
e observamos que eles estão 
em evolução, correndo cada vez 
mais, um padrão muito bom. 
Nossas avaliações percebem 
essa melhoria na fisiologia do 
elenco”, explicou o fisiologista.

�Houve 
aumento até da 
quantidade de 
bolas que serão 
doadas em 2013�

retorna à competição justa-
mente quando acontece um 
aumento substancial. Para o 
dirigente bicolor, a notícia foi 
ao encontro às aspirações do 
clube. Vandick deixou claro, 
mesmo sem falar em nomes 
ou diretamente sobre contrata-
ções, que o aumento de verba 
será importante para a criação 
de um elenco forte para uma 
boa campanha. O presidente 

considerou a Segundona, guar-
dada as devidas proporções, 
tão equilibrada e disputada 
quanto à Primeira Divisão.

�A reunião foi muito provei-
tosa. Houve aumento de cota, 
até da quantidade de bolas que 
são dadas aos clubes. Foi uma 
reunião que nos dará mais 
tranquilidade para trabalhar 
para o segundo semestre. A 
Série B tem uma competitivi-
dade parecida com a da Série A 
e é preciso um time forte, com-
petitivo para a disputa�, disse. 
�Os clubes da Série B não terão 

nenhum tipo de despesa. Só 
Palmeiras e Sport, que são do 
Clube dos 13, ficaram de fora 
dessa partilha. Mas, também 
terão todas as outras facilida-
des que os outros clubes te-
rão�, completou Vandick.

O presidente ainda comen-
tou sobre uma premiação ex-
tra para os clubes que conse-
guiram acesso em 2012. Serão 
mais R$ 200 mil aos cofres 

bicolores. �Os quatro clubes 
que subiram terão premiação 
em dinheiro. O clube campeão 
vai levar R$ 400 mil e R$ 200 
mil para os demais�.

Ainda sobre a reunião, Van-
dick contou que a CBF irá pro-
por ao Congresso Nacional um 
Projeto de Lei (PL), sugerindo a 
extinção das dívidas de todos 
os clubes das Séries A, B, C e 
D com a União. Com isso, as 
agremiações se compromete-
riam em pagar rigorosamente 
todos os seus tributos, dentro 
eles, INSS e FGTS, sob pena de 
perderem pontos nas compe-
tições em que estejam inseri-
das no cenário nacional. Outro 
pré-requisito é o estímulo aos 
esportes olímpicos, já que ca-
da clube teria que ter pelo me-
nos três modalidades em seu 
quadro esportivo.

�O anteprojeto está pronto 
e será enviado ao Congresso 
Nacional e tem a concordância 
da Presidência da República. 
Seria o perdão de todos os clu-
bes das quatro séries do cam-
peonato Brasileiro das dívidas 
com a União, com a exigência 
de pagamento em dia daqui 
em diante. Quem não bancar 
em dia perderá pontos nas 
competições ou até ficar de 
fora. É importante porque ga-
nharíamos um perdão de dí-
vidas significativas e a obriga-
ção de pagar a União em dia�, 
explicou Vandick.

Clubes que disputarão a 
Série B: Paysandu, Bragantino, 
Guaratinguetá, Oeste, Palmei-
ras, São Caetano, Avaí, Chape-
coense, Figueirense, Joinville, 
ABC, América, América(MG), 
Boa Esporte-MG, Ceará-CE, 
Icasa-CE, ASA-AL, Atlético-GO, 
Paraná-PR e Sport-PE.

Vandick Lima 
presenteou Marin 
com uma camisa 
do Paysandu

Lateral lamenta a baixa estatura

Na reapresentação de 
ontem, o bom humor voltou a 
dar as caras dentro do elenco 
do Paysandu. Um dos alvos foi 
o lateral direito Pikachu. Por 
pouco ele não evitou o gol de 
empate do Remo. No chute do 
zagueiro Zé Antônio, Pikachu 
estava debaixo da trave, pulou 

para cabecear e tirar a bola, 
mas não teve altura suficiente. 
Com 1m69, o jogador brincou 
que se fosse um pouco mais 
alto poderia ter garantido a vi-
tória do Papão. �Me cobraram 
muito isso. Se eu tivesse mais 
uns 20 centímetros, com certe-
za evitava o gol�. 

Para Pikachu (ao centro), o Leão Azul não vai jogar para empatar

Ricardo 
Capanema diz 
que ninguém 
deve contar 
vitória antes do 
tempo 
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Clube do Remo treina até debaixo d�água 

P
ara poupar o gramado do 
Baenão, o Remo realizou o 
treinamento de ontem em 

um campo alugado, no Curu-
çambá. A atividade, porém, 
foi paralisada em decorrên-
cia dos relâmpagos vistos nas 
proximidades, após a forte 
chuva da tarde de ontem. Mas 
para os jogadores, o aguacei-
ro foi até bom, já que pude-
ram simular o cenário de um 
jogo com chuva, o que pode 
acontecer no domingo, além 
de �voltar à infância� com as 
brincadeiras na água e lama, 
amenizando a tensão dos tra-
balhos da semana.

O campo do �Pedroca� foi o 
local escolhido pelo Remo pa-
ra voltar a trabalhar com bola. 
A saída foi escolhida para evi-
tar o desgaste do gramado do 
Baenão. E no momento certo: a 
atividade de ontem aconteceu 
debaixo de um �toró�. A maior 
parte da atividade, que con-
sistiu em um treinamento de 
finalizações para todo o gru-
po - incluindo troca de passes 
e cruzamentos para conclusão 
em cabeçadas ou chutes - não 

PREPARAÇÃO 
Jogadores só saíram 
de campo quando 
a chuva parou e 
começou a trovejar M
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foi prejudicada. Porém, quan-
do a chuva parou e os relâm-
pagos começaram a riscar o 
céu, o técnico Flávio Araújo 
suspendeu a atividade.

�Estavam caindo uns re-
lâmpagos feios, então foi 
melhor parar para que não 

aconteça nada de gra-
ve�, disse o atacante 
Val Barreto. Porém, o 
eventual risco à inte-
gridade física dos atle-
tas não impediu que os 
jogadores aproveitassem 
a chuva para brincar com o 

campo escorregadio 
e jogar água e lama 
uns nos outros. 
�O pessoal volta à 
infância com uma 

oportunidade dessas. 
Atrapalha o trabalho 

mas não a descontra-

ção, que, em uma semana de 
tensão, ajuda também�, com-
pletou Carlinhos Rech.

AUSÊNCIAS

As ausências na atividade 
de ontem foram o zagueiro 

Carlinhos Rech aponta o entrosamento como um dos segredos do Leão
Apesar de não conceber a 

ideia de jogar pelo empate, o 
time azulino está ciente de 
que basta não sofrer gols para 
ser campeão do primeiro tur-
no do Campeonato Paraense. 
Por isso, o Remo, mais espe-

cificamente o setor defensivo, 
intensifica os trabalhos para 
encontrar o método que dimi-
nua os riscos de ser surpreen-
dido pelo ataque adversário. 
Segundo o zagueiro Carli-
nhos Rech, capitão da equipe, 

Debaixo de chuva, os azulinos treinaram cabeçadas e tiveram um momento de descontração

COMPANHEIRISMO

Val Barreto torce por liberação de Leandro Cearense

X  O julgamento de Leandro 
Cearense está marcado para 
amanhã e uma pena severa ao 
atacante pode significar a volta 
de Val Barreto à titularidade. 
Mas o concorrente, que tem 
mais gols que o réu, afirma que 
torce para que Leandro seja 
liberado. Independente da 
escalação, Val Barreto garante 
o Remo com uma formação 
ofensiva e em busca da vitória 
no clássico de domingo, que 
ele espera que seja disputado 
sem chuvas.
“Secar” o companheiro não 
faz parte dos planos de Val 
Barreto para a quinta feira, dia 
em que ele seguirá ao lado do 
grupo para Castanhal, em uma 
espécie de intertemporada. “O 
Leandro faz um bom trabalho 
lá na frente e, independente de 
quem jogar, o clube estará bem 
servido. Estou torcendo para 

que dê tudo certo no julga-
mento dele e ele possa ir para 
o jogo. Tenho trabalhado para 
esperar a minha oportunidade 
e dar o melhor em campo”, dis-
se o jogador.
O Remo escolheu o advogado 
Luiz Neto para a defesa de 
Leandro Cearense e Walber, 
que serão julgados hoje pela 
terceira comissão disciplinar 
do TJD-PA. O advogado, porém, 
disse ainda não ter formulado 
a estratégia de defesa, já que 
só ontem recebeu a súmula 
do jogo e as imagens, mas 
descartou a hipótese de pedir 
o adiamento do julgamento. “É 
uma forma de colaborar com 
a credibilidade do judiciário 
desportivo”, disse ele. Porém, 
pelo fato de os dois jogadores 
serem réus primários, ele 
demonstrou otimismo em uma 
pena mínima.

Ao final do treino, Val Barreto foi tietado

O Re-Pa do próximo do-
mingo, 3 de março, que deci-
de o primeiro turno do Cam-
peonato Paraense, não terá 
venda de ingresso nas sedes 
sociais de Remo e Paysandu 
e, em princípio, nem nos es-
tádios Baenão e Curuzu. As 
vendas serão limitadas à rede 
de farmácias Big Ben, que, a 
exemplo do primeiro clássico 
da final da Taça Cidade de Be-
lém, disponibilizará 65 lojas 
espalhadas pela Região Me-
tropolitana de Belém (RMB) 
para a comercialização dos 
bilhetes. Também não haverá 
venda no posto que normal-
mente funciona na sede da 
Federação Paraense de Fu-
tebol (FPF). A parceria entre 
o Remo, mandante do jogo, 
e a Big Serviços ficou de ser 
firmada ontem à noite, numa 

reunião entre representantes 
do clube e da empresa.

A carga de ingressos para 
o Re-Pa será a mesma do jo-
go passado, no Mangueirão, 
ou seja, 41.390 bilhetes, que 
também atenderá a mesma 
distribuição feita por oca-
sião da partida do último 
domingo: Só os preços que 
serão praticados é que terão 
valores superiores aos co-
brados no domingo passado. 
O bilhete de arquibancada, 
vendido antes a R$ 25, su-
birá para R$ 30, enquanto o 
de cadeira e a meia-entrada 
sairão por R$ 60 e R$ 15, res-
pectivamente. A venda de in-
gresso no Baenão e Curuzu, 
de acordo com o coronel da 
reserva da PM Edson Nestor, 
contratado pelo Remo para 
gerenciar a venda de entra-

das, só ocorrerá se houver 
sobra de bilhetes na rede de 
farmácias.

Os bilhetes serão entre-
gues à Big Ben hoje à noite 
por uma empresa especiali-
zada no transporte de valo-
res. No mesmo dia a empresa 
fará a distribuição dos bilhe-
tes em suas lojas, exceção 
as que estão localizadas na 
ilha do Mosqueiro. As ven-
das serão iniciadas na quin-
ta-feira a partir das 8 horas 
e encerradas no sábado à 
noite. Ocorrendo sobra de 
ingressos, eles serão levados 
para os estádios dos clubes, 
onde serão colocados à ven-
da do começo da manhã de 
domingo até o meio-dia. Não 
haverá, mais uma vez, venda 
de entrada no Mangueirão. 

A decisão de suspender a 

venda nas sedes dos clubes 
e da FPF foi justificada pe-
lo coronel Edson, alegando 
que, por ter mais pontos de 
venda, a rede de farmácias 
oferece mais comodidade ao 
torcedor. Ele também justifi-
cou a medida afirmando que 
a venda nas sedes provoca 
tumultos não só nas pró-
prias sedes, mas também 
no trânsito nas imediações 
dos locais. �Essa concentra-
ção de público só prejudica 
todo mundo�, avaliou o coro-
nel, que tem experiência no 
gerenciamento da venda de 
ingressos, tendo trabalhado 
na função durante os jogos 
da Copa dos Campeões, em 
2002, em Belém, e também 
em 2009 por ocasião do jogo 
do Remo contra o Flamengo-
RJ, pela Copa do Brasil. 
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Mauro e o volante Jhonnathan, 
dois titulares que deixaram o 
clássico do último domingo 
sentindo dores após traumas. 
Segundo o médico do clube, 
Jorge Silva, o primeiro sente 
a coxa, e o segundo, pantur-
rilha. Enquanto Mauro tinha 
previsão de voltar aos traba-
lhos no campo hoje, o caso de 
Jhonnathan preocupava mais 
o departamento médico azuli-
no. O jogador fará uma revisão 
na quinta feira, dia em que o 
elenco segue para Castanhal.

Porém, para Jhonnathan, 
a lesão não vai impedir sua 
presença em campo no do-
mingo. �Após o jogo senti 
uma dor na panturrilha, fa-
lei com os médicos, que acha-
ram que seria melhor eu ficar 
sem treinar alguns dias para 
que eu esteja 100% no domin-
go. Amanhã (quarta-feira) 
vou fazer novo exame para 
rever a lesão, mas está quase 
garantido que eu tenha con-
dições de jogo, isso é só uma 
precaução. É melhor prevenir 
agora do que ficar de fora de 
uma final�, disse o atleta.

Jhonnathan 
e Mauro, que 
sentiram dores 
após o Re-Pa, 
não treinaram

Ingresso só poderá ser adquirido em farmácia

MP pede instalação de banheiros químicos no Mangueirão

Representantes das Polí-
cias Militar e Civil, Corpo de 
Bombeiros e outros órgãos 
envolvidos na organização 
do Re-Pa de domingo, se 
reuniram, ontem à tarde, no 
prédio anexo do Ministério 
Público do Estado (MPE), 
com os promotores públi-
cos Domingos Sávio, Nilton 
Gurjão e Joana Coutinho 
para traçar o plano de ação 
que deverá ser colocado em 
prática no último jogo da 
decisão do primeiro turno 
do Campeonato Paraense, 
envolvendo Remo e Paysan-
du. Antes, os participantes 
do encontro fizeram uma 
avaliação do trabalho feito 
pelos órgãos na partida do 

último domingo, que abriu 
a final da Taça Cidade de Be-
lém entre os dois clubes.
De acordo com o promotor 
Domingos Sávio, o plano saiu 
quase a contento, mas ainda 
ocorreram pequenas falhas 
que devem ser evitadas na 
próxima partida. Um dos pro-
blemas detectados in loco pelo 
próprio promotor foi o número 
excessivo de veículos oficiais 
no estacionamento interno do 
estádio. Outra questão levan-
tada por Sávio foi a necessida-
de da instalação de banheiros 
químicos nas áreas externa e 
interna do estádio. �O torcedor 
e até mesmo quem está traba-
lhando nesses locais não tem 
onde fazer suas necessidades�, 

observou.
O promotor Nilton Gurjjão 
pediu ao representante da 
Seel, Luis Augusto, presente 
na reunião, o afastamento 
do funcionário da secretaria 
que teria recebido dinheiro 
para facilitar a entrada de 
ambulantes no estádio. Sávio 
elogiou o trabalho feito pelo 
Paysandu na organização do 
Re-Pa passado. �Vi muitos di-
rigentes trabalhando para que 
fossem evitados problemas�. 
Em contrapartida, ele criticou 
a direção azulina. �Do Remo 
só vi os funcionários do clube 
ou pessoas que foram contra-
tadas�, comparou.
De acordo com Sávio, �o Re-
mo tem, neste segundo Re-

Pa, a responsabilidade de 
pelo menos igualar o traba-
lho feito pelo Paysandu�. O 
promotor pediu maior rigor 
na fiscalização no portão 
destinado ao acesso dos am-
bulantes. O representante da 
PM, tenente coronel Salim, 
solicitou uma reunião téc-
nica entre representantes 
da Secretaria de Esportes, 
Secretaria de Economia, clu-
bes e MPE, sem a presença 
da imprensa, para discutir 
o assunto. No encontro ficou 
decidido que os ambulantes 
terão o horário das 10 horas 
às 13 horas para entrar no 
estádio. �Quem chegar fora 
desse horário não entra�, de-
cretou Sávio.

o segredo está na cumplici-
dade do grupo, em que um 
jogador corre para ajudar o 
companheiro.

Não sofrer gols é a meta de 
qualquer defesa de times de 
futebol. Mas quando a inven-
cibilidade do setor significa a 
conquista de um título, este 
compromisso ganha outra 
proporção. O zagueiro Carli-
nhos Rech, garante que desde 

ontem o Remo treina inten-
sificando o cuidado com o 
setor defensivo e diz confiar 
em uma grande apresentação  
no domingo. 

�O segredo é fazer o que es-
tamos fazendo desde o início: 
a força de vontade do grupo, o 
entrosamento e o dever de um 
ajudar o outro em campo. Na 
zaga, temos que fazer a cober-
tura. Nem sempre o jogador 

vai bem em campo, por isso o 
companheiro tem que estar ao 
lado para cobrir o erro. Isso faz 
a diferença�, ensinou.

A defesa azulina pode ter 
um desfalque no domingo, já 
que o lateral Walber vai a julga-
mento amanhã. Para Carlinhos, 
a eventual ausência do jogador 
não vai desconfigurar a defesa, 
já que durante o campeonato o 
entrosamento geral do elenco 

foi um dos tópicos da evolução 
do time. �Tivemos esse �proble-
ma� no início do campeonato, 
que foi o de não repetir o grupo 
em jogos seguidos. Mas com is-
so ganhamos o entrosamento 
de todos. Cada um que entrou 
foi ganhando seu ritmo e se 
acostumou a jogar. Se o Wal-
ber jogar vai ser ótimo. Se não, 
quem entrar vai corresponder 
à altura�, confiou.
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POLI ESPORTI VO

LOTERIAS

LOTOFÁCIL Concurso  872

01 02 04 05 06

07 09 10 12 13

14 17 18 22 23

15 acertos - 12 ganhadores (AL-3, DF-1, RJ-1, 

RR-1, SP-6)                 R$ 109.893,96 

Estimativa       R$ 1.500.000,00

14 acertos - 1.1178 ganhadores  R$ 492,07 

13 acertos - 39.405 ganhadores     R$ 12,50

12 acertos - 285.047 ganhadores   R$ 5,00

1 acertos - 1.447.871 ganhadores      R$ 2,50

DUPLA-SENA Concurso 1154

10 11 28 31 41 47

 01 09 22 24 37 49

Sena - 1º sorteio:

Acumulou R$ 1.349.879,56
Estimativa               R$ 1.600.000,00
Quina - 29 ganhadores    R$ 3.830,62
Quadra - 1.687 ganhadores    R$ 62,71
Sena - 2º sorteio:

Quina - 42 ganhadores   R$ 2.644,95
Quadra - 2.106 ganhadores    R$ 50,23

LOTECA Concurso 547

QUINA  Concurso  3129

 21 33 37 51 71

Quina: 

Acumulou  R$ 3.420.618,20
Estimativa R$ 4.300.000,00
Quadra - 134 ganhadores    R$ 4.635,08
Terno - 8.431 ganhadores         R$ 105,24

  

7 acertos:

Acumulou          R$ 3.722.921,12
Estimativa       R$ 4.000.000,00
6 acertos - 2 ganhadores    R$ 60.790,11
5 acertos - 227 ganhadores      R$ 765,13
4 acertos - 4.266 ganhadores         R$ 6,00
3 acertos - 39.856 ganhadores       R$ 2,00
Time do coração: TUNA LUSO/PA:

7.107 ganhadores                                 R$ 5,00

TIMEMANIA  Concurso  396

 03 23 28 31 48 49 63

Extração 4739 do dia 23/02/2013

1º prêmio 95.238 R$ 500.000,00

2º prêmio 62.520 R$ 34.200,00

3º prêmio 03.213 R$ 33.600,00

4º prêmio 25.006 R$ 32.800,00

5º prêmio 01.731 R$ 31.940,00

LOTERIA FEDERAL

MEGA-SENA      Concurso 1471

Acumulou  R$ 3.011.569,17
Estimativa R$ 6.500.000,00
Quina - 92 ganhadores    R$ 17.770,13
Quadra - 5.159 ganhadores   R$ 452,70

 10 25 33 36 40 58

      Concurso 1326LOTOMANIA

20 acertos:
Acumumlou                      R$ 1.208.198,39
Estimativa                         R$ 1.800.000,00
19 acertos - 15 ganhadores  R$ 17.236,24
18 acertos - 173 ganhadores       R$ 1.494,48
17 acertos - 1.544 ganhadores   R$ 104,65
16 acertos - 8.511 ganhadores      R$ 18,98
0 acertos - 0 ganhador

 

04  08  10  13  15

19  27  29  31  32

41  47  50  54  59

61  67  75  83  00

Felipão anuncia mudanças drásticas na Seleção. Pági na 6.

RESULTADO DOS JOGOS C1 CM C2

 1 Criciúma 2x0 Figueirense

 2 Bragantino 2x2 Corinthians

 3 Gama 1x0 Luziânia-GO

 4 Olaria 0x2 Flamengo

 5 Botafogo 2x2 Boavista-RJ

 6 Fluminense 2x2 Madureira

 7 Palmeiras 1x0 U. Barbarense

 8 Santos 2x1 XV Piracicaba

 9 Itumbiara 2x5 V. Nova-GO

 10 Náutico 8x0 Petrolina

 11 D.de Caxias 1x2 Vasco

 12 Ituano 2x2 Guarani

 13 Bahia-Feira 2x0 Fluminense-BA

 14 Coritiba 2x1 Atlético-PR

Concurso 547 da Loteca
1ª faixa (14 acertos): 133 ganhadores (5-BA, 
2-CE, 4-DF, 4-ES, 10-GO, 1-MA, 20-MG, 7-MS, 
3-MT, 2-PA, 1-PB, 6-PR, 19-RJ, 1-RO, 5-RS, 
5-SC, 1-SE e 37-SP) - R$ 19.797,56
Estimativa R$ 250.000,00
Concurso 549 da Lotogol
1ª faixa (5 acertos):
Acumulou R$ 87.645,40
Estimativa R$ 120.000,00

Vitória põe Machida em 1º lugar

Evento vai reunir mil corredoras em homenagem à mulher

O Dia Internacional da Mu-
lher, dia 8 de março, será lem-
brado no dia 10 por cerca de 
mil mulheres na Corrida da 
Mulher, cujo lançamento ocor-
reu ontem à noite, no 4º piso do 
Boulevard Shopping, em uma 
realização do Governo do Esta-
do, por meio do Programa Pro 
Paz e Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer (Seel), promo-
ção das Organizações Romulo 
Maiorana, em parceria com o 
Boulevard e coordenação da 
Salamandra Esportes. A prova, 
destinada exclusivamente a 
mulheres, será precedida nos 
dias 8 e 9 por eventos sociais a 
cargo do Pro Paz. As inscrições 
à corrida já podem ser feitas no 
4º andar do shopping.

A Corrida da Mulher terá 
5,5 quilômetros de percurso, 
com largada às 7 horas, em 

RANKING DO UFC
Carateca radicado no 
Pará já cogita fazer 
uma luta antes da 
disputa de cinturão

C
om a vitória sobre o ame-
ricano Dan Henderson 
por decisão dividida dos 

jurados no UFC 157, o brasilei-
ro Lyoto Machida subiu para a 
primeira posição do ranking 
meio-pesado do Ultimate. An-
tes, o brasileiro era o segundo 
colocado, posição agora ocupa-
da pelo sueco Alexander Gusta-
fsson. Hendo, por sua vez, caiu 
do primeiro para o terceiro 
lugar. Vale lembrar que o cam-
peão de cada categoria, neste 
caso Jon Jones, fica acima do 
top 10 e não entra na lista. 

Tendo que esperar pe-
la luta de Jon Jones x Chael 

Sonnen, no dia 27 de abril, 
o carateca Lyoto Machida já 
pensa em fazer um combate 
antes de disputar o cinturão 

dos meio-pesados. �Vamos 
ver o que acontecerá nessa 
luta, ver se alguém ficará fe-
rido e em quanto tempo virá 

para cima. Muitas coisas po-
dem acontecer, mas, depen-
dendo do tempo, eu poderia 
até fazer outra luta em um 

Seu último 
adversário, 
Dan Henderson, 
caiu da 1ª para 
a 3ª colocação

catweight (com peso com-
binado) ou qualquer outra 
coisa para não perder o 
ritmo�, afirmou Machida, 
em entrevista ao site MMA 
Junkie.

Mesmo ressaltando que 
o foco está no cinturão, Lyo-
to se mostrou preocupado 
com uma possível demora 
para voltar ao octógono, em 
caso de lesão de Jon Jones 
ou Chael Sonnen. �Claro 
que todo mundo quer lutar 
pelo cinturão e eu gostaria 
de enfrentar Jon Jones em 
uma revanche. Mas eu que-
ro continuar lutando, me 
desafiando, por isso não é 
o só o cinturão para mim�, 
enfatizou.

DICAS DA SORTE

47 48 41 43 92

Valor acumulado: R$ 1.208.198,39
Previsão para o Concurso 1.327: R$ 1.800.000,00

Resultado do Concurso 1.326: Sorteios
 Quartas e Sábados 

Dezenas com maiores chances de sair nos concursos

01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54
55 - 58 - 60 - 62 - 64 - 68 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 78 - 81
82 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 99

Dezenas com maiores chances de sair nos concursos

02 - 08 - 13 - 30 - 31 - 35 - 56 - 57 - 63 - 65 - 66 - 79 - 80 - 94 - 98

Dezenas com menores chances de sair nos concursos

F/S Alta: saem no intervalo de 4,0 em 4,0 a 4,9 em 4,9 concursos.

F/S Média: saem no intervalo de 5,0 em 5,0 a 5,4 em 5,4 concursos.

F/S Baixa: saem no intervalo de 5,5 em 5,5 a 6,3 em 6,3 concursos.

Dados Estatísticos
Dz. Saiu *F/S *C/S *At.

X Dentre todas as loterias de números a Lotomania 
é a que dá ao apostador mais faixas de premiação

Dzs. Com ALTA Frequência de sair:

Dzs. Com BAIXA Frequência de sair:

69 84 60 80 75

De acordo com as estatísticas e a Lei das Probabilidades:

05 - 09 - 10 - 15 - 29 - 32 - 59 - 61 - 67 - 69 - 75 - 77 - 83 - 84 - 00

Dezenas mais atrasadas:

Resultados da semana anterior

Frequência com que as dezenas saem na Lotomania

Orientações da equipe GS
* F/S = frequência de sair
* C/S= chances de sair
* At. = atraso das dezenas

E
X

P
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Ano 12 - Nº 618 - 25/02/2013 a 03/03/2013

A Gazeta da Sorte não se responsabiliza por 

idéias que expressam o pensamento dos 

autores. O uso das informações é de exclusiva 

responsabilidade do leitor, e não garantem 

acertos em jogos lotéricos.

redacao@agazetadasorte.com.br
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Para análise estatística, podemos dividir 

as dezenas da Lotomania em grupos de 

dezenas pares e ímpares. As dezenas 

ímpares saíram 13.322 vezes, 124 dezenas 

a mais que as pares. Uma boa aposta na 

Lotomania deverá conter vinte e cinco 

dezenas pares e vinte e cinco dezenas 

ímpares, sendo que nove dezenas pares 

e 11 ímpares ou dez pares e dez ímpares 

ou onze pares e nove ímpares são as 

melhores ocorrências no resultado, 

representando 54,2%.

04 08 10 13 15 19 27 29 31 32

41 47 50 54 59 61 67 75 83 00

23 70 76 68 97 58 81 93 38 42

Faixa 20 19 18 17 16 0

Gds 0 15 173 1.544 8.511 0 

Prêmio  0,00 17.236,24 1.494,48 104,65 18,98 0,00

A GAZETA DA SORTE

1.327 e 1.328: 

1.327 e 1.328: 

1.327 e 1.328:

Dados Estatísticos
Dz. Saiu *F/S *C/S *At.

* F/S = frequência de sair
* C/S= chances de sair
* At. = atraso das dezenas

05 - 09 - 12 - 25 - 29 - 30 - 35 - 39 - 41 - 49
51 - 57 - 62 - 77 - 79 - 83 - 84 - 86 - 87 - 98CONCURSO 1.325: 

10 - 20 - 22 - 29 - 41 - 43 - 46 - 48 - 49 - 56
63 - 65 - 66 - 67 - 69 - 83 - 84 - 88 - 91 - 94

CONCURSO 1.324: 

futebolno
interior
Laulito Miranda

lmiranda@oliberal.com.br

*  Divulgue o futebol de sua cidade. Contatos: 91633200, 84017629,88509659 e 82174696

I garapé-Açu
O Complexo Esportivo Pe-
dro Henrique-Pau Cheiroso, 
em Igarapé-Açu, recebeu re-
corde de público para duas 
decisões do 2º campeonato 
de futebol de areia masculi-
no e feminino, coordenado 
pela secretaria de esportes, 
com apoio da prefeitura do 
município. No 1º jogo deci-
sivo, as garotas de Hawai 
e Independente do Km 40, 
levaram a torcida ao delírio, 
com lances de tirar o fôle-
go. Ao final foi registrado 
empate em 4 a 4 no tempo 
regulamentar, mas o Inde-
pendente venceu por 3 a 1 
nas cobranças de pênaltis, 
conquistando o título da 
competição. No masculino 
o time do Pantoja acabou 
com a hegemonia do Bar do 
Renato e venceu pelo escore 
de 5 a 4, erguendo o troféu 
de campeão do certame. Lu-

ciana, do Independente foi 
a artilheira, com 14 gols e o 
Ivanildo, do Bar do Renato, 
com 15 tentos.

I taituba
O time do Bela Vista carim-
bou a segunda vitória con-
secutiva, pela 3ª rodada do 
VII campeonato Itaitubense 
de inverno, coordenado pelo 
Departemento Autônomo de 
Futebol Suburbano-DASF. A 
equipe líder da competição, 
com 6 pontos, venceu no fi-
nal de semana passado por 
1 x 0, do Casaca. No outro 
confronto o Ajax goleou por 
4 a 1 a equipe do Hidroviá-
rio e o Nacional se reabilitou, 
vencendo por 4 a 1 o Santa 
Clara. No fechamento da ro-
dada o Climafrio venceu por 
1 a 0 o Esperança, enquanto 
o Praia do Índio perdeu o 3º 
jogo consecutivo por 4 a 3, 
para o Hay Fay.   

Pantoja foi o campeão do futebol de areia de Igarapé-Açu
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Do Globoesporte.com e Da Redação
RIO DE JANEIRO

Lyoto Machida  
ocupa a primeira  
posição do 
ranking nos 
meio-pesados
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Autoridades e organizadores participaram do lançamento do evento esportivo

frente ao Boulevard. �Belém 
faz parte do circuito das gran-
des corridas de rua, e nós es-
tamos unindo o lazer à saúde 

por meio do esporte e prestan-
do uma homenagem às mu-
lheres do Pará e de outros esta-
dos que possam vir prestigiar 

a prova do dia 10�, afirmou 
Marcos Eiró, titular da Seel, 
ladeado pelo diretor jurídico 
da Secretaria, Roberto Charo-

ne. Eiró destacou ser essa a 
primeira vez da Corrida da 
Mulher nesse formato com 
a parceria com as ORM. 

Para o gerente de Plane-
jamento do Pro Paz, Simão 
Bastos, o evento visa valori-
zar a mulher em diversos 
aspectos e disseminar a 
cultura da paz não apenas 
na competição, mas tam-
bém com uma programa-
ção a partir do dia 8 com 
ações e um show musical 
na praça do Pro Paz, perto 
do Elevado, no bairro da 
Sacramenta, a partir das 
19 horas. �No sábado, dia 9, 
teremos uma ação de cida-
dania com serviços à popu-
lação na chamada praça do 
Pro Paz, e no domingo, dia 
10, a Corrida da Mulher. �, 
disse Simão Bastos.
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Real humilha 
Barcelona: 3 a 1

Com dois gols do astro 
português Cristiano 
Ronaldo, o Real Madrid 
garantiu presença a final 
da Copa do Rei ao atropelar 
o Barcelona por 3 a 1 em 
pleno Camp Nou, ontem, 
após ter empatado em 1 a 
1 no jogo de ida no estádio 
Santiago Bernabéu. Esta 
foi a segunda derrota 
contundente que os catalães 
sofreram em menos de uma 
semana após o 2 a 0 que 
levou em San Siro contra 
o Milan, pelas oitavas de 
final da Liga dos Campeões. 
Gols: Cristiano Ronaldo (2),  
Raphael Varane para o Real; 
Jordi Alba para o Barça.
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Felipão promete mudanças drásticas 

O 
técnico Luiz Felipe Scolari 
revelou ontem que preten-
de �mudar bastante� a se-

leção brasileira para os próxi-
mos compromissos. Durante 
um evento em Portugal, ele 
disse que não gostou muito do 
desempenho do time em sua 
estreia no comando, na derro-
ta por 2 a 1 para a Inglaterra, 
em amistoso disputado no dia 
6 de fevereiro, em Londres, e, 
por isso, planeja fazer altera-
ções já para o jogo contra a Itá-
lia, marcado para 21 de março. 
�Vamos ter de mudar bastante. 
Não gostei do posicionamento 
e de uma série de detalhes. 
Mesmo que a imprensa tenha 
gostado, eu não tenho que agir 
em função do que escrevem. 
Vou trabalhar para a minha 
equipe, em função do que é 
melhor para a seleção. Farei 
algumas alterações, mas não 
posso dizer se A, B ou C não 
vão fazer parte das escolhas 
em 2014�, comentou Felipão, 
ao participar ontem do Fórum 
de Treinadores, realizado 
na cidade de Guimarães, em 
Portugal, ao lado do técnico 
da seleção portuguesa, Paulo 
Bento.

Logo depois do jogo contra 
a Inglaterra, que marcou sua 
estreia como técnico da sele-
ção - foi contratado no final 
de novembro para substituir 
o demitido Mano Menezes 
-, Felipão chegou a elogiar o 
desempenho do time na der-
rota em Wembley. E, ao voltar 

SELEÇÃO
Mexidas serão vistas 
já no amistoso do 
dia 21 de março 
contra a Itália M
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Agência Estado
GUIMARÃES

Em Portugal, Luiz Felipe Scolari disse que tem pouco tempo para armar o time do Brasil para a Copa de 2014 

Trabalho de Muricy é contestado

vam parados há muito tempo�, 
analisou o ex-vice-presidente 
de futebol do clube, José Paulo 
Fernandes. Para ele, com a sa-
ída do zagueiro Neto e do vo-
lante Renê Júnior, a equipe só 
piorou. �Dracena e Assunção 
poderiam voltar aos poucos, 
entrando no segundo tempo 
dos jogos e com o resultado 
garantido.�

Outro ex-dirigente do clu-
be, José Rubens Marinho, acha 
que o Santos está sem coman-
do. �Nada contra o homem, até 
porque Muricy é um cara sério. 
Mas ele não consegue dar um 
padrão de jogo ao time nem 
com Neymar em campo�, re-
clamou o santista.

Sobre o risco de Muricy ser 
demitido se o Santos perder do 
Corinthians no domingo, José 
Rubens Marino prefere não ar-
riscar um palpite. �É difícil de 
se prever porque Laor (o presi-
dente Luis Alvaro de Oliveira 
Ribeiro) é imprevisível. Mas, 
como certeza, o resultado ne-
gativo vai abalar bastante o 
ambiente�, disse. Ele sugere 

que o Comitê Gestor faça uma 
pesquisa de opinião entre con-
selheiros e sócios. �O descon-
tentamento é muito grande�, 
garantiu.

A cúpula santista não aten-
deu ligações ontem para falar 
sobre a situação de Muricy. Há 
informações de que o assunto 
será discutido na reunião do 
Comitê Gestor marcada para 
acontecer hoje e que o nome 
de Paulo Autuori, que retornou 
do Catar e não pretende mais 
trabalhar fora do País, come-
çou a circular no clube. Um 
ponto que está sendo levado 
em conta é o alto valor que o 
clube teria de pagar se resolver 
demitir o treinador. Em agosto 
do ano passado, diante da pos-
sibilidade de Muricy ser cha-
mado para assumir a seleção 
brasileira, Luis Alvaro afirmou 
que não abriria mão da multa 
rescisória. �No novo contrato 
de Muricy com o Santos (vai 
até dezembro deste ano) há 
uma cláusula e é altíssima�, 
avisou o presidente santista 
na ocasião.

Agência Estado
SANTOS

Conselheiros não vincula-
dos à situação e ex-dirigentes 
do Santos já falam aberta-
mente que a permanência de 
Muricy Ramalho no cargo po-
de depender do resultado do 
clássico de domingo, contra o 
Corinthians, no Morumbi, pe-
la 10ª rodada do Paulistão. A 
pressão sobre os membros do 
Comitê Gestor do clube para a 
mudança de técnico aumentou 
depois do futebol de baixa qua-
lidade que o tricampeão esta-
dual apresentou na vitória por 
2 a 1 sobre o XV de Piracicaba, 
no último domingo, na Vila Bel-
miro. E a situação vai piorar se 
não ganhar do arquirrival. �A 
insatisfação com o trabalho do 
treinador vem desde a derrota 
contra o Barcelona na decisão 
do Mundial de Clubes no Japão 
em 2011 e tem aumentado a 
cada jogo pela falta de padrão 
do time. Muricy mexeu erra-
do, para escalar Edu Dracena 
e Marcos Assunção, que esta-

Muricy sofre pressão e pode cair no Santos, se não vencer o Corinthians domingo

ao Brasil, admitiu que faria 
algumas poucas mudanças 
para os próximos amistosos, 
acrescentando apenas �dois 
ou três jogadores� na convoca-
ções seguintes. Agora, porém, 
ele parece disposto a fazer 

será agora em junho, quando 
acontece a Copa das Confede-
rações, também no Brasil. Até 
lá, ele terá mais cinco amisto-
sos programados neste pri-
meiro semestre, quando espe-
ra formar um time. Depois de 

enfrentar a Itália em Genebra, 
na Suíça, o Brasil volta a jogar 
já no dia 25 de março, contra a 
Rússia, em Londres. Em 24 de 
abril, o amistoso será com o 
Chile, em Belo Horizonte. Aí, a 
seleção volta a campo apenas 

em junho, diante da Inglater-
ra, no dia 2, no Maracanã, e 
da França, no dia 9, na Arena 
Grêmio. E a estreia na Copa 
das Confederações será em 15 
de junho, quando pega o Japão 
em Brasília.

alterações mais drásticas. Fal-
tando apenas 16 meses para o 
início da Copa do Mundo de 
2014, Felipão reconhece que 
tem pouco tempo para acer-
tar a seleção brasileira, sendo 
que o primeiro grande teste 

Arbitragem: Aristeu 
Tavares está demitido 

Agência O Globo
RIO DE JANEIRO

Sete meses depois de as-
sumir a Comissão Nacional 
de Arbitragem da Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF), Aristeu Leonardo Ta-
vares foi demitido do cargo 
ontem. Ele será substituído 
provisoriamente por Edson 
Rezende, que trabalha na 
corregedoria da entidade. O 
presidente José Maria Marin 
será o responsável por anun-
ciar o próximo presidente 
da comissão. Tavares foi de-
mitido pouco depois de ter 
concedido entrevista ao jor-

nal �O Popular�, de Goiânia, 
em que afirma que diversos 
árbitros brasileiros foram 
denunciados por manipula-
ção de resultados. Ele teria 
afirmado ainda que muitos 
dos árbitro seguiam traba-
lhando em jogos oficiais no 
Brasil.

Coronel da Polícia Militar 
e ex-bandeirinha com parti-
cipação na Copa do Mundo 
de 2006, Aristeu Tavares ha-
via assumido a comissão em 
agosto do ano passado, no lu-
gar de Sérgio Corrêa. Tavares 
comandou também a Comis-
são Nacional de Árbitros de 
Futebol (Conaf).

DÍVIDA MILIONÁRIA

Romário e Vasco fecham acordo que consumirá 120 meses 

X  Romário (foto) e o Vasco da Gama chegaram 
num acordo sobre as dívidas que o clube 
cruzmaltino tem com o jogador que revelou. Em 
audiência, realizada na tarde de ontem, eles 
teriam acordado que o clube pagará, a partir 
de primeiro de janeiro de 2014, R$16 milhões 
ao ex-jogador. O valor será parcelado em 120 
parcelas de R$150 mil e sofrerá ajustes a cada 
mês de janeiro. Até ontem, o intendimento 
estre as partes era considerado muito pouco 
provável. Romário cobrava do Vasco cerca de 
R$58 milhões, considerando juros, referente a 
um empréstimo que ele fez ao clube, durante a 
administração de Eurico Miranda. Para amenizar 
essa situação, o ex-jogador conseguiu, na Justiça, 
a penhora das cotas de televisão, patrocínio e 
ainda dos direitos econômicos dos jogadores, 
Fellipe Basto, Eder Luiz, Dedé e Nilton.
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Escritores falam ao público
Programação no IAP reúne autores como o poeta 
João de Jesus Paes Loureiro. Página 3.

Um golpe na música  
Fechamento do Conservatório Carlos 
Gomes deixou lacuna no Pará. Página 4.

O LIBERAL

Com o selo da Natura, Luê Soares 
lança no próximo dia 9 seu primeiro 
disco no Theatro da Paz, cuja faixa-
título é uma música com letra assinada 
por Arnaldo Antunes

MÁRCIA CARVALHO
Da Redação

Paula 
Fernandes  
deu pulso 
às vendas 
em 2011 

Luê vem 
�a fim 
de onda�

Q
uem vê no palco a moça de 
traços delicados logo pres-
sente uma doce melodia. 

Luê Soares, revelação da no-
víssima safra de cantoras nas-
cidas no Pará, não decepciona 
os ouvidos mais exigentes. A 
voz descoberta recentemente 
se entrelaça à sonoridade da 
rabeca, instrumento seme-
lhante ao violino, que embala 
manifestações como a Maru-
jada de Bragança. O talento 
está impresso no DNA: Luê 
é filha de Junior Soares, um 
dos fundadores do Arraial do 
Pavulagem. Estudou violino 
clássico dos nove aos 21 anos 
e cresceu entre ritmos tradi-
cionais, mas soube manter os 
ouvidos atentos ao que vinha 
de fora. O resultado está em 
seu disco de estreia, �A fim de 
onda�, que chega ao mercado 
com selo da Natura Musical. A 
música-título, aliás, é uma de 

suas primeiras composições, 
uma parceria com o produtor 
Betão Aguiar, com letra de Ar-
naldo Antunes. Com várias 
participações especiais, de 
Curumin a Edgar Scandurra, 
além dos paraenses Manoel e 
Felipe Cordeiro, entre outros, 
�A fim de onda� terá lança-
mento nacional em Belém, 
no próximo dia 9 de março, 
no palco nobre do Theatro da 
Paz. Em bate-papo por telefo-
ne, Luê Soares falou sobre o 
trabalho.  

pComo foi o processo de pro-
dução e gravação do disco?
p O processo todo levou en-
tre quatro e cinco meses. 
Quando conversei com o 
Betão acertamos de gravar 
uma parte em Belém e a ou-
tra em São Paulo. Em Belém 
gravamos músicas que já fa-
ziam parte dos shows, como 
�Sei lá�, �Nós dois� e �Cavalo 
marinho�. Tive a participação 
maravilhosa do Manoel e do 

Felipe Cordeiro, e também do 
Pio Lobato, do Félix Robatto, 
Trio Manari e Strobo, que já 
me acompanhavam na ban-
da. Em São Paulo foi a hora 
de finalizar e chamar outros 
convidados. 

pComo foi feita a seleção de 
repertório?
p Foi simples, pois algumas 
músicas já faziam parte do 
meu show. O Betão me mos-
trou outras músicas, como 
�Bom�, do André Carvalho, 
que tinha tudo a ver com o 
meu trabalho, assim como 
�Onde andará você�, do Alípio 
Martins, que eu já conhecia. 
Quando vi que o disco ia acon-
tecer, comecei a compor, a me 
aventurar (risos). Foi quando 
surgiu �Se colar�, com Felipe 
Cordeiro. 
pE a canção �A fim de onda�? 
Como foi a parceria com Be-
tão e Arnaldo Antunes?
p Eu já tinha esse mote e tam-
bém a melodia. Mostrei isso ao 

Betão e gravamos dentro do 
avião, no celular, durante uma 
viagem. Então ele chamou o 
Arnaldo para terminarmos a 
música. Como os dois traba-
lham juntos, foi simples che-
gar até ele, mas eu não sabia se 
ele iria topar. Mas o Arnaldo se 
amarrou (risos).   

p�Nós dois� desperta em vo-
cê memórias afetivas da in-
fância. Como era ser filha de 
Júnior Soares? 
p Primeiro que eu sempre 
ia aos shows do Pavulagem. 
Lembro da minha infância 
perambulando pelos teatros 
Waldemar Henrique e Marga-
rida Schivasappa, dormindo 
nas cadeiras vazias (risos). Ele 
é um pesquisador da cultura 
popular, e sempre me motivou 
a ouvir muita música, desde 
criança. Aliás, lá em casa se 
ouvia de tudo, dos ritmos po-
pulares ao rock de Pink Floyd 
e Led Zeppelin. Sempre tive a 
curiosidade aguçada. 

pComo você se interessou 
pela rabeca?
p Também foi algo que surgiu 
na minha infância. Sempre 
achei linda a Festividade da 
Marujada de Bragança. Tive 
uma formação voltada para a 
música clássica, mas ao mes-
mo tempo acompanhava os 
ritmos tradicionais populares. 
Existem vários tipos de rabeca 
no Brasil, mas a minha é a de 
Bragança, e eu toco como se 
toca o violino. A sonoridade 
desse instrumento me encan-
ta. É mais grave, mais fechada, 
tem tudo a ver com a minha 
música. Mas só passei a tocar 
rabeca de verdade quando co-
mecei a cantar.  

pMuita gente passou a conhe-
cer você por conta do Terruá. 
Como foi essa experiência?
p Foi uma honra. Sou muito 
grata ao projeto, por terem 
acreditado em mim. Quan-
do fui convidada eu estava 
começando a cantar, tinha 

pouquíssima experiência, e o 
Terruá me abriu portas, trou-
xe visibilidade para a música 
do Pará. É certo que é difícil 
resumir toda a nossa musica-
lidade, mas ali havia um bom 
resumo, com a guitarrada, o 
carimbó. Sem contar que foi 
incrível dividir o palco com 
pessoas como Dona Onete e 
Paulo André Barata. 

pComo será a turnê do dis-
co?
p Serão quatro shows de lan-
çamento com patrocínio da 
Natura: a grande estreia em 
Belém, e depois em São Paulo, 
no Rio de Janeiro e em Salva-
dor. Depois pretendo seguir 
tocando, desbravando este 
mundo de meu Deus (risos). 

pQual sua expectativa para o 
show em Belém? 
p Ansiedade é a palavra que 
me define neste momento. Es-
tou louca para chegar e tocar 
em casa. Estou feliz demais.

Padre 
Marcelo 

Rossi: 
fenômeno 
de vendas
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Luê Soares 
mistura a 
sonoridade 
regional com 
uma pegada 
mais �pop� 

Indústria fonográfica se recupera graças ao Brasil e à Índia
RECEITA
É a primeira vez,
desde 2009, que
há aumento de 9%
nas vendas de disco

O ano de 2012 será lembrado 
como de recuperação da in-

dústria fonográfica, apon-
ta o �Relatório de Músi-
ca Digital no Mundo�, 
elaborado anualmente 
pela Federação Inter-
nacional da Indústria 
Fonográfica (IFPI) e di-
vulgado ontem. Com 
uma arrecadação 
mundial de US$ 16,5 
bilhões, foi a primei-
ra vez, desde 1999, 
que o mercado musi-

cal global registrou um 
aumento em sua recei-

ta bruta. O crescimento 
foi tímido, de apenas 

0,3%, mas representa um 
grande avanço no setor 

que é um dos mais afetados 
pela pirataria. Dois fatores são 

apontados como os principais 
responsáveis por essa mudan-
ça: o aumento expressivo das 
vendas digitais e a expansão de 

mercados internacionais como a 
Índia e o Brasil. 

Somente no mercado digital de 
música, houve um aumento de 9% 
de receita em relação ao ano ante-
rior, fechando 2012 com US$ 5,6 
bilhões de arrecadação. É o segun-
do ano consecutivo que as vendas 
digitais registram um crescimen-
to acelerado, e já respondem por 
34% de toda a arrecadação do 
setor.

Se em janeiro de 2011 os ser-
viços de download e assinatura 
mensal estavam presentes em 
23 países, hoje eles já atingem 
mais de 100. E dos 20 maiores 
mercados musicais, o Brasil figu-
ra entre os oito que registraram 
maior crescimento. �O Brasil tem 
grande importância nesse cenário 
porque, dos emergentes, é o que 
tem apresentado desde 2008 um 
quadro bastante interessante, 
de praticamente estabilidade no 
suporte físico, e que no mercado 
digital tem crescido de forma con-
sistente nos últimos anos�, diz o 
presidente da Associação Brasi-
leira dos Produtores de Discos 
(ABPD), Paulo Rosa. 

De acordo com a ABPD, o fa-
turamento da indústria nacional 
apresentou crescimento de 5,13% 
em comparação a 2011, atingindo 
R$ 392,8 Milhões. O aumento de 
83% nas receitas da área digital 
compensou com folga a queda 

de 10% nas vendas de CDs, 
DVDs e Blu-Rays, quando 
foram comercializadas 25 
milhões de unidades em 
2012. 

Paulo Rosa explica 
que essa redução é, na 
verdade, um retorno 
ao patamar registrado 
em 2010, já que o fa-
turamento do suporte 
físico em 2011 foi atí-
pico em virtude de 
dois fenômenos de 
vendas, o padre 
Marcelo Rossi e 
a sertaneja Pau-
la Fernandes. 
O crescimento 
das vendas di-
gitais no Brasil 
é influenciado 
d i retamente 
pela abertura 
do iTunes ao 
mercado na-
cional. Desde 
que a loja vir-
tual passou a 
comercializar 
com clientes 
brasileiros, em 
dezembro de 
2011, o número 
de downloads 
pagos passou de 
2,3 milhões para 
23,8 milhões.

Agência Estado

RIO DE JANEIRO
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Áries 21 de março / 20 de abril

Re gen te: Mar te d

Ao acreditar que só você tem razão e 
tomar decisões sem se importar com 

os outros, é possível que não escolha o 
melhor caminho a ser seguido. É tempo 
de aceitar que várias mentes pensando 
juntas produzem ideias mais inteligentes 
e interessantes que uma só.

Touro 21 de abril / 20 de maio

Re gen te: Vênus e

Talvez você sinta necessidade de fazer 
escolhas da esfera do prazer. No entanto, 

fazer isso não é tão fácil quanto parece. É 
tempo de seguir o caminho que o conduz 
à realização dos seus sonhos, não se 
esquecendo da responsabilidade que deve 
ser assumida diante de tais decisões.

Gêmeos 21 de maio / 20 de junho

Re gen te: Mercúrio f

Você pode correr o risco de pecar pelo 
excesso em algumas situações, enquanto 

que em outras, a grande limitação pode 
paralisar completamente o seu movimento 
de expansão. Deste modo, surge um grande 
impasse. É tempo de saber a medida justa 
para que possa conduzir os seus desejos.

Câncer 21 de junho / 22 de julho

Re gen te: Lua g

Quando as suas emoções fluem com 
expressividade e de forma mais 

espontânea, elas colaboram para que você 
realize as ações necessárias para concretizar 
os seus maiores desejos. É tempo de deixar 
que o outro saiba o que se passa no seu 
interior, transparecendo seus sentimentos.

Leão 23 de julho / 22 de agosto

Re gen te: Sol h

A necessidade de atrair as atenções para 
si pode ser motivo de conflito nas 

suas relações. Sendo assim, você precisa 
amadurecer para que possa encontrar 
uma forma saudável de se relacionar. 
É tempo de se entregar às forças das 
mudanças que têm a potência de 
transformar você numa pessoa melhor.

Virgem 23 de agosto / 22 de setembro

Re gen te: Mercúrio i

A sensação de estar sem rumo, pode forçá-
lo a repensar atitudes que não estão se 

encaixando na realidade do momento. 
Ao aceitar que pode cometer falhas você 
reúne condições para viver melhor a sua 
vida. É tempo de distinguir o que é mais 
adequado ao seu jeito singular de ser e de 
resolver seus problemas.

Sagitário 23 de novembro / 21 de dezembro

Re gen te: Júpiter l

Ao perceber que a vida está lhe oferecendo 
grandes benefícios, é importante que 

você se certifique de que está aberto o 
suficiente para aproveitar isto da melhor 
forma possível. É tempo de ficar atento às 
oportunidades e ter a sabedoria de captar o 
bem estar e a tranquilidade que elas podem 
lhe proporcionar.

Capricórnio 22 de dezembro / 20 de janeirol

Re gen te: Saturno m

Este pode ser o momento propício para se 
resolver os assuntos que ficaram pendentes, 

e que tiram o seu sono. Sendo assim, é 
sempre bom estar atento às oportunidades 
que surgem para que isso seja feito. É tempo 
de se organizar para solucionar os problemas 
da melhor forma possível.

Aquário 21 de janeiro / 19 de fevereiro

Re gen te: Urano n

Quando a boa percepção das coisas é 
temperada com um pouco de ambição, 

você pode adquirir mais autoconfiança. 
Com esta qualidade, você tem mais 
facilidade para atrair a atenção das pessoas 
para os seus projetos, sem precisar muito 
esforço. É tempo de unir a sensibilidade 
com a vontade de realizar.

Peixes 20 de fevereiro / 20 de março

Re gen te: Netuno o

De nada adianta você ficar refém dos 
próprios medos. Isto apenas pode lhe 

fragilizar e lhe imobilizar diante daquilo 
que realmente precisa ser feito. Deste modo, 
é necessário ir à luta para encontrar um 
jeito de enfrentá-los sem se desestabilizar. É 
tempo de desenvolver a autoconfiança para 
alcançar o bem estar emocional.

NA UFPA

Obra de artista foi desmontada
Família de Acácio 
Sobral não foi avisada, 
mas Prefeitura afirma 
que tomou cuidados 

 d
i

A
escultura �Olho d�água�, do ar-
tista plástico paraense Acácio 
Sobral, na Universidade Fede-

ral do Pará (UFPA), foi desmonta-
da na semana passada. A obra 
foi inaugurada em 30 de junho 
de 2009, mesmo ano em que o 
artista faleceu. Acácio definia o 
projeto como uma pintura em 3D 
da confluência do manancial das 
águas dos rios e das chuvas, in-
termediada pela floresta.

De acordo com a Prefeitura 
da UFPA, no lugar da obra, em 
frente à Biblioteca Central, será 
construído um prédio de salas de 
aula pelo Programa de Expansão 
das Instituições Federais de Ensi-
no Superior (IFES), no valor de R$ 
19.942.858,25.

Keyla Sobral, sobrinha de Acá-
cio, diz que a obra foi desmontada 
sem consulta à família do artista. 

colocar a obra do jeito como era�, 
afirma Viviane. 

Segundo Reginaldo Braga, 32 
anos, �Olho d�água� foi feita es-
pecialmente para o espaço onde 
foi instalada. �Desmontar para 
remontar é uma interferência, 
descaracteriza a obra, é uma falta 
de respeito�, afirma Reginaldo. De 
acordo com Keyla, a classe artísti-
ca já se mobiliza nas redes sociais 
com um abaixo-assinado no site 
www.peticaopublica.com.br para 
a remontagem da obra de Sobral 
no local original.

Em nota, a prefeitura da UFPA 
informou que a escultura foi foto-
grafada, e suas peças identificadas 
e catalogadas para a sua remonta-
gem, acompanhada pelo Sr. José 
Carlos Porpino de Oliveira, respon-
sável pela montagem da obra na 
sua inauguração. O �Olho d�água� 
foi a maior escultura já produzi-
da pelo artista, que faleceu aos 66 
anos. Acácio Sobral recebeu duas 
premiações no Arte Pará e é autor 
do livro �Momentos iniciais do abs-
tracionismo no Pará�, publicado pe-
lo Instituto de Artes do Pará (IAP).

Peças de Olho D’água, obra de Acácio Sobral, que foi desmontada na UFPA

�Eu recebi a notícia na sexta-feira 
e comuniquei a minha tia�, disse 
Keyla. Na segunda-feira, 25, Keyla foi 
com América e Viviane Sobral, irmã 
e filha de Acácio, até a Prefeitura da 
UFPA conversar com a vice-prefei-
ta Ana Beatriz e com o engenheiro 
Adelino de Oliveira. �Chegamos lá e 
nos deparamos com as peças enu-

meradas e jogadas no chão�, reclama 
América. Viviane disse que pediu pa-
ra que Reginaldo Braga, que prestou 
assistência a Acácio na montagem, 
acompanhasse a remontagem. �Ele 
aceitaram, mas foi um susto saber 
que a obra estava no chão. O enge-
nheiro Adelino me garantiu que hou-
ve um levantamento fotográfico para 

Libra 23 de setembro / 22 de outubro

Re gen te: Vênus j
Talvez seja preciso adquirir mais 

conhecimento para que possa ampliar a 
sua capacidade de lidar com determinados 
problemas. No entanto, você deve buscar as 
competências necessárias para isto. É tempo 
de procurar novas fontes de saber para 
desenvolver as suas potencialidades.

Escorpião 23 de outubro / 22 de novembro

Re gen te: Plutão k
É possível que você espere até que a situação 

se torne crítica para iniciar um movimento 
de mudança. Sendo assim, é preciso 
encontrar novos meios de expressão, ao 
invés de se deter nos velhos vícios de 
comunicação. É tempo de encontrar uma 
forma de dialogar que evite os empecilhos.

orientados por esta mesma felicida-
de, isto é, por desejos íntimos de pro-
gresso social a partir dos afetos, das 
emoções, dos benefícios de alma. 

Essa reflexão me traz à superfí-
cie das ideias outro assunto muito 
esmiuçado pelas bandas de São Pau-
lo... Existe uma campanha social de 
um grupo de agentes culturais cha-
mado Fora do Eixo (atrelados não 
assumidamente ao PT na época das 
eleições para prefeito) que afirma, 
diante de tantas contradições sociais, 
existir amor em SP... A partir da ten-
tativa de trazer a �falta de amor� ao 
debate social, o Fora do Eixo promo-
ve várias ações socioculturais pela 
cidade, ocupando espaços até então 
abandonados pelo poder público. 
Acho massa. Já fui a uns quatro ou 
cinco shows, inclusive em um deles 
pude contemplar a paraense Gaby 
Amarantos soltando seu vozeirão. 

Só ficou uma pulga atrás da ore-
lha: se o que falta substancialmente 
em São Paulo é o amor, então esta-
mos resolvidos em relação à mora-
dia, à especulação imobiliária, ao 
genocídio da comunidade negra nas 
periferias, ao aumento endêmico do 
transporte público, aos desabamen-
tos provocados pelas chuvas e tantas 
outras mazelas que dizem respeito à 
manutenção da vida na urbe?

PALOMA FRANCA

emaildapalo@gmail.com

Poderosa Publicidade

N
o último domingo, o celebrado 
dia do Oscar, eu resolvi ir ao 
cinema assistir ao filme chile-

no �No� dirigido por Pablo Larra-
ín. O filme trata sobre o plebiscito 
chileno de 1988, financiado pelos 
Estados Unidos para envolver a 
população na decisão política de 
manter ou não Augusto Pinochet 
no poder. 

Muito interessante a perspecti-
va do filme, pois o tratamento da 
questão se dá a partir do viés pu-
blicitário que permeou as escolhas 
da população. Através da lingua-
gem publicitária moderna, muito 
baseada na escola propagandista 
norte-americana da década de 80, 
a personagem de Gael García Ber-
nal consegue construir uma cam-
panha política pelo voto contrário 
à permanência de Pinochet, basea-
da na ideia de alegria e bem-estar 
populacional. Com muitas cores e 
palavras de conforto, a campanha 
pelo Não torna a campanha pelo 
Sim defasada e tradicionalista do 
ponto de vista publicitário, o que 
interfere diretamente na estrutu-
ra binária de votação do plebisci-

to. Uma imagem quando bem feita 
e assimilada pela população tem o 
poder de destruir sua concorrente 
tanto como podem as cores enfatizar 
a melancolia dos tons acinzentados 
em uma pintura quando colocadas 
em oposição a eles. Fica claro no 
filme que se o publicitário de Gael, 
René Saavedra, trabalhasse para a 
campanha a favor do Sim, a mesma 
seria vencedora na partida; o publi-
citário só não o faz por convicções 
ideológicas, convicções essas que se 
apresentam bastante questionáveis 
no decorrer da trama. 

Politicamente, as posturas de Re-
né Saavedra são claras, o publicitá-
rio é contra a ditadura de Pinochet, 
mas a forma de pôr em prática suas 
ideologias é bastante controversa em 
relação à viabilidade ética de suas de-
cisões publicitárias.  A personagem, 
por exemplo, se vale de uma estética 
ilusionista para forjar a representa-
ção do povo chileno, isso fica explícito 
em uma cena simbólica na qual há 
uma briga entre René Saavedra e ou-
tro publicitário da campanha sobre 
os pães a serem utilizados em um dos 
takes do programa eleitoral do Não; o 
publicitário afirma que aqueles pães 
não representam o povo chileno, Re-
né Saavedra se irrita e afirma que 
aqueles pães são imageticamente 

mais potentes para veicular a ideia 
de alegria e de bem-estar funda-
mentais à campanha. 

Em que medida alegria e bem-
estar são discursos interessantes à 
informação política em uma cam-
panha eleitoral? Tratam-se de senti-
mentos, concepções subjetivas, e não 
de programas concretos de atuação 
política, entretanto, o apelo destes 
ideais é humanisticamente forte, 
posto que a maioria das pessoas no 
universo aspiram as boas sensações 
e nãos as ruins - as ruins, antônimos 
de alegria e bem-estar, seriam sen-
sações de tristeza e desconforto rela-
cionadas, sobretudo em contextos de 
crise, à fome, miséria, violência. 

A questão que mais me chama 
atenção na película é a perspectiva 
de apaziguamento das massas pa-
ra que elas façam escolhas públicas. 
Neste histórico caso a escolha resul-
tou na �derrocada� da ditadura de Pi-
nochet, legitimada por uma pretensa 
democracia ainda em construção. 

Não é um problema as pessoas 
acreditarem na felicidade como ob-
jetivo de vida. Acho um anseio inte-
ressantíssimo, embora entenda que 
meus esforços pessoais não estejam 
voltados para isso... Apenas questio-
no por que, por muitas vezes, os mo-
mentos de transformação social são 

33°

Áreas de instabilidade ain-
da atuam no Norte. Qua-
se toda a região tem mui-
tas nuvens, períodos com 
sol e várias pancadas de 
chuva. Pode chover forte. 
No Tocantins, Amapá, 
Roraima e norte do Pará, o 
sol aparece forte e a chuva 
ocorre a partir da tarde. 
No Pará, tempo nublado a 
encoberto com pancadas 
de chuva e trovoadas.Em 
Belém, tempo nublado a encoberto com pan-
cadas de chuva.A temperatura máxima é de 
34° e mínima de 23°. 

  ̈  TEMPO EM BELÉM E NO PARÁ

Tempo  claro Parcialmente 
nublado

Nublado Chuvoso Chuvoso com 
trovoadas

PRAIAS TEMPO MÁX.
  MIN.

Bispo -  Satisfatória
Farol - Satisfatória
Chapéu Virado - Satisfatória
Murubira - Satisfatória
Marahú - Satisfatória
Baía do Sol - Satisfatória

Cruzeiro - Imprópria
Brasília - Satisfatória
Praia Grande- Satisfatória
Serenata - Satisfatória

Caripi - Satisfatória

Barcarena

  ̈  MARÉS

 ̈  LUA

̈  No Estado
Aurora

Crepúsculo

06h30

18h30

Tempo nublado e chuvas 
em todas as áreas do Pará 

Minguante
4 de
março

Crescente
19 de
março

Nova
11 de
março

Cheia
27 de
marçoMosqueiro

Salvaterra

30°

22°

30°

22°

30°

22°

Salinas

Ajuruteua

Marudá

34°

21°

30°

22°

30°

22°

Joanes

otempotodo

PRAIAS TEMPO MÁX.
  MIN.

  ̈  SANTO DO DIA

 ̈  HOJE

Quarta, 27 de fevereiro de 2013

Belém

Altamira

Bragança

Breves

Itaituba

Oriximiná

Paragominas

Redenção

Soure

Santarém

Marabá

CIDADE TEMPO MÁX./MIN.

 1ºBAIXA-MAR 1ºPREAMAR 2ºBAIXA-MAR 2ºPREAMAR

Belém 07h49/0.2m 00h08/3.4m 19h53/0.3m 12h26/3.3m

Salinas  02h49/0.3m 08h24/5.0m 15h00/0.4m 20h36/5.0m

Mosqueiro 06h34/0.5m 11h39/3.5m 18h32/0.5m 23h30/3.5m

Ilha dos Guarás  03h36/0.4m 09h34/4.9m 15h46/0.4m 21h47/5.0m

Breves 02h04/0.2m 07h15/1.1m 14h39/0.2m 19h34/1.1m

Vila do Conde 07h57/0.2m 00h34/3.2m 20h04/0.2m 12h53/3.2m

Temperaturas máximas

 ̈  CONDIÇÕES DE BANHO ̈  O TEMPO NAS PRAIAS

Mosqueiro Icoaraci /Outeiro

32°
22°

TEMPO 

Itaituba

Santarém

Breves

Soure

Altamira

Redenção

Marabá

Castanhal

Paragominas

32°
20°

22°

21°

32°
22°

32°
22°
32°
22°
34°
21°
33°
22°
32°
22°

Belém

Oriximiná

Bragança

33°
22°

30°

Dia do Agente Fiscal da 
Receita Federal - Dia 
Nacional do Livro Didático

22°
32°

São Gabriel de Nossa Senhora das Dores

34°
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Caravana de Escritores chega a Belém
PALESTRAS
Ciclo segue hoje
com o carioca Paulo
Henriques Brito, que
é escritor e poeta

Programação 
é parceria 
com o MinC e 
a Biblioteca 
Nacional

O
Instituto de Artes do Pará 
(IAP) realiza durante esta 
semana o projeto Carava-

na de Escritores 2013. O ciclo 
de palestras �A escrita e a voz� 
tem a participação dos escri-
tores Bráulio Tavares (ontem), 
Paulo Henriques Brito (hoje) 
e João de Jesus Paes Lourei-
ro (quinta-feira), sempre às 
18h. O evento será concluído 
na sexta-feira (28) com a me-
sa-redonda �A escrita e a voz 
- Diálogos sobre a literatura 
contemporânea�, às 19h. 

Natural de Campina Gran-
de (PB), Bráulio Tavares é poe-
ta, escritor e compositor. For-
mado pela Escola Superior de 
Cinema da Universidade Cató-
lica de Minas Gerais, é pesqui-
sador de literatura fantástica 
e compilou a primeira biblio-

grafia do gênero na literatura 
brasileira. Colunista de jornal, 
escreve roteiro para shows, 
cinema e televisão. Radicado 
no Rio de Janeiro desde 1982, 
Bráulio Tavares é autor, entre 
outras obras, de �A Máquina 
Voadora�, �Breves Histórias do 
Tempo�, �Cão de Lata ao Rabo� 
e �Catálogo de Exposição�. 

Paulo Fernando Henriques 
Britto é carioca e mestre em 
língua portuguesa. Já traduziu 
cerca de 80 livros e foi contem-
plado com prêmios como o 
Portugal Telecom de Literatura 
Brasileira e Alceu Amoroso Li-
ma, pela obra �Macau� (2004); 
Alphonsus de Guimaraens, 
na categoria Poesia, pela obra 
�Trovar claro� (1997); e Paulo 
Rónai, na categoria Tradução 
de Autores Estrangeiros para 
o Português, pela tradução de 
�A mecânica das águas�, de E. 
L. Doctorow, concedido pela 
Fundação Biblioteca Nacional. 

Tito Barata, coordenador 
da área de Literatura do IAP, 
explica que a programação 
é realizada em parceria com 

O poeta Paes Loureiro encerra a caravana amanhã
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o Ministério da Cultura e a 
Fundação Biblioteca Nacional. 
�O circuito é um dos projetos 
mais importantes da área lite-
rária no Brasil. A ideia é reunir 
escritores locais e de outros 
Estados em torno de temas 
atuais da literatura contempo-
rânea�, diz ele. 

BOLSAS

O IAP também lança hoje 
seu edital de Bolsas para Cria-
ção, Experimentação e Pesqui-
sa Artística 2013. Nesta edição 
serão concedidas até 30 bol-
sas, no valor de R$ 15 mil, sen-
do 40% destinadas ao interior 
do Estado, 10% a portadores 
de habilidades diferenciadas 
e 50% para artistas radicados 
na capital, todos atuantes no 

campo das artes. 
Serão contemplados proje-

tos de criação, experimenta-
ção e pesquisa, crítica e divul-
gação ou mediação artística, 
nas áreas de pintura, fotogra-
fia, dança, conto, história em 
quadrinhos, entre outras, em 
diferentes linguagens, mídias 
e suportes. As inscrições se-
guem até 11 de abril. 

Um dos pioneiros na con-
cessão de bolsas de aperfei-
çoamento artístico no Brasil, 
o IAP já contemplou mais de 
300 artistas em doze anos de 
ação. O lançamento do edital 
será às 19h. 

Um dos mais prestigiados escritores atuais, John Ba nville lança Cisne de Prata

X Serviço

Caravana de Escritores 2013. 
Programação até sexta-feira, 
com entrada franca. 
î IAP (Praça Justo Cher-
mont, 236, ao lado da Basí-
lica). 
î Informações: 4006-
2922/ 4006-2923. 

POLICIAL
Ganhador do maior
prêmio da literatura
inglesa, seu forte é a
construção do estilo

O patologista Garret Qui-
rke recebe um estranho re-
cado: um antigo colega, Billy 
Hunt, que o despreza nos 
tempos de escola, pede para 

UBIRATAN BRASIL
Agência Estado

SÃO PAULO 

conversar, pois tem um pedi-
do urgente e delicado. A mu-
lher de Hunt fora encontrada 
morta e, antes da chegada da 
polícia, ele gostaria que Qui-
rke impedisse que a mulher 
fosse desmembrada. É dessa 
forma misteriosa que come-
ça o romance O Cisne de Pra-
ta (Rocco), segundo policial 
publicado no Brasil do escri-
tor irlandês Benjamin Black.

O livro anterior, O Pecado 
de Christine, que apresenta 
aos leitores o trabalho de 
Quirke, também já foi edi-

tado por aqui e outros já 
preparados pelo autor estão 
a caminho. Mas, tão miste-
riosa como sua trama é o 
próprio Black. Isso porque, 
quem for bater à sua porta, 
encontrará John Banville, 
um dos mais prestigiados 
escritores da atualidade, 
ganhador do Booker Prize 
(principal prêmio literário 
da comunidade anglo-saxô-
nica) por O Mar, lançado no 
Brasil pela Nova Fronteira.

Admirador de policiais, 
Banville decidiu esculpir 

uma persona própria para 
dar vazão às suas tramas 
recheadas de assassinato, 
doses sutis de erotismo e, 
principalmente, um ponto 
que lhe torna peculiar, minu-
ciosas descrições da socieda-
de irlandesa dos anos 1950, 
época em que ambienta suas 
histórias.

Quando escreve policiais, 
Banville/Black preocupa-se 
com a ação. Em outros casos, 
uma das principais atenções 
está na construção do estilo 
- John Banville trabalha a 

linguagem como um gran-
de estilista. É o que mostra 
em O Mar, romance sobre o 
modo de crescer e de enve-
lhecer, como bem definiu o 
jornal inglês The Times. Já 
John Sutherland, presiden-
te do júri do Booker Prize 
daquele ano de 2005, clas-
sificou-o como um estudo 
sobre a �dor, a memória e o 
amor�. Também há quem o 
veja como um �escritor de 
escritores�, pelo modo como 
se apropria das vozes e com 
elas reelabora a linguagem.

Banville/Black

David Bowie divulga clipe de seu novo single, filma do por Flora Sigismondi
VÍDEO
É o segundo single
do próximo álbum
do cantor, que segue
afastado da mídia

O músico David Bowie 
divulgou na última segun-
da-feira o clipe de seu novo 
single, que estará no álbum 
�The next day�, a ser lan-
çado em breve. �The stars 

G1
SÃO PAULO 

(are out tonight)� conta com 
a atriz Tilda Swinton como 
protagonista e pode ser 
visto na página oficial de 
Bowie no YouTube. 

O vídeo foi feito por Flo-
ria Sigismondi que, além 
de dirigir o longa �The Ru-
naways - Garotas do rock� 
(2010), com Kristen Stewart 
e Dakota Fanning, também 
já fez clipes para artistas 
como Katy Perry, Marilyn 
Manson, Björk, The Cure, 
White Stripes, Fionna Ap-
ple e Leonard Cohen. O 
modelo andrógino austra-

liano Andrej Pejic também 
participa de �The stars (are 
out tonight)�.

Este é o segundo single 
do novo álbum a ser lança-
do. No começo de janeiro, 
no dia de seu aniversário, 
Bowie divulgou o v ídeo 
para �Where are we now?�, 
surpreendendo a todos ao 
anunciar o novo trabalho. 
Entretanto, ainda não há 
confirmação de uma tur-
nê para promover o disco. 
Em recente entrevista, o 
guitarrista Gerry Leonard, 
que toca com Bowie, afir-

mou que há 50% de chance 
de que as apresentações 
aconteçam.

�The next day�, o primei-
ro álbum de David Bowie 
em 10 anos, será lançado 
no dia 13 de março. O mú-
sico se apresentou ao vivo 
pela última vez em 2006 
e raramente aparece em 
público. Ele recusou o con-
vite para tocar na cerimô-
nia de abertura dos Jogos 
Olímpicos de Londres em 
2012, mesmo com o pedido 
sendo feito pelo cineasta 
Danny Boyle.

David Bowie e Tilda Swinton no novo clipe

Rita Guedes diz que pretende ser mãe

Extra
RIO DE JANEIRO 

Quanto mais a idade chega 
para Rita Guedes, mais ela gos-
ta. Nesses 20 anos de televisão, 
ela construiu também uma 
maturidade que a ensinou que 
quanto mais o tempo passa, 
melhor ela pode ficar. E isso 
vale para sua própria vaidade 
e vida profissional também.

�Quero aparentar a minha 
idade e parecer bem. Nada vai 
ser como antes, a vida é muito 
mais rica quando você enve-
lhece�, acredita.

A postura firme ela garante 
que será mostrada aos telespec-
tadores em �Flor do Caribe�, da 
Globo, seu próximo trabalho na 
TV. Segundo ela, a personagem 
é completamente diferente de 
tudo o que ela já fez.

�Em 20 anos de TV Globo, 
sempre fui vista como mulher 
gostosona, era uma linha de 
personagem que as pessoas 
sabiam que eu funcionava 
bem. Mas agora não. É uma co-
zinheira nada vaidosa, muito 
menos sensual. Ela usa pou-

Rita Guedes fará personagem sóbria em novela

quíssima maquiagem, nada de 
decote, saia curta e salto alto 
nem pensar�, explica a atriz, 
contente com o novo papel.

Embora o público dessa vez 
será privado das belas curvas 
de Rita, até mesmo vestida co-
mo chefe de cozinha dá para 
notar que a atriz está com um 
corpão. Mas ela, que malha 
desde os 19 anos e não ligava 
para doces, revelou que vai 
precisar ficar muito atenta.

�Eu não tinha paladar para 
doces. Mas agora volta e meia 
como um docinho�, conta Rita, 

que está tendo que encarar 
o fogão por causa de sua 
personagem. E tem outra 
coisa que a personagem 
tem despertado na atriz: a 
maternidade.

�A maternidade é muito 
forte nesse papel e aguçou 
mais ainda a minha vontade 
de ser mãe. Comecei a pen-
sar nisso tarde, mas tudo 
na minha vida foi um pou-
co devagar: só menstruei 
aos 16 anos, demorei muito 
para começar a namorar, eu 
só queria brincar�. 
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EXAMES

Querelas relativas à avalia-
ção dos alunos, nos famosos 
e temidos exames de final de 
ano, são remanescentes ao 
ano de 1898. Particularmente 
interessante é a questão es-
tampada na edição da Folha 
do Norte de 11 de novembro 
daquele ano, de queixas quan-
to aos critérios adotados pelo 
maestro Ettore Bósio, profes-
sor da instituição, na banca 
examinadora de determinada 
aluna, com certeza filha de 
�gente muito importante�, já 
que rendeu várias matérias de 
jornal, inclusive uma endere-
çada ao governador do estado, 
chamando a atenção para: �o 

que ali está se passando não é 
sério; o resultado dos exames 
das alumnas depende da ini-
mizade e capricho que exis-
tem em alguns professores 
entre si, ...Por tal motivo inter-
rompeu-se  o acto por mais de 
meia hora, ficando a alumna 
sentada ao piano sósinha, à 
espera que terminasse aquel-
le começo de �rôlo�. Além de 
tudo, há ali um tal Sr. Bosio 
que, por sua alta recreação, se 
tem constituído o terror das 
examinadas, interrompendo-
se constantemente com obser-
vações incabíveis, com o único 
fim de perturba-las... �. Essas 
matérias fartamente estam-
padas em jornais da época 
devem ter provocado reações 

Desastre histórico na música do Pará
GOVERNADOR
Augusto Montenegro
foi o responsável por 
um duro golpe na 
formação de músicos

O Carlos Gomes 
estava entre as 
melhores escolas 
de música de 
todo o País

A
XVI Feira Pan Amazônica 
do Livro lançou em 2012, 
preciosa edição patroci-

nada pela Fundação Carlos 
Gomes, �Memória Histórica 
do IECG� (Instituto Estadual 
Carlos Gomes). A leitura da 
publicação nos faz pensar 
o quanto decisões tomadas 
por gestores que naquele mo-
mento histórico dispõem do 
poder, quando mal pensadas, 
apressadas ou equivocadas, 
podem ter efeitos catastrófi-
cos com sérias consequências 
no tempo e no espaço. Algu-
mas dessas decisões poderão 
ter reflexos tão negativos que 
penalizarão várias gerações, 
como foi o caso do fechamen-
to do Instituto Carlos Gomes 
na administração do governo 
do Pará do senhor Augusto 
Montenegro, entre 1901 e 
1909, em substituição a Paes 
de Carvalho, que tinha em 
1897 autorizado a conversão 
do Conservatório de Música 
em estabelecimento público 
de ensino musical, denomi-
nando-o de Instituto Carlos 
Gomes, homenageando, as-
sim, seu primeiro diretor e o 
maior compositor brasileiro 
até então.

Apesar de realizações 
significativas, tais como o 
término da construção da 
estrada de ferro Belém-Bra-
gança, melhora do sistema 
de abastecimento de águas e, 
mais importante, a resolução 
da pendência das terras do 

Amapá, ganhando a questão 
dos franceses, pesa no currí-
culo de Augusto Montenegro 
a tal desativação do Instituto 
Carlos Gomes, sob a alegação 
de contenção de despesas. 
Apesar de, naquele início de 
século, o Estado estar real-
mente iniciando uma crise 
financeira, em virtude do em-
pobrecimento do erário públi-
co afetado pela crise do látex, 
somos tentados a desconfiar 
que além de problemas com a 
arrecadação, a insensibilidade 
do Sr. Augusto Montenegro, as 
crises entre o corpo docente 
e sociedade civil, problemas 
administrativos e políticos 
possam ter motivado tão fu-
nesta decisão. 

O governador Augusto Montenegro fechou o Conservatório cujo patrono foi o maestro Carlos Gomes
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diversas entre a sociedade 
civil, principalmente aquela 
pertencente à elite econômica, 
que era o perfil mais comum 
dos estudantes de música de 
então, que não se conforma-
vam com o tal desempenho 
(mal) de seus sinhôs e sinhás. 

Com a desativação das ati-
vidades do Conservatório em 
1908, a história da Instituição 
ficou dividida em duas fases, 
na chamada primeira fase do 
Conservatório, que vai de seu 
estabelecimento em 1896 até 
1908, grandes e renomados 
nomes da música em nosso 
estado dirigiram o estabele-
cimento, todos com formação 
em grandes centros culturais 
da Europa. Carlos Gomes, 

seu primeiro diretor, perma-
neceu apenas alguns meses 
na direção no ano de criação 
da escola. Após a morte do 
maestro, o governo estadual 
garantiu o funcionamento 
efetivo do Conservatório de 
Música, convidando para seu 
diretor o maestro italiano En-
rico Bernardes (1896/1898). A 
seguir dirigiram o estabeleci-
mento: José Cândido da Gama 
Malcher (1898/1900), Octávio 
Meneleu Campos (1900/1906) 
e Paulino Chaves (1906/1909), 
sendo este o último diretor da 
primeira fase.     

Certo é que com o corpo 
docente de tal categoria, e di-
reção competente, o Conser-
vatório de Música do Pará era 
considerado uma das melho-
res escolas da Federação na 
sua especialidade. Ainda as-
sim, sob o desastre da decisão 
do governador Augusto Mon-
tenegro, e da insensibilidade 
da elite econômica da época, 
no fatídico ano de 1908, no 
mês de julho, são suspensas 
as aulas por deliberação da 
Secretaria de Justiça Interior 
e Instrução Pública do Gover-
no do Estado do Pará, sob a 
justificativa já citada de eco-
nomia nos gastos públicos. Se 
levarmos em conta o imenso 
trabalho desenvolvido através 
dos concertos instrumentais, 
de música vocal e sinfônica 
pelos músicos do Instituto 
Estadual Carlos Gomes, to-
dos documentados nos jor-
nais da época, cresce a nossa 
desconfiança em relação aos 
verdadeiros motivos da sua 
desativação.

Rio de Janeiro e SP receberam a nata dos músicos se m trabalho em Belém

FELIPE ANDRADE E SILVA

Analista de Sistemas e Musicista

O poeta, musicólogo e fol-
clorista Vicente Salles informa 
que, durante a primeira fase 
de existência do Conservató-
rio, atuavam em Belém mú-
sicos de várias procedências, 
principalmente italianos, re-
manescentes de companhias 
de ópera que aqui se desfa-
ziam, ou até mesmo por op-
ção própria, encantados pela 
reurbanização da cidade, em-
preendida pela administração 
Antonio Lemos, tornando-a, 
àquela época, uma das mais 
belas do Brasil.

No conservatório de então 
estavam presentes todos os 
instrumentos de sopros, de 
cordas, e ainda harpa, percus-
são, além do canto lírico e ma-
térias teóricas que abrangiam 
desde contraponto e composi-
ção até língua italiana, língua 
francesa e literatura poética e 
dramática. Vale ressaltar que 
esse leque de ofertas era dos 
mais completos dentro das 
escolas de música existentes 
no Brasil. Solistas de instru-

mentos de sopros e cordas e até 
de Harpa, se apresentavam tanto 
como solistas quanto como ca-
meristas e membros da sinfônica 
naquela Belém da virada do sécu-
lo XIX para o XX.

Era natural que em uma cida-
de que recebia companhias líricas 
da Europa para atuar no Theatro 
da Paz - ver a Cronologia Lírica do 
Theatro da Paz (edição Secult) - se 
cultivasse uma orquestra sinfô-
nica, que deveria ser de excelente 
qualidade, uma vez que era gran-
de a presença de músicos vindos 
de fora e que aqui se estabelece-
ram, além dos próprios músicos 
aqui nascidos, alguns com forma-
ção também europeia.

Pois bem, todo este trabalho 
estava fadado a diluir-se até de-
saparecer depois do decreto de 
Augusto Montenegro. Acabando 
a escola de música, uma frente 
de trabalho para os músicos foi 
fechada. A Orquestra Sinfônica 
do Conservatório por si só não 
teria chances de sobrevivência 
sem apoio oficial. Devido à alta 
qualificação dos grandes músicos 

brasileiros e estrangeiros 
que residiam em Belém é 
natural que outros merca-
dos fossem pesquisados, 
e o grande beneficiado foi, 
como se tornou rotina de-
pois em todas as áreas, a 
região Sul, principalmente 
a capital de república o Rio 
de Janeiro e São Paulo, que 
até então experimentava 
um tímido desenvolvimen-
to e após uma explosão 
de riqueza e crescimento 
viria a transformá-la em 
uma das maiores metró-
poles mundial.

Acabando o recesso 
compulsório a que foi sub-
metido, o Instituto Carlos 
Gomes retorna em 1929, 
agora reduzido a uma mo-
desta escola de música que 
oferecia apenas os cursos 
de piano, violino e canto 
lírico, ainda assim teve o 
mérito de manter acesa a 
chama do ensino da músi-
ca em nosso estado, o que 
não aconteceu com o nos-
so vizinho Amazonas.

ALMI R

Foi preciso quase um 
século para que Belém, em 
1996, através da sensibi-
lidade de outro governa-
dor do estado, Dr. Almir 
Gabriel e de sua Secult, 
voltasse a aspirar e ter no-
vamente uma orquestra 

sinfônica de qualidade, com 
regente com formação no exte-
rior e com músicos pagos pelo 

estado. O Pará, ainda assim, 
estava na dianteira de muitos 
dos estados do Nordeste e aqui 

mesmo do Norte, que só quan-
do pressionados pela demanda 
de projetos sociais que utiliza-
riam o ensino da música como 
elemento de diminuição das 
desigualdades e para inclusão 
social, e também pelo reco-
nhecimento da música como 
uma necessidade orgânica do 
ser humano que independe de 
quereres, começaram a con-
templar políticas públicas de 
apoio à criação de suas sinfô-
nicas.

Por isso, quedo-me triste 
toda a vez que mencionam a 
lutosa Rodovia Augusto Mon-
tenegro, homenageando o 
prócer responsável pelo tempo 
enorme perdido pela música 
no nosso Estado, e não posso 
me furtar ao paralelo da trági-
ca memória de nossa rodovia 
com grandes índices de morte 
por acidentes com um coma 
demorado da prática sinfônica 
no Pará. Como estaríamos se (e 
sempre se...) aqueles mestres ti-
vessem tido a oportunidade de 
continuar o trabalho de forma-
ção de nossos futuros instru-
mentistas? Qual nível técnico e 
artístico teríamos alcançado? 

O desenvolvimento de toda 
uma geração de músicos foi 
afetado pela funesta decisão 
do Sr. Montenegro, fazendo 
que o seu nome ficasse liga-
do a um ato que sob a luz da 
história será lembrado para 
sempre como desastroso para 
a música no Estado do Pará.

Orquestra Sinfônica homenageia Almir Gabriel
No próximo dia 28, às 

20h, a Secult abre a tempo-
rada anual de apresentações 
da Orquestra Sinfônica do 
Theatro da Paz, atualmen-
te sob a regência de Miguel 
Campos Neto, com um con-
certo em memória do ex-
governador Almir Gabriel, 
falecido recentemente. A 
OSTP foi criada em 1996, na 
esteira da celebração pelo 

centenário da morte de Carlos 
Gomes, promovida pela primei-
ra gestão de Almir no governo 
do Estado. O maestro iniciará a 
homenagem com o movimen-
to �Adagietto� da 5ª sinfonia 
de Gustav Mahler, seguido 
pela �Sinfonia nº 92� (também 
conhecida como �Oxford�) de 
Joseph Haydn; pelas aberturas 
das óperas �A Força do destino� 
de Giuseppe Verdi, �Ĺ Italiana 

X Serviço

Concerto da Orquestra 
Sinfônica do Theatro 
da Paz em homenagem 
a Almir Gabriel
Dia 28 de fevereiro, às 
20h, no Theatro da Paz
Entrada franca, sem distri-
buição de ingressos

in Algeri� de Gioachino Rossi-
ni; �Tannhäuser� de Richard 
Wagner e da opereta �O Morce-
go� de Johann Strauss. As obras 
de Verdi e Wagner incluídas no 
repertório deste concerto tam-
bém iniciam as comemorações 
pelo bicentenário de nascimen-
to desses dois compositores, 
que marcam a programação 
musical de 2013 em todo o 
mundo. 

Prédio histórico do Conservatório Carlos Gomes

A Orquestra Sinfônia do Theatro da Paz
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Na coluna Panorama o filme ''Duro de Matar 5". Pági na 6. MAGAZI NE

Para quem gosta de 
produções nacionais de 
qualidade, o Cine Líbero 
Luxardo preparou a exibi-
ção do filme �Era Uma Vez 
Eu, Verônica�, terceiro lon-
ga do diretor pernambu-
cano Marcelo Gomes. As 
sessões começam hoje, 27, 
e seguem até 10 de março, 

de quarta a domingo, sem-
pre às 19h.

A obra de Marcelo Go-
mes conquistou no 45º Fes-
tival de Brasília de Cinema 
Brasileiro os prêmios de 
melhor filme, tanto na ca-
tegoria júri oficial como 
na de júri popular, além 
de melhor ator coadjuvan-

te, melhor roteiro, melhor 
fotografia e melhor trilha 
sonora assinada por no-
mes como Karina Buhr e 
Tomaz Alvez Souza. No 
60º Festival de Cinema de 
San Sebastian o filme rece-
beu Menção Honrosa, pela 
participação na seção Hori-
zontes Latinos.

Marcelo Gomes foi tam-
bém co-roteirista de outros 
filmes recentes: Madame 
Satã (de Karim Ainouz), 
�Casa de Alice� (de Chico 
Teixeira) e �Deserto Feliz� 
(de Paulo Caldas). Os dois 
últimos foram apresenta-
dos na seção Panorama da 
Berlinale em 2007.

guialiberal

CINEMA
 pCirque du soleil: outros 
mundos. Dir: Andrew 
Adamson. Fantasia, livre, 3D, 
leg. Jovem entra para o mágico 
mundo acrobático do �Cirque 
du soleil�. Cinépolis/Boulevard 
6: 17h20, 19h25, 21h30 (até 
qui). Cinépolis/Parque Belém 
6: 16h50, 19h10, 21h30 (até 
qui). Moviecom/Pátio 1: 13h50, 
17h55, 22h (até qui)
pDuro de matar – um 
bom dia para morrer. Dir: 
John Moore. Ação, 14 anos. 
Policial americano vai para 
Moscou ajudar o filho. Juntos, 
combatem forças inimigas. 
Cinépolis/Boulevard 3 (leg): 
13h30, 15h35, 17h40, 20h, 
22h15 (até qui). Cinépolis/
Boulevard 7 (leg): 12h30, 
14h35, 16h50, 19h, 21h15 (até 
qui). Cinépolis/Parque Belém 
2 (2D): 13h50, 16h, 20h40 
(dub) 18h15, 22h50 (leg) (até 
qui). Cinépolis/Parque Belém 
2 (2D): 12h50, 17h15, 21h50 
(dub) 15h, 19h40 (leg) (até qui). 
Moviecom/Castanheira 3 (dub): 
14h15, 16h30, 18h45, 21h (até 
qui). Moviecom/Castanheira 7 
(dub): 17h20, 19h35, 21h50 (até 
qui). Moviecom/Pátio 2 (dub): 
13h05, 15h15, 17h25, 19h35, 
21h45 (até qui)
pO reino gelado. Dir: 
Maxim Sveshnikov e Vlad 
Barbe. Animação, livre, 3D, 
dub. Rainha da Neve cobre 
o planeta de gelo e ordena 
a destruição de todas as 
artes. Cinépolis/Boulevard 2: 
12h50, 18h, 20h25 (até qui). 
Cinépolis/Parque Belém 4: 
12h40, 14h50, 16h40 (até qui). 
Moviecom/Castanheira 7: 
13h40, 15h30 (até qui)
pA hora mais escura. Dir: 
Kathryn Bigelow. Ação, 16 
anos, leg. Cassada da Casa 
Branca a Osama bin Laden, 
líder da Al Qaeda. Cinépolis/
Boulevard 1: 16h30, 22h35 (até 
qui). Cinépolis/Parque Belém 
4 (2D): 18h30, 22h (até qui). 
Moviecom/Pátio 4: 21h (até qui)
pAs aventuras de Pi. Dir: 
Ang Lee. Aventura e drama, 
12 anos, dub. É a história do 
jovem indiano Pi Patel, filho 
de um zelador de zoológico 
indiano, que se muda para o 
Canadá. Moviecom/Castanhal 
1: 21h30 (até qui)
pAs aventuras de Tadeo. 
Dir: Enrique Gato. Animação, 
10 anos, 3D, dub. História de 
um pedreiro que sonha em ser 
um explorador. Por um erro 
fortuito, passam a acreditar 
que ele é famoso arqueólogo. 
Cinépolis/Boulevard 6: 12h10, 
15h15 (até qui). Cinépolis/
Parque Belém 6: 12h30, 
14h35 (até qui). Moviecom/
Castanheira 6: 14h35 (até qui)
pA viagem. Dir: Andy 
Wachowski, Lana Wachowski 
e Tom Tykwer. Aventura, 
16 anos, leg. Histórias de 
épocas diferentes podem 
atravessar séculos e inspirar 
uma revolução. Moviecom/
Castanhal 2: 21h (até qui)
pCaça aos gângsteres. Dir: 
Ruben Fleischer. Aventura e 
ação, 16 anos, dub. Em 1949, 
um dos chefões da máfia 
mais perigosos de todos os 
tempos comanda Los Angeles. 
Sargentos da polícia livrarão a 
cidade dele. Moviecom/Pátio 
3: 14h (até qui). Moviecom/
Pátio 5: 18h45 (até qui)
pDe pernas pro ar 2. Dir: 
Roberto Santucci. Comédia, 12 
anos, nacional. Alice aparece 
mais rica e poderosa, resultado 
do sucesso do Sexy Delícia. 
Moviecom/Castanhal 2: 18h50 
(até qui) / 16h25, 18h50 (feriado). 
Moviecom/Castanheira 1: 
20h30 (até qui) / 19h30, 21h40 
(feriado). Moviecom/Pátio 3: 
16h20 (até qui)
pDetona Ralph. Dir: Rich 
Moore. Animação, livre, dub. 
História de um bandido de um 
jogo de fliperama determinado 
a provar que pode ser 
um mocinho. Moviecom/
Castanhal 2: 16h25 (até qui) 
/ 14h10 (feriado). Moviecom/
Castanheira 4: 14h05 (até qui)
pInatividade paranormal. 
Dir: Michael Tiddes. Comédia, 
16 anos, dub. Um jovem casal 
muda-se para a casa dos 
sonhos. Mas logo contratarão 
caçadores de fantasmas 
modernos para livrá-los de 
fantasmas. Cinépolis/Parque 
Belém 7 (2D): 12h20, 15h50, 
20h15 (até qui). Moviecom/
Castanheira 5: 16h, 20h20 (até 
qui) / 15h, 17h, 19h20, 21h25 
(feriado). Moviecom/Pátio 4: 
15h10, 17h05, 19h (até qui) 
/ 13h15, 15h10, 17h05, 19h 
(feriado)
pJoão e Maria: caçadores 
de bruxas. Dir: Tommy 
Wirkola. Ação e suspense, 14 
anos. João e Maria tornaram-se 
defensores de seu povo. Agora, 
precisam livrar o mundo 
de uma ameaça. Cinépolis/
Boulevard 4 (3D): 12h, 14h, 

18h30 (dub) 16h20, 20h40 (leg) 
(até qui). Cinépolis/Parque Belém 
3 (3D): 13h30, 15h30, 17h40, 
19h50 (dub) 22h10 (leg) (até qui). 
Moviecom/Castanheira 2 (dub): 
15h20, 17h20, 20h (até qui). 
Moviecom/Castanheira 6 (3D) 
(dub): 16h40, 19h, 21h (até qui). 
Moviecom/Pátio 1 (3D) (dub): 
15h55, 20h (até qui)
pLincoln. Dir: Steven Spielberg. 
Drama, 12 anos, leg. O presidente 
dos Estados Unidos, Abraham 
Lincoln, está no final de seu 
mandato e em uma época 
delicada de sua vida política. 
Moviecom/Pátio 3: 21h15 (até qui)
pMeu namorado é um Zumbi. 
Dir: Jonathan Levine. Comédia, 
12 anos. Zumbi envolve-se 
com a namorada de uma de 
suas vitimas; e a Terra pode 
transformar-se em planeta sem 
vida. Cinépolis/Parque Belém 
7 (2D): 18h, 22h30 (dub) 12h20, 
15h50, 20h15 (leg) (até qui). 
Moviecom/Castanheira 4 (dub): 
16h20, 19h40 (até qui) / 16h20, 
18h30, 20h40 (feriado)
pO lado bom da vida. Dir: 
David O. Russell. Comédia 
dramática, 12 anos, leg. 
Homem perde casa, emprego 
e casamento. Depois de um 
tempo, decide reconstruir a vida. 
Cinépolis/Boulevard 5: 13h10, 
16h10, 18h50, 21h45 (qua, qui)
pOs miseráveis. Dir: Tom 
Hooper. Drama, 14 anos, leg. Na 
França do século XIX acontecem a 
batalha de Waterloo e os motins de 
junho de 1832. Cinépolis/Boulevard 
2 (2D): 15h, 22h25 (até qui). 
Moviecom/Pátio 5: 21h10 (até qui)
pO último desafio. Dir: Kim 
Jee-woon. Ação, 14 anos, dub. 
O xerife Ray Owens aceita uma 
última chance de recuperar sua 
dignidade. Moviecom/Castanhal 
3: 21h20 (até qui)
pO vôo. Dir: Robert Zemeckis. 
Drama, 14 anos, leg. Experiente 
piloto de linha aérea aterrissa 
avião depois de uma catástrofe 
no ar e salva quase todos a bordo. 
Cinépolis/Boulevard 1: 13h50, 
19h40 (até qui). Cinépolis/Parque 
Belém 1 (2D): 17h10, 20h50 (até 
qui). Moviecom/Pátio 3: 18h30 
(até qui)
pTainá, a origem. Dir: Rosane 
Svartman. Aventura, livre, 
nacional. Depois da morte da 
mãe, Tainá é criada pelo pajé 
Tigê, mas tem problemas de 
adaptação. Cinépolis/Parque 
Belém 1 (2D): 13h, 15h10 (até qui). 
Moviecom/Castanhal 3: 15h50, 
17h40, 19h30 (até qui) / 14h, 
15h50, 17h40, 19h30 (feriado). 
Moviecom/Castanheira 1: 15h50, 
17h40 (até qui) / 14h, 15h50, 
17h40 (feriado). Moviecom/Pátio 
5: 14h50, 16h45 (até qui) / 13h, 
14h50, 16h45 (feriado)
pUma família em apuros. Dir: 
Andy Fickman. Comédia, 12 anos, 
dub. Avós cuidam dos netos e 
os antigos métodos de educação 
colidem com os modernos. 
Moviecom/Castanhal 1: 19h10 (até 
qui) / 14h20, 19h10 (feriado)
pCine Capela. (Capela da 
UFPA, R. Augusto Corrêa, 1, 
Guamá). I Mostra Mata D�Ouro 
de Realizadores Independentes. 
Hoje (27), �Vivendo em casa�, de 
Ícaro Gaya; �Matadouro� e �Fonte 
dos que dormem�, de Vicente 
Cecim; �Prólogo� e �O meu é 
especial�, de Mateus Moura; �O 

Bilão e Marquinho Melodia. 
Fones: 8059-2004/3233-1531
pBotequim - a partir das 22h, 
Quarta Absoluta, com shows 
de William Cézar i Christiano, 
Thiago Costa e Vaguinho DB. 
Até meia-noite mulheres não 
pagam ingresso. O Botequim 
fica na Gentil com a Alcindo 
Cacela. Fone: 3224-4194
pBonifácio Restô 
Restaurante - (Av. José 
Bonifácio 271). �Noite Pop� 20h 
com Jesiel Martins e banda. 
Quinta-feira:  rock com a 
banda Zona Rural. Sexta-feira: 
Noite do MPB, 22h - Conceição 
Chermont e grupo C3 com o 
show Canta Brasil e às 24h, 
Walter Filho e sua banda. 
Sábado: Noite do samba a 
partir das 19h, Gigi Furtado e 
banda e às 21h Mariza Black e 
Fabio Moreno com seu grupo 
de samba. Informações: 3266-
8317 e 3246-7552

DANÇA
pAudição para Cia de 
Danca Ana Unger - Público 
alvo: alunos e bailarinos 
a partir de 15 anos, com 
conhecimento em danca. Para 
os núcleos: Dança Clássica, 
Contemporanea, Ritmos 
Regionais. Data: dia 01/03 
(15h) e dia 02/03 (às 10h). 
Informações: Centro de Danca 
Ana Unger (Rua João Balbi, 
618). Fone: 3241-4130
pA Cia. Experimental de 
Dança Waldete Brito volta 
aos palcos com a 2ª temporada 
do Espetáculo �Festa na 
Cidade�, nos dias 2 e 3/03, 
no Bar CamarIn Cultural, 
às 21h. Ingressos R$ 20 
(com meia para estudantes). 
Informações: www.
ciaexperimentaldedancawb.
blogspot.com.br - Fones: 8807-
2811/8354-6034

OFICINAS E 
CURSOS
pO Simpósio de Cognição 
e Artes Musicais (SIMCAM) 
organização da Escola de 
Música da Universidade 
Federal do Pará ocorre de 27 
a 30 de maio, no campus da 
UFPA, no bairro Guamá, em 
Belém. Informações: http://
migre.me/dlXJV
pOficina “Ator Criador”. 
Inscrições abertas. 
Ministrante: Odilon Esteves. 
Dias 5, 6 e 7/03, das 19h às 22h, 
na Escola de Teatro e Dança da 
UFPA (Trav. Dom Romualdo 
de Seixas, 820, Umarizal) 
- 20 vagas. Inscrições: www.
cialunalunera.com.br ou 
cialunalunera@cialunalunera.
com.br. Aqueles Dois - dia 08, 
09 e 10/03 (sexta-feira às 21h 
e sábado e domingo, 20h). No 
Teatro Cuíra (Rua Riachuelo, 
Nº524. Campina). Ingressos: 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). 
Informações: 8134-7719.
pOficina de leitura 
dramática, com Luciana Porto 
- única turma, dia 03/03, de 
15h30 às 18h30. Só oito vagas. 
Inscrições a R$100 (cem reais).
pOficina de Teatro - A 

Cine Líbero Luxardo exibe �Era uma vez eu, Verônica�
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rebanho� e �Coração roxo�, 
de Márcio Barradas. Amanhã 
(28), �Cronos� e �Do amor�, de 
Rodolfo Mendonça; �Araguaia 
Campo Sagrado�, de Evandro 
Medeiros; �Anais� e �Chapéu 
do Metafísico�, de Francisco 
Weyl; �Necronomicon� e 
�Puzzle�, de Marcelo Marat. Às 
18h30. Entrada gratuita.
pCinema Líbero Luxardo. 
(Av. Gentil Bittencourt, 650, 
Nazaré). Sessão Regular. De 
hoje (27) a 3 e de 6 a 10/03, 
�Era uma vez eu, Verônica�, 
de Marcelo Gomes. Às 19h. 
Ingresso: R$ 8 e R$ 4 (meia).
* Sessão Regular. Hoje (27) 
e amanhã (28); dias 2 e 3 de 
março, �O som ao redor�, de 
Kleber Mendonça Filho. 16 
anos. Às 21h. Ingresso: R$ 8 
(inteira) e R$ 4 (meia).
* Sessão Maldita. Dia 1/03, 
�Martyrs�, de Pascal Laugier. 
16 anos. Às 21h. Entrada 
gratuita.
pCinema CCBEU. (Tv. 
Padre Eutíquio, 1.309, Batista 
Campos). Sessão APJCC. 
Amanhã (28), �Face�, de Tsai 
Ming-Liang. Classificação: 
12 anos. Às 18h30. Entrada 
gratuita.
pCinema Olympia. (Av. 
Presidente Vargas, 918, 
Campina). Mostra �Bette 
Davis�. Hoje (27), �Nascida 
para o mal�. Amanhã (28), 
�Lágrimas amargas�. Dia 
1/03, �Estranha passageira�. 
Dia 2/03, �Jezebel�. Dia 3/03, 
�O que terá acontecido à baby 
Jane?�. Às 18h30. Entrada 
gratuita.
* Sessão Cinemateca/ACCPA. 
Dia 3 de março, �A carta�. Às 
16h. Entrada gratuita.
* Mostra �As mulheres e a �arte� 
de viver�. Dia 5, �Parente é 
serpente�, de Mario Monicelli. 
Dia 6, �Desejo proibido�, de 
Anne Heche, Jane Anderson 
e Martha Coolidge. Dia 7, 
�Benny e Joon: corações 
em conflito�, de Jeremiah 
Chechik. Dia 8, �Miss Potter�, 
de Chris Noonan. Dia 9, �A 
conspiração�, de Rod Lurie. Dia 
10, �Que bom te ver viva!�, de 
Lúcia Murat. Às 18h30. Entrada 
gratuita.
* Projeto �Cinema e música�. 
Dia 12 de março, �A general�, 
de Buster Keaton. Com 
acompanhamento musical do 
pianista Paulo José Campos 
de Melo, ao vivo. Às 18h30. 
Entrada gratuita.

AGENDA DA BIS
pRoda de Hera - Hoje, às 
19h30, no Complexo Ver-o-Rio 
(Memorial dos Povos Afro-
descendentes)
pBar do Bilão - (Rua Curuçá 
com a Manoel Evaristo). Nesta 
quinta-feira tem samba de 
mesa com Bilão e convidados 
às 21h. Sexta dia 01/03, às 19h 
(voz e violão) com Alba Maria 
e Floriano. Em seguida roda 
de samba com Bilão e Luciano 
do Cabanagem a partir das 
21h. No sábado: Samba com 
Cleyton e Cia, Bilão e Léo de 
Boa. No dia 3 (domingo) às 
16hh roda de samba com 

Federação  Estadual de Teatro, 
FACES, realiza seu projeto 
Circuito de Oficinas de 
Interpretação e adereços nos dias 
1, 2 e 3/03, em Concórdia do Pará, 
Salvaterra e Eldorado dos Carajás; 
dias 8, 9 e 10/03, em São Sebastião 
da Boa Vista, Marabá, Redenção 
e Conceição do Araguaia; dias 5, 
6 e 7/04 em Tomé-Açu,  Altamira 
e  Mãe do Rio e dias 19, 20 e 21 de 
abril, em Oeiras do Pará, Moju e 
Curralinho. Informações: 3226-
2544 das 14 às 19hs. 
pCurso de Capacitação em 
Yoga - 2013 - Dias 23 e 24 de 
Março/20 e 21 de Abril /18 e 
19 de Maio /15 e 16 de Junho 
/03 e 04/08/31 de Agosto e 01 
de Setembro/21 e 22/09/05 e 
06/10/02 e 03/11/23 e 24/11. 
Sábado das 08h30 às 18h e 
domingo das 08h30 às 13h, na 
UEPA - Inscrições e Organização 
Belém-PA: Patrícia Almeida - 
(91)8128-1004/  professoradeyoga@
yahoo.com.br e Andréa Mártyres 
de Oliveira - (91) 9988-8510/  
andreayogacoach@live.com
pConcurso literário anual de 
2013 - até 31/03 estão abertas as 
inscrições ao concurso literário da 
Academia Paraense de Letras para 
conto, poesia, romance, crônica, 
teatro, ensaio, novela, literatura 
infanto-juvenil e monografia.  
Informações: 3222-0630 ou na 
secretaria da Academia à Rua 
João Diogo, 235. E-mail: apl-pa@
ig.com.br - www.apl-pa.org.br
pImagem Pessoal e 
Profissional em 4 módulos 
� identidade, expressão, 
comportamento e atitude, 
com foco em competências 
e habilidades para construir, 
manter ou ampliar a imagem 
na vida pessoal e nos negócios, 
com Marcelo Pinheiro, relações 
públicas, cerimonialista e 
presidente do Sindicato dos 
Cerimonialistas e Mestres 

de Cerimônias do Brasil. 
Informações e inscrições em 
www.cerimonislista.com

EXPOSIÇÕES
pExposição Luiz Hermano: 
Visões e Fantasias. Pinturas e 
Gravuras. Visitação até 28/02, 
de segunda a sexta-feira, de 
10 às 13h e de 14 às19h, e aos 
sábados, de 10 às 14h, na Elf 
Galeria,  na Av. Governador 
José Malcher, Passagem 
Bolonha, 60. Fone: 3224-0854. 
pSomos Muitos. Fotografias, 
instalações e vídeos de Luciana 
Mena Barreto e Marcelo 
Gobatto. Na Galeria Fidanza, 
do Museu de Arte Sacra (Praça 
Frei Caetano Brandão, s/n, 
Cidade Velha). Visitação até dia 
24/03, de terça a sexta-feira, de 
10h às 18h30, e aos sábados, 
domingos e feriados, de 10h 
às 14h. 
pExposição Rastros 
Insulares - até 3/03, no Museu 
da Casa das 11 Janelas, Cidade 
Velha. De terça a sexta-feira, 
aberto de 10h às 18h e finais de 
semana e feriados, 10h às 14h. 
pFlores para Belém - no 
Museu de Arte de Belém (Praça D. 
Pedro II s/ n), na Sala Antonieta 
Santos Fei. A  mostra apresenta 
44 obras da Coleção de Naturezas 
Mortas, do colecionador Paulo 
Henrique Lobo. Até 31/05, de 
terça a sexta, de 10h às 18h e 
sábados, domingos e feriados, de 
9h às 13h.

CONCURSOS
pConcurso - Até o dia 28/2 
abertas as inscrições para 
o concurso �Passa lá em 
casa - A moradia assistida 
e a autonomia possível�, 
que selecionará projetos de 
documentários que abordem 
experiências de moradia 
assistida. Informações: www.
lumlab. Com.br 
pConcurso internacional de 
fotografia - Até 30/04 estão 
abertas as inscrições para o 
Red Bull Illume. Inscrições: 
www.redbullillume.com 
pPrêmio Avon Color de 
Maquiagem prorroga 
inscrições até 10/03. Interessados 
em participar, podem se 
inscrever através do site www.
portaldamaquiagem.com.br.
pAmazônia Zen - lança 
o concurso cultural Cenas 
de Belém. Informações: 
http://www.facebook.com/
notes/amaz%C3%B4nia-zen/
regulamento-concurso-cultural-
cenas-de-bel%C3%A9m/466044
480121298
pA Associação Brasileira 
de Cinematografia - inscreve 
para o Prêmio ABC 2013 
no site www.abcine.org.br,  
deverão fazer o upload de seus 
trabalhos, até 28/02. Categorias 
de longa-metragem também 
terão que se inscrever pelo site 
pEdital Curta-Afirmativo 
- prorrogou as inscrições 
gratuitas até 25 de março, por 
meio do site www.cultura.gov.
br. Informações: concurso.sav@
cultura.gov.br
pConcurso Fotográfico 
Nikon. Podem participar 
fotógrafos profissionais e 
amadores, independentemente 
da idade, do sexo ou da 
nacionalidade, com trabalhos 
nas seguintes categorias: �Foto 
Única�, �História em Fotos�, 
�Vídeo Fotográfico� e �Foto 
com Movimento�. Selecionados 
concorrem a troféus e prêmios.

PROGRAMA DO DIA
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Festa

A festa que já é sucesso 
em todo Brasil virá até o 
público mais badalado de 
Belém. O Capital Premium 
receberá o �Sertanejo Chic� 
no sábado, 2 de março. 
E terá como atrações 
musicais o cantor Bruno 
César e a banda Baladeros. 
O evento conta com o 
patrocínio da Invencível 
Veículos e da Hapvida. 
Os ingressos já estão 
disponíveis no Capital da 
Brás de Aguiar. 

Beleza

Júnior Fiel e Rose Maiorana 
recebem convidados hoje, 
em meio a uma tarde 
regional, com menu à base 
de tacacá e tapioquinhas. O 
encontro começa a partir das 
15h e promete ser das mais 
animadas.

Palestra

Pedro Nunes fará uma 
palestra hoje no auditório 
do IT Center. A plateia 
será formada por alunos 
do curso Técnico em 
Edificações do Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Pará, de 
Abaetetuba.

Parceria

A galera que participa dos 
campeonatos de futebol do 
Grêmio Literário Português 
comemorou muito a parceria 
fechada entre o clube e a 
Compar. Com isso, nasceu 
no último final de semana 
a Liga Kaiser de Futebol 
Gremista, com rodadas das 
categorias Novos, Máster e 
Supermaster.

Saúde

Depois da reportagem 
do Dr. Dráuzio Varela, 
no Fantástico do último 
domingo, sobre Transtorno 
Obsessivo Compulsivo, 
o popular TOC, Daniele 
Boulhosa tem sido muito 
consultada para tirar 
dúvidas sobre o assunto. A 
psiquiatra é especialista no 
tratamento da síndrome. 

Ensino 

Francisco Palheta Neto e 
Paulo Costa concluíram mais 
uma especialização. Desta 
vez foi o MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoas, pela 
Fundação Getúlio Vargas.

Jantar

Etore Messias vai receber 
convidados em meio a uma 
noite de vinhos.

Cultura

Uma parceria entre a FAP, a 
Casa Fora do Eixo Amazônia 
e a Secretaria de Cultura 
de Cametá vai resultar na 
criação do primeiro museu 
histórico digital de Cametá. 
Alunos da instituição 
estiveram em visita às 
ilhas do município, onde 
coletaram 18 máscaras 
produzidas pela população 
local. As peças farão parte de 
uma exposição juntamente 
com fotografia.

Niver

Hoje é dia de cantar os 
parabéns para Yeda 
Fernandez. Os festejos serão 
em família.

Almoço com as Rainhas

Adenirson Lage com Rosa e Aldemira 
Drago

Rosinha Gonçalves e Gabriel Lage 
Neto 

Adenirson Lage realizou um badalado 
almoço que reuniu as Rainhas do 
Carnaval, uma promoção das ORM. 
Samara Costa, que desfilou com a 
fantasia com que venceu o concurso; 
a Rainha das Rainhas dos Brotinhos, 

Evelyn Ribeiro, que foi representante 
do Grêmio Literário Português; a 4ª 
Princesa do Carnaval, Alana Gatti, que 
representou o COCB; e a Rainha do Cepe, 
Luana Monteiro. O evento teve o buffet 
na base da cozinha italiana.

Mecenas e Dora Gonçalves Alaci e Neuza Corrêa

É dureza, mesmo

U
m espectador norte-ame-
ricano deu uma �respos-
ta� lapidar após assistir a 

�Duro de Matar 5. Um Bom Dia 
Para Morrer� (A Good Day to 
Die Hard/EUA,2013): �Que o 
autor dessa história tenha um 
bom dia�.  

O filme é dirigido por John 
Moore e escrito por Skip Woo-
ds seguindo caracteres imagi-
nados por Roderick Thorpe. O 
irlandês Woods e o norte-ame-
ricano Thorpe estreiam na 
franquia. Segundo eles, o tipo 
de John McClaine, heroi de 4 
filmes nessa linha de aventu-
ras as mais extravagantes, vai 
a Moscou atrás do filho que 
não vê há muito tempo. John 
é um agente policial aposenta-
do e, nos primeiros momentos 
deste �nº5� exercita os mús-
culos numa academia e o ins-
trutor só o chama de �coroa�. 
Mesmo assim, ele, interpre-
tado como sempre por Bruce 
Willis (agora com 57 anos) via-
ja para a capital russa. Não de-
mora e descobre rapidamente 
o filho Jack (Jay Courtnay) 
que procura. Ele está fugindo 
da polícia em um furgão onde 
leva um prisioneiro, Komarov 
(Sebastian Koch) cujo crime 
era o de ter guardado docu-
mentos que incriminam um 
político candidato a um cargo 
de governo. Na verdade, Ko-
marov oculta urânio que deve 
ser transportado da desativa-
da usina de Chernobyl para 
países que desejam fabricar 
armas nucleares. Em outras 
palavras: o protegido de um 
dos �mocinhos� é o �bandido�. 
E antes de essa identidade ser 
descoberta, o filho encontra o 
pai e faz as pazes com ele, in-
serindo-se em uma aventura 
mirabolante com direito a to-
dos os desastres que o efeito 
de CGI possa imaginar.

O filme na verdade é uma 
comédia. Só assim se tolera 
um enredo tão fantasioso que 
se pode considerar a la Pinó-
quio, com os norte-americanos 
saltando de prédios altos so-
bre diversos tipos de �amorte-
cedores�, jogando seus carros 
de viadutos sobre outros que 
passam em pistas lotadas, es-
capando de tiroteios e por aí 
vai. E se um deles é ferido logo 
está curado sem ir ao menos 

a um pronto-socorro. O mais 
prosaico: chegam a derrubar 
helicóptero em voo.

John Moore tem sob sua 
atenção o ritmo do filme. Seus 
personagens não descansam e 
os bad-boys mudam de posição 
e recebem armas de qualquer 
lugar suficientemente carrega-
das de balas. Estas qualidades 
sobram para os antagonistas. 
Há uma sequência hilariante 
em que pai e filho, ou seja, John 
e Jack estão presos, surrados, 
mas, mesmo assim, tomam as 
armas, atiram e matam os que 
os aprisionam. Como fazem is-
so é como se ouve nos velhos 
chavões dos quadrinhos: �uma 
tarefa para o Superhomem�. Só 
que John e Jack não nasceram 
no planeta Krypton e, nas 1as 
cenas do filme John diz que 
é de Nova York e inspira um 
motorista russo a cantar como 
Frank Sinatra. Impressionante 
como os computadores des-
troem objetos e infernizam a 
capital russa. Os carros literal-
mente voam. E só quem não se 
machuca é o tipo que figura 
como herói.

Nada, absolutamente nada, 
a se levar na saída do cinema 
para um rescaldo de memória. 
O bom é esquecer logo o que foi 
visto. É de supor que é isso que 
os cineastas pensam. Mas ainda 
assim poderiam ter um pouco 
de bom senso. No fim das con-
tas não se sabe se o político cor-
rupto é mesmo o que está sendo 
difundido sobre ele ou se o tipo 
circula entre planos querendo 
a cabeça dos que buscam seu 
prisioneiro. Simplesmente não 
se toca mais nele depois que pai 
e filho saem das refregas posto 
que são �duros de matar�. O que 
deve interessar aos produtores 
é existir um substituto à altura 
para o Bruce Willis reformado 
nas velhas lutas. Com certeza 
vai surgir um �Duro de Matar 
6� com novo atleta. Pelo me-
nos é o conselho da bilheteria 
na primeira semana do filme 
atual na sua terra de origem. 
Certo que faturou pouco, mas 
ainda assim ficou na cabeça do 
box office.

Pior para quem vai ao cine-
ma buscar subsídio para a in-
teligência. Onde encontrar? A 
imaginação do que foi exposto 
não leva a nada.

luziamiranda@gmail.com

LUZIA MIRANDA ÁLVARES

A Rainha Samara Costa com Fabiano e 
Euxiliana Bastos Edilberto e Felicia Maia

Isadora Gonçalves, Guilherme e 
Danielly Ruf

Lina Huhn, Lucinha Lage e Noemia 
Lobato

Luiz Felipe de Carvalho vai comemorar a chegada da 
idade nova amanhã. A data será celebrada ao lado da 
família e dos amigos, em meio a uma almoço. Na foto, 
o aniversariante com a esposa, Vanessa Andrade

Lúcia Helena, filha de Rosalva 
Fernandes Quintella, comemo-
rou seus 15 anos com uma festa

Premiação

As empresárias Ivaneide Oliveira 
da Conceição e Linda Mayumi 
Kokubun, dos municípios de 
Barcarena e Castanhal, foram 
as grandes vencedoras da etapa 
estadual do Prêmio Sebrae Mulher 
de Negócios Elas concorreram 
com 161 relatos e se destacaram 
pela garra e determinação e suas 
histórias servem de exemplo para 
as mulheres empreendedoras do 
Estado.

Música

No início de março, a TV Cultura do Pará vai 
acompanhar dois grandes shows de artistas 
paraenses para a gravação de videoclipes ao vivo. 
Logo no dia 1º tem lançamento do novo disco 
do Arraial do Pavulagem, na Praça do Povo, no 
Centur. Dia 9 será a vez da cantora Luê Soares, 
que estreia em grande estilo, no palco do Theatro 
da Paz. Luê, aliás, é filha de Junior Soares, um 
dos fundadores do Pavulagem. Os videoclipes, 
gravados em HD, serão exibidos durante a 
programação da emissora, que agora tem sinal 
digital. 
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Antônia Fontenelle ganha 1º  round
HERANÇA
Viúva de Marcos 
Paulo volta à disputa 
dos R$ 25 milhões 
deixados pelo ator

A
ntônia Fontenelle obteve 
importante vitória na bata-
lha que envolve os bens do 

ator e diretor Marcos Paulo. A 
condução do inventário dada a 
Mariana Sochaczewski Simões 
Tristão, filha de Marcos com a 
atriz Renata Sorrah, voltou pa-
ra as mãos do advogado João 
Paulo Lins e Silva. �A inventa-
riança foi dada à uma das her-
deiras, contrariamente ao que 
dispunha o testamento dei-
xado. Eu, como inventariante 
escolhido pelo Marcos Paulo, 
derrubei a decisão de primeira 
instância�, explica João Paulo.

Em novembro, três dias 
após a morte do diretor, Ma-
riana e Flávia Alessandra, que 

representa a filha Giulia, en-
traram com uma ação pedin-
do o bloqueio de todas as suas 
contas, bem como o impedi-
mento da entrada de Antônia 
no imóvel de alto luxo onde ele 
residia, na Barra.

Na disputa pela fortuna 
ainda estão Vanessa, da rela-
ção com a modelo Tina Serina, 
e dois supostos herdeiros, que 
tentam provar a paternidade 
pelo exame de DNA na Justi-
ça.

Nesta sexta-feira próxima, 
1º de março, data de aniversá-
rio de Marcos, Antônia inau-
gura uma instituição para 
crianças com câncer, com o 
nome do diretor.

HERDEI ROS

A herança de Marcos Paulo, 
estimada em R$ 25 milhões, 
incluindo imóveis, investi-
mentos no Brasil e no exterior, 
pode ganhar mais dois novos 
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04:50 Sagrado
04:52 Telecurso Educação Básica 

- Tecendo o Saber
05:10 Telecurso Profissionalizante
05:25 Telecurso Ensino Médio
05:40 Telecurso Ensino Fundamental
05:55 Globo Rural
06:30 Bom Dia Pará
07:30 Bom Dia Brasil
08:30 Mais Você
09:55 Bem Estar
10:40 Encontro com Fátima Bernardes
12:00 Jornal Liberal - 1ª Edição
12:45 Globo Esporte
13:20 Jornal Hoje
13:50 Vídeo Show
14:40 Vale a Pena Ver de Novo - O 

Profeta
16:05 Sessão da Tarde - Shrek 
17:47 Globo Notícia
17:50 Malhação
18:20 Lado a Lado
19:10 Jornal Liberal - 2ª Edição
19:30 Guerra dos Sexos
20:30 Jornal Nacional
20:55 Salve Jorge
21:40 Big Brother Brasil 13
21:50 Futebol 2013 - Taça 

Libertadores - Corinthians x 
Milionários

00:00 Jornal da Globo
00:32 Programete Fórmula 1
00:33 The Good Guys
01:25 Corujão I

 

05:30 Um Salto Para o Futuro
06:30 Caminhos da Reportagem
07:30 Taxista Empreendedor
08:00 Repórter Brasil  
08:30 Jornal Visual
08:45 Pequeno Vampiro 
09:00 Batatinhas
09:30 Mama Mirabelle
10:00 Thomas e Seus Amigos
10:30 Contos de Takonka
11:00 Esquadrão sobre Rodas
11:30 Clube do Travesseiro
12:00 Cultura Ponto a Ponto
12:30 Pequeno Vampiro
12:45 Princesa Sherazade
13:00 Mama Mirabelle
13:30 Batatinhas
14:00 Cozinha Amazônia
13:30 Sem Censura Pará
16:00 Sem Censura
17:30 Nova Amazônia
18:00 Estúdio Móvel
18:30 Jornal  Cultura
19:00 Curta Cultura
20:00 Caminhos da Democracia
21:00 Repórter Brasil
22:00 Os Protetores d o Planeta 8
23:00 Sinfonia Fina
23:30 Equador
00:30 Caminhos da Democracia
01:30 Comentário Geral
02:00 Estúdio Móvel
02:30 Sem Censura
04:00 Telecurso Tecendo o Saber
04:30 Telecurso Ensino Médio
04:45 Telecurso Ensino Fundamental
05:00 Telecurso TEC
05:15 Telecurso  Profissionalisante

 

00:00 A Palavra de Deus é Luz
00:05 Mulher.Com
02:30 Caminhando na Fé
02:45 Sal da Terra
03:00 Novena do Perpétuo Socorro
03:40 Mãe Maria
03:55 Palavra de Vida Eterna
04:00 Las Americas Cantan a Dios
05:00 Espaço Vida
05:55 Consagração a Nª Sª de Nazaré
05:58 Abertura da Programação da TV
06:00 Terço Glorioso
06:30 Caminhando Na Fé
06:45 A Palavra de Deus é Luz
06:55 Palavra de Vida Eterna
07:00 Santa Missa
07:55 Meu pensamento
08:00 Mulher.com
10:15 De Mãos Dadas
10:55 Adenaza
11:00 Mundo da Alimentação
11:30 Fazendo Esperança
12:00 Nazaré Notícias
12:30 Meu Pensamento
12:35 Desenho
13:15 Sal da Terra
13:30 Caminhando na Fé
13:45 A Palavra de Deus é Luz
13:50 Mãe Maria
14:00 Família em Foco
15:00 Na Hora
15:01 Pensando Bem
16:00 Na Hora
16:01 De Palavras
16:30 Espaço Vida
17:20 Oração da Tarde
17:30 Terço Glorioso
17:59 Na Hora
18:00 Santa Missa
18:55 Palavra de Vida Eterna
19:00 Nazaré Notícias
19:35 Sal da Terra
19:55 Adenaza
20:00 Na Hora
20:01 Caminhando Na Fé
20:15 Encantos da Amazônia
21:00 Na Hora
21:01 Vida Sacerdotal

22:00 Na Hora
22:01 Nazaré Notícias
22:30 De Coração
23:00 Palavra de Vida Eterna
23:05 Sal da Terra
23:20 Mãe Maria
23:30 Boas Notícias
23:58 Encerramento

 

06:00 Jornal do SBT - Manhã
07:00 Carrossel Animado com Patati 

Patatá
09:00 Bom Dia & Cia
12:30 SBT Pará
13:00 SBT Esporte
13:25 Chaves
14:30 Rosalinda
15:15 Jamais te Esquecerei
16:15 A Usurpadora
17:15 Quem Convence Ganha Mais
18:15 Um Maluco no Pedaço
18:45 As Visões da Raven
19:20 Eu, a Patroa e as Crianças
19:45 SBT Brasil
20:30 Carrossel
21:15 Programa do Ratinho
22:45 Cante se puder
00:00 De Frente com Gabi
01:00 Jornal do SBT - Noite
01:45 Dois Homens e Meio
02:30 Big Bang a Teoria
03:00 Tele Seriados I - A lei de Harry
04:00 Jornal do SBT - Madrugada
05:00 Jornal do SBT - Madrugada 

(Reprise)

 

05:00 Lurd
06:30 Direto da redação
07:15 Fala Pará
08:40 Fala Brasil
09:35 Hoje em Dia
12:00 Pica Pau
12:40 Balanço Geral
14:23 Ponto de Luz
14:30 Tudo a Ver
16:45 Todo Mundo Odeia o Chris
19:00 Pica Pau
19:55 Pará Record
20:25 Jornal da Record
21:15 CSI
22:15 Vidas em Jogo
23:15 Super Tela
01:15 Lurd

 

06:00 Prece Poderosa
06:30 Camisa 13
07:00 Cidade Contra o Crime
08:00 Dia a Dia
09:10 Band Kids
11:10 Jogo Aberto
12:30 Barra Pesada
13:40 Metendo Bronca
14:40 Bacana
15:00 Futurama
15:50 A Informar 
16:15 Liga dos Campeões da UEFA 

- Milan X Barcelona
18:50 Jornal RBA
19:20 Jornal da Band
20:25 Momento da Sorte
20:28 Show da Fé
19:40 Momento da Sorte
21:20 Zoo
21:30 Os Simpsons
22:30 Sessão Especial - Conduzido 

Para Matar
00:15 Agora é Tarde
01:15 Jornal da Noite
02:00 O Melhor da Liga
02:25 Bacana
02:50 Claquete
03:50 Pop Corn Tv
04:00 Igreja Mundial

02:35 Espaço vida vitoriosa  TV GRÃO PARÁ  

05:55 Abertura
06:00 Digishow Saudade
06:30 Jefferson Lima Livre
07:30 Digishow
11:00 Igreja Universal
12:00 Super Esporte
12:30 Você Bonita
13:30 Cozinha Amiga
14:00 Mulheres
17:50 Gazeta News
18:00 Gazeta Esportiva
19:00 Jornal da Gazeta
20:00 Igreja Universal
22:00 Jornal Edição das 10
22:20 Todo Seu
00:00 Altar da Comunhão
01:00 Encerramento

 BOAS NOVAS  

 

00:00 Orando com o Brasil
00:30 Play Gospel
00:50 Palavra Viva
01:00 Abrindo a Bíblia
02:00 Musical
03:00 Antenados na Geral
04:00 Documentário
04:30 Galeria Clip
05:00 Voz assembléia de Deus
05:30 Documentário
06:00 Orando Com o Brasil
06:30 Documentário
07:00 Falando ao Coração
08:00 Espaço feminino
09:00 Cabeça pra Cima
10:00 Abrindo a Bíblia
11:00 Ba Be Bíblia
12:00 Prece Poderosa IEQ

12:30 Espaço maná
13:00 Palavra Viva
13:30 IEQ Programa Mudando de Vida
14:00 Voz AD
14:30 Conexão Acadêmica
15:00 Telejornal Boas Novas Brasil
15:30 Espaço feminino
16:30 Antenados na Geral
17:30 Boas Novas no Lar
18:00 Galera tric a trac
18:30 Ba Be Bíblia
19:30 Histórias Bíblicas
20:00 Série Bíblica
21:00 Voz AD
21:30 Tudo +
22:00 Cabeça Pra Cima
23:00 Play Gospel

 

07:00 Tele Avistão
07:30 Play Hits
08:30 Cybercops, Flashman
09:00 Manhã Criança
11:00 Play Hits
12:00 Jiraya
12:30 Os Simpsons
13:00 Cine 50
14:30 Sessão Animada
15:30 É + Teen
16:00 A Tarde é Show
18:00 Play Hits
19:00 Rede Brasil Notícia
20:00 Esporte 50
21:00 The Travellers
22:00 Cine Rede Brasil
23:30 Tele Avistão
00:00 Insônia Class

07:20 Um Geek Encantador
09:10 O Quebra-Nozes - A História 

Real
11:00 Utopia - O Caminho Para a 

Vitória
12:45 Ramona e Beezus
14:35 Time dos Sonhos
16:20 Meu País
18:00 Um Método Perigoso
20:00 Doce Vingança
22:00 Espelho, Espelho Meu
23:55 Bel Ami - O Sedutor
01:45 Monte Carlo
03:40 Ganhar ou Ganhar - A Vida é 

Um Jogo
05:30 Inimigos de Infância

07:25 A Mina de Ouro
09:05 Os Enigmas da Esfinge Mortal
10:45 Vingança
12:40 A Idade da Violência
14:35 O Denunciante
16:10 Plano de Voo
18:00 Odisseu e a Ilha da Neblina
19:45 Missão Impossível 3
22:00 O Pior dos Pecados
00:05 Enterrado Vivo
01:50 Realidade Sexual
03:25 A Secretária Novata
04:55 Torturado

07:50 O Morro dos Ventos Uivantes
09:50 O Despertar de Uma Paixão
12:05 Febre do Feno
14:00 Onde Mora o Coração
16:10 Coração de Guerreiro
18:00 Desejo e Reparação
20:10 Show Bar
22:00 E Se o Amor Acontece... 
23:45 O Melhor Jogo da História
01:55 Garotas Sem Rumo
03:35 Chico Xavier
05:55 A Cidade Perdida

06:45 Jane Eyre
08:50 A Armadilha
10:20 A Melhor Festa do Ano
12:15 After Dark: Semente do Mal
14:00 A Perseguição
16:05 Cavalo de Guerra
18:40 A Casa dos Fundos
20:20 Família Vende Tudo
22:00 A Invenção de Hugo Cabret
00:25 A Oitava Página
02:20 Procura-se Um Papai Noel 

Desesperadamente
03:55 A Instituição
05:30 O Veterano

07:00 Tudo Pode Dar Certo
08:40 O Prisioneiro de Zenda
10:40 O Grande Amor de Nossas 

Vidas
13:00 G. A.L. - Grupo Antiterrorista de 

Liberação
14:50 A Um Passo da Morte
16:30 A Incrível Mulher Que Encolheu
18:10 O Imbatível
20:00 Um Tiro Na Noite
22:00 A Suprema Felicidade
00:10 Era Uma Vez No Oeste
03:05 A Melhor Casa Suspeita do 

Texas
05:10 O Portal do Paraíso

FOX

06:00 Bones
07:00 A Feiticeira
08:30 Dois Vendedores Numa Fria
10:00 Kdabra
11:00 One Tree Hill

12:00 Bones
13:00 Pegar e Largar
15:15 Um Candidato Aloprado
17:15 Garfield Cai Na Real
18:30 Diário de Um Banana
20:00 Os Simpsons
20:25 Os Simpsons
20:50 Os Simpsons
21:15 Os Simpsons
21:40 Os Simpsons
22:05 Os Simpsons
22:30 Atividade Paranormal 2
00:00 Caso 39
02:00 MIB - Homens de Preto II
03:30 O Fantástico Sr. Raposo
05:00 One Tree Hill

06:00 The Booth at the End
06:30 The Booth at the End
07:00 Dexter
08:00 Homeland
09:00 Stargate Atlantis
10:00 Um Príncipe em Nova York
12:00 Xeque-Mate
14:00 Uma Família da Pesada
14:30 Uma Família da Pesada
15:00 American Dad
15:30 American Dad
16:00 Hitch - Conselheiro Amoroso
18:00 Duro de Matar 4.0
20:15 Incontrolável
22:00 Quarteto Fantástico e o Surfista 

Prateado
23:30 Uma Família da Pesada
01:00 American Dad
02:20 Refém
04:20 Jackass, Cara-de-Pau - O Filme

 

06:00 The Dead Zone
06:45 NCIS
07:30 Lost
08:15 Las Vegas
09:00 Law & Order: Criminal Intent
10:00 Criminal Minds
11:00 CSI: NY
12:00 NCIS
13:00 CSI: Miami
14:00 Last Resort
15:00 Criminal Minds
16:00 Las Vegas
17:00 CSI: Miami
18:00 NCIS
19:00 CSI: NY
20:00 Criminal Minds
21:00 Perception
22:00 Conspiração
00:00 Perception
01:00 TV Shopping
03:00 The Dead Zone
03:45 Lost
04:30 Las Vegas
05:15 CSI: NY

06:00 Casos Arquivados
06:45 Intervenção: Kristine
07:30 Manhunters
08:15 Casos Arquivados
09:00 Intervenção: Kristine
09:45 Against The Wall: O Quinto 

Corpo
10:30 Against The Wall: Meu Bem, 

Fiz Coisa Errada
11:15 Após as Primeiras 48 Horas: 

Cinzas e Neve / Assassinato No 
Quintal

12:00 As Primeiras 48 Horas: Cego 
de Raiva / Aqueles Perto de 
Nós

13:00 Vidas Interrompidas: Susan 
Grund

14:00 Against The Wall: O Quinto 
Corpo

15:00 Against The Wall: Meu Bem, 
Fiz Coisa Errada

16:00 Intervenção: Kristine
17:00 Manhunters: Fugitivo
17:30 Após as Primeiras 48 Horas: 

Cinzas e Neve / Assassinato No 
Quintal

18:15 As Primeiras 48 Horas: Cego de 
Raiva / Aqueles Perto de Nós

19:00 Vidas Interrompidas: Susan 
Grund

20:00 Quem Dá Mais? Passarinho 
Complicado

20:30 Quem Dá Mais? Santo Burrito
21:00 Quem Dá Mais? Tem Algo 

Errado Com Barry
21:30 Quem Dá Mais? Doutor Lance 

Estranho
22:00 Guerra de Entregas: Da Esfera 

ao Infinito e Além
22:30 Guerra de Entregas: Lagostim
23:00 Quem Dá Mais? Texas: 

Grandes Apostas do Texas
23:30 Quem Dá Mais? Texas: Meu 

Dinheiro
00:00 Quem Dá Mais? Passarinho 

Complicado
00:30 Quem Dá Mais? Santo Burrito
01:00 Eby Tapetes
03:00 Quem Dá Mais? Tem Algo 

Errado Com Barry
03:15 Quem Dá Mais? Doutor Lance 

Estranho
03:45 Guerra de Entregas: Da Esfera 

ao Infinito e Além
04:00 Guerra de Entregas: Lagostim
04:30 Quem Dá Mais? Texas: 

Grandes Apostas do Texas
04:45 Quem Dá Mais? Texas: Meu 

Dinheiro
05:15 As Primeiras 48 Horas: Cego de 

Raiva / Aqueles Perto de Nós

06:00 Receitas de Chuck
06:30 Receitas de Nigella: Dias 

Chuvosos

07:00 The Ellen Degeneres Show
08:00 Brothers & Sisters
09:00 Refeições de Jamie Oliver Em 

30 Minutos: Risoto
09:30 Em Casa Com Jamie Oliver: 

Aves de Caça
10:00 Quebra-Cabeça - Vida de 

Criança: Alimentação
10:30 Viver Com Fé: Fé Na Beleza
11:00 Boas-Vindas: Amor e Paixão
11:30 Até Quando Você Quer Viver: 

Alexandre
12:00 Alternativa Saúde Verão: 

Preguiça
12:30 Faixa de Areia: Alagoas
13:00 Supernanny: Família Smith
14:00 The Ellen Degeneres Show
15:00 Quebra-Cabeça - Vida de 

Criança: Alimentação
15:30 Boas-Vindas: Amor e Paixão
16:00 Até Quando Você Quer Viver: 

Alexandre
16:30 Alternativa Saúde Verão: 

Preguiça
17:00 Brothers & Sisters
18:00 Chegadas e Partidas: Família
18:30 Mulheres de Aço: Artigo 213
19:30 Chuva de Arroz: O Amor Pode 

Estar ao Lado
20:00 Detox do Amor : Confiança é 

Tudo Em Uma Relação
21:00 Chuva de Arroz: O Amor Pode 

Estar ao Lado
22:30 Viva Voz Verão
23:00 Brothers & Sisters
00:00 Viva Voz Verão
00:30 Ser e Ter
02:00 Sexarama
02:30 Palavra (En)Cantada
04:00 Um Turista Idiota: Jordânia
05:00 Os Mistérios de Miss Fisher

06:00 Contos do Rock
06:30 Video Killed the Radio Star
07:00 Multishow Music Live
07:30 Meu Passado Me Condena
08:00 Lugar Incomum
08:30 220 Volts
09:00 Big Brother Brasil 13
10:00 TVZ
12:30 Papo de Mallandro
13:15 Tira Onda
13:30 Conexões Urbanas
14:00 Sem Destino
14:30 Contos do Rock
15:00 Bastidores
15:30 Experimente
16:00 Multishow Music Live
16:30 As Gostosas e os Geeks 

- Austrália
17:30 220 Volts
18:00 Big Brother Brasil 13
18:45 Mundo Canibal
19:00 TVZ
21:50 Big Brother Brasil 13
23:20 Estranha Mente
23:50 Paparazzo
00:00 Swingers Party
00:30 Co-Ed Confidential
01:00 Cine Sexytime
02:00 Swingers Party
02:30 Contos do Rock
03:00 Departures
04:00 Lugar Incomum
04:30 Papo de Mallandro
05:15 Tira Onda
05:30 220 Volts

SPORTV - 39

07:00 VT de Futebol
09:00 SporTV news
10:00 Redação SporTV
11:45 É, Gol!
12:30 VT de Futebol
13:20 SporTV news
14:00 Arena SporTV
16:00 É Gol!
16:45 VT de Futebol
18:00 SporTV Tá Na Área
19:00 Pré Jogo
19:30 Estaduais ou Copa do Brasil
21:30 Pré/Pós - Jogo
22:00 Libertadores ou Copa do Brasil
00:00 SporTV news
01:00 VT de Futebol
03:00 VT de Evento
04:00 VT de Futebol

07:00 VT de Evento
08:00 VT de Evento
09:00 SporTV Repórter
10:00 VT de Evento
12:15 Redação SporTV
14:00 VT de Futebol
16:00 Redação SporTV
17:45 Filler
18:00 Globo Esporte Rede
18:30 É Gol
19:30 Globo Esporte
20:00 Tênis (Ao Vivo) / Futebol (Ao 

Vivo) / VT de Evento
21:30 Tênis ao Vivo / Futebol ao Vivo
23:00 Linha de Chegada
00:00 SporTV Combate
01:00 Zona de Impacto
02:00 Globo Esporte
02:30 SporTV Repórter
03:30 Programa Especial
04:00 SporTV News

06:15 Alter Bridge: Road to Wembley
07:15 O Soldado da Birmânia
08:35 Bolt - Supercão
10:25 Especial Sónar Barcelona 2012
11:05 Blade Trinity
13:10 Sucker Punch - Mundo Surreal
15:05 A Todo Volume

16:55 Sucker Punch - Mundo Surreal
18:55 Especial Sónar Barcelona 2012
19:30 Amigo de Caça
21:00 Como Vencer Na América 02 

eps 07 e 08 
22:15 Later...With Jools Holland 39 

eps 06
23:30 A Fan-tastic Convention: 

Comic-con 2012
00:05 Especial Conan
01:00 Blade Trinity
03:00 Refúgios
04:45 Sucker Punch - Mundo Surreal

06:40 O Forasteiro 2
08:30 Feriado
10:05 Gantz
12:20 Athena: Deusa da Guerra
14:25 O Paizão
16:05 Sangue e Honra
18:10 Mulher de Fases 01 eps 13
18:45 FDP 01 eps 01
19:25 Salão do Automóvel de 

Genebra 2012
20:00 O Homem Sem Sombra
22:00 Comando de Elite
23:40 Splice - A Nova Espécie
01:30 Busty Blondes (versão X)
03:00 Wife Swapping (versão X)
04:40 Ultraje

06:20 O Mágico
07:45 Meu Nome É Rádio
09:40 Valentine’s Date
11:15 Ataque ao Prédio
12:50 Eu, Você, os Outros
14:20 Amizade Colorida
16:15 Matrix Revolutions
18:30 Rápida Vingança
20:15 Resident Evil 4: Recomeço
22:00 Visões de Um Crime
23:50 Fúria Sobre Rodas
01:40 Lip Service 02 Eps 05
02:40 Lip Service 02 Eps 06
03:40 Crime de Amor
05:35 Os Grandes Guerreiros

06:00 Scrubs
06:30 Will & Grace
07:00 Mad About You
07:30 Scrubs
08:00 30 Rock
08:30 Seinfeld
09:00 Will & Grace
09:30 Mad About You
10:00 Parks and Recreation
10:30 Community
11:00 Ghost Whisperer
12:00 Top Chef
13:00 Grey’s Anatomy
14:00 CSI
15:00 American Idol
16:00 Top Chef
17:00 Parks and Recreation
17:30 Community
18:00 Adoração
20:00 CSI
21:00 The Client List
22:00 Revenge
23:00 Adoração
01:00 The Client List
02:00 Revenge
03:00 Parks and Recreation
03:30 Community
04:00 Scrubs
04:30 Will & Grace
05:00 Mad About You
05:30 30 Rock

06:00 Smallville
07:00 Two and a Half Men
08:00 Friends
08:30 Friends
09:00 A Lula E a Baleia
10:30 Warner Special
11:00 Two and a Half Men
11:30 Mike & Molly
12:00 Friends
12:30 Friends
13:00 The Mentalist
14:00 À Procura da Felicidade
16:30 Two and a Half Men
17:00 Friends
17:20 The Big Bang Theory
18:10 Friends
19:00 Two and a Half Men
20:00 The Big Bang Theory
21:00 Two and a Half Men
22:00 Person Of Interest
22:50 Xuxa e o Tesouro da Cidade 

Perdida
00:30 Friends
01:30 Person Of Interest
02:30 O Fugitivo
05:00 Mike & Molly
05:30 Friends

06:00 Law & Order
07:00 Infomercial
08:00 Medium
09:00 Law & Order
10:00 Serenity - A Luta Pelo Amanhã
12:00 Medium
13:00 Law & Order
15:00 Law & Order: SVU
16:00 House
17:00 Serenity - A Luta Pelo Amanhã
19:10 O Exterminador do Futuro - A 

Salvação
21:10 Bastardos Inglórios
00:00 House
01:00 O Exterminador do Futuro - A 

Salvação
03:00 Law & Order: SVU
04:00 Medium
05:00 Law & Order

 ̈  FILMES NA TV

SESSÃO DA TARDE

Shrek
(Shrek, EUA, 2001)
Direção: Andrew Adamson/
Vicky Jenson
Infantil. A vida de um ogro 
é invadida por personagens 
de contos de fadas que aca-

bam com a tranquilidade 
de seu lar. Para resolver o 
problema, ele faz um acor-
do com o Lord Farquaad 
para resgatar uma bela e 
misteriosa princesa. O filme 
ganhou o Oscar de melhor 
desenho animado em longa 
metragem. Cor. 

  ̈  NOVELAS

na Zona Sul, e engravidou. A 
menina Michelle cresceu sem 
saber quem era o pai, mas te-
ve o segredo revelado pela avó 
na adolescência. Desde então, 
passou a colecionar fotos e 
recortes de jornais do ator, 
no auge da carreira na época. 
�Levei Michelle para conhecê-
lo numa gravação aqui perto. 
Ele abraçou a filha sem saber 
que era o pai�, conta Angela, 
que relata a dor da sobrinha 
após a morte do ator. �Ela dis-
se: �Não tive um beijo do meu 
pai, e as filhas e a viúva lutam 
por dinheiro�.

Há oito anos, Michelle man-
dou um email para Marcos 
Paulo contando sua história. 
Segundo ela, o diretor respon-
deu que faria o teste de DNA, 
caso fosse um laboratório de 
sua confiança e ela bancasse 
com os custos. �Não aceitamos 
porque ele não queria que ela 
levasse nenhum familiar�, 
lembra Angela.

herdeiros. Após o aparecimen-
to da educadora Michelle San-
tos, de 36 anos, apareceu um 

quinto suposto filho na luta 
pela fortuna deixada pelo ator 
e diretor.

Antonia, a princípio, foi excluída  do inventário 

Guerra dos Sexos
REDE GLOBO - 19:10H

Salve Jorge
REDE GLOBO - 20H55

Lado a Lado
REDE GLOBO - 18:05H

Isabel não aceita que Assun-
ção se aproxime de Elias. Antes 
de partir, Catarina confessa 
a Laura que desviou as cartas 
de Portugal escritas por Edgar 
para ela. Laura agride Catarina 
e Fernando. Chico não aceita 
as desculpas de Albertinho 
pelo mal-entendido com Gilda. 
Umberto avisa a Constância 
que pode arquivar o processo 

da denúncia de Isabel contra 
ela por uma razoável quantia. 
Albertinho diz a Isabel que 
gostaria de entrar no clube com 
ela e Elias pela porta da frente. 
Chico aceita acompanhar Isa-
bel na ida ao clube com Alber-
tinho. Isabel comenta com Ju-
rema que está preocupada com 
a aproximação de Albertinho e 
de sua família.

Wanda se irrita com Helô 
ao receber a intimação de Bar-
ros. A delegada vê a foto que 
Morena mandou e avisa a Ri-
cardo. Wanda mente e pede di-
nheiro para Nunes. Irina afir-
ma a Russo que não vai para o 
Brasil. Wanda chantageia Ber-
na para conseguir dinheiro. 
Mustafa manda Murat fingir 
ser o pai do filho de Morena. 
Creusa conta para Stenio que 
sua patroa se encontrou com 
Ricardo. Helô sai com Rachel e 
descobre que Wanda e Djani-

ra são a mesma pessoa. Helô 
corre atrás de Wanda, mas não 
consegue prendê-la. Wanda 
decide fugir para o Interior e 
não conta seu paradeiro para 
Lívia. Lucimar fica irritada de 
não poder processar Lívia. Del-
zuite procura Pescoço. Lurdi-
nha implica com Clóvis. Zyah 
apresenta Murat para Morena. 
Passam-se dois meses. Théo 
perde o processo contra Lívia. 
A família de Zyah cuida de Mo-
rena. Théo recebe a notícia de 
que vai competir na Turquia.

Charlô tem uma ideia para 
denunciar Veruska. Isadora 
investe em Ronaldo. Kiko pe-
de um beijo para Frô. Ronal-
do passa a noite com Isadora. 
Nieta tenta convencer Dino a 
contar o que Vânia falou so-
bre Veruska. A secretária re-
cebe um bilhete que acredita 
ser de Otávio e o esconde de 
Vânia. Charlô incentiva Ana-
lú a investir em Zenon. Nenê 
combina de sair com Charlô. 
Ulisses e Frô seguem Nando. 
Semíramis entrega a pasta 

com os recibos de Vitório para 
Nieta. Felipe vasculha sua sala 
à procura da pasta com os re-
cibos. Nieta entrega a Nenê a 
pasta que pegou com Semíra-
mis. Ronaldo briga com Isado-
ra. Felipe vai à casa de Ulisses 
atrás de Lucilene. Charlô e Vâ-
nia acusam Veruska de ser a 
informante de Otávio. Ulisses 
e Frô veem Nando em uma 
academia de balé. Dino tenta 
pegar a pasta com os recibos 
de Nenê. Roberta se revela pa-
ra Veruska.

Malhação
REDE GLOBO - 17:35H

Olavo diz a Vitor que falou 
demais e contou aos pais de Lia 
que o motoqueiro já foi preso. 
Bruno chega ao set de gravação 
do clipe do Realeza e fica mor-
rendo de ciúmes de Fatinha. 
Rosa diz pra Vitor chamar os 
pais de Lia pra uma conversa e 
mandar a real pra eles. MC Re-
aleza chega no set e todo mun-
do fica bolado ao ver que ele é 
a cara do Pilha. Marizete, uma 
camareira misteriosa, fica só 
observando tudo de longe. MC 
Realeza é o maior mané e dá o 

mó fora em Pilha. Raquel abre 
o jogo e conta pros os holande-
ses que desviou o dinheiro da 
ONG. Lorenzo e Vitor tem �DR� 
e os dois acabam se entenden-
do, MC Realeza diz que Fati-
nha será Rainha e vai ganhar 
o maior destaque no clipe, Bo-
cão passa mal e Raquel tenta 
salvar o garoto. MC Realeza é 
mega folgado e tenta dançar 
coladinho em Fatinha, que dá 
um chega pra lá no funkeiro. 
Bruno, é claro, não gosta e in-
vade a gravação do clipe.

Trata-se de um rapaz cha-
mado Ricardo, que irá entrar 
com o pedido de reconhe-
cimento de paternidade na 
Justiça. �Ele estava tentando 
resolver amigavelmente an-
tes de o pai morrer�, revela 
uma fonte, que afirma que o 
material para o DNA será re-
colhido entre as filhas e no 
hospital em que Marcos este-
ve internado.

Se comprovada a paternida-
de, os dois terão que dividir a 
herança com as três filhas do 
diretor: Vanessa Simões, de 40 
anos, Mariana Simões Tristão, 
de 30, de seu casamento com 
Renata Sorrah, e Giulia Costa, 
a caçula de 12 anos, do rela-
cionamento com a atriz Flávia 
Alessandra.

A tia de Michelle, Angela 
Santos, de 70 anos, morado-
ra de Itaboraí, conta que sua 
irmã, Conceição Santos, co-
nheceu Marcos no final da 
década de 70, quando morava 

TELEVISÃO
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OI? Em Londres, Justin 
Bieber chamou atenção 
ao circular usando uma 
máscara de gás. Será 
que o cantor estava 
querendo passar 
despercebido?

MUDANÇAS! Por meio 
de comunicado, a Globo 
confirmou ontem que 
Boninho vai assumir a 
direção do programa 
Encontro com Fátima 
Bernardes.

Quarta Absoluta com 
William Cézar i Christiano
SERTANEJO

Dupla começou 
em Goiás e virou 
''queridinha''
dos paraenses

H
oje tem Quarta Absoluta 
no Botequim, reduto de 
gente disposta a curtir o 

meio da semana com mui-
ta música . Na programação 
da casa tem show da dupla 
sertaneja William Cézar i 
Christiano, além do tam-
bém sertanejo Thiago Cos-

ta e do cantor Vaguinho DB. A 
festa começa a partir das 22h 
e para a turma feminina que 
chegar até meia-noite o acesso 
é gratuito.

William Cézar i Christia-
no prometem agitar com um 
repertório que inclui grandes 
sucessos do estilo sertane-
jo universitário. A dupla vai 
apresentar músicas de estre-
las como Bruno e Marrone, 
Vítor e Léo, Edson e Hudson, e   
Fernando e Sorocaba. William 
Cézar i Christiano são co-
nhecidos pelo carisma e mu-
sicalidade, conquistados em 

mais de dez anos de carreira, 
consolidada graças ao público 
paraense que transformou a 
dupla goiana numa das queri-
dinhas da turma do sertanejo 
universitário. �William Cézar 
e Christiano são sinônimo 
de boa música e diversão. Por 
isso apostamos neles como 
uma das atrações principais 
da Quarta Absoluta�, diz Deu-
sdeth França, gerente do Bote-
quim.

O show começa às 22h, no 
Botequim (Gentil com Alcin-
do Cacela). Mais informações: 
3224-4193.

I sis na “Sexy”
de abril
Ex-participante da 
Fazenda de Verão, da 
Record, Isis Gomes 
assinou contrato com 

a Sexy e vai ilustrar a 
capa da edição de abril 

da revista. De acordo 
com a assessoria 
da publicação, 
as fotos ainda 

não têm 
data para 

serem 
feitas.

Gretchen mostra o amado
De férias no Brasil, Gretchen apresentou seu 
novo namorado, anteontem, no programa A 
Tarde é Sua, da RedeTV!. Na atração, a Rainha 
do Rebolado revelou que até cozinha para o 
amado, o português Carlos Marques. �Quando 
nos encontramos, lavo a roupa dele, faço 
comidinha e ele diz que sou uma ótima 
dona de casa�, contou Gretchen, que já teve o 
namorado aprovado pela filha, a atriz Tammy 
Miranda. �Eles se deram superbem. Ele é bem 
alegre e divertido, supersimples, bem a cara 
da nossa família. Acho que essa foi a coisa que 
mais nos uniu�, afirmou a cantora. Questionado 
se pretende ser o novo marido da morena � que 
já se casou 16 vezes �, o português disparou: 
�Sempre temos projetos na vida. Com certeza 
que sim�.

Belíssimas 
Protagonistas da atual 
temporada de Malhação, 
Agatha Moreira e Alice 
Wegmann, a Ju e a Lia da 
novela, estrelam a campanha 
de outono-inverno de uma 

grife de roupas femininas. 
O cenário escolhido para 
o ensaio das atrizes foi o 
Antigo Cine São Luiz, no 
Centro de Fortaleza, no 
Ceará. 

Sheila exibe 
o barrigão
Vejam o barrigão 
de Sheila Mello, 
que está na reta 
final da gravidez. A 
loura, aliás, esteve 
em uma loja de São 
Paulo para escolher 
roupas larguinhas.

No Twitter, Rodrigo Andrade 
comemorou, na terça-feira, 
a cura da sua namorada, 
Melina Torres, que lutava 
contra um câncer. �Amores, 
eu disse que esperava vim 
dar uma boa notícia para 
vocês. Acabei de sair do 
médico com ela (Melina) e 
ele olhou os últimos exames. 
Mel está curada! O tratamento 
acabou. Obrigado a todos que 
torceram�, escreveu o ator.

Ator festeja a cura da namorada
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Júri em Santa Maria deve durar 48 horas
A pormotora Francys Galhardo  acredita que Francisco Chagas vai ser 
condenado por ter matado a própria esposa. Júri começa hoje. Página 2.

Bandido se fere em fuga desesperada
Quando estava sendo interrogado na Seccional da Cidade Nova, Elinaldo 
Severiano Cardoso "surtou" e se jogou contra janela de vidro. Página 3.

Indignada, vítima diz que sacerdote celebrava missas após manter relações sexuais. Advogado do 
sacerdote admite que houve sexo e tenta justifi car: "A carne é fraca". Arquidiocese afasta acusado.  

Padre indiciado por estupro

O 
padre Emilson Soares 
Corrêa, de 56 anos, acu-
sado de abusar de uma 
jovem quando ela era me-

nor de idade, foi indiciado por 
estupro de vulnerável ontem. 
A vítima, hoje com 19 anos, 
contou o drama que começou 
viver aos 13 anos.�Eu sentia 
nojo. Ele nunca deveria ter 
feito isso comigo. O pior é que 
ele mantinha relações sexu-
ais comigo e depois celebrava 
missa, dava hóstia na boca dos 
outros�, indigna-se a jovem.

Ao tentar justificar a postu-
ra de seu cliente, Emilson Soa-
res Côrrea, o advogado Rober-
to Vitagliano chegou a dizer 
que �a carne é fraca. O padre 
também é um ser humano�. 
Segundo Roberto Vitagliano, 
Emilson admite que manteve 
relações com a garota, ex-co-
roinha, quando ela tinha 18 
anos - e não 13, como foi de-
nunciado pela família.

As relações começaram 
quando Emilson era pároco da 
igreja Nossa Senhora do Rosá-
rio e São Benedito, no Cuban-
go, em Niterói. Depois, quan-
do ela se mudou para a casa 
da mãe, em São Gonçalo, o 
padre também foi transferido 
para uma paróquia próxima, a 
Nossa Senhora do Amparo, no 
bairro Antonina.

Era nas casas paroquiais 
das duas igrejas que o padre 
abusava dela, sua afilhada de 
batismo. Para convencê-la a 
ficar com ele, o padre ofere-

Um bandido armado que 
invadiu umas das residências 
da rua B do conjunto Gleba III, 
no Castanheira, mobilizou a 
polícia e assustou moradores 
da área ontem de manhã. Di-
versas viaturas policiais foram 
encaminhadas ao local e a área 
foi isolada. A polícia vasculhou 
as casas localizadas no quartei-
rão, mas o bandido não foi en-
contrado. A polícia acredita que 
o criminoso tenha fugido antes 
da chegada das viaturas.

A ação ocorreu por volta de 
10 horas, quando a dona de ca-
sa Divani Moraes Damasceno 
foi surpreendida por desco-
nhecido escondido ao lado de 
um dos móveis da sala da casa. 
Desesperada, Divani gritou por 
socorro e assustou o desconhe-
cido, que correu em direção à 
porta de entrada do imóvel. 
�Fiquei em pânico, tanto que 
meu corpo ficou paralisado. 
Sentei na cadeira e não vi mais 
nada, só lembro de ter visto o 
vulto em direção da porta, mas 
não tinha a certeza de que real-
mente ele havia saído�, contou 
a proprietária da casa, que resi-
de no local há 20 anos.

Divani varria a calçada da 
casa e resolveu entrar na resi-

dência, mas acabou deixando o 
portão aberto. �Entrei rapidinho 
e não fechei o cadeado, pois não 
iria demorar. Quando retornei já 
encontrei o bandido escondido 
na sala de casa. Foi uma sensa-
ção terrível, pois estava sozinha 
na casa. Ele chegou até a pedir 
comida, mas eu me desesperei 
e chamei por socorro�, comple-
tou a moradora, que só deixou 
a casa após a chegada da polícia. 
�Não sabia informar se ele ainda 
estava escondido dentro da casa, 
por isso a polícia achou melhor 
desocupar as residências para 
que pudessem vasculhar os imó-
veis�, comentou a dona-de-casa.

O marido de Divani, Laércio 
Bastos, ficou surpreso ao re-
tornar para casa e encontrar a 
residência tomada pela polícia. 
�Quando entrei na rua avistei a 
polícia e o quarteirão isolado. Só 
descobrir que se tratava da mi-
nha casa quando me aproximei. 
Foi um grande susto, mas o mais 
importante é que minha esposa 
está bem�, disse. Homens da 
Ronda Ostensiva Tático Metro-
politana (Rotam) chegaram ao 
local e entraram no imóvel. Após 
vasculharem as residências, os 
policiais confirmaram a fuga do 
desconhecido. �Vasculhamos 

Bandido invade residência, mobiliza a polícia e ass usta a comunidade

diciado pelo estupro da irmã da 
jovem, que decidiu desabafar. 
A menina, hoje com 10 anos, foi 
abusada quando tinha 7 anos.

Quanto à denúncia de abu-
so da irmã da jovem - que teria 
começado quando ela tinha 
7 anos -, o padre nega. �Ele 
manteve sim relações (com a 
jovem) desde o ano passado. 
É uma moça lúcida, bonita e 
insinuante. Sabia o que estava 
fazendo�, disse o advogado.

Um vídeo, feito pela vítima 
mais velha, mostra Emilson 
fazendo sexo com uma adoles-
cente em plena casa paroquial. 
Segundo a vítima, que armou 
a situação para denunciar o 
padre, a garota teria 15 anos.

A denúncia foi levada à de-
legacia pelo pai das meninas. 
Segundo ele, foi sua ex-mulher 
que flagrou a filha mais velha 
discutindo com o padre. Na 
ocasião, ela revelou à mãe que 
se relacionava sexualmente 
com o padrinho.

�Quando soube que mi-
nha filha mais velha estava 
sendo abusada, perguntei à 
mais nova se havia ocorrido 
algo com ela. Ela disse que 
durante um passeio a um 
sítio, quando tinha 7 anos, o 
padre tocou em suas partes 
íntimas�, contou ele.

Diante da denúncia, a Ar-
quidiocese de Niterói informa 
que decidiu pela �suspensão 
temporária do sacerdote�. Atu-
almente, o padre não é respon-
sável por nenhuma paróquia. 
O órgão também alegou, em 
nota, que a acusação está sen-
do investigada.

Chimbinha: violência
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Agência O Globo
RIO DE JANEIRO

cia presentes: �Logo depois 
do meu batizado, quando eu 
tinha 13 anos, ele começou 

os abusos. Passava a mão no 
meu corpo, me oferecia vários 
presentes, tomávamos banhos 

juntos... O ato sexual começou 
quando eu tinha uns 15, 16 
anos. Ele dizia que ia me dar 

uma moto, depois um carro, 
arrumou a minha casa...�.

Emilson Soares Corrêa foi in-

Preso padrasto acusado de engravidar menina de 12 a nos
Um homem acusado de es-

tuprar e engravidar a enteada 
de 12 anos foi preso anteon-
tem, em Ulianópolis, muni-
cípio localizado no sudeste 
do Pará. O maranhense João 
Batista Silva, mais conheci-
do como Chimbinha, tem 51 
anos, e sua prisão teve gran-
de repercussão no município 
porque o suspeito era muito 
conhecido na região. A escri-
vã Márcia Tobias disse ontem 

que a menina foi estuprada 
duas vezes durante o Natal. 
Os resultados dos exames 
que a vítima se submeteu 
comprovaram que ela está 
grávida de quase três meses. 
O acusado tinha acesso à ca-
sa da vítima porque morava 
com a mãe da menina. A mu-
lher disse aos policiais que 
conviveu com João Batista 
durante um mês e dez dias e 
que ele se comportava de for-

ma agressiva em casa. 
A Polícia Civil começou a 

investigar o acusado depois 
de receber uma denúncia do 
Conselho Tutelar.  O delega-
do José Alves Ferreira Filho 
prendeu o acusado assim 
que a denúncia foi feita por-
que, segundo a policial, João 
oferece riscos à vítima e sua 
mãe. Mesmo já separados, o 
suspeito continuou a morar 
na rua Salvador, localizada 

no bairro Rezende II, mesma 
rua onde fica a casa da ex-
mulher dele. Dessa forma, 
João podia fazer ameaças à 
mãe da jovem caso ela resol-
vesse procurar a polícia. 

Foi determinada prisão 
preventiva de 30 dias para o 
suspeito. A pena será cumpri-
da na carceragem da delega-
cia e pode ser renovada por 
mais 30 dias enquanto o juiz 
da comarca estuda o caso. 

João Batista foi preso pe-
los investigadores Donato 
Gonçalves e Luciano Modes-
to. Ele reagiu à prisão e ten-
tou fugir, mas foi detido pe-
los policiais. De acordo com 
a investigadora, a prisão dele 
teve grande repercussão na 
cidade. O suspeito nasceu em 
Viana, município localizado 
no norte do Maranhão, mas 
já morava há muitos anos em 
Ulianópolis. 

estava sozinha no imóvel. �Pro-
vavelmente, ele já estava acom-
panhando a rotina da vítima, 
pois esperou a mulher entrar 
na casa e entrou em seguida. 
Acredito que ele sabia que a 
mulher estava sozinha na ca-
sa�, completou o capitão. A pre-
sença do bandido na área mu-
dou a rotina no conjunto Gleba 
III, apontado pelos moradores 
como um local tranquilo. �Es-
tamos todos assustados, pois 
esse tipo de ação não é comum 
aqui no conjunto. Pode até exis-
tir registros de pequenos fur-
tos, mas nada parecido com a 
situação de hoje (ontem)�, disse 
um morador do local. 

A ação da polícia foi acom-
panhada de perto por dezenas 
de curiosos. �Moro na esquina 
e fiquei desesperada quando 
fui informada de que um ban-
dido armado estava dentro de 
uma das casas do quarteirão. 
Deixei a casa correndo, pois 
meu medo era de que o ban-
dido invadisse os quintais 
e entrasse em minha casa�, 
comentou uma moradora da 
rua, enquanto acompanhava a 
ação policial do lado de fora da 
casa. A invasão foi registrada 
na Seccional da Marambaia.

Padre Edmilson é acusado de estupros de irmãs. Violência teria acontecido com criança de 7 anos e adolescente 
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todas as dependências da casa 
e o acusado não foi encontrado. 
Nossa equipe revistou também 
as casas vizinhas e nada foi en-
contrado. Não existe nenhuma 

possibilidade do criminoso ain-
da estar escondido neste quar-
teirão. Acredito que ele tenha 
fugido pouco antes da nossa 
chegada�, declarou o capitão PM 

Artur, da 3ª Companhia e 1º Ba-
talhão de Polícia Militar (BPM).

A suspeita é de que o cri-
minoso já conhecia a rotina 
da casa e sabia que a mulher 

Militares cercaram o imóvel e vasculharam a vizinhança, mas o suspeito escapou
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Tentativa de fuga desesperada deixa bandido ferido.  Página 3.

PLANTÃO

Vídeo revela violência sexual
A polícia de Remígio, no 

Agreste paraibano, teve aces-
so a um vídeo em que um me-
nino de 8 anos aparece sendo 
abusado por duas pessoas. 
Segundo o delegado encar-
regado, Lamartine Lacerda, 
o vídeo foi entregue pela 
mãe da criança ontem e gra-
vado no último carnaval. De 
acordo com o depoimento do 
menino à polícia, ele vem so-
frendo abusos sexuais desde 
que tinha 6 anos. A mãe, no 
entanto, disse só ter tomado 
conhecimento do fato ontem 
quando um parente a entre-
gou o vídeo. �Ela contou que 

o marido da irmã dela estava 
investigando por conta pró-
pria e conseguiu ter acesso 
ao vídeo�, disse o delegado. 
Segundo Lamartine Lacerda, 
a mãe procurou o Conselho 
Tutelar da cidade e contatou 
a polícia. Em depoimento, a 
criança apontou outras oito 
pessoas que já teriam parti-
cipado dos abusos na mesma 
comunidade. A vítima contou 
ainda que praticava os atos 
sob agressões, ameaças e até 
pagamentos. �Já sabemos que 
uma dessas pessoas aponta-
das pela vítima é um ex-pre-
sidiário�, disse o delegado.

res Francys Galhardo e Daniel 
Barros, além da advogada Ivone 
Magalhães, cunhada de Viviani, 
e que deixou seu emprego para 
se dedicar exclusivamente à 
condenação do réu.

�O Ministério Público está 
confiante de obter êxito diante 
das provas que foram produzi-
das durante o inquérito policial 
e na instrução processual, nos 
quais não restou nenhuma dú-
vida de que o acusado Francis-
co Charles, ex-companheiro da 
vítima, foi o autor do crime. De 
que o suposto assalto no qual 
ele e sua esposa teriam sido 
vítimas não passou de uma 
farsa para que ele ocultasse o 
crime que ele mesmo cometeu. 
Que foi um crime motivado 
por razões econômicas, porque 
meses antes a vítima já havia 
manifestado sua vontade de se 
separar do acusado, tendo em 
vista as inúmeras infidelidades 
cometidas por ele, inclusive pu-
blicamente. Uma prova disso é 
que hoje Charles é casado com 

a pessoa que motivou a sepa-
ração do casal e desse crime�, 
argumenta Francys Galhardo, 
a promotora que desde o dia 
em que o crime ocorreu, em 
20 de setembro de 2010, vem 
acompanhando o caso.

A promotora cita um dos 
agravantes do crime: �Foi um 
crime praticado na frente do fi-
lho do casal, que tinha apenas 
três anos de idade. E, de acordo 
com a reconstituição do crime, 
não ficou nenhuma dúvida 
que no dia do homicídio não 
havia nenhuma possibilidade 
de se tratar de uma tentativa 
de assalto, de latrocínio, como 
quer fazer crer o Francisco 
Charles. Por tudo isso é que o 
Ministério Público espera que 
o acusado seja condenado�. Na 
reconstituição do crime foram 
descartadas afirmações do 
réu em relação à distância que 
o acusado disse que estava a 
suposta assaltante, e o fato de 
ter visto o assaltante em uma 
noite escura, conforme foi 

atestado pelo departamento 
de meteorologia da Belém.

Indagada sobre a eficácia 
de prova surgida na peniten-
ciária, quando foi apreendido 
um telefone celular em poder 
de Charles, no último dia 4 de 
janeiro, contendo conversas 
comprometedoras como a de 
que ele e sua amante ficariam 
milionários, Francys Galhardo 
afirmou que essa nova prova 
�pode contribuir�, e que �em-
bora não tenha sido uma pro-
va obtida durante a instrução 
processual, podemos falar que 
supostamente eles estariam fa-
lando em relação a um seguro 
que a Viviani Marins teria feito 
em vida, e do qual Charles se-
ria um dos beneficiados�.

Júri de acusado de matar a
esposa deve durar 48 horas

C
omeça hoje, a partir das 
8 horas, o julgamento do 
técnico em enfermagem 

Charles Francisco, acusado 
de ter executado sua própria 
companheira, a médica-cirur-
giã Viviani Marins dos Santos, 
com um tiro na nuca. O crime, 
ocorrido no dia 20 de setem-
bro de 2010, foi testemunhado 
pelo filho do casal, à época 
com três anos. Viviani foi mor-
ta quando a família trafegava 
de carro pela Belém-Brasília, 
rumo a Paragominas. O júri, 
que deve durar no mínimo 
dois dias, é considerado e mais 
importante nos últimos anos 
na região nordeste paraense. 
Policiais que investigaram o 
crime dizem que Francisco 
simulou um assalto para jus-
tificar a morte da esposa.

O pequeno auditório da Co-
marca de Santa Maria do Pará, 
onde vai ocorrer o júri popu-
lar, não tem capacidade para 
abrigar as dezenas de pessoas 
interessadas em acompanhar 
o julgamento. São esperados 
muitos estudantes de medici-
na, que vêm de várias cidades, 
até de Belém, amigos de Vivia-
ni principalmente de Parago-
minas, onde a vítima residia e 
trabalhava, e do Rio de Janeiro, 
onde a médica nasceu. O julga-
mento será presidido pela juí-
za Priscila Mamede Mousinho, 
da Comarca de São Miguel. Na 
acusação vão estar os promoto-

EM SANTA MARIA
Charles é suspeito 
de ter matado 
cirurgiã na frente
do filho pequeno

Júri mobiliza 
opinião pública 
de cidades da 
região nordeste 
do Estado

Moradores têm dúvidas da inocência do réu

A maioria das pessoas ou-
vidas ontem no centro de San-
ta Maria do Pará acreditam 
de que foi o técnico em en-
fermagem Francisco Charles 
quem matou Viviani Marins. 
E concordam que ele deve ser 
condenado e voltar para a pe-
nitenciária de Americano. To-
dos os entrevistados disseram 
que já sabiam do caso. Algu-
ma disseram que o crime foi 
planejado, premeditado, que 
�o assalto foi forjado para que 
Charles ficasse com a pensão�, 
acredita a funcionária pública 
Luciana Rodrigues. �Ele (Char-
les) merece ser condenado a 
muitos anos de prisão�.

Já a comerciária Suze é 
mais precavida: �é preciso ter 
certeza de que ele planejou 
tudo, e só aí é que deve ser 
condenado pela justiça. Eu me 
lembro da história, mas com 
poucos detalhes, e por isso 
não posso dizer que é mesmo 
o culpado�. Diferente é o juízo 

Francys, da promotoria: premeditação

Casal é acusado de tortura
Um casal foi preso suspei-

to de agredir uma criança de 
sete anos na tarde deontem 
em Ibirarema (SP).  As agres-
sões foram denunciadas ao 
Conselho Tutelar que acionou 
a Polícia Civil de Palmital, 
responsável pela região. De 
acordo com informações da 
polícia, após ver que a criança 
está muito magra e com mar-
cas da agressão por todo o 
corpo, o delegado prendeu e 
indiciou o casal que cuida da 
criança por crime de tortura. 
�Nós constatamos que as le-
sões não são apenas recentes, 
há marcas mais antigas de 

agressões e não tivemos dú-
vidas do crime, também pe-
los relatos da criança. Ela era 
privada até de alimentação e 
recebia ameaças constantes, 
o que demonstra a tortura 
psicológica�, explica o dele-
gado Marcelo Armstrong. 
Os suspeitos são tios avós da 
criança e obtiveram a guarda 
judicial após o pai da menina 
ser preso pelo assassinato da 
mãe. O casal mora na zona 
rural de Ibirarema e cuidava 
de outras duas crianças. No 
imóvel foi apreendido um 
pedaço de madeira que seria 
usado nas agressões. 

Dois presos por homicídio
Dois homens suspeitos 

de de terem assassinado um 
comerciante em uma tenta-
tiva de assalto foram presos 
, em Santarém, no Baixo 
Amazonas. De acordo com a 
polícia, a dupla foi presa em 
cumprimento a um manda-
do de prisão expedido pela 
Justiça. Outros dois homens 
que também estariam envol-
vidos no crime permanecem 
foragidos. Ainda segundo 
informações da polícia, com 
os suspeitos foram apreendi-

dos, de 19 e 22 anos, armas, 
dinheiro e duas motocicle-
tas. Uma delas teria sido uti-
lizada para cometer o crime. 
O comerciante Francisco de 
Assis Sousa, de 52 anos foi 
morto com três tiros no dia 
17 de fevereiro, no bairro 
Prainha, em Santarém. De 
acordo com a polícia, a víti-
ma chegou a ser socorrida 
passou por cirurgia no Pron-
to Socorro Municipal (PSM), 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e morreu.

Carga monitorada é recuperada
A polícia investiga o en-

volvimento do dono de uma 
farmácia, em Aparecida de 
Goiânia (GO), e outros dois 
homens no roubo de uma 
carga de medicamentos no 
valor de R$ 45 mil, ocorrido 
ontem, em Goiânia. As mer-
cadorias foram encontradas 
horas depois na casa do far-
macêutico. Segundo a polícia, 
o dono da residência, que fi-
ca no Jardim das Acácias, em 
Aparecida, é também pro-
prietário de uma farmácia, 
no mesmo bairro. Ele não foi 
encontrado em nenhum dos 
dois lugares e está foragido. 
A polícia suspeita que ele fa-

ça parte de uma quadrilha 
especializada nesse esse tipo 
de crime. O roubo aconteceu 
no Jardim Santo Antônio, em 
Goiânia. De acordo com a po-
lícia, dois homens que esta-
vam em um carro, munidos 
com um revólver, renderam 
o motorista da perua que 
transportava os produtos 
para que os medicamentos 
fossem transferidos de um 
veículo para o outro. O que 
os criminosos não sabiam é 
que a carga era monitorada 
via satélite e, através do ras-
treamento, a polícia chegou 
à casa onde as 93 caixas de 
remédio estavam.

Infrator apreendido após roubo
Policiais militares da 13ª 

Companhia Independente 
da Polícia Militar, de Uruará, 
sudoeste do Pará, apresen-
taram no domingo, 24, na 
Delegacia local, um adoles-
cente de 15 anos envolvido 
em roubo seguido de agres-
são física a uma vítima. O 
infrator já tinha passagem 
pela polícia, pois é suspei-
to de cometer assaltos em 
comércios no município. 
O roubo ocorreu por volta 
de 4 horas da madrugada, 
quando o adolescente e três 
comparsas, que usavam du-
as motocicletas, cercaram 

a vítima, que trafegava de 
carro, e tentaram levar o ve-
ículo. A vítima chegou a ser 
retirada do carro e agredida 
a pauladas, mas conseguiu 
se levantar e entrar no carro, 
por pouco, não atropelando 
os assaltantes, que fugiram 
levando documentos e obje-
tos da vítima. Ao ser apreen-
dido, pela guarnição da Polí-
cia Militar comandada pelo 
cabo Manoel, o adolescente 
foi reconhecido na Delega-
cia. Ainda, de acordo com os 
policiais, o adolescente tam-
bém estaria envolvido com o 
tráfico de drogas.

Vítima perde cabelo em assalto
Uma estudante de 14 anos 

afirma ter sido vítima de rou-
bo de cabelo em Salvador (BA). 
Segundo o relato publicado 
em uma rede social pela irmã 
da jovem, a adolescente con-
versava com uma amiga no 
dia 11 de fevereiro, no bairro 
de Musssurunga, quando foi 
abordada por outra jovem 
que lhe surpreendeu com 
ameaças e uma tesoura nas 
mãos. A vítima relatou o cri-
me: �Eu estava conversando 
com minha amiga, era umas 
14h30, quando a menina 
chegou com a tesoura e me 
perguntou se eu escolhia o 
celular ou o cabelo. Eu disse 

que o cabelo não, aí ela pegou 
meu celular, colocou na cin-
tura e começou a cortar meu 
cabelo mesmo assim�, disse 
a adolescente. Segundo ela, 
depois de cometer o crime, a 
agressora devolveu o celular 
e saiu andando pelas ruas do 
bairro. �Não tive reação na 
hora, foi um roubo inusitado, 
mas depois com o tempo a 
ficha foi caindo e eu percebi 
que estava sem meu cabelo. 
Minha amiga tentou chamar 
alguém para ajudar, mas a 
rua estava deserta. Eu percebi 
também que podia ter sido 
pior, pelo menos eu estava 
bem�, comentou a vítima.

Correspondente em Castanhal
EDIVALDO MENDES

Por e-mail, o advogado 
Hilário Modesto Júnior, que 
defende Francisco Charles, 
respondeu a três perguntas 
feitas pela reportagem sobre o 
julgamento desta manhã, em 
Santa Maria do Pará:
p Quais os principais moti-

vos que o senhor considera 
que podem levar à absolvi-
ção de Francisco Charles?

 ̧ As provas periciais. Nos 
autos, primeiramente um 
�laudo de necropsia e levan-
tamento do local do crime�, 
posteriormente um �laudo 
de exumação e outro de 
reprodução simulada� que 
comprovaram que a tese 
sustentada pela perícia inicial 
�que o atirador havia desferi-
do o tiro do lado do motoris-
ta para o carona� se mostrou 
totalmente errada e equivo-
cada, já que na realidade es-

sas perícias confirmaram a 
versão do réu que a mulher 
(assaltante) atirou na vítima 
do lado da janela do carona.

¸ Existência de graves contra-
dições ocorridas entre os 
depoimentos na polícia e os 
dados na perícia de repro-
dução simulada, como, por 
exemplo, a existência de res-
pingos de sangue que iriam 
até uma cerca próxima ao 
local do crime, ditos na po-
lícia pela testemunha Maria 
Antunes e o investigador de 
polícia Eduardo Rodrigues, 
e que indicariam que o acu-
sado foi até esse local para 
despachar o revólver, mas 
negado perante os peritos, 
afastando a tese policial que 
o acusado teria ido até a cita-
da cerca e jogado a arma do 
crime na direção onde fora 
encontrada posteriormente.

p O caso da mensagem do 
celular de Charles apreen-
dido dentro da penitenci-
ária, na qual sua amante 
afirma �vamos ficar milio-
nários�, pode comprome-
ter a defesa do acusado?

 ̧ É certamente temerário emi-
tir considerações apenas com 
esse trecho referido, já que a 
integralidade da mensagem 
é que pode indicar a realida-
de dos fatos, porém, como 
tivemos acesso ao conteúdo 
total verifica-se claramente 
que essa frase está ligada a 
uma conversação a respeito 
da chamada Mega Sena da 
Virada, cujo montante sorte-
ado fez muito gente sonhar 
em ficar milionário, o que 
seguramente justifica a ex-
pressão usada. Tanto é que 
lendo todo o conteúdo não se 
vê quaisquer comentários que 

indicassem relação com o fato 
em julgamento. Logo se consi-
derarmos o patrimônio do ca-
sal, inexistência do tal seguro 
de vida em nome do acusado, 
se verifica claramente que 
não há como se cogitar que os 
mesmos ficariam milionários 
como a ideia foi passada à opi-
nião pública.

p O crime tem repercutido 
na região onde aconteceu, 
de Castanhal a Paragomi-
nas. Isso ajuda ou prejudi-
ca o acusado?

 ̧ A repercussão sempre foi ne-
gativa em relação ao acusa-
do, já que foi transformado 
em culpado perante a opi-
nião pública. Porém, acredi-
to que a sociedade de Santa 
Maria do Pará, representada 
por pessoas dignas e coe-
rentes, saberá separar o que 
é mentira do que é verdade.

Defesa vai explorar �contradições� da perícia

do servidor público federal 
Paulo Lima: �Esse cara (Char-
les) é um covarde, não foi nada 
de assalto, e deve pegar de 30 
anos pra cima de cadeia�. Seu 
amigo, o mecânico Damião 
Gomes, acredita que o acusa-
do �viu a herança que poderia 
ficar matando sua companhei-
ra, e não pensou duas vezes, 

achando que ia praticar um 
crime perfeito. O certo era ele 
largar a mulher que não que-
ria mais ficar ao seu lado, mas 
acabou se metendo nessa situ-
ação. Merece cadeia mesmo!�.

�Eu estava ouvindo no rá-
dio que ia ter esse julgamento. 
Aqui na cidade todo mundo 
diz que esse rapaz montou 

um plano furado, e por isso ele 
deve continuar preso�, afirma 
a cambista Celina Alves da Sil-
va, que diz que todos os dias 
ouve comentários sobre o jul-
gamento que mudou a rotina 
naquela cidade.  O pedreiro 
Jorge Sampaio também diz 
que a verão do réu é uma farsa 
�difícil de engolir�.

Chagas: versão desacreditada

Celina: plano furado Damião: crime covarde Paulo: 30 anos de cadeia 
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Em sessão que entrou 
pela tarde de ontem, os de-
putados estaduais votaram 
e aprovaram mais de 100 
requerimentos parlamen-
tares, apontando inúmeras 
obras ou serviços públicos 
que precisam ser adotados 
pelo Governo do Estado. Ao 
todo foram 102 requerimen-
tos e uma moção deliberada 
em plenário. �Os deputa-
dos voltaram do recesso 
mostrando que caminha-
ram bastante e ouviram de 
perto os reclames da nossa 
população�, comemora o 
presidente da AL, deputado 
Júnior Favacho (PMDB).

A proposta de moção 
de aplauso foi apresentada 
pelo deputado Charles Mar-
ques (PSDC), destinada a pa-
rabenizar a professora Sil-
via Quadros, que é diretora 
da Escola Estadual Barroso 
Tostes, em Santana, pelo re-
sultado positivo alcançado 
no Exame Nacional do En-
sino Médio de 2011, com a 
conquista do 1º lugar. Entre 
os requerimentos que rece-
beram destaques de seus 
autores, um era da depu-
tada estadual Marília Góes 
(PDT). Ele pede informações 
ao Governo do Estado a res-
peito do processo envolven-

do a Casa do Estudante, em 
Belém (PA), mantida pela 
Secretaria Estadual de Edu-
cação (Seed). Quem também 
teve uma proposição apro-
vada e destacada foi Keka 
Cantuária (PDT), que pediu 
esclarecimentos da direção 
da Companhia de Eletrici-
dade do Amapá (CEA) a res-
peito do desconto de 18% da 
tarifa elétrica garantida por 
decreto da presidente Dil-
ma Rousseff ainda no ano 
passado.

O deputado Eider Pena 
(PSD) apresentou em Plená-
rio algumas fotos tiradas 
por sua assessoria duran-
te uma visita de inspeção 
feita pelo parlamentar no 
último final de semana ao 
Hospital de Clínicas Alber-
to Lima (HCAL). �A Casa do 
Povo tem feito a sua parte 
votando e aprovando proje-
tos de interesse do Estado, 
mas é preciso também que 
o Governo dê respostas 
aos anseios da nossa po-
pulação�, disse Eider Pena, 
após narrar uma série de 
problemas de infraestru-
tura da unidade de saúde 
que vistoriou. Ele disse que 
vai encaminhar o caso à 
Comissão de Saúde da AL 
e sugeriu que o Ministério 
Público estadual faça tam-
bém uma vistoria nos hos-
pitais do Estado.

amapá

PAULO OLIVEIRA
Correspondente

MACAPÁ (AP)

Preço de passagem pode ter teto
O presidente da Embra-

tur, Flávio Dino, que lançou 
proposta de fixar teto para 
o preço das passagens, rece-
beu o deputado federal Bala 
Rocha (PDT/AP) para discu-
tir o assunto e a estratégia 
para alterar o panorama. 
Para Dino, as únicas opções 
para diminuir os preços são 
o aumento da concorrência 
ou a fixação de um limite 
para a cobrança. �Como 
não existe turismo no Brasil 
sem aviação, as companhias 
aéreas se fecharam em um 
minicartel e operam como 
querem. Isto não ocorre, 
por exemplo, nas rodovias 

que cobram pedágio, onde o 
poder público intervém pa-
ra garantir um preço razoá-
vel. O mesmo vai acontecer 
com o trem-bala�, afirmou.

O Código Brasileiro de 
Aviação (CBA), em tramita-
ção na Câmara dos Deputa-
dos, seria, de acordo com o 
presidente da Embratur, o 
caminho para disciplinar 
o preço. Bala Rocha vai or-
ganizar audiência pública 
para que o assunto entre 
na pauta do Congresso e o 
CBA seja aprovado de modo 
a propiciar uma maior fis-
calização do poder público 
sobre a matéria.

p Foi iniciada ontem, no 
Museu Sacaca, a  progra-
mação do 1º Circuito Pré-
Feira de Livros do Amapá 
2013 nos municípios. As 
atividades contarão com 
a participação da escrito-
ra e pesquisadora Suzana 
Vargas e do autor Maurí-
cio Melo Júnior, ambos 
do Projeto Caravana de 
Escritores da Fundação 

Biblioteca Nacional.
p A prefeitura de Macapá 

iniciou a troca dos anti-
gos semáforos da cidade, 
defeituosos, que estavam 
causando sérios transtor-
nos no trânsito. No último 
domingo houve a substi-
tuição de um semáforo no 
centro da cidade e, na pró-
xima quarta-feira, outro 
será trocado.

EXPRESSAS

Alap vota mais de 100 atos

Ônibus voltam à rua Paraná
A Companhia de Trânsi-

to e Transporte de Macapá 
(CTMac) emitiu nova ordem 
de serviço às empresas de 
transporte público de Ma-
capá solicitando que o iti-
nerário retorne ao normal 
pela rua Paraná. No último 
fim de semana, a Secretaria 
Municipal de Obras (Semob) 
realizou a Operação Tapa-
Buracos na via, recuperando 

o asfalto e permitindo que 
os ônibus voltem a circular 
pela referida rua. A CTMac 
havia solicitado, no dia 19 
de fevereiro, a todas as em-
presas que possuem ônibus 
com itinerário pela rua Pa-
raná, bairro Santa Rita, que 
desviassem o percurso para 
a rua Marcelo Cândia. Após 
a operação taba-buracos, o 
tráfego foi normalizado.  

lo apresentou uma carteira de 
identidade que levantou suspei-
tas, embora, mais tarde, fosse 
confirmada como verdadeira. 
E quando os policiais disseram 
que ele poderia ser foragido veio 
a surpresa: ele tentou escapar se 
jogando contra uma janela de 
vidro, mas se deu mal.

�Foi uma cena de cinema. 
Ninguém acreditava naquilo. 
Foi só a gente falar que ele po-
deria ser foragido que ele saiu 
pulando, quebrando tudo. Foi 
uma correria. Só que ele se deu 
mal porque se feriu muito�, 
contou o chefe de operações.

Depois de ser dominado 
pelos policiais, Belo, sangrando 
muito, foi levado para a Unidade 
de Pronto-Atendimento (Upa) da 
Cidade Nova, mas como os cor-
tes eram profundos, ele acabou 
sendo encaminhado ao Metro-
politano, onde ficou até à noite, 
antes de ser autuado por dano 
ao patrimônio público.

Segundo a polícia, ele este-
ve preso de abril do ano passa-
do na Penitenciária de Ameri-
cano e estava sob condicional 
desde o início deste mês. Para 
a polícia, Belo está marcado 
para morrer por traficantes do 

bairro do Icuí, que acabaram 
matando Vanilson Sodré Mon-
teiro, de 18 anos, acreditando 
se tratar de Belo.

O crime aconteceu em 21 
de dezembro do ano passado, 
quando Vanilson levou três ti-
ros, ficando internado até o dia 
17 de janeiro, quando morreu.

Preso sofre ferimentos em 
fuga frustrada de seccional

E
linaldo Severiano Cardoso, 
o �Belo�, de 26 anos, se jo-
gou contra a janela da sala 

do chefe de operações da Sec-
cional da Cidade Nova, Alberto 
Moreira, quando foi reconheci-
do como um dos mais perigo-
sos bandidos de Ananindeua. 
Na tentativa de fuga frustrada, 
Belo, que foi preso ontem à tar-
de juntamente com Jacó Justi-
no Oliveira, de 20 anos, sofreu 
cortes profundos na perna e 
nos pés e foi encaminhado 
para atendimento no Hospital 
Metropolitano de Urgência e 
Emergência. Até o fechamento 
desta edição, o acusado conti-
nuava em observação.

De acordo com policiais da 
Seccional da Cidade Nova res-
ponsáveis pela prisão de Belo e 
Jacó, ele e o comparsa estavam 
há dois dias com uma pistola 
Ponto 40, possivelmente rou-
bada de um policial civil. Em 
ronda de rotina no bairro do 
Icuí, acabaram sendo detidos 
e levados à seccional. A arma 
não foi encontrada com eles.

Por estar com um álvará de 
soltura, após cumprir pena de 
três meses no Centro de Tria-
gem da Cidade Nova, Jacó aca-
bou sendo liberado.

Ao ser interrogado pelo 
chefe de operações da Cidade 
Nova, investigador Moreira, Be-

NA CIDADE NOVA
Polícia diz que "Belo" 
está marcado para 
morrer e por isso 
tentou escapar

Bombeiros resgatam cadáver no rio Guamá
Trabalhadores do porto 

Santa Ifigênia, na Cidade Ve-
lha, avistaram, no início da 
manhã de ontem, o corpo 
de um homem boiando às 
margens do rio Guamá. Eles 
acionaram a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros, mas 
enquanto as equipes não che-
gavam ao local, os próprios 
trabalhadores tentaram fa-
zer o resgate do cadáver. Até 
o final da manhã de ontem, a 
vítima ainda não tinha sido 
identificada pela polícia.

O corpo do homem de pela 
negra, com idade aproximada 
entre 35 a 40 anos, trajado 

short amarelo e uma tornoze-
leira no pé, não era �estranho� 
para os frequentadores do 
porto, porém, ninguém soube 
informar a identidade dele. O 
corpo do homem chamou a 
atenção dos funcionários em 
virtude de boiar a poucos me-
tros do trapiche.

De acordo com informa-
ções do sargento Correa, do 
Corpo de Bombeiros, foi ne-
cessária a presença de uma 
equipe de resgate para fazer a 
retirada do cadáver de dentro 
da água. O sargento informou 
que seis homens trabalharam 
com o uso de cordas e conse-

guiram fazer a amarração e 
remover o corpo para o tra-
piche. �Não foi um trabalho 
complicado porque o corpo 
estava à beira do porto. Ago-
ra vamos aguardar o Centro 
de Perícias Cientificas Renato 
Chaves para fazer a remoção�, 
explicou o sargento.

O capitão Martins, da 1ª 
Companhia da Polícia Mili-
tar, informou que por volta 
de 8h40 os trabalhadores do 
porto acionaram o Centro In-
tegrado de Operações (Ciop). 
No local, as pessoas disseram 
ao policial que o homem não 
era estranho, pois frequenta-

va aquela área, mas ninguém 
soube revelar a identidade e 
muito menos o que teria pro-
vocado a morte da vítima.

�Ninguém sabe se ele mor-
reu afogado ou se ele foi ví-
tima de homicídio. Somente 
após o laudo da necropsia se-
rá possível identificar a causa 
da morte�, explicou o capitão. 
Em meio ao embarque e de-
sembarque de pessoas e de 
mercadorias, o corpo ficou es-
tendido no trapiche à espera 
da remoção do Centro de Pe-
rícias Científicas Renato Cha-
ves. O caso será investigado 
pela Seccional do Comércio.

�Foi uma cena 
de cinema�, diz 
investigador, 
admirado com 
reação inusitada

Entregador de jornal recupera bicicleta roubada

O entregador de jornal Al-
mir Barbosa, 43, foi assaltado 
no início da manhã de ontem, 
na travessa Lomas Valentinas 
com o canal da Pirajá, na Sa-
cramenta. Maurício Henrique 
Lima, 21, abordou o trabalha-
dor e levou a bicicleta com 165 
exemplares de jornais que se-
riam entregues em vários pon-
tos da Sacramenta e do Barrei-
ro. Horas depois do assalto, a 
vítima identificou o assaltante 
e ele foi preso e apresentado na 
Seccional da Sacramenta.

Como todos os dias, Almir 
sai cedo de casa para dar início 
às entregas de jornal. Ontem, 
por volta de 5h, ele pedalava 
sua bicicleta de trabalho na 
travessa Lomas Valentinas 
com o canal da Pirajá, quan-
do foi abordado por Mauricio 
Lima. Maurício puxou a bolsa 
de dinheiro da vítima e, em se-
guida, pegou a bicicleta.

Nesse momento a vítima re-
agiu, com medo de perder seu 
instrumento de trabalho e per-

Belo teve reação inesperada. Janela de vidro ficou estilhaçada com o impacto.

NA SACRAMENTA
Trabalhador 
vasculhou ruas 
de dois bairros até 
localizar o suspeito

Maurício levou jornais e a bicicleta da vítima
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der seu ganha-pão. �Na minha 
bolsa só havia a quantia de R$ 
13,00 que era para passar o 
troco, mas quando ele puxou 
a minha bicicleta eu me deses-
perei, porque o prejuízo é bem 
maior�, explicou a vítima.

Almir travou luta corporal 
com o bandido, mas Mauricio 
ameaçou atirar. �Eu nem sei 
dizer se realmente ele estava 
armado, mas na hora a gente 
fica com medo e, por isso, eu 
larguei�, acrescentou o traba-
lhador. Após perder a bicicleta 
e R$ 120,00, correspondente 
aos 165 exemplares, Almir 
não sossegou e ficou andando 
pelo bairro na tentativa de en-
contrar o assaltante.

Uma hora depois, ele con-
seguiu encontrar Maurício na 
rua A, no Barreiro. �Eu fiquei 
angustiado, pois é a minha fon-
te de renda. É com a venda dos 
jornais que pago meu aluguel 
e sustento a minha família. Por 
isso, não sosseguei, quando 
encontrei com ele chamei uma 
viatura da Polícia Militar e con-
seguimos recuperar a minha 
bicicleta, somente os jornais 
não foi possível recuperar�, 
lamentou Almir. Mauricio foi 
apresentado na Seccional da 
Sacramenta e foi autuado em 
flagrante pelo crime de roubo.
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MP indiciará quatro envolvidos na tragédia de Santa  Maria. Página 5.

Susipe apura as denúncias
de tortura de prisioneiros

A 
Superintendência do Siste-
ma Penitenciário do Pará 
(Susipe) informou, anteon-

tem, por meio de nota, que o 
comandante da Polícia Militar 
do Pará, coronel Daniel Men-
des, já foi informado acerca 
das denúncias sobre tortura 
de detentos por uma guarni-
ção do Grupamento Tático, 
feitas pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil, seção Pará. 
Conforme a Superintendência, 

a Corregedoria da PM também 
já instaurou inquérito admi-
nistrativo para investigar se 
houve ou não algum tipo de 
excesso na ação dos policiais 
durante a revista realizada na 
unidade prisional, após a fuga 
de sete detentos, ocorrida na 
última sexta-feira (22).

Segundo a nota, a Susipe 
também investiga o caso e 
esclarece que, por conta de 
reparos nas celas que tive-
ram as grades serradas pelos 
internos durante a fuga, no 
CRRI, a visita do próximo fi-
nal de semana foi suspensa 
na unidade prisional.

Explica a Superintendência 
que a fuga foi facilitada por um 
curto circuito na fiação elétrica 

da rede energia do bairro onde 
fica localizada a casa penal. 
Um cabo metálico foi atirado 
numa linha transmissora de 
alta tensão, provocando um 
apagão. A Polícia Civil abriu 
inquérito para investigar as 
responsabilidades no caso. Os 
prisioneiros fugiram após ser-
rarem as grades da cela �B� do 
bloco carcerário 5, do CRRI.

A Susipe também infor-
ma que, hoje, os internos do 
regime fechado do Centro de 
Recuperação Regional de Itai-
tuba serão submetidos a exa-
me de corpo de delito, o que 
ocorrerá na própria unidade 
prisional, por determinação 
do juiz da Comarca de Itaitu-
ba, Cleitoney Passos Ferreira. 

O magistrado, as promotoras 
Maria Raimunda Silva Tavares 
e Lorena de Moura Barbosa e 
o defensor público Luiz Au-
gusto Cavalcante Brandão já 
realizaram uma inspeção no 
CRRI e estão acompanhando 
o caso. Dos sete internos que 
fugiram, cinco já foram recap-
turados. As buscas aos outros 
dois foragidos continuam. 
Atualmente, 311 internos es-
tão custodiados no CRRI.

EM ITAITUBA
Presos serão
submetidos a
corpo de delito
ainda hoje

Confusão partiu
da fuga de sete
detentos que
serraram grades 
do bloco 5
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Gil Rugai cancela matrícula em universidade

Depois de ser admitido na 
Universidade Federal de Ciên-
cias da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), o ex-seminarista Gil 
Rugai, de 29 anos, cancelou a 
matrícula ontem sem nunca ter 
aparecido na escola, tida como 
uma das melhores do País na 
área da saúde. Na sexta-feira (22), 
Rugai foi condenado a 33 anos 
e nove meses de prisão, em São 
Paulo, pelo assassinato de seu 
pai, Luiz Carlos, e da madrasta 
Alessandra Troitino. Como vai 
recorrer em liberdade, ele está 
apto a frequentar escolas.

Gil Rugai classificou-se para 
uma das vagas do curso de Bio-
medicina da UFCSPA pelo Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu), 
único critério de admissão da 
instituição. A universidade 
confirmou que ele fez a matrí-
cula, mas não compareceu na 
segunda-feira (25), primeiro dia 
de aula. Ontem, Rugai comuni-
cou sua desistência por e-mail. 
A vaga será destinada a um dos 
candidatos da lista de espera 
para ingresso na UFCSPA.

Gil Rugai foi condenado pelo 
tribunal do júri por ter assassi-
nado o pai e a madrasta em um 
julgamento que durou cinco 
dias. A pena pelo duplo homicí-
dio qualificado foi de 33 anos e 
nove meses, mas Gil Rugai não 
foi para a cadeia.

Gil Rugai saiu do julgamen-
to da mesma forma que entrou: 

Ex-seminarista Gil Rugai foi condenado, mas aguardará recurso em liberdade

O Hospital Regional do Bai-
xo Amazonas, em Santarém, 
tem se tornado referência em 
saúde de média e alta comple-
xidade no Estado do Pará. Mas, 
além disso, o HRBA nasceu 
com a nobre missão de ser um 
hospital formador e hoje é um 
pólo para a formação e desen-
volvimento de profissionais 
em diversas áreas da saúde. 
Os resultados desse esforço 
já podem ser percebidos. Em 
2013, o HRBA contará com a 
Residência Médica em cinco 
especialidades, implantação 
da Residência Multiprofissio-
nal e centenas de estagiários 
de medicina, enfermagem, fi-
sioterapia e outras áreas. Esses 
avanços foram obtidos graças 
à parceria entre a Pró-Saúde, 
Governo do Estado do Pará, 
através da SESPA, e a Universi-
dade do Estado do Pará. Além 
da formação de profissionais, 
diversos trabalhos de pesquisa 
científica já foram apresenta-
dos em Congressos Nacionais 
e Internacionais, destacando-se 
a Equipe do Complexo Oncoló-
gico que apresenta os estudos 

desenvolvidos e os bons resul-
tados obtidos nos tratamentos 
realizados pelo HRBA. 

Para os alunos de medi-
cina e médicos formados na 
região, o HRBA representa 
a  possibilidade de continu-
ar morando em Santarém, 
perto da família e amigos, e 
realizar a Residência Médica, 
o que não era possível antes 
da estruturação do HRBA e a 
parceria com a UEPA. 

Na assistência oncológica, o 
HRBA trouxe para Santarém o 
que há de mais atual em pes-
quisa, tecnologia e tratamento 
para o câncer. Para Kalysta Bor-
ges, médica onco-hematologis-
ta, a proposta de participar ca-
da vez mais das áreas de ensi-
no e pesquisa científica é uma 
oportunidade de novas desco-
bertas e terapêuticas. �Temos 
uma grande oportunidade de 
novos conhecimentos na área 
do câncer aqui na Amazônia. 
É uma realidade diferente da 
que encontramos nas outras 
regiões do Brasil, afinal a 
nossa fauna e flora é muito 
diversificada e assim pode-
mos aumentar a pesquisa 
em relação ao câncer�, enfa-
tizou Kalysta Borges. 

oestedopará

Residência Médica 

Iniciada em 2012, em par-
ceria a Universidade do Estado 
do Pará, a Residência Médica 
no HRBA está crescendo a 
passos largos. Este ano estão 
sendo oferecidas mais 18 va-
gas distribuídas em cinco es-
pecialidades: Clínica Médica, 
Cancerologia Clínica, Medici-
na da Família e Comunidade, 
Cirurgia Geral, e Ortopedia e 
Traumatologia. Para o Fábio 
Tozzi, Coordenador Adjunto 
do Curso de Medicina e Coor-
denador Geral das Residências 
Médicas da UEPA - Campus 
Santarém, a inclusão dos no-
vos cursos reforça o sucesso 
do projeto de Residência. �Já 
estamos  planejando novos 
cursos para 2014 e continu-
aremos crescendo para ofe-
recer mais oportunidades 

aos médicos que já atuam 
em nossa região e para os re-
cém-formados na UEPA. Sem 
a maravilhosa estrutura do 
HRBA, isso seria impossível�, 
diz Fábio Tozzi. 

Para a acadêmica de me-
dicina, Daniela Mendonça, a 
experiência prática no Hospi-
tal Regional é um diferencial. 
�O HRBA é um hospital que 
possui um centro cirúrgico e 
unidades de internação muito 
bem estruturadas e organiza-
das. Também conta com exce-
lentes recursos diagnósticos 
e a atenção ao paciente é mul-
tiprofissional e humanizada. 
Isso vai fazer muita diferença 
em nossa formação, pois aqui 
estamos aprendendo a fazer 
da maneira correta�, enfati-
zou Daniela. 

HR é referência de pesquisa

Residência Multiprofissional 
 Pela primeira vez na histó-

ria da saúde da região, foi apro-
vada a implantação do Progra-
ma Nacional de Bolsas para 
Residência Multiprofissional. 
Para Santarém foi aprovada a 
residência multiprofissional 
em Traumato-Ortopedia. 

O fato inédito foi iniciati-
va da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública (SESPA), UEPA 
e Pró-Saúde, que em junho 
do ano passado realizaram 
no Hospital Regional de 
Santarém uma Oficina para 
construção do Projeto de Re-
sidência Multiprofissional. A 

oficina também contou com 
a participação de profissio-
nais do Hospital Regional de 
Altamira. O Projeto foi apro-
vado no dia 06 de agosto de 
2012 pela COREME � UEPA. 

As primeiras áreas serão 
beneficiadas com nove vagas 
para as especialidades de Te-
rapia Ocupacional, Enferma-
gem, Psicologia, Fisioterapia, 
Farmácia, Fonoaudiologia e 
Serviço Social. A definição 
da especialidade para a for-
mação da equipe multipro-
fissional ocorreu em virtude 
do aumento de pacientes .

JOAB FERREIRA
Agência Amazônia

SANTARÉM

em liberdade. Ele foi condena-
do, mas poderá recorrer fora da 
cadeia por causa de uma limi-
nar que permite que ele fique 
solto até que todos os recursos 
sejam julgados.

Na decisão, o juiz falou sobre 
o comportamento de Gil Rugai. 
�Demonstra personalidade in-
tensamente dissimulada, cuja 
personalidade, nesse contexto fá-
tico jurídico, aponta cuidar-se de 
pessoa extremamente perigosa�, 
diz Adilson Paukoski Simoni.

Gil Rugai acompanhou a lei-
tura da sentença entre os dois 
advogados. Olhou fixamente 

para o juiz e não demostrou 
nenhuma reação, nem durante 
nem ao final, quando foi conde-
nado. A pena pela morte da ma-
drasta foi de 15 anos, e do pai, de 
18 anos e nove meses, agravada 
por causa do parentesco.

Os jurados, cinco homens e 
duas mulheres, consideraram 
que Gil Rugai matou o pai, Luiz 
Carlos Rugai, e a madrasta, 
Alessandra de Fátima Troiti-
no, por motivo torpe. O crime 
aconteceu em março de 2004, 
na casa das vítimas, onde tam-
bém funcionava a produtora de 
vídeo da família.

Para a acusação, Gil Rugai 
assassinou o casal porque o 
pai descobriu que ele tinha 
desviado dinheiro da empresa 
e ameaçava ir à polícia. O pro-
motor levou ao tribunal do júri 
testemunhas que colocaram Gil 
Rugai na cena do crime.

As principais provas contra 
ele foram a pegada em uma 
porta arrombada e a localiza-
ção da arma que matou o casal 
na rede de esgoto do prédio 
onde ele tinha um escritório. A 
defesa, que usou a estratégia de 
desqualificar a perícia, diz que 
vai recorrer da sentença.

Agência Estado
PORTO ALEGRE

Complexo Oncológico do HRBA  

 O Complexo Oncológico 
do HRBA vem se destacando 
em números de atendimen-
tos, inovação, cuidados es-
peciais humanizados, trata-
mentos especializados, cirur-
gias de alta complexidade, e 
também, em apresentações 
científicas em Congressos 
Nacionais e Internacionais 
da Especialidade. Em 2012, 
foram 11 trabalhos científi-
cos e relatos de casos desen-
volvidos pelos profissionais 
da Oncologia do HRBA que 
foram estudados por espe-
cialistas de todo Brasil. 

No XIX Congresso Bra-
sileiro de Cancerologia, o 
HRBA foi destaque com tra-
balhos do Serviço de Psico-
oncologia que apresentou 
o Perfil Psico-emocional 
de Pacientes Oncológicos 
acompanhados no HRBA, 
defendido pelos médicos on-
cologistas, Kalysta Borges e 
Marcos Fortes, Coordenador 
do Complexo Oncológico do 
HRBA. No mesmo congresso, 
também foi apresentado pela 
mesma equipe um trabalho 
científico na área de Onco-

hematologia com o tema: 
�Abdômen agudo hemorrá-
gico por espinha de peixe 
em acidente com Leucemia 
Mielóide Crônica. 

A Equipe Multidisciplinar 
de Terapia Antineoplásica 
e de Radioterapia do HRBA 
está em conformidade com 
as melhores práticas da as-
sistência continuada e com 
o programa de participação 
de congressos científicos na-
cionais e internacionais para 
certificação na Comissão Na-
cional de Acreditação. Para 
Kalysta Borges o grande di-
ferencial dos casos apresen-
tados nos congressos ficam 
por conta da diversidade cul-
tural dos vários municípios 
que o HRBA presta assis-
tência. �Temos casos regis-
trados que não são comuns 
de acontecerem em outro 
lugar do Brasil, como por 
exemplo, paciente que teve 
abdômen agudo hemorrági-
co por espinha de peixe que 
evoluiu para uma leucemia. 
Esse é apenas um exemplo. 
Mas, temos tantos outros�, 
finaliza Kalysta.

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, seção Pa-
rá, Jarbas Vasconcelos, solicitou, 
ontem, ao governador Simão 
Jatene, que apure �com rigor� os 
episódios ocorridos no Centro de 
Recuperação Regional de Itaitu-
ba (CRRI), no sudoeste do Esta-
do, cujos presos relatam ter sido 
torturados por policiais militares 
do Grupamento Tático da Polícia 
Militar. E que, com o objetivo de 
inibir a reincidência de fatos co-
mo esses, �assegure a punição

exemplar ao diretor da casa 
penal, exonerando-o imediata-
mente do cargo�, diz. Em nota, 
a Superintendência do Sistema 
Penal informa que os presos 
serão submetidos a exame de 
corpo de delito na própria uni-
dade penitenciária e que o caso 
será apurado, bem como, a PM 
instaurou procedimento ad-
ministrativo para investigar as 
denúncias de excessos.

Em outro trecho do ofício, 
Jarbas Vasconcelos escreve: 
�A Ordem dos Advogados do 
Brasil/Seção Pará, desde a sua 
criação, jamais coadunou para 
práticas de crime de tortura, 
rechaçando e abominando 
qualquer ato que o caracteri-
zasse, bem como tem atuado 
diretamente no combate a ele, 
de forma enérgica e incisiva, 
característica marcante desta 
Casa em situações como esta, 

as quais afrontam os direitos 
humanos�. No documento, ele 
detalha as informações que 
foram publicadas, neste jornal, 
na edição da última terça-feira. 
Jarbas externa ao governador a 
preocupação da OAB/PA com 
os fatos relatados pessoalmen-
te a ele, na segunda-feira (25), 
pela presidente da entidade em 
Itaituba, Cristina Bueno.

Cristina informa que, desde 
o meio dia de sábado, a subse-
ção da OAB em Itaituba tenta 
resolver o que classifica como 
�massacre� promovido pelo 
Grupo Tático da Polícia Militar 
contra os presos. Ela diz que o 
problema começou com a fuga 
de sete detentos da casa penal 
de Itaituba, na madrugada de 
21 para 22 de fevereiro. Em de-
corrência de tal fuga, na tarde 
de sexta-feira, com capuzes na 
cabeça e com tarjas sobre seus 
nomes, PMs do Grupo Tático 
entraram no presídio, �acor-
dando grande parte dos presos, 
que se encontravam dormindo 
e desferindo contra eles agres-
sões com cacetetes, bala de bor-
racha, bomba de efeito moral e 
spray de pimenta. Obrigados a 
ficarem nus, os presos apanha-
ram por horas, o que resultou 
em muitos ferimentos, hemato-
mas, luxações e machucaduras 
de todo tipo�. Suspeita-se que 
mais de 100 detentos tenham 

sido agredidos pelos PMs.
Ainda conforme o ofício, ao 

tomar conhecimento sobre o 
fato, representantes da OAB-PA 
foram àquela casa penal, mas 
foram impedidos, pelo diretor 
da unidade, Márcio Ferreira, 
de entrar e ver os detentos. �Ao 
questionar o diretor sobre a im-
possibilidade de entrar na casa, 
os advogados receberam como 
resposta que �não poderíam en-
trar porque o ambiente estava 
tenso e que haveria a possibili-
dade de nova fuga��. A liberação 
ocorreu somente na noite de 
sábado (23), com a interferência 
da presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-PA, 
Luanna Tomaz, após falar com 
o superintendente do Sistema 
Penitenciário do Pará, tenente-
coronel André Cunha, que possi-
bilitou que os advogados conver-
sassem com quatro detentos.

Informa o documento que os 
representantes da Ordem com-
provaram as �barbáries� cometi-
das contra os internos. �Todos os 
quatro estavam muito machuca-
dos�, diz. Eles afirmaram que o 
Grupo Tático entrou na unidade 
prisional somente para mostrar 
força, agredir e ferir os detentos. 
Diz ainda Cristina Bueno que os 
militares entraram na unidade 
prisional �certamente com o 
consentimento da direção, pois 
é inadmissível crer que mais de 

15 homens armados entram na 
casa penal, permanecem ali por 
várias horas, agridam os presos, 
que não paravam de gritar e nin-
guém saiba�.

No domingo, prossegue Jar-
bas Vasconcelos no ofício, os 
advogados novamente foram 
impedidos de entrar no presí-
dio: �Somente depois da interfe-
rência da seccional paraense da 
Ordem, conseguiram nova oiti-
va com outros três presos - es-
tes também lesionados�. Outro 
fato grave observado, além das 
agressões praticadas, foi o não

comunicado sobre o ocorrido 
ao Juiz da Vara Criminal e nem 
ao Ministério Público. �Os feridos 
não foram encaminhados pa-
ra o hospital e, quando levados 
ao HIML (hospital de Itaituba), 
após visita da OAB, não foram 
submetidos ao exame de corpo 
de delito - fato que perdura até o 
presente momento (segunda-fei-
ra, dia 25)�, diz ainda o presiden-
te da OAB. Jarbas Vasconcelos 
também informa que foi enca-
minhada petição ao juiz da Vara 
de Execuções, para que os presos 
lesionados sejam submetidos a 
exames de corpo de delito, con-
forme despacho da juíza de plan-
tão no domingo, Vanessa Ramos 
Couto. E acrescenta que a ouvido-
ra-geral da OAB, Ivanilda Pontes, 
viajou para Altamira para adotar 
as devidas providências.

OAB informa Jatene sobre episódio no CRRI
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MP denunciará 4 por incêndio na boate

O 
Ministério Público do Rio 
Grande do Sul deve denun-
ciar por homicídio doloso 

qualificado os quatro investi-
gados pelo incêndio na boate 
Kiss, em Santa Maria (RS), após 
a conclusão do inquérito da 
Polícia Civil, informa um dos 
promotores responsáveis pe-
lo caso, Joel Dutra. De acordo 
com o promotor, a investiga-
ção policial já fornece elemen-
tos suficientes para enquadrar 
os investigados na denúncia 
de homicídio doloso - quando 
tem a intenção de matar - qua-
lificado. �Os elementos que 
já temos fornecem subsídios 
suficientes para enquadrar 
(os investigados) nesse crime. 
É necessário a materialidade 
(do crime), e indícios de auto-
ria para ter o dolo. O processo 
policial já tem esses indícios 
de autoria. Eles (investigados) 
teriam agido assumindo esses 
riscos (de incêndio), apontan-
do descaso dos acusados com 
o risco�, explicou Dutra. �Além 

PROCESSO

Acusados deverão
responder por crime
doloso, isto é, sem a
intenção de matar

Sócios da Kiss, 
um integrante da
banda e produtor
estão em prisão
provisória
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Famílias das vítimas relembram a tragédia ocorrida há um mês

A Tragédia de Santa Maria 
completa um mês hoje e a ci-
dade do interior do Rio Grande 
do Sul iniciará as homenagens, 
às 8h, com palmas, buzinas e 
sinos de igrejas que devem 
preencher o silêncio do luto 
para lembrar as 239 vítimas 
do incêndio, que ocorreu na 
madrugada do dia 27 de janei-
ro, na Boate Kiss. A iniciativa 
é da associação de familiares 
das vítimas. Por todo país, um 
dos efeitos da tragédia, foi a 
intensificação do trabalho de 
fiscalização da segurança em 
casas de show e estabeleci-
mentos comerciais que rece-
bem grande público.

No Pará, uma média de 
150 estabelecimentos, in-
cluindo bares e restaurantes, 
de um total de 500 registra-
dos no Corpo de Bombeiros, 
já foram fiscalizados e noti-
ficados para adequação de 
sistemas de segurança. 

Segundo o diretor de servi-
ços técnicos do CBM, tenente 
coronel Daniel Rosa, todos os 
estabelecimentos vistoriados 
apresentaram pelo menos um 
problema em relação à segu-
rança. �As deficiências regis-
tradas são parecidas e estão 
presentes em 100% dos locais 
já visitados. Esse trabalho é re-
alizado anualmente, já que o 
documento de autorização de 
funcionamento é válido por 

um ano, mas por conta da tra-
gédia o trabalho foi intensifi-
cado. Nossa meta é encerrar as 
vistorias até o final do mês de 
abril, quando devemos apre-
sentar um relatório final.�

Um dos aspectos analisa-
dos pelo Corpo de Bombeiros 
é os quatro sistemas básicos 
de segurança: sinalização e 
iluminação adequada; equi-
pamentos de emergência em 
quantidade e qualidade para 
atender os espaços em caso 
de incêndio e rotas de saída 
desobstruídas. �Essas são 
consideradas exigências bási-
cas, é o mínimo que deve ser 
oferecido, por menor que seja 
o espaço. Além disso, outra 
preocupação é sobre o acaba-
mento acústico, que no caso 
de Santa Maria, foi o respon-
sável pelo incêndio. Analisa-
mos se o material utilizado 
para minimizar os efeitos 
sonoros na parte externa tem 
dificuldade para propagar um 
incêndio ou não,� explica o te-
nente coronel.

A maior parte das casas de 
show, bares e restaurantes re-
ceberam prazos de adequação 
de 7 a 30 dias. Entretanto, so-
mente na primeira semana de 
fiscalização, 14 estabelecimen-
tos de Belém, foram fechados, 
por não apresentarem os re-
quisitos básicos de segurança. 
Desse total, sete já retornaram 
ao funcionamento. �O Cosa-
nostra que já estava sob esse 
prazo acabou fechado, depois 

do princípio de incêndio na 
sua cozinha,� afirma. 

HOMENAGENS

Segundo a Associação dos 
Familiares de Vítimas e Sobre-
viventes da Tragédia de Santa 
Maria (AVTSM), o objetivo é 
que o ato simbólico de home-
nagem se espalhe por todo o 
Brasil. Os sobreviventes e su-
as famílias devem se reunir 
na praça Saldanha Marinho, 
localizada no centro de Santa 
Maria. Em seguida uma cami-
nhada e a realização de diver-
sas missas e cultos também 
estão previstos pela cidade.

TRAGÉDIA

O incêndio na boate Kiss 
ocorreu na madrugada do dia 
27 de janeiro, no centro de 
Santa Maria, cidade localiza-
da a 290 km da capital, Porto 
Alegre. O fogo começou du-
rante a apresentação da ban-
da Gurizada Fandangueira. 
O incêndio provocou pânico 
nas vítimas, a maior parte de 
jovens universitários, que não 
conseguiram acessar a saída 
de emergência. Ao todo, 239 
pessoas morreram e 27 per-
manecem internadas.

Segundo testemunhas, a 
banda usou no show uma es-
pécie de fogo de artifício cha-
mado �sputnik�, que depois de 
lançado, atingiu a espuma do 
isolamento acústico, no teto da 

boate. O fogo se espalhou em 
poucos minutos. 

Cerca de mil pessoas es-
tariam na casa noturna, e se-
gundo o Corpo de Bombeiros, 
a estabelecimento estava au-
torizada para receber até 691 
pessoas.

Um mês após o incêndio na 
boate Kiss, muitos pais e mães 
de vítimas da tragédia man-
têm intactos os objetos dos fi-
lhos, como forma de aplacar a 
dor da perda. Os primeiros 30 
dias da tragédia serão lembra-
dos hoje com uma série de ma-
nifestações em Santa Maria. 

�Dói na carne. Tenho um 
mal-estar e uma ânsia que 
não sei onde me enfiar para 
diminuir�, descreve Leo Be-
cker, gerente de uma revenda 
de automóveis que perdeu a 
única filha, Érika.

Assim como ele, o funcio-
nário público Ogier Rosado 
também chora diariamente a 
ausência do filho Vinícius, um 
gigante de 1,99 metro de altu-
ra que era a alegria da casa.

�Não deixo de falar nele to-
do santo dia. Parece que está 
aqui agora, ou que vai entrar a 
qualquer momento para almo-
çar conosco. Às vezes, entro 
neste quarto e me pergunto 
por que isso foi aconteceu co-
nosco�, desabafa Ogier.

Os quartos dos dois jovens 
continuam intactos um mês de-
pois do incêndio, assim como 
o de outras 200 pessoas que 
morreram na boate, segundo 

avaliação da Associação dos 
Familiares de Vítimas e Sobre-
viventes da Tragédia de Santa 
Maria. Segundo a psicóloga Me-
lissa Haigert Couto, que auxilia 
as famílias, a preservação dos 
objetos é uma forma de ameni-
zar a dor e de aceitar, com um 
pouco mais de naturalidade, a 
perda dos filhos.

�A maioria prefere ter um 
tempo para elaborar uma rup-
tura tão profunda quanto essa. 
Então, manter o quarto e as rou-
pas intactas ajuda a diminuir a 
sensação de ausência�, explica.

O quarto de Érika Becker, 
de 22 anos, ainda tem a roupa 
que a jovem usou no último 
dia em que permaneceu em 
casa antes de sair com amigos 
para a festa na boate. Foi um 
pedido da mãe, que queria 
ficar com a memória da filha 
como ela estava naquele sába-
do, 27 de janeiro: alegre com 
a retomada das aulas no 5º 
semestre do curso de Agrono-
mia da Universidade Federal 
de Santa Maria.

�Ela que arrumou o quar-
to, que desenhou sob medida 
para acomodar as coisas de 
que gostava, os bichinhos de 
pelúcia, os cremes, as fotos. 
Érika era muito alegre e faz 
uma falta enorme na casa. Era 
um diamante que vínhamos 
polindo e que de repente nos 
foi arrancado�, diz o pai.

Leo Becker estabeleceu uma 
rotina para tentar superar a 
dor da perda da filha única: to-

dos os dias, pela manhã, abre 
o quarto de Érika e faz uma 
oração na escrivaninha onde 
ela costumava se comunicar 
com as amigas pelas redes so-
ciais. À noite, repete a rotina de 
fé. Uma cunhada limpa o am-
biente todos os dias, já que a 
mãe, Mauren, reluta em entrar 
no quarto da filha, e pretende 
mantê-lo intacto por, pelo me-
nos, mais três meses.

A família Rosado vai doar 
as roupas de Vinícius, com 
exceção de uma camiseta do 
Internacional � clube para 
qual o jovem de 26 anos tor-
cia � e do travesseiro usado 
pelo rapaz, que havia se for-
mado em Educação Física e 
planejava passar alguns me-
ses fora do país, trabalhando 
na tripulação de um navio, 
para treinar o inglês.

�Ele dormia abraçado no 
travesseiro, ainda posso sen-
tir o cheiro do Vinícius aqui. 
Era um gigante carinhoso e 
brincalhão, um cara simples 
que gostava de todo mundo e 
que era incapaz de fazer mal a 
alguém�, lembra o pai.

Ogier e Lilia, a mãe do rapaz, 
vão manter o quarto montado 
por pelo menos um ano, �até 
quando a dor estiver um pou-
co menor�, e seguir em frente 
ao lado da filha Jéssica, que 
também estava na boate Kiss, 
mas se salvou. A irmã tatuou o 
nome do irmão no braço direi-
to, junto com a frase �cedo ou 
tarde a gente vai se encontrar�.

pode aumentar. �O homicídio 
simples tem pena de 6 a 20 
anos, já o qualificado, parte 
de 12 e vai até 30 anos, a pena 
máxima no Brasil�, detalhou. 
Ele garantiu que a denúncia é 
consenso entre os promotores 
responsáveis pelo caso, apesar 
de o MP não ter afirmado pu-
blicamente a decisão.

A previsão é que o inqué-
rito policial seja finalizado 
pela polícia no domingo, dia 
3 de março. Dutra explica 
que, após receber os docu-
mentos da investigação, o MP 
tem o prazo de cinco dias pa-
ra apresentar a denúncia. �O 
inquérito é bastante grande, 
o prazo pode ser pouco tem-
po. O que temos é a intenção 
de que, chegando o inquérito, 
entregar a denúncia no menor 
prazo possível�, concluiu.

Ainda ontem, o Ministério 
Público gaúcho se manifestou 
contra o pedido de prorroga-
ção de prisão de Elissandro 
Spohr. O documento com a de-
cisão já foi remetido à Justiça, 
e deverá ser analisado ainda 
nesta semana.

Cinco acusados de queimar moradores de rua levados a Júri Popular

O Tribunal do Júri do Dis-
trito Federal começou a ouvir 
no final da tarde de ontem os 
cincos réus acusados de atear 
fogo a dois moradores de rua 
em Santa Maria, no DF, em 
fevereiro de 2012. Um dos mo-
radores morreu e o outro teve 
25% do corpo queimado.

O primeiro acusado come-
çou a ser ouvido às 18h. Às 
19h50, o júri ouvia o depoimen-
to do terceiro acusado.  Depois 

que todos forem ouvidos, co-
meçam os debates entre acusa-
ção e defesa e, após essa etapa 
do julgamento, os jurados se 
reúnem para decidir se os réus 
são culpados ou inocentes.

Segundo a assessoria do 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, a previsão é que a sen-
tença do caso seja dada hoje.

A defesa alega que os réus 
não tiveram a intenção de 
causar a morte do morador de 
rua. A promotoria pede a con-
denação dos acusados por ho-
micídio qualificado. As penas, 
em caso de condenação dos 
acusados, variam conforme o 
entendimento da participação 
de cada um no crime.

Durante o julgamento, que 
começou por volta das 9h, 
nove testemunhas foram in-
terrogadas pela defesa e pela 

acusação. Outras quatro foram 
dispensadas pelo juiz.

O CRIME

Segundo o Ministério Pú-
blico, o crime aconteceu por 
determinação de um comer-
ciante incomodado com a pre-
sença dos moradores de rua 
nas proximidades de seu esta-
belecimento. De acordo com o 
MP, ele teria oferecido R$ 100 
�a quem o ajudasse a espantar 
os moradores de rua do local�.

As vítimas, Paulo César 
Maia e José Edson Miclos de 
Freitas, viviam nas ruas havia 
anos e se abrigavam embaixo 
das árvores para dormir à noi-
te. Foi debaixo de uma delas 
que foram atacados.

Moradores contaram na 
época que por volta das 22h 

do dia 25 de fevereiro do ano 
passado, sete jovens atearam 
fogo em um sofá onde os dois 
sem-teto dormiam. Eles conse-
guiram escapar do fogo, mas 
cerca de uma hora depois três 
jovens voltaram e, com gasoli-
na, atearam fogo nos dois.

�O rapaz estava em chamas. 
Ele rasgou o short. Jogou no chão�, 
contou na época uma moradora 
vizinha ao local do crime.

José Edson morreu horas de-
pois de chegar ao hospital. Ainda 
teve tempo de falar com os pais. 
�Quando eu olhei para ele, ele só 
falou para mim assim: �Mãe, não 
chora. Não chora que a senhora 
tem problema sério de coração�. 
Mataram ele assim, queimado. 
Jogaram gasolina, fogo nele. Ele 
estava dormindo. Eu acho que 
nem com um cachorro se faz is-
so�, lamentou na época Celimar 

Miclos, mãe de José Edson.
Celimar conta que, aos 14 

anos, José Edson se envolveu 
com álcool e drogas. Ele pas-
sou por uma clínica de reabili-
tação, mas voltou às ruas.

O outro morador de rua 
atingido teve 25% do corpo 
queimado. Paulo César Maia fi-
cou internado em um quarto na 
ala de queimados do Hospital 
Regional da Asa Norte e passou 
por um tratamento difícil e de-
licado, de acordo com os médi-
cos. Ele precisou passar a maior 
parte do tempo sedado depois 
de entrar em crise de abstinên-
cia, por ser usuário de drogas.

Paulo César teve queimadu-
ras profundas, que atingiram 
os músculos. Ficou queimado 
no rosto, no abdômen, nas per-
nas e em um dos braços.

Para o MP, o crime não pos-

sibilitou a defesa das vítimas e 
ocorreu mediante promessa de 
recompensa. Os réus responde-
rão por homicídio qualificado. 
O julgamento estava agendado 
para o dia 24 de janeiro, mas 
foi adiado após o advogado de 
um dos réus pedir o desmem-
bramento dos casos.

OUTROS CASOS

O crime fez lembrar um 
caso antigo que ganhou re-
percussão nacional. Há quase 
15 anos, cinco jovens de clas-
se média queimaram o índio 
Galdino de Jesus enquanto ele 
dormia em um ponto de ôni-
bus, no centro de Brasília.

Um dos rapazes era adoles-
cente e cumpriu medida socio-
educativa. Os outros quatro fo-
ram presos e condenados.

PERVERSIDADE

Réus tocaram
fogo nas vítimas
que dormiam
debaixo de árvore

Boate Kiss pegou fogo depois que um integrante da banda lançou um sinalizador. Ao todo, morreram 239 jovens.

Agência Estado
SÃO PAULO

Da Redação com agências

Do G1
BRASÍLIA

disso, morte por asfixia trans-
forma o homicídio simples em 
qualificado�, emendou.

Os quatro investigados 
- Elissandro Spohr, o Kiko, e 

Mauro Hoffman, sócios da Kiss, 
o membro da banda Gurizada 
Fandangueira, Marcelo dos 
Santos, e o produtor do grupo, 
Luciano Augusto Bonilha Leão 

- estão presos provisoriamente. 
A tragédia, ocorrida no dia 27 
de janeiro, deixou 239 mortos 
devido a um incêndio, supos-
tamente iniciado por artefato 

pirotécnico utilizado por mem-
bros da banda.

Dutra ressaltou que, com a 
denúncia de homicídio doloso 
qualificado, a pena dos réus 
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Enciumado mata a ex e o seu namorado

D
uas pessoas foram assassi-
nadas a facadas, na manhã 
de ontem, no município de 

Uruará, sudoeste do Pará. As 
vítimas são Gisele Alves de 
Souza, 18 anos, e o namorado 
dela, Uziel Lima Ribeiro, 30 
anos. O acusado do crime é o 
ex-marido de Gisele, Silvano 
de Sousa Taboza, 20 anos, que 
foi preso na tarde de ontem e 
confessou a autoria do crime. 
O homicídio teve motivações 
passionais, pois o acusado não 
aceitava a separação da ex-mu-
lher e o atual relacionamento 
dela com outro homem. As in-
formações foram divulgadas 
pela assessoria de comunica-
ção social da Polícia Civil. 

Segundo a polícia, o duplo 
homicídio ocorreu por volta 
das 7 horas dentro do quarto 
onde morava o casal, locali-
zado na rua Floriano Peixoto, 
centro de de Uruará. O acusa-

EM URUARÁ
Vítimas foram 
mortas a golpes 
de faca dentro do 
quarto do casal
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cados com o duplo homicídio. 
Eles contaram que a jovem 
se mudou recentemente para 
o quarto de aluguel e estava 
morando sozinha até conhe-
cer Uziel. A polícia ainda des-
cobriu que ela se separou de 
Silvano há dois meses, pois ele 
era muito agressivo. Os corpos 
foram levados para o hospital 
local, para o exame de necrop-
sia. A polícia encontrou várias 
perfurações nos corpos das ví-
timas, com aproximadamente 
quatro facadas em cada uma 
das vítimas.

As buscas pelo homici-
da tiveram início logo após 
o assassinato, com base em 
informações de testemunhas 
que viram Silvano saindo da 
casa com a faca na mão e 
ensanguentado. Silvano foi 
localizado pelo investigador 
Sílvio Alex, da Polícia Civil, e 
pelos policiais militares ca-
pitão Márcio Abudd e tenen-
te Campos, por volta das 13 
horas, em uma vila de quar-
tos no extremo sul do mu-
nicípio. O preso foi levado 
para a Delegacia da Polícia 
Civil de Uruará para ser in-
terrogado. Em depoimento, 

ele admitiu ter matado o ca-
sal por ciúmes e disse estar 
arrependido do crime. 

O acusado estava com um 
curativo na orelha esquerda. 
Segundo Silvano, o ferimen-
to foi provocado por Uziel, 
uma das vítimas, enquanto 
o atacava a facadas. A víti-
ma arrancou um pedaço da 
orelha de Silvano com uma 
mordida. O acusado ainda 
precisou o horário do crime 
à polícia: 7 horas e 14 mi-
nutos. Contou que o crime 
foi premeditado devido ao 
ciúme que sentia da ex-mu-
lher. Silvano foi autuado em 
flagrante por homicídio du-
plamente qualificado, enqua-
drado no artigo 121, inciso 
2º, parágrafo IV, do Código 
Penal, cuja pena mínima é de 
12 anos e a máxima é de 30 
anos, porque não deu chance 
de defesa às vítimas.

Traficante morto com quatro tiros na cabeça quando embalava drogas

Um rapaz foi morto com 
quatro tiros ontem à noite, no 
Curuçambá, em Ananindeua, 
município de Região Metropo-
litana de Belém (RMB). Herbert 
de Santa Brígida, de 22 anos, 
estava em sua residência quan-
do foi atingido pelos tiros, dis-
parados por um homem ainda 
não identificado. O acusado 
fugiu após o crime. A compa-
nheira da vítima, única teste-
munha da execução, também 
fugiu do local. Na casa, os po-
liciais encontraram 20 petecas 
de pedra de óxi e 13 petecas de 
pasta base de cocaína. 

O assassinato ocorreu por 
volta das 19h30 de ontem na 

PRF apreende carro com documento falso e faz alerta à população

O maranhense Edicacio 
Costa da Silva, 27 anos, foi 
preso por policiais rodovi-
ários federais anteontem à 
noite, em Capanema, muni-
cípio da região nordeste do 
Pará, após ter sido flagrado 
dirigindo um carro sem ser 
habilitado e portando um 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 

(CRLV) falsificado. Os poli-
ciais também descobriram 
que ele já responde inquérito 
policial por crime de falsifi-
cação.

O carro conduzido por 
Edicacio, um Chevrolet/As-
tra, de placa JVO3931, ano 
2008, licenciado no Pará, foi 
abordado para fiscalização, 
por volta das 18h45, no qui-
lômetro 153 da BR-316. Du-
rante averiguações, por meio 
de consultas nos sistemas de 
dados do Serpro e Detran-PA, 
os agentes da PRF descobri-
ram que Edicacio não é ha-
bilitado e que o documento 
9710851610, do ano de 2012, 

é falsificado, pois veículo está 
com o licenciamento vencido 
desde 2008, com mais de R$ 
8.000,00 de dívida. Consul-
tando o sistema de dados 
Iinfoseg, os policiais verifica-
ram que Edicacio já responde 
um inquérito policial junto à 
Polícia Federal, em São Luís, 
no Maranhão, pelo crime de 
falsificação de documento 
público. Após confirmação 
do crime, ele foi preso e con-
duzido à Delegacia de Policia 
Civil de Capanema, junta-
mente com o documento fal-
so. O veiculo ficou retido no 
posto da PRF até que o verda-
deiro proprietário regularize 

o licenciamento.
Para os policiais, Edicacio 

informou que havia comprado 
o Astra na tarde de anteontem, 
em um ponto de venda infor-
mal de veículos, localizado na 
Rodovia Augusto Monte Negro, 
em Belém (PA), de uma pessoa 
que disse se chamar Luís, pela 
quantia de R$ 6.000,00 e que, 
durante a transação de com-
pra, o referido vendedor entre-
gou o documento informando 
que o veículo estava normal-
mente licenciado mas que 
existiam débitos de financia-
mento junto ao Banco GMAC. 
Edicacio também informou 
que saiu de Santa Inês (MA) na 

noite de domingo (24), rumo a 
Belém, com a única intenção 
de comprar esse carro, pois já 
havia entrado em contato com 
Luiz para fechar o negócio.

A PRF alerta a população 
que não compre veículos 
semi-novos ou usados ofere-
cidos com preços abaixo do 
que é praticado no mercado, 
pois pode ser uma tentativa 
de golpe. Antes de realizar a 
compra, o interessado deve 
consultar o Detran onde o ve-
ículo foi licenciado. Esse tipo 
de golpe geralmente é execu-
tado por pessoas que com-
pram carros ou motocicletas 
na forma de financiamento 

e não conseguem pagar a 
dívida junto à instituição fi-
nanciadora e decidem passar 
o veículo para terceiros de 
forma ilegal. A fraude ocorre 
quando o arrendatário deixa 
de pagar várias parcelas ven-
cidas do financiamento e os 
bancos efetuam o bloqueio 
administrativo do veículo 
junto ao Detran para que 
não seja possível atualizar o 
licenciamento, momento em 
que o arrendatário, usando 
de má fé, recorre a quadri-
lhas que falsificam documen-
tos de veículos com intuito de 
enganar o futuro comprador 
e bular a fiscalização.

Brasil registrou  51.330 assassinatos em 2010

Dados preliminares do 
Ministério da Saúde indicam 
que 51.330 pessoas foram as-
sassinadas no país em 2011, o 
que representa uma pequena 
queda em relação aos 52,3 mil 
assassinatos registrados em 
2010. Para Alexandre Ciconelli, 
assessor jurídico do Instituto 
de Estudos Sócio-Econômicos 
(Inesc) e ex-integrante do Con-
selho Nacional de Segurança 
Pública (Conasp), não há moti-
vo para comemoração. Segun-

do ele, os índices de mortes 
violentas no Brasil permane-
cem assustadores e entre os 
mais elevados do mundo. �A 
diminuição é muito pequena. 
A magnitude dos homicídios 
no país assusta muito�, disse 
Ciconelli.

Nos últimos anos, a taxa de 
homicídios no país tem flutu-
ado entre 26 a 27 por 100 mil 
habitantes, número bem acima 
dos índices dos países da Euro-
pa e dos Estados Unidos. Na Eu-
ropa, a média é de um homicí-
dio por 100 mil habitantes. Nos 
Estados Unidos, a relação é de 7 

para 100 mil. A média brasileira 
está bem distante dos padrões 
considerados toleráveis pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU): 10 homicídios por 
100 mil habitantes.

�A quantidade de homicí-
dios no Brasil é incompreen-
sível tanto em números abso-
lutos quanto em percentuais�, 
afirma o assessor do Inesc.

O Conasp é formado por 
representantes do governo e 
da sociedade civil e tem por 
meta acompanhar e sugerir 
políticas de segurança pública. 
Renato Sérgio Lima, do Fórum 

Nacional de Segurança Pública, 
entende que os números do Mi-
nistério da Saúde confirmam a 
inversão da tendência de cres-
cimento da violência no país.

�Não é uma queda muito 
grande. Mas é uma queda. 
Deixamos de ir ladeira abai-
xo�, disse Lima.

Os dados sobre homicídios 
foram divulgados pelo Minis-
tério da Saúde com base em 
informações registradas no 
Sistema Único de Saúde. Pelas 
informações, 55% das pessoas 
assassinadas são homens en-
tre 20 e 39 anos.

EM ANANINDEUA
Testemunha do 
crime, mulher da 
vítima fugiu logo 
após o assassinato

GOLPE
Veículo com valor
abaixo do preço de 
mercado pode ter 
origem criminosa

Silvano confessou o crime e admitiu aos policiais que não aceitava a separação

CI DADES

do invadiu a residência e deu 
vários golpes utilizando uma 
faca em Gisele e Uziel, enquan-
to eles dormiam. Uziel lutou 
com o acusado e tirou um 

pedaço da orelha esquerda 
de Silvano. Gisele morreu na 
hora, mas Uziel foi socorrido 
e levado para o hospital mu-
nicipal da cidade. No entanto, 

ele não resistiu aos ferimentos 
e morreu uma hora depois da 
internação

Conforme a polícia, os vizi-
nhos das vítimas ficaram cho-

Crime foi 
premeditado, 
Vítimas foram 
atacadas quando 
dormiam juntas.

casa da vítima, localizada na 
travessa Bom Jesus, com aces-
so pela rua da Castanheira. De 
acordo com a polícia, Herbert 
estava dentro da residência 
preparando as porções de en-
torpecentes. �Ele vendia droga 
e costumava �bolar� as pete-
cas na casa dele�, afirmou o 
soldado Augusto, da 21ª Área 
Integrada de Segurança Públi-
ca (Aisp), 6º Batalhão da Polícia 
Militar (BPM). 

Um homem, que segun-
do vizinhos era moreno alto, 
entrou na casa e foi até onde 
a vítima estava, efetuando 
quatro disparos, três dos 
quais três atingiram a cabeça 
e um, o braço do rapaz. �Após 
atirar ele saiu correndo aqui 
pela rua, mas ninguém soube 
identificá-lo�, complementou o 
soldado PM. 

O soldado afirmou ainda 
que, além do envolvimento com 
o tráfico de drogas, existem de-

núncias envolvendo Herbert 
em assaltos. �Nós já tentamos 
prendê-lo mas ele conseguia es-
capar. Na semana passada ele se 
escondeu no mato para fugir do 
cerco policial�, disse. 

No momento do assas-
sinato, a companheira da 
vítima estava na casa, mas 
fugiu e ainda não havia sido 
localizada até às 21 horas de 
ontem. De acordo com a po-
lícia, o depoimento dela será 
importante para auxiliar na 
investigação do homicídio, 
caso ela seja encontrada.

Peritos do Centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves (CP-
CRC) fizeram os primeiros le-
vantamentos de local de crime 
e em seguida o corpo foi remo-
vido para necropsia. O material 
entorpecente encontrado na 
residência também fo encami-
nhado para perícia. Uma equipe 
da Divisão de Homícidios deu 
início às investigações.
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Herbert foi surpreendido pelo assassino desconhecido, �um homem alto e moreno�

PLANTÃO

Tráfico aumenta  homicídios
O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, disse on-
tem que o aumento de 16,67% 
no número de homicídios do-
losos no Estado em janeiro de 
2013, em relação ao mesmo 
mês do ano passado, está li-
gado ao problema registrado 
com os traficantes de drogas 
e o crime organizado. �Dentro 
dessa circunstância, quando 
comparamos com o mês ante-
rior [dezembro], houve queda 
de 21,36%�, declarou durante 
visita ao Centro de Atenção 
Integrada em Saúde Mental.
Em janeiro deste ano, foram 
registrados 416 assassinatos 

em todo Estado, ante 356 
no mesmo mês de 2012. Em 
dezembro, o total de homicí-
dios foi 529. O governador re-
conhece que, mesmo sendo 
inferior ao mês de dezembro, 
os dados são preocupantes. 
�Não estamos satisfeitos e 
por isso estamos redobran-
do os esforços com polícia 
na rua�. Segundo o balanço 
divulgado pela Secretaria de 
Segurança Pública, os roubos 
de carga diminuíram 1,55% 
no estado. Em janeiro de 
2013, foram registrados 570 
casos, nove a menos que no 
mesmo mês de 2012. 

Agência O Globo
BRASÍLIA
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Grandes
decidem
Cariocão

FLAMENGO, BOTAFOGO, 
FLUMINENSE E VASCO FAZEM

as semifinais da Taça Guanabara 
nos jogos 1 e 2 da Loteca.

        
        3 a 6

Paulistão
SANTOS E CORINTHIANS NO JOGO 14. 

SPORT RECIFE ENCARA O CENTRAL 
em Caruaru pelo Pernambucano. 

Loteca 547 sai para 133 ganhadores.

             2, 3 e 6
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MEGA-SENA
CONCURSO N. 1471 - 23/02/2013 

10 - 25 - 33 - 36 - 40 - 58
Ganhadores\Prêmio

Sena acumulada

R$ 3.011.569,17
Quina 92...R$ 17.770,13
Quadra 5.159...R$ 452,70

RESULTADO DO CONCURSO ANTERIOR:
CONCURSO N. 1470 - 20/02/2013
02 - 34 - 36 - 38 - 51 - 55

DUPLA-SENA
CONCURSO N. 1153 - 22/02/2013 
Primeiro sorteio
08 - 25 - 28 - 34 - 36 - 43
Segundo sorteio
19 - 25 - 28 - 32 - 48 - 49
Faixa de premiação - 1º sorteio
Sena Acumulada

R$ 979.586,21
Quina 47...R$ 2.249,13
Quadra 2.347...R$ 42,89
Faixa de premiação - 2º sorteio
Sena Acumulada
Quina 42...R$ 2.516,88
Quadra 2.117...R$ 47,55
RESULTADO DO CONCURSO ANTERIOR:
CONCURSO N. 1152 - 19/02/2013
Primeiro sorteio
01 - 11 - 13 - 21 - 32 - 33
Segundo sorteio
02 - 03 - 13 - 28 - 38 - 49

QUINA
CONCURSO N. 3128 - 25/02/2013 

08 - 12 - 22 - 52 - 64
Ganhadores\Prêmio

Quina Acumulada

R$ 2.551.078,80
Quadra 106...R$ 4.976,56
Terno 8.064...R$ 93,45
RESULTADOS DOS CONCURSOS ANTERIORES:
CONCURSO N. 3127 - 23/02/2013
37 - 60 - 61 - 72 - 76 
CONCURSO N. 3126 - 22/02/2013
14 - 27 - 31 - 36 - 45
CONCURSO N. 3125 - 21/02/2013
40 - 44 - 45 - 52 - 64
CONCURSO N. 3124 - 20/02/2013
28 - 37 - 56 - 59 - 65
CONCURSO N. 3123 - 19/02/2013
17 - 38 - 57 - 61 - 72
LOTOFÁCIL
CONCURSO N. 872 - 25/02/2013
01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 09 - 10 - 12 - 13
14 - 17 - 18 - 22 - 23

Ganhadores\Prêmio
15 acertos 12...R$ 109.893,96 
14 acertos 1.178...R$ 492,07 
13 acertos 39.405...R$ 12,50 
12 acertos 285.047...R$ 5,00 
11 acertos 1.447.871...R$ 2,50 
Ganhadores: (3-AL, 1-DF, 1-RJ, 1-RR e 6-SP).
RESULTADO DO CONCURSO ANTERIOR:
CONCURSO N. 871 - 22/02/2013
02 - 04 - 06 - 08 - 09
10 - 12 - 13 - 14 - 15
17 - 19 - 22 - 23 - 24
CONCURSO N. 870 - 20/02/2013
01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 12 - 13
14 - 16 - 17 - 18 - 23
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RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS/ARQUIVO O LIBERAL

FUT - RESULTADOS DE FUTEBOL DA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA - 18.02.2013
CAMPEONATO ALAGOANO

PRIMEIRA FASE
9ª RODADA

CSE 1 X 0 COMERCIAL-AL
CAMPEONATO ITALIANO

25ª RODADA
SIENA 3 X 0 LAZIO

CAMPEONATO PORTUGUÊS
19ª RODADA

RIO AVE 1 X 1 BRAGA
ARGENTINO

TORNEIO FINAL
2ª RODADA

ARSENAL SARANDÍ 0 X 0 ATLÉTICO RAFAELA

TERÇA-FEIRA - 19.02.2013
CAMPEONATO CEARENSE SÉRIE A 2013

1ª FASE
15ª RODADA

TIRADENTES 0 X 2 GUARANY DE SOBRAL
CAMPEONATO ALAGOANO

PRIMEIRA FASE
9ª RODADA

CORINTHIANS-AL 4 X 0 SPORT ATALAIA
CEO 2 X 2 MURICI

LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA
OITAVAS DE FINAL

JOGOS DE IDA
ARSENAL 1 X 3 BAYERN DE MUNIQUE
PORTO 1 X 0 MÁLAGA

COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
SEGUNDA FASE

GRUPO 5
MILLONARIOS 0 X 1 TIJUANA

GRUPO 1
TOLUCA 2 X 3 NACIONAL (URU)

GRUPO 4
PEÑAROL 1 X 0 EMELEC

GRUPO 7
OLIMPIA-PAR 3 X 0 UNIVERSIDAD DE CHILE

QUARTA-FEIRA - 20.02.2013
CAMPEONATO PAULISTA

PRIMEIRA FASE
2ª RODADA

SÃO CAETANO 2 X 4 SÃO PAULO
CAMPEONATO CATARINENSE 2013

TURNO
6ª RODADA

CRICIÚMA 0 X 1 GUARANI-SC
CAMPEONATO PERNAMBUCANO

1º TURNO
9ª RODADA

PESQUEIRA 0 X 0 PORTO-PE
PETROLINA 0 X 1 CHÃ GRANDE
BELO JARDIM 2 X 3 NÁUTICO
CENTRAL 2 X 1 YPIRANGA-PE

CAMPEONATO POTIGUAR
COPA FNF

12ª RODADA
CORÍNTIANS-RN 1 X 0 ASSU
PALMEIRA DE GOIANINHA 0 X 4

POTIGUAR DE MOSSORÓ
BARAÚNAS-RN 0 X 0 ALECRIM
SANTA CRUZ-RN 4 X 1 POTYGUAR

SERIDOENSE
CAMPEONATO CEARENSE SÉRIE A 2013

1ª FASE
15ª RODADA

GUARANI DE JUAZEIRO1 X 0 MARACANÃ
HORIZONTE-CE 3 X 2 SÃO BENEDITO

CAMPEONATO BAIANO
FASE I

GRUPO - 01
JUAZEIRO 0 X 0 BAHIA DE FEIRA

LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA
OITAVAS DE FINAL

JOGOS DE IDA
GALATASARAY 1 X 1 SCHALKE 04
MILAN 2 X 0 BARCELONA

COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
SEGUNDA FASE

GRUPO 5
SAN JOSÉ 1 X 1 CORINTHIANS

GRUPO 8
HUACHIPATO 1 X 3 CARACAS

GRUPO 4
VÉLEZ SARSFIELD 3 X 0 DEPORTES IQUIQUE

GRUPO 8
FLUMINENSE 0 X 3 GRÊMIO

QUINTA-FEIRA - 21.02.2013
CAMPEONATO CEARENSE SÉRIE A 2013

1ª FASE
15ª RODADA

ICASA 1 X 0 CRATO
CAMPEONATO ALAGOANO

PRIMEIRA FASE
11ª RODADA

SPORT ATALAIA 1 X 0 UNIÃO-AL
CSE 3 X 2 CEO
CORINTHIANS-AL 1 X 1 CSA
COMERCIAL-AL 1 X 1 MURICI

LIGA EUROPA
SEGUNDA FASE

JOGOS DE VOLTA
RUBIN KAZAN 0 X 1 ATLÉTICO DE MADRI
METALIST 0 X 1 NEWCASTLE UNITED
GENK 0 X 2 STUTTGART
CLUJ 0 X 3 INTERNAZIONALE
DNIPRO 1 X 1 BASEL
LAZIO 2 X 0 BORUSSIA MGLADBACH
LYON 1 X 1 TOTTENHAM
VIKTORIA PLZEN 2 X 0 NAPOLI
HANNOVER 96 1 X 1 ANZHI MAKHACHKALA
CHELSEA 1 X 1 SPARTA PRAGA
FENERBAHCE 1 X 0 BATE BORISOV
OLYMPIACOS 0 X 1 LEVANTE
LIVERPOOL 3 X 1 ZENIT
BORDEAUX 1 X 0 DYNAMO DE KIEV
BENFICA 2 X 1 BAYER LEVERKUSEN
STEAUA BUCARESTE 2 X 0 AJAX

O STEAUA BUCARESTE VENCEU DE 4 A 2 NOS
PÊNALTIS

COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
SEGUNDA FASE

GRUPO 2
TIGRE 0 X 2 LIBERTAD

GRUPO 6

CERRO PORTEÑO 0 X 1 REAL ATLÉTICO
INDEPENDIENTE SANTA FE 1 X 1

DEPORTES TOLIMA
GRUPO 7

DEPORTIVO LARA 2 X 1 NEWELLS OLD BOYS

SEXTA-FEIRA - 22.02.2013
CAMPEONATO PAULISTA

PRIMEIRA FASE
9ª RODADA

MOGI MIRIM 1 X 0 OESTE
PAULISTA 3 X 1 ATLÉTICO SOROCABA

CAMPEONATO FRANCÊS
26ª RODADA

NICE 2 X 0 REIMS
CAMPEONATO ALEMÃO

PRIMEIRA FASE
23ª RODADA

FREIBURG 0 X 0 EINTRACHT FRANKFURT
CAMPEONATO PORTUGUÊS

20ª RODADA
ESTORIL 3 X 1 SPORTING

CAMPEONATO ESPANHOL
25ª RODADA

ATHLETIC BILBAO 1 X 3 REAL SOCIEDAD
CAMPEONATO ARGENTINO

TORNEIO FINAL
3ª RODADA

ARGENTINOS JUNIORS1 X 2 ARSENAL SARANDÍ
ESTUDIANTES 1 X 1 SAN LORENZO

SÁBADO - 23.02.2013
CAMPEONATO PARANAENSE

1º TURNO
10ª RODADA

J.MALUCELLI 0 X 2 LONDRINA-PR
CAMPEONATO CARIOCA

TAÇA GUANABARA
OLARIA 0 X 2 FLAMENGO
FRIBURGUENSE 1 X 1 MACAÉ
NOVA IGUAÇU 2 X 2 RESENDE
BANGU 2 X 0 VOLTA REDONDA

CAMPEONATO CATARINENSE
TURNO

8ª RODADA
JUVENTUS-SC 2 X 1 JOINVILLE
AVAÍ 1 X 2 METROPOLITANO-SC

CAMPEONATO CEARENSE
1ª FASE

16ª RODADA
HORIZONTE-CE 1 X 1 GUARANI DE JUAZEIRO
TIRADENTES 1 X 0 FERROVIÁRIO-CE

CAMPEONATO PAULISTA
PRIMEIRA FASE

9ª RODADA
SÃO PAULO 3 X 0 LINENSE
MIRASSOL 3 X 0 SÃO CAETANO
BOTAFOGO-SP 1 X 0 PENAPOLENSE

CAMPEONATO MINEIRO
FASE PRELIMINAR

3ª RODADA
TOMBENSE 1 X 0 NACIONAL-MG
ARAXÁ 0 X 1 AMÉRICA-T.O.

CAMPEONATO GAÚCHO
PIRATINI - QUARTAS DE FINAL

SÃO LUIZ 1 X 0 CERÂMICA
CAXIAS 3 X 1 SÃO JOSÉ-RS

CAMPEONATO PERNAMBUCANO
2º TURNO

1ª RODADA
SANTA CRUZ-PE 2 X 1 PESQUEIRA

CAMPEONATO INGLÊS
27ª RODADA

ARSENAL 2 X 1 ASTON VILLA
FULHAM 1 X 0 STOKE CITY
NORWICH 2 X 1 EVERTON
QPR 0 X 2 MANCHESTER UNITED
READING 0 X 3 WIGAN
WEST BROMWICH ALBION 2 X 1

SUNDERLAND
CAMPEONATO ALEMÃO

PRIMEIRA FASE
23ª RODADA

BAYERN DE MUNIQUE 6 X 1 WERDER BREMEN

STUTTGART 1 X 1 NUREMBERG
AUGSBURG 2 X 1 HOFFENHEIM
HANNOVER 96 5 X 1 HAMBURGO
SCHALKE 04 2 X 1 FORTUNA DÜSSELDORF
MAINZ 05 1 X 1 WOLFSBURG

CAMPEONATO ESPANHOL
25ª RODADA

ZARAGOZA 2 X 2 VALENCIA
MALLORCA 1 X 3 GETAFE
BARCELONA 2 X 1 SEVILLA
DEP. LA CORUÑA 1 X 2 REAL MADRID

CAMPEONATO FRANCÊS
26ª RODADA

AJACCIO 1 X 3 LILLE
EVIAN 0 X 1 MONTPELLIER
NANCY 0 X 3 SAINT-ETIENNE
RENNES 2 X 2 SOCHAUX
TROYES 0 X 0 BASTIA
VALENCIENNES 0 X 0 TOULOUSE

CAMPEONATO PORTUGUÊS
20ª RODADA

PORTO 2 X 1 RIO AVE
VITÓRIA DE SETÚBAL 1 X 0 BEIRA-MAR
BRAGA 3 X 2 VITÓRIA DE GUIMARÃES

CAMPEONATO ALAGOANO
PRIMEIRA FASE

12ª RODADA
MURICI 4 X 3 SPORT ATALAIA
CSA 3 X 1 CSE
UNIÃO-AL 2 X 2 COMERCIAL-AL

CAMPEONATO ARGENTINO
TORNEIO FINAL

3ª RODADA
LANÚS 1 X 0 VÉLEZ SARSFIELD
UNIÓN 0 X 3 QUILMES
ALL BOYS 0 X 2 BOCA JUNIORS

CAMPEONATO ITALIANO
26ª RODADA

PALERMO 0 X 0 GENOA

DOMINGO - 24.02.2013
CAMPEONATO PAULISTA

PRIMEIRA FASE
9ª RODADA

SANTOS 2 X 1 XV DE PIRACICABA
BRAGANTINO 2 X 2 CORINTHIANS
PALMEIRAS 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE
ITUANO 2 X 2 GUARANI
PONTE PRETA 1 X 1 SÃO BERNARDO

CAMPEONATO CARIOCA
TAÇA GUANABARA

BOTAFOGO 2 X 2 BOAVISTA
FLUMINENSE 2 X 2 MADUREIRA
AUDAX-RJ 0 X 0 QUISSAMÃ
DUQUE DE CAXIAS 1 X 2 VASCO

CAMPEONATO GAÚCHO
PIRATINI - QUARTAS DE FINAL

INTERNACIONAL 2 X 1 GRÊMIO
LAJEADENSE 1 X 1 ESPORTIVO-RS

O ESPORTIVO VENCEU DE 4 A 2 NOS PÊNALTIS
CAMPEONATO MINEIRO

FASE PRELIMINAR
3ª RODADA

BOA ESPORTE CLUBE 1 X 2 TUPI
AMÉRICA-MG 1 X 0 CALDENSE-MG
GUARANI-MG 0 X 1 VILLA NOVA-MG

CAMPEONATO BAIANO
FASE I

GRUPO - 01
BAHIA DE FEIRA 2 X 2 FLUMINENSE-BA
JACUIPENSE 2 X 2 ATLÉTICO-BA
SERRANO 0 X 3 VITÓRIA DA CONQUISTA
JUAZEIRENSE 0 X 3 JUAZEIRO

CAMPEONATO CATARINENSE
TURNO

8ª RODADA
CHAPECOENSE 5 X 2 GUARANI-SC
CRICIÚMA 2 X 0 FIGUEIRENSE
HERMANN AICHINGER 0 X 0 CAMBORIÚ

CAMPEONATO CEARENSE
1ª FASE

16ª RODADA
ICASA 0 X 0 SÃO BENEDITO
MARACANÃ 2 X 1 GUARANY DE SOBRAL

CAMPEONATO GOIANO
PRIMEIRA FASE

8ª RODADA
CRAC-GO 2 X 2 ANÁPOLIS
GOIANÉSIA 2 X 1 APARECIDENSE
GRÊMIO-GO 1 X 1 ATLÉTICO-GO
ITUMBIARA 2 X 5 VILA NOVA-GO

CAMPEONATO PARAENSE
2ª FASE - TAÇA CIDADE DE BELÉM - FINAL

JOGO DE IDA
PAYSANDU-PA 1 X 1 REMO

CAMPEONATO PARANAENSE
1º TURNO

10ª RODADA
CORITIBA 2 X 1 ATLÉTICO-PR
OPERÁRIO 1 X 1 TOLEDO-PR
CIANORTE 1 X 0 PARANÁ CLUBE
PARANAVAÍ 0 X 3 RIO BRANCO-PR
ARAPONGAS 3 X 0 NACIONAL-PR

CAMPEONATO PERNAMBUCANO
2º TURNO

1ª RODADA
YPIRANGA-PE 3 X 3 PORTO-PE
SERRA TALHADA 4 X 0 CHÃ GRANDE
SALGUEIRO 2 X 1 SPORT
CENTRAL 1 X 0 BELO JARDIM
NÁUTICO 8 X 0 PETROLINA

COPA DO NORDESTE
SEMIFINAIS

JOGOS DE IDA
ASA 3 X 3 CEARÁ
FORTALEZA 2 X 1 CAMPINENSE-PB

CAMPEONATO POTIGUAR
COPA FNF

13ª RODADA
ASSU 0 X 1 SANTA CRUZ-RN
ALECRIM 2 X 1 PALMEIRA DE GOIANINHA
POTYGUAR SERIDOENSE 1 X 1

CORÍNTIANS-RN
BARAÚNAS-RN 1 X 1 POTIGUAR DE MOSSORÓ

CAMPEONATO ALAGOANO
PRIMEIRA FASE

12ª RODADA
CEO 1 X 1 CORINTHIANS-AL

CAMPEONATO ESPANHOL
25ª RODADA

RAYO VALLECANO 1 X 2 VALLADOLID
ATLÉTICO DE MADRI 1 X 0 ESPANYOL
BETIS 3 X 0 MÁLAGA
CELTA 2 X 1 GRANADA-ESP

CAMPEONATO FRANCÊS
26ª RODADA

BORDEAUX 0 X 2 BREST
LYON 3 X 1 LORIENT
PSG 2 X 0 OLYMPIQUE

CAMPEONATO INGLÊS
27ª RODADA

MANCHESTER CITY 2 X 0 CHELSEA
NEWCASTLE UNITED 4 X 2 SOUTHAMPTON

CAMPEONATO ITALIANO
26ª RODADA

PARMA 1 X 2 CATANIA
SAMPDORIA 2 X 0 CHIEVO VERONA
INTERNAZIONALE 1 X 1 MILAN
ATALANTA 2 X 3 ROMA
JUVENTUS 3 X 0 SIENA
CAGLIARI 4 X 3 TORINO

CAMPEONATO PORTUGUÊS
20ª RODADA

BENFICA 3 X 0 PAÇOS FERREIRA
NACIONAL DA MADEIRA 3 X 1 OLHANENSE
MOREIRENSE 0 X 0 GIL VICENTE

CAMPEONATO ALEMÃO
PRIMEIRA FASE

23ª RODADA
GREUTHER FÜRTH 0 X 0 BAYER LEVERKUSEN
BORUSSIA MGLADBACH1 X 1 BORUSSIA DORTMUND

CAMPEONATO ARGENTINO
TORNEIO FINAL

3ª RODADA
INDEPENDIENTE 2 X 0 RACING CLUB
ATLÉTICO RAFAELA 1 X 2 GODOY CRUZ
RIVER PLATE 3 X 2 TIGRE
BELGRANO 2 X 1 COLÓN



RESULTADOS                             C

LOTECA

MARCELO SEABRA/ARQUIVO O LIBERAL

JOGO 01

Flamengo x Botafogo
Pega fogo a semifinal do primeiro turno do Cariocão. O Flamengo, do 

treinador Dorival Junior, aposta alto na força de sua torcida e na juventude de 
sua equipe para passar à decisão da primeira fase. Do outro lado, entretanto, o 
Botafogo, do holandês Seedorf, quer mais é saber de vingar a derrota na fase 
classificatória para ficar com a vaga em disputa. No clássico carioca decisivo 
da rodada tudo pode acontecer. Marque um triplo.

DOMINGO, EM RIO DE JANEIRO
CAMP. CARIOCA

JOGO 02

Vasco x Fluminense
A caravela vascaína, do zagueiro Dedé, navega firme para tentar conquistar 

a vaga na decisão deste primeiro turno do Campeonato Carioca. O problema é 
que o Fluminense, do meia Deco e do matador Fred, pretende reeditar as boas 
atuações que levaram o Tricolor das Laranjeiras a esta semifinal do primeiro 
turno. No outro clássico das semifinais da Taça Guanabara, o triplo é a melhor 
opção para o apostador.

SÁBADO, EM RIO DE JANEIRO
CAMP. CARIOCA

JOGO 03

Paraná x Paranavaí
Vencer este jogo é a única maneira do Paraná, derrotado pela zebra Cianorte, 

permanecer na disputa pelo título do primeiro turno - a equipe ocupa o terceiro 
lugar, com 17 pontos, após quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Já o 
Paranavaí, na zona intermediária, quer mais é saber de ser o azarão da rodada, 
ocupando o quinto lugar, com 13 pontos, depois de três vitórias, quatro empates 
e três derrotas. O Paraná leva a vantagem na partida. Marque a coluna um.

DOMINGO, EM CURITIBA
CAMP. PARANAENSE

NA LOTERIA J V E D
 FLAMENGO 1.157 504 330 321
BOTAFOGO 1.118 439 339 340

Flamengo
31.01.2013 V 4 x 2 Vasco C
03.02.2013 V 1 x 0 Nova Iguaçu C
06.02.2013  V 4 x 0 Friburguense F
17.02.2013 V 1 x 0 Botafogo C
23.02.2013 V 2 x 0 Oalria C

Botafogo
30.01.2013 V 4 x 0 Audax F
03.02.2013 V 3 x 1 Macaé F
07.02.2013 V 4 x 2 Resende C
17.02.2013 D 0 x 1 Flamengo C
24.02.2013 E 2 x 2 Baovista-RJ C

 NA LOTERIA J V E D
VASCO 1.135 486 334 315

 FLUMINENSE 1.112 445 398 341

Vasco
31.01.2013 D 2 x 4 Flamengo C
03.02.2013 D 0 x 1 Bangu C
09.02.2013 E 1 x 1 Fluminense C
17.02.2013 V 2 x 0 Audax C
24.02.2013 V 2 x 1 Duque de Caxias C

Fluminense
09.02.2013 E 1 x 1 Vasco C
13.02.2013 V 1 x 0 Caracas F
17.02.2013 V 3 x 1 Volta Redonda F
20.02.2013 D 0 x 3 Grêmio C
24.02.2013 E 2 x 2 Madureira C

 NA LOTERIA J V E D
 PARANÁ 365 171 124 421
 PARANAVAÍ 18 5 5 8

Paraná
06.02.2013 E 1 x 1 Operário F
10.02.2013 V 1 x 0 Rio Branco C
13.02.2013 E 2 x 2 J. Malucelli F
17.02.2013 E 2 x 2 Arapongas C
24.02.2013 D 0 x 1 Cianorte F

Paranavaí
06.02.2013 E 0 x 0 Atlético-PR F
10.02.2013 E 1 x 1 Cianorte C
13.02.2013 V 4 x 3 Nacional C
17.02.2013 D 1 x 3 Londrina F
24.02.2013 D 0 x 3 Rio Branco C

LOTOMANIA
CONCURSO N. 1326 - 23/02/2013

04 - 08 - 10 - 13 - 15
19 - 27 - 29 - 31 - 32
41 - 47 - 50 - 54 - 59
61 - 67 - 75 - 83 - 00

Faixa de acertos\Ganhadores\Prêmio
20 acertos Acumulado

R$ 1.208.198,39
19 acertos 15...R$ 17.236,24
18 acertos 173...R$ 1.494,48
17 acertos 1.544...R$ 104,65
16 acertos 8.511...R$ 18,98
0 acertos  Acumulado

RESULTADO DO CONCURSO ANTERIOR:
CONCURSO N. 1325 - 20/02/2013

05 - 09 - 12 - 25 - 29
30 - 35 - 39 - 41 - 49
51 - 57 - 62 - 77 - 79
83 - 84 - 86 - 87 - 98

FEDERAL
EXTRAÇÃO N. 04738 - 20/02/2013
1º prêmio 77.146...R$ 250.000,00
2º prêmio 44.713...R$ 17.100,00
3º prêmio 45.181...R$ 16.600,00
4º prêmio 02.413...R$ 16.100,00
5º prêmio 37.774...R$ 15.200,00

EXTRAÇÃO N. 04739 - 23/02/2013
1º prêmio 95.238...R$ 500.000,00
2º prêmio 62.520...R$ 34.200,00
3º prêmio 03.213...R$ 33.600,00
4º prêmio 25.006...R$ 32.800,00
5º prêmio 01.731...R$ 31.940,00

TIMEMANIA
CONCURSO N. 396 - 23/02/2013

03 - 23 - 28 - 31 - 48 - 49 - 63
Faixa de acertos\Ganhadores\Prêmio

7 acertos acumulado

R$ 3.722.921,12
6 acertos 2...R$ 60.790,11
5 acertos 227...R$ 765,13
4 acertos 4.266...R$ 6,00
3 acertos 39.856...R$ 2,00
Time do coração:
TUNA LUSO/PA 7.107...R$ 5,00

RESULTADO DO CONCURSO ANTERIOR:
CONCURSO N. 395 - 20/02/2013

20 - 30 - 36 - 40 - 47 - 49 - 58

LOTOGOL
CONCURSO 549

1º (5 acertos) Acumulado...R$ 87.645,40 ,
2º (4 acertos) 24...R$ 1.173,81 e 
3º (3 acertos) 1.687...R$ 16,69.

Ganhadores\Prêmio
14 acertos 133...R$ 19.797,56
13 acertos 2.867...R$ 95,80
Ganhadores: (5-BA, 2-CE, 4-DF, 4-ES, 10-GO, 1-
MA, 20-MG, 7-MS, 3-MT, 2-PA, 1-PB, 6-PR, 19-RJ, 
1-RO, 5-RS, 5-SC, 1-SE e 37-SP).

01-Criciúma 2 x 0 Figueirense 1
02-Bragantino 2 x 2 Corinthians X
03-Gama 1 x 0 Luziânia-GO 1
04-Olaria 0 x 2 Flamengo 2
05-Botafogo 2 x 2 Boavista-RJ X
06-Fluminense 2 x 2 Madureira X
07-Palmeiras 1 x 0 U. Barbarense 1
08-Santos 2 x 1XV de Piracicaba1
09-Itumbiara 2 x 5 Vila Nova-GO 2
10-Náutico 8 x 0 Petrolina 1
11-Duque de Caxias1 x 2 Vasco 2
12-Ituano 2 x 2 Guarani X
13-Bahia de Feira 2 x 0 Fluminense-BA 1
14-Coritiba 2 x 1 Atlético-PR 1

CONCURSO 547
LOTECA - CONCURSO 548
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JOGO 04

Bragantino x Sorocaba
O Bragantino mostrou força ao segurar, na rodada passada, o Cor-

inthians, permanecendo, assim, em 11º lugar, com 13 pontos, após três 
vitórias, quatro empates e duas derrotas. Já o Sorocaba continua patinando 
neste Campeonato Estadual, caindo diante do Paulista e ficando em 17º 
lugar, com seis pontos, após uma vitória, três empates e cinco derrotas. O 
Bragantino leva a vantagem na partida. Marque a coluna um.

SÁBADO, EM BRAGANÇA-SP
CAMP. PAULISTA

JOGO 05

Metropolitano x Criciúma
A importante vitória, fora de casa, sobre o Avaí levou o Metropolitano 

ao quarto lugar, com 12 pontos, depois de quatro vitórias e quatro derrotas. 
Já o Criciúma, que esboça uma reação ao superar o Figueirense, subiu para 
o quinto lugar, com 11 pontos, depois de três vitórias, dois empates e três 
derrotas. O Metropolitano leva a vantagem, mas o Criciúma vai dar trabalho 
para a zaga do time da casa. Marque as colunas um e dois.

DOMINGO, EM BLUMENAU
CAMP. CATARINENSE

JOGO 06

Guarani x Mogi Mirim
A chegada do treinador Branco deu novo ânimo ao Guarani, que, após 

conseguir um ponto em Itu, saiu da zona vermelha, estando em 15º lugar, 
com oito pontos, depois de duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. 
Já o Mogi, que bateu o Oeste, quer mais é saber de conseguir vaga na 
semifinal, estando em terceiro lugar, com 17 pontos, após cinco vitórias, 
dois empates e duas derrotas. O Guarani leva a vantagem por jogar em 
casa, mas o Mogi vai com tudo para garantir mais três pontos na tabela. 
Marque as colunas um e dois.

DOMINGO, EM CAMPINAS
CAMP. PAULISTA

JOGO 07

Santa Cruz x Salgueiro
O Santa Cruz, ainda mordido pela desclassificação, em casa, da Copa 

do Nordeste diante do Fortaleza, estreou no segundo turno do estadual 
batendo o Pesqueiro e subindo para o terceiro lugar, com os três pontos 
ganhos. O problema é que o Salgueiro pretende manter a mesma pegada 
da estreia, quando bateu o forte Sport Recife, também somando três pontos 
até aqui. O Salgueiro leva a vantagem, mas o Sant cruz vai fechar a porteira 
de seus adversários. Marque as colunas um e dois.

DOMINGO, EM RECIFE
CAMP. PERNAMBUCANO

JOGO 08

Crato x Horizonte
O Crato, que folgou na rodada passada, está a um passo da zona ver-

melha, ocupando o sétimo lugar, com 14 pontos, depois de três vitórias, 
cinco empates e seis derrotas. Já o Horizonte, que voltou de Juazeiro com 
um ponto, quer mais é saber de enxergar novos horizontes, encontrando-
se na liderança, com 30 pontos, após nove vitórias, três empates e duas 
derrotas. O Horizonte leva a vantagem. Marque a coluna dois.

SÁBADO, EM CRATO
CAMP. CEARENSE

 NA LOTERIA J V E D
 BRAGANTINO 271 89 79 104
 ATL. SOROCABA 4 1 1 2

Bragantino
03.02.2013 D 1 x 4 Mogi Mirim F
06.02.2013 D 1 x 2 Mirassol C
09.02.2013 V 3 x 2 São Bernardo C
16.02.2013 V 2 x 1 São Caetano F
24.02.2013 E 2 x 2 Corinthians C

Atlético Sorocaba
03.02.2013 V 4 x 0 U. Barbarense C
07.02.2013 D 0 x 2 Palmeiras F
10.02.2013 E 1 x 1 Penapolense F
17.02.2013 D 2 x 3 Linense C
22.02.2013 D 1 x 3 Paulista F

 NA LOTERIA J V E D
 METROPOLITANO 1 0 0 1
CRICIÚMA 280 118 95 134

Metropolitano
30.01.2013 V 2 x 1 Figueirense C
03.02.2013 D 1 x 2 Chapecoense C
06.02.2013 D 0 x 2 Camboriú F
17.02.2013 D 1 x 4 Atlético Ibirama
23.02.2013 V 2 x 1 Avaí F

Criciúma
27.01.2013 E 1 x 1 Avaí C
30.01.2013 D 0 x 1 Chapecoense F
03.02.2013 V 3 x 1 Juventus F
17.02.2013 D 3 x 4 Joinville F
24.02.2013 V 2 x 0 Figueirense C

 NA LOTERIA J V E D
GUARANI 838 317 291 231

 MOGI MIRIM 137 35 51 51

Guarani
03.02.2013 D 1 x 3 Botafogo-SP F
06.02.2013 V 3 x 1 São Caetano C
09.02.2013 D 1 x 2 São Paulo C
16.02.2013 V 3 x 2 XV de piracicaba F
24.02.2013 E 2 x 2 Ituano F

Mogi Mirim
03.02.2013 V 4 x 1 Bragantino C
06.02.2013 D 0 x 1 Ituano C
10.02.2013 E 2 x 2 Palmeiras C
16.02.2013 V 2 x 1 União Barbarense F
22.02.2013 V 1 x 0 Oeste C

 NA LOTERIA J V E D
 SANTA CRUZ 479 173 150 155
 SALGUEIRO 16 8 3 5

Santa Cruz
02.02.2013 V 2 x 0 Campinense C
06.02.2013 V 3 x 2 CRB-AL F
13.02.2013 E 3 x 3 Fortaleza F
17.02.2013 D 1 x 2 Fortaleza C
23.02.2013 V 2 x 1 Pesqueira C

Salgueiro
26.01.2013 D 0 x 2 América-RN F
29.01.2013 V 2 x 1 América-RN C
03.02.2013 D 0 x 1 Vitória-BA C
06.02.2013 D 1 x 2 ASA-AL F
24.02.2013 V 2 x 1 Sport Recife C

 NA LOTERIA J V E D
CRATO 1 0 0 1

 HORIZONTE 9 5 2 2

Crato
05.02.2013 E 1 x 1 Guarani-J F
09.02.2013 E 2 x 2 Maracanã F
13.02.2013 D 0 x 1 Ferroviário C
17.02.2013 E 1 x 1 São Benedito F
21.02.2013 D 0 x 1 Icasa F

Horizonte
06.02.2013 D 0 x 1 Ferroviário C
09.02.2013 V 1 x 0 Guarany-S C
13.02.2013 V 1 x 0 Maracanã C
20.02.2013 V 3 x 2 São Benedito C
23.02.2013 E 1 x 1 Guarani-J C

PAULISTA 2013
1ª FASE - 9ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-São Paulo ..............19 8 6 1 1 17 9 8
2º-Ponte Preta ............19 9 5 4 0 14 6 8
3º-Mogi Mirim .............17 9 5 2 2 17 9 8
4º-Santos....................17 9 5 2 2 18 13 5
5º-Palmeiras ...............16 9 4 4 1 18 11 7
6º-Linense ..................16 9 4 4 1 15 11 4
7º-Botafogo-SP...........15 9 4 3 2 14 11 3
8º-Corinthians.............14 9 3 5 1 15 9 6
9º-Penapolense ..........13 9 4 1 4 11 12 -1
10º-Paulista ................13 9 3 4 2 10 9 1
11º-Bragantino............13 9 3 4 2 16 16 0
12º-Mirassol................10 9 3 1 5 12 13 -1
13º-Ituano ...................10 9 2 4 3 9 12 -3
14º-XV de Piracicaba ..9 9 2 3 4 15 17 -2
15º-Guarani .................8 9 2 2 5 13 18 -5
16º-Oeste ....................8 9 2 2 5 6 14 -8
17º-Atlético Sorocaba..6 9 1 3 5 12 15 -3
18º-São Bernardo........6 9 1 3 5 8 16 -8
19º-União Barbarense .5 8 1 2 5 6 13 -7
20º-São Caetano .........5 9 1 2 6 10 22 -12

CARIOCA 2013
TAÇA GUANABARA - 8ª RODADA
Grupo A
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Vasco .....................16 8 5 1 2 18 11 7
2º-Botafogo.................15 8 4 3 1 17 7 10
3º-Madureira...............12 8 3 3 2 11 10 1
4º-Friburguense...........9 8 2 3 3 10 14 -4
5º-Volta Redonda ........6 8 1 3 4 7 12 -5
6º-Quissamã................6 8 1 3 4 2 9 -7
7º-Nova Iguaçu............5 8 1 2 5 7 10 -3
8º-Olaria ......................3 8 0 3 5 5 14 -9

Grupo B
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Flamengo ...............22 8 7 1 0 16 3 13
2º-Fluminense ............16 8 4 4 0 17 8 9
3º-Bangu.....................14 8 4 2 2 9 5 4
4º-Boavista .................14 8 4 2 2 8 8 0
5º-Audax Rio ..............12 8 3 3 2 7 10 -3
6º-Macaé .....................8 8 2 2 4 11 15 -4
7º-Resende..................8 8 1 5 2 13 15 -2
8º-Duque de Caxias ....5 8 1 2 5 6 13 -7

PRÓXIMAS PARTIDAS - SEMIFINAIS

Semifinal
02/03/2013

Vasco x Fluminense
03/03/2013

Flamengo x Botafogo

GOIANO 2013
1ª FASE - 8ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Goiás......................17 7 5 2 0 13 4 9
2º-Goianésia...............17 8 5 2 1 12 7 5
3º-Vila Nova-GO.........13 8 4 1 3 14 11 3
4º-Aparecidense .........12 8 3 3 2 10 8 2
5º-Rio Verde ...............10 7 2 4 1 9 8 1
6º-Itumbiara .................9 8 2 3 3 7 11 -4
7º-Anápolis FC ............8 8 1 5 2 13 12 1
8º-Atlético-GO .............8 8 1 5 2 5 9 -4
9º-G. Anápolis..............5 8 1 2 5 6 11 -5
10º-CRAC-GO.............4 8 1 1 6 5 13 -8

CAPIXABA 2013
1ª FASE - 5ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Desportiva..............13 5 4 1 0 16 4 12
2º-Aracruz...................10 5 3 1 1 8 4 4
3º-Real Noroeste .........9 5 3 0 2 11 7 4
4º-Estrela do Norte ......8 5 2 2 1 8 5 3
5º-Conilon....................6 5 2 0 3 7 8 -1
6º-Linhares ..................6 5 2 0 3 4 8 -4
7º-Rio Branco ..............6 5 1 3 1 6 6 0
8º-Vitória......................5 5 1 2 2 3 8 -5
9º-São Mateus.............3 5 0 3 2 6 9 -3
10º-Espírito Santo .......2 5 0 2 3 3 13 -10
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JOGO 09

Central x Sport Recife
O Central pretende manter o mesmo ritmo da primeira rodada deste 

segundo turno, quando bateu o Bom Jardim, dentro de casa, faturando 
os três primeiros pontos. Já o Sport Recife quer mais é saber de passar 
uma borracha por cima da primeira rodada, quando saiu de campo der-
rotado pelo Salgueiro. O Central leva a vantagem no confronto. Marque 
a coluna um.

DOMINGO, EM CARUARU
CAMP. CARUARU

JOGO 10

São Mateus x Vitória-ES
O empate diante do Espírito Santo deixou o São Mateus na zona vermelha, 

permanecendo em penúltimo lugar, com três pontos, após três empates e duas 
derrotas. Já o Vitória esboça uma reação ao superar o Conilon, mas ainda está 
em oitavo lugar, com cinco pontos, depois de uma vitória, dois empates e duas 
derrotas. O Vitória leva a vantagem. Marque a coluna dois.

SÁBADO, EM SÃO MATEUS
CAMP. CAPIXABA

JOGO 11

Atlético-GO x Crac
O Atlético-GO não é nem sombra das temporadas passadas, estando 

apenas em oitavo lugar, com oito pontos, após uma vitória, cinco empates 
e duas derrotas. Já o Crac, que empatou com o Anápolis, de craque não 
tem nada, derrapando para a lanterna, com quatro pontos, após uma 
vitória, um empate e seis derrotas. O Atlético leva a vantagem na partida. 
Marque a coluna um.

DOMINGO, EM GOIÂNIA
CAMP. GOIANO

JOGO 12

Villa Nova-MG x Boa Esporte-MG
A vitória sobre o Guarani-MG levou o Villa Nova ao quinto lugar da 

competição, com cinco pontos, depois de uma vitória e dois empates. Já o 
Boa, derrotado pelo Tupi, vem logo atrás, em sexto lugar, com quatro pontos, 
após uma vitória, um empate e uma derrota. O Villa Nova leva a vantagem 
no confronto. Marque a coluna um.

DOMINGO, EM NOVA LIMA
CAMP. MINEIRO

JOGO 13

Londrina x Coritiba
Briga boa pela ponta do estadual. O Londrina, que bateu o JMalluceli, fora 

de casa, permanece na vice-liderança, com 23 pontos, depois de sete vitórias, 
dois empates e apenas uma derrota. Já o Coritiba, com ânimo renovado após 
derrotar o eterno rival Atlético-PR, quer mais é saber de ficar na ponta, onde 
se encontra com 24 pontos, depois de sete vitórias e três empates. Na briga 
pela liderança o Coritiba leva a vantagem, cabendo o Londrina vai defender 
seu gol. Marque as colunas um e dois.

DOMINGO, EM LONDRINA
CAMP. PARANAENSE

 NA LOTERIA J V E D
 CENTRAL 33 6 9 17
 SPORT RECIFE 668 245 214 208

Central
06.02.2013 C 1 x 0 Petrolina C
13.02.2013 V 2 x 1 Chã Grande C
16.02.2013 V 1 x 0 Náutico F
20.02.2013 V 2 x 1 Ypiranga C
24.02.2013 V 1 x 0 Belo Jardim C

Sport Recife
03.02.2013 E 0 x 0 Confiança F
06.02.2013 V 6 x 1 Sousa C
13.02.2013 E 0 x 0 Campinense F
16.02.2013 V 2 x 2 Campinense C
24.02.2013 D 1 x 2 Salgueiro F

 NA LOTERIA J V E D
 SÃO MATEUS 19 9 5 5
 VITÓRIA-ES 21 10 5 6

São Mateus
26.01.2013 E 2 x 2 Desportiva F
02.02.2013 E 1 x 1 Rio Branco F
07.02.2013 D 0 x 1 Linhares C
18.02.2013 D 2 x 4 Estrela do Norte F
23.02.2013 E 1 x 1 Espírito Santo C

Vitória
26.01.2003 E 1 x 1 Estrela do Norte C
02.02.2013 D 0 x 1 Linhares F
07.02.2013 E 1 x 1 Aracruz F
16.02.2013 D 0 x 5 Desportiva C
23.02.2013 V 1 x 0 Conilon C

 NA LOTERIA J V E D
 ATLÉTICO-GO 361 115 110 125
 CRAC 28 8 3 17

Atlético-GO
27.01.2013 E 1 x 1 Goiás C
30.01.2013 E 1 x 1 Rio Verde F
06.02.2013 E 0 x 0 Itumbiara C
16.02.2013 V 1 x 0 Vila Nova-GO F
24.02.2013 E 1 x 1 G. Anápolis F

Crac
30.01.2013 D 0 x 1 Itumbiara C
03.02.2013 D 0 x 2 Goianésia F
06.02.2013 D 1 x 2 Goiás C
17.02.2013 D 0 x 1 Rio Verde F
24.02.2013 E 2 x 2 Anápolis C

 NA LOTERIA J V E D
 VILLA NOVA-MG 36 10 5 23
 BOA 17 0 6 11

Villa Nova-MG
05.12.2012 D 0 x 2 Boa-MG C
09.12.2012 E 2 x 2 Boa-MG F
02.02.2013 E 1 x 1 Tupi C
16.02.2013 E 0 x 0 Nacional F
24.02.2013 V 1 x 0 Guarani F

Boa
17.11.2012 E 0 x 0 ABC-RN C
24.11.2012 D 0 x 3 Bragantino F
02.02.2013 V 2 x 1 Nacional C
16.02.2013 E 0 x 0 América-MG F
24.02.2013 D 1 x 2 Tupi C

 NA LOTERIA J V E D
 LONDRINA 539 224 159 156
 CORITIBA 914 380 251 282

Londrina
06.02.2013 E 1 x 1 Cianorte F
10.02.2013 V 2 x 0 Atlético-PR
13.02.2013 V 1 x 0 Operário F
17.02.2013 V 3 x 1 Paranavaí C
23.02.2013 V 2 x 0 J. Malucelli F

Coritiba
06.02.2013 V 2 x 0 Nacional C
09.02.2013 E 1 x 1 Arapongas C
13.02.2013 V 3 x 1 Toledo C
17.02.2013 V 7 x 0 Rio Branco-PR F
24.02.2013 V 2 x 1 Atlético-PR C

PARAENSE 2013
2ª FASE - 1ª TURNO - FINAIS

Taça Cidade de Belém

Jogo de ida
24.02.2013

Paysandu 1 x 1 Remo

PRÓXIMA PARTIDA

Jogo de volta
03.03.2013

Remo x Paysandu

CAMPEONATO DO 
NORDESTE 2013
SEMIFINAIS

Jogos de ida
24/02/2013

ASA-AL 3 x 3 Ceará
Fortaleza 2 x 1 Campinense

PRÓXIMAS PARTIDAS
Jogos de volta

03/03/2013
Campinense x Fortaleza
Ceará x ASA-AL

PARANAENSE 2013
1ª FASE - 10ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Coritiba...................24 10 7 3 0 22 4 18
2º-Londrina-PR...........23 10 7 2 1 25 7 18
3º-Paraná ...................17 10 4 5 1 13 7 6
4º-J Malucelli ..............16 10 5 1 4 13 12 1
5º-Paranavaí...............13 10 3 4 3 11 16 -5
6º-Arapongas..............13 10 2 7 1 11 8 3
7º-Operário .................12 10 2 6 2 11 11 0
8º-Toledo-PR ..............11 10 2 5 3 12 11 1
9º-Atlético-PR.............11 10 2 5 3 10 11 -1
10º-Rio Branco-PR......9 10 2 3 5 9 23 -14
11º-Cianorte.................8 10 2 2 6 8 15 -7
12º-Nacional AC-PR....1 10 0 1 9 5 25 -20

CATARINENSE 2013
1ª FASE - 8ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Chapecoense.........21 8 7 0 1 20 8 12
2º-Figueirense ............16 8 5 1 2 12 9 3
3º-Juventus-SC ..........12 8 4 0 4 11 13 -2
4º-Metropolitano .........12 8 4 0 4 10 12 -2
5º-Criciúma.................11 8 3 2 3 16 9 7
6º-Joinville ..................11 8 3 2 3 14 13 1
7º-Atlético Ibirama .......8 8 2 2 4 8 9 -1
8º-Avaí.........................8 7 2 2 3 8 11 -3
9º-Camboriú ................7 8 2 1 5 5 15 -10
10º-Guarani-SC...........6 7 2 0 5 5 10 -5

TARSO SARRAF/ARQUIVO O LIBERAL
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COMO FICA NO VOLANTE
Veja como fica a marcação basedo 
nos percentuais ao lado:
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JOGO 14

Santos x Corinthians
O Santos, de Neymar e mais 10, bateu o Nhô Quim, na rodada passada, 

subindo para o quarto lugar, com 17 pontos, depois de cinco vitórias, dois 
empates e duas derrotas. Já o Corinthians, que se divide entre Paulistão e 
Libertadores, tenta evitar o vexame de ficar de fora das semifinais do es-
tadual, encontrando-se em oitavo lugar, com 14 pontos, após três vitórias, 
cinco empates e uma derrota. O Corinthians leva a vantagem na partida, 
mas o time santista vai com tudo para defender seu patrimônio. Marque as 
colunas um e dois.

DOMINGO, EM SÃO PAULO
CAMP. PAULISTA

CONCURSO 548

JOGO DATA LOCAL  CLUBES 1 % X % 2 % CLUBES

LOTECA

01 Domingo Rio de Janeiro Flamengo 33 34 33 Botafogo
02 Sábado Rio de Janeiro Vasco 33 34 33 Fluminense
03 Domingo Curit iba Paraná 40 30 30 Paranavaí
04 Sábado Bragança-SP Bragant ino 40 30 30 Sorocaba
05 Domingo Blumenau Metropolitano 35 30 35 Cric iúma
06 Domingo Campinas Guarani 35 30 35 Mogi Mirim
07 Domingo Recife Santa Cruz 35 30 35 Salgueiro
08 Sábado Crato Crato 30 30 40 Horizonte
09 Domingo Caruaru Centra l 40 30 30 Sport  Recife
10 Sábado São Mateus São Mateus 30 30 40 V itória-ES
11 Domingo Goiânia At lé t ico-GO 40 30 30 Crac
12 Domingo Nova Lima V illa Nova-MG 40 30 30 Boa-MG
13 Domingo Londrina Londrina 35 30 35 Corit iba
14 Domingo São Paulo Santos 35 30 35 Corinthians

2 TRIPLOS, 5 DUPLOS E 7 SECOS

NA LOTERIA J V E D
 SANTOS 1.270 498 400 374
 CORINTHIANS 1.321 567 394 345

Santos
03.02.2013 V 3 x 1 São Paulo C
06.02.2013 E 2 x 2 Linense F
10.02.2013 D 1 x 3 Paulista C
17.02.2013 D 1 x 3 Ponte Preta F
24.02.2013 V 2 x 1 XV de Piracicaba C

Corinthians
06.02.2013 E 0 x 0 Botafogo-SP F
09.02.2013 E 2 x 2 São Caetano C
17.02.2013 E 2 x 2 Palmeiras C
20.02.2013 E 1 x 1 San José F
24.02.2013 E 2 x 2 Bragantino F

FRENTE A FRENTE
EIS OS RESULTADOS DAS ÚLTIMAS PARTIDAS ENTRE AS EQUIPE S QUE VÃO PARTICIPAR DA LOTECA:

01 - FLAMENGO X BOTAFOGO
24.02.2008 - 1 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
16.03.2008 - 3 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
13.04.2008 - 3 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
27.04.2008 - 0 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
04.05.2008 - 1 X 3 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
27.07.2008 - 0 X 0 - CAMP. BRASILEIRO.
09.11.2008 - 0 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
15.02.2009 - 1 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
19.04.2009 - 0 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
26.04.2009 - 2 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
19.07.2009 - 2 X 2 - CAMP. BRASILEIRO.
25.10.2009 - 1 X 0 - CAMP. BRASILEIRO.
17.02.2010 - 1 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
21.03.2010 - 2 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
18.04.2010 - 1 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
14.07.2010 - 1 X 0 - CAMP. BRASILEIRO.
02.10.2010 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
20.02.2011 - 1 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
10.04.2011 - 2 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
19.06.2011 - 0 X 0 - CAMP. BRASILEIRO.
18.09.2011 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
05.02.2012 - 0 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
26.08.2012 - 0 X 0 - CAMP. BRASILEIRO.
01.12.2012 - 2 X 2 - CAMP. BRASILEIRO.
17.02.2013 - 1 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
02-VASCO X FLUMINENSE
27.02.2005 - 2 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
26.03.2005 - 1 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
04.08.2005 - 2 X 3 - CAMP. BRASILEIRO.
13.11.2005 - 2 X 0 - CAMP. BRASILEIRO.
05.03.2006 - 2 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
30.04.2006 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
03.09.2006 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
17.02.2007 - 4 X 4 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
25.02.2007 - 1 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
03.06.2007 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
02.09.2007 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
23.03.2008 - 1 X 2 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.

12.04.2008 - 1 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
23.07.2008 - 3 X 3 - CAMP. BRASILEIRO.
02.11.2008 - 1 X 0 - CAMP. BRASILEIRO.
08.02.2009 - 0 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
13.02.2010 - 0 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
28.03.2010 - 3 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
22.08.2010 - 2 X 2 - CAMP. BRASILEIRO.
07.11.2010 - 0 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
27.03.2011 - 0 X 0 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
21.08.2011 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
27.11.2011 - 2 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
12.02.2012 - 2 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
26.02.2012 - 1 X 3 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
26.08.2012 - 1 X 2 - CAMP. BRASILEIRO.
02.12.2012 - 2 X 1 - CAMP. BRASILEIRO.
09.02.2013 - 1 X 1 - CAMP. ESTADUAL DO RIO.
03 - PARANÁ X PARANAVAÍ
25.01.2006 - 1 X 1 - CAMP. PARANAENSE (PAR).
26.02.2006 - 2 X 1 - CAMP. PARANAENSE (PVI).
19.02.2007 - 2 X 3 - CAMP. PARANAENSE (PVI).
29.04.2007 - 0 X 1 - CAMP. PARANAENSE (PVI). 
23.01.2008 - 4 X 0 - CAMP. PARANAENSE (PAR).
27.01.2009 - 1 X 1 - CAMP. PARANAENSE (PAR).
07.04.2009 - 3 X 1 - CAMP. PARANAENSE (PAR).
24.01.2010 - 2 X 1 - CAMP. PARANAENSE (PAR).
27.03.2010 - 1 X 4 - CAMP. PARANAENSE (PAR).
02.02.2011 - 1 X 1 - CAMP. PARANAENSE (PAR)
04 - BRAGANTINO X SOROCABA
03.02.2002 - 1 X 1 - CAMP. PAULISTA (S).
05 - METROPOLITANO X CRICIÚMA
09.02.2005 - 1 X 0 - CAMP. CATARINENSE (C).
13.02.2005 - 1 X 1 - CAMP. CATARINENSE (M).
06.03.2005 - 1 X 2 - CAMP. CATARINENSE (M).
29.03.2005 - 3 X 3 - CAMP. CATARINENSE (M).
26.01.2006 - 3 X 1 - CAMP. CATARINENSE (C).
29.01.2006 - 2 X 1 - CAMP. CATARINENSE (M).
25.02.2007 - 2 X 4 - CAMP. CATARINENSE (C).
19.01.2008 - 1 X 4 - CAMP. CATARINENSE (M).
02.03.2008 - 1 X 2 - CAMP. CATARINENSE (C).

25.01.2009 - 2 X 3 - CAMP. CATARINENSE (M).
23.01.2010 - 1 X 0 - CAMP. CATARINENSE (M).
08.03.2012 - 0 X 1 - CAMP. CATARINENSE (C).
02.02.2011 - 0 X 2 - CAMP. CATARINENSE (C).
27.03.2011 - 3 X 3 - CAMP. CATARINENSE (M).
22.02.2012 - 1 X 2 - CAMP. CATARINENSE (M).
08.04.2012 - 3 X 2 - CAMP. CATARINENSE (C).
06 - GUARANI X MOGI MIRIM
20.02.2005 - 0 X 1 - CAMP. PAULISTA (MM).
09.04.2006 - 0 X 0 - CAMP. PAULISTA (G).
24.02.2007 - 1 X 1 - CAMP. PAULISTA SÉRIE A-2 (G)
21.03.2009 - 2 X 1 - CAMP. PAULISTA (MM).
26.01.2012 - 0 X 3 - CAMP. PAULISTA (MM).
07 - SANTA CRUZ X SALGUEIRO
12.03.2011 - 2 X 0 - CAMP. PERNAMBUCANO (SC).
18.01.2012 - 0 X 2 - CAMP. PERNAMBUCANO (S).
11.03.2012 - 2 X 0 - CAMP. PERNAMBUCANO (SC).
22.04.2012 - 1 X 2 - CAMP. PERNAMBUCANO (S).
30.04.2012 - 3 X 1 - CAMP. PERNAMBUCANO (SC).
08 - CRATO X HORIZONTE
05.02.2012 - 0 X 2 - CAMP. CEARENSE (C).
15.04.2012 - 1 X 5 - CAMP. CEARENSE (H).
01.05.2012 - 2 X 4 -TAÇA PADRE CÍCERO (C).
05.05.2012 - 1 X 5 -TAÇA PADRE CÍCERO (H).
19.01.2013 - 2 X 4 - CAMP. CEARENSE (H).
09 - CENTRAL X SPORT RECIFE
14.03.2010 - 0 X 2 - CAMP. PERNAMBUCANO (S).
25.04.2010 - 0 X 3 - CAMP. PERNAMBUCANO (C).
28.04.2010 - 0 X 1 - CAMP. PERNAMBUCANO (SR).
03.02.2011 - 1 X 2 - CAMP. PERNAMBUCANO (SR).
27.03.2011 - 2 X 3 - CAMP. PERNAMBUCANO (C).
26.02.2012 - 1 X 1 - CAMP. PERNAMBUCANO (C).
10 - SÃO MATEUS X VITÓRIA
17.03.2010 - 0 X 1 - CAMP. CAPIXABA (V).
01.05.2010 - 0 X 3 - CAMP. CAPIXABA (SM).
19.02.2011 - 2 X 1 - CAMP. CAPIXABA (SM).
09.04.2011 - 0 X 0 - CAMP. CAPIXABA (V).
01.02.2012 - 1 X 1 - CAMP. CAPIXABA (V).
07.03.2012 - 2 X 1 - CAMP. CAPIXABA (SM).

11 - ATLÉTICO-GO X CRAC
20.03.2011 - 2 X 1 - CAMP. GOIANO (A).
01.02.2012 - 4 X 2 - CAMP. GOIANO (C).
28.03.2012 - 4 X 1 - CAMP. GOIANO (A).
22.04.2012 - 4 X 1 - CAMP. GOIANO (C).
28.04.2012 - 8 X 0 - CAMP. GOIANO (A).
12 - VILLA NOVA-MG X BOA ESPORTE-MG
04.04.2012 - 0 X 0 - CAMP. MINEIRO (VN).
22.08.2012 - 1 X 1 - TAÇA MINAS GERAIS (B).
31.10.2012 - 1 X 2 - TAÇA MINAS GERAIS (VN).
05.12.2012 - 0 X 2 - TAÇA MINAS GERAIS (VN).
09.12.2012 - 2 X 2 - TAÇA MINAS GERAIS (B)
13 - LONDRINA X CORITIBA
21.05.2000 - 0 X 6 - CAMP. PARANAENSE (C).
25.01.2006 - 0 X 1 - CAMP. PARANAENSE (L).
28.02.2007 - 1 X 2 - CAMP. PARANAENSE (C).
05.03.2008 - 0 X 2 - CAMP. PARANAENSE (L).
25.03.2009 - 2 X 1 - CAMP. PARANAENSE ( L).
08.02.2012 - 1 X 1 - CAMP. PARANAENSE (L).
14 - SANTOS X CORINTHIANS
05.10.2006 - 3 X 0 - CAMP. BRASILEIRO (C).
28.03.2007 - 2 X 1 - CAMP. PAULISTA (S).
03.06.2007 - 1 X 1 - CAMP. BRASILEIRO (S).
02.09.2007 - 0 X 2 - CAMP. BRASILEIRO (C).
26.03.2008 - 2 X 1 - CAMP. PAULISTA (S).
22.03.2009 - 0 X 1 - CAMP. PAULISTA (S).
26.04.2009 - 1 X 3 - CAMP. PAULISTA (S).
31.05.2009 - 3 X 1 - CAMP. BRASILEIRO (S).
02.09.2009 - 1 X 2 - CAMP. BRASILEIRO (C).
28.02.2010 - 2 X 1 - CAMP. PAULISTA (S).
30.05.2010 - 2 X 4 - CAMP. BRASILEIRO (SP).
22.09.2010 - 2 X 3 - CAMP. BRASILEIRO (S).
20.02.2011 - 1 X 3 - CAMP. PAULISTA (C).
08.05.2011 - 0 X 0 - CAMP. PAULISTA (C).
15.05.2011 - 2 X 1 - CAMP. PAULISTA (S).
10.08.2011 - 0 X 0 - CAMP. BRASILEIRO (S).
18.09.2011 - 3 X 1 - CAMP. BRASILEIRO (C).
04.03.2012 - 1 X 0 - CAMP. PAULISTA (S).
19.08.2012 - 3 X 2 - CAMP. BRASILEIRO (S).

GAÚCHO 2013
1ª FASE - TAÇA PIRATINI - SEMIFINAL

02/03/2013
São Luiz x Caxias

03/03/2013
Internacional x Esportivo-RS

BRASILIENSE 2013
1ª FASE - 6ª RODADA
Grupo A
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Brasiliense .............11 6 3 2 1 5 3 2
2º-Sobradinho..............7 6 2 1 3 13 14 -1
3º-Luziânia...................5 6 1 2 3 5 7 -2
4º-Unaí/ Itapuã ............5 6 1 2 3 7 10 -3
5º-Legião .....................4 6 0 4 2 5 8 -3
6º-Botafogo..................2 6 0 2 4 4 13 -9

Grupo B
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Brasília ...................16 6 5 1 0 11 4 7
2º-Gama .....................12 6 3 3 0 12 7 5
3º-Ceilândia ................12 6 3 3 0 9 5 4
4º-Capital....................10 6 3 1 2 8 5 3
5º-Atl. Ceilandense......8 6 2 2 2 11 8 3
6º-Brazlândia ...............3 6 0 3 3 4 10 -6

PERNAMBUCANO 2013
2ª FASE - 1ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-Náutico....................3 1 1 0 0 8 0 8

2º-Serra Talhada..........3 1 1 0 0 4 0 4

3º-Salgueiro-PE...........3 1 1 0 0 2 1 1

4º-Santa Cruz-PE ........3 1 1 0 0 2 1 1

5º-Central ....................3 1 1 0 0 1 0 1

6º-Porto-PE .................1 1 0 1 0 3 3 0

7º-Ypiranga-PE............1 1 0 1 0 3 3 0

8º-Pesqueira................0 1 0 0 1 1 2 -1

9º-Sport .......................0 1 0 0 1 1 2 -1

10º-Belo Jardim ...........0 1 0 0 1 0 1 -1

11º-Chã Grande...........0 1 0 0 1 0 4 -4

12º-Petrolina................0 1 0 0 1 0 8 -8
Mais estaduais na página 8
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INTERNACIONAL

PORTUGUÊS
20ª RODADA 
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-Porto ......................52 20 16 4 0 49 10 39

2º-Benfica ...................52 20 16 4 0 50 14 36

3º-Paços de Ferreira ..35 20 9 8 3 27 18 9

4º-Braga .....................34 20 10 4 6 44 30 14

5º-Rio Ave...................26 20 7 5 8 24 27 -3

6º-Estoril Praia............25 20 7 4 9 30 29 1

7º-Sporting..................25 20 6 7 7 21 24 -3

8º-Marítimo .................25 19 6 7 6 19 28 -9

9º-Vitória Guimarães ..24 20 6 6 8 21 32 -11

10º-Nacional ...............23 20 6 5 9 29 34 -5

11º-Vitória Setúbal ......23 20 6 5 9 22 36 -14

12º-Académica ...........20 19 4 8 7 25 28 -3

13º-Gil Vicente............19 20 4 7 9 20 31 -11

14º-Olhanense............17 20 3 8 9 21 31 -10

15º-Beira-Mar .............15 20 3 6 11 23 38 -15

16º-Moreirense ...........15 20 3 6 11 19 34 -15

ESPANHOL
25ª RODADA 
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-Barcelona...............68 25 22 2 1 82 28 54

2º-Atlético Madrid .......56 25 18 2 5 48 23 25

3º-Real Madrid............52 25 16 4 5 62 23 39

4º-Málaga ...................44 24 13 5 6 37 20 17

5º-Valencia..................41 25 12 5 8 36 37 -1

6º-Real Sociedad........40 25 11 7 7 41 31 10

7º-Rayo Vallecano ......37 25 12 1 12 34 43 -9

8º-Bétis .......................36 24 11 3 10 31 35 -4

9º-Getafe ....................35 25 10 5 10 35 44 -9

10º-Levante ................34 24 10 4 10 30 36 -6

11º-Valladolid ..............33 25 9 6 10 34 33 1

12º-Sevilla ..................32 25 9 5 11 34 37 -3

13º-Espanyol ..............31 25 8 7 10 31 35 -4

14º-Granada ...............26 25 7 5 13 24 36 -12

15º-Athletic Bilbao ......26 25 7 5 13 30 50 -20

16º-Osasuna...............25 24 6 7 11 20 27 -7

17º-Zaragoza..............25 25 7 4 14 25 36 -11

18º-Celta.....................22 25 6 4 15 23 32 -9

19º-Mallorca ...............18 25 4 6 15 24 48 -24

20º-Dep. La Coruña....16 25 3 7 15 29 56 -27

ITALIANO
26ª RODADA 
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-Juventus.................58 26 18 4 4 53 17 36

2º-Napoli.....................51 25 15 6 4 46 21 25

3º-Milan ......................45 26 13 6 7 45 32 13

4º-Internazionale ........44 26 13 5 8 41 34 7

5º-Lazio ......................44 25 13 5 7 35 29 6

6º-Fiorentina ...............42 25 12 6 7 45 30 15

7º-Catania...................42 26 12 6 8 34 31 3

8º-Roma .....................40 26 12 4 10 54 47 7

9º-Udinese..................36 25 9 9 7 35 34 1

10º-Sampdoria............32 26 9 6 11 33 30 3

11º-Parma...................32 26 8 8 10 32 35 -3

12º-Cagliari.................31 26 8 7 11 32 44 -12

13º-Torino ...................31 26 7 11 8 32 32 0

14º-Chievo..................29 26 8 5 13 26 42 -16

15º-Atalanta................27 26 8 5 13 24 38 -14

16º-Bologna................26 25 7 5 13 33 35 -2

17º-Genoa ..................26 26 6 8 12 26 37 -11

18º-Siena....................21 26 7 6 13 27 37 -10

19º-Pescara................21 25 6 3 16 20 51 -31

20º-Palermo................20 26 3 11 12 22 39 -17

FRANCÊS
26ª RODADA 
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-PSG .......................54 26 16 6 4 49 16 33

2º-Lyon .......................51 26 15 6 5 46 25 21

3º-Marseille.................46 26 14 4 8 32 31 1

4º-Nice........................45 26 12 9 5 39 28 11

5º-Saint-Etienne .........44 26 12 8 6 40 19 21

6º-Montpellier .............41 26 12 5 9 41 32 9

7º-Rennes...................41 26 12 5 9 39 34 5

8º-Lille.........................40 26 10 10 6 35 26 9

9º-Lorient ....................39 26 10 9 7 42 42 0

10º-Bordeaux..............38 26 9 11 6 26 22 4

11º-Valenciennes........34 26 9 7 10 34 36 -2

12º-Toulouse...............33 26 8 9 9 32 32 0

13º-Ajaccio .................31 26 7 10 9 29 36 -7

14º-Brest.....................28 26 8 4 14 27 36 -9

15º-Sochaux ...............27 26 7 6 13 27 38 -11

16º-Bastia ...................27 26 7 6 13 29 51 -22

17º-Reims...................24 26 5 9 12 22 31 -9

18º-Évian TG ..............23 26 5 8 13 25 39 -14

19º-Troyes ..................20 26 3 11 12 28 46 -18

20º-Nancy...................18 26 3 9 14 22 44 -22

 DIVULGAÇÃO/ARQUIVO O LIBERALALEMÃO
23ª RODADA 
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-Bayern de Munique 60 23 19 3 1 63 8 55

2º-Borussia Dortmund 43 23 12 7 4 51 27 24

3º-Bayer Leverkusen ..42 23 12 6 5 43 30 13

4º-Eintracht Frankfurt .38 23 11 5 7 38 34 4

5º-Freiburg..................35 23 9 8 6 29 22 7

6º-Hamburgo ..............34 23 10 4 9 28 32 -4

7º-Hannover ...............33 23 10 3 10 46 42 4

8º-Mainz .....................33 23 9 6 8 31 28 3

9º-Schalke 04 .............33 23 9 6 8 37 38 -1

10º-Borussia M*..........31 23 7 10 6 32 34 -2

11º-Stuttgart................29 23 8 5 10 25 40 -15

12º-Werder Bremen....28 23 8 4 11 39 47 -8

13º-Fortuna Düsseldorf 27 23 7 6 10 28 31 -3

14º-Nuremberg ...........27 23 6 9 8 23 30 -7

15º-Wolfsburg.............27 23 7 6 10 23 33 -10

16º-Augsburg..............18 23 3 9 11 20 36 -16

17º-Hoffenheim...........16 23 4 4 15 27 48 -21

18º-SpVgg G. Fürth ....13 23 2 7 14 13 36 -23

M*(Monchengladbach)

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
(Copa dos Campeões)
OITAVAS DE FINAL

JOGOS DE IDA
12/02/2013

Celtic 0 x 3 Juventus
Valencia 1 x 2 PSG

13/02/2013
Shakhtar Donetsk   2 x 2  Borussia Dortmund
Real Madrid        1 x 1 Manchester United

19/02/2013
Porto 1 x 0 Málaga
Arsenal 1 x 3 Bayern Munique

20/02/2013
Milan 2 x 0 Barcelona
Galatasaray 1 x 1 Schalke 04
PRÓXIMAS PARTIDAS

JOGOS DE VOLTA
05/03/2013

Manchester United x Real Madrid
Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk

06/03/2013
Juventus x Celtic
PSG x Valencia

12/03/2013
Barcelona x Milan
Schalke 04 x Galatasaray

13/03/2013
Málaga x Porto
Bayern de Munique x Arsenal

UEFA EUROPA LEAGUE
(Liga Europa)
2ª FASE

Jogos de ida
14/02/2013

Anzhi 3 x 1 Hannover
Zenit 2 x 0 Liverpool
Bayer Leverkusen 0 x 1 Benfica
Dínamo de Kiev 1 x 1 Bordeaux
Napoli 0 x 3 Viktoria Plzen
Ajax 2 x 0 S. Bucareste
Levante 3 x 0 Olympiakos
BATE Borisov 0 x 0 Fenerbahçe
Sparta Praga 0 x 1 Chelsea
Atlético de Madrid 0 x 2 Rubin Kazan
Borussia Monch. 3 x 3 Lazio
Basel 2 x 0 Dnipro
Tottenham 2 x 1 Lyon
Internazionale 2 x 0 Cluj
Newcastle 0 x 0 Metalist Kharkiv
Stuttgart 1 x 1 Genk

Jogos de volta
21/02/2013

Rubin Kazan 0 x 1 Atlético de Madrid
Cluj 0 x 3 Internazionale
Lyon 1 x 1 Tottenham
Dnipro 1 x 1 Basel
Lazio 2 x 0 Borussia Monch.
Genk 0 x 2 Stuttgart
Metalist Kharkiv 0 x 1 Newcastle
Viktoria Plzen 2 x 0 Napoli
Hannover 1 x 1 Anzhi
Liverpool 3 x 1 Zenit
Bordeaux 1 x 0 Dínamo de Kiev
Benfica 2 x 1 Bayer Leverkusen
Chelsea 1 x 1 Sparta Praga
Fenerbahçe 1 x 0 BATE Borisov
Olympiakos 0 x 1 Levante
Steua Bucareste 2 x 0 Ajax
PRÓXIMAS PARTIDAS
Oitavas de final -  07 e 14/03/2013

2ª RODADA
27/02/2013

Tijuana-MEX x San Jose-BOL
Barcelona -EQU x Boca Juniors
Corinthians x Millonarios-COL

28/02/2013
Sporting Cristal x Tigre-ARG
Libertad x Palmeiras
São Paulo x The Strongest-BOL

3ª RODADA
27/02/2013 

Dep. Iquique-CHI x Emelec
Huachipato-CHI x Fluminense

05/03/2013
Olimpia-PAR x Deportivo Lara
Grêmio x Caracas
Newell’s Old Boys x Univ. de Chile

PRÓXIMAS PARTIDAS

LIBERTADORES 2013
FASE DE GRUPOS

INGLÊS
27ª RODADA 
Posição-Clube-Pontos

1º-Manchester United-68, 2º-Manchester City-56, 3º-Chelsea-49, 

4º-Tottenham-48, 5º-Arsenal-47, 6º-Everton-42, 7º-West Bromwich-40, 

8º-Liverpool-39, 9º-Swansea City-37, 10º-Stoke City-33, 11º-Fulham-32, 

12º-Norwich City-32, 13º-West Ham-30, 14º-Newcastle-30, 15º-Sunderland-

29, 16º-Southampton-27, 17º-Wigan-24, 18º-Aston Villa-24, 19º-Reading-23 

e 20º-Queens Park Rangers-17.
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MEGA-SENA

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

DUPLA-SENA

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

LOTOMANIA

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

QUINA

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU

DEZENAS
ÚLTIMA VEZ
QUE SAIU

CONCURSO/DATA

Nº DE 
VEZES 
QUE 
SAIU
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01 283 1323 13.02.13
02 247 1323 13.02.13
03 274 1319 30.01.13
04 276 1326 23.02.13
05 250 1325 20.02.13
06 274 1323 13.02.13
07 266 1323 13.02.13
08 261 1326 23.02.13
09 242 1325 20.02.13
10 246 1326 23.02.13
11 295 1318 26.01.13
12 281 1325 20.02.13
13 270 1326 23.02.13
14 268 1315 16.01.13
15 258 1326 23.02.13
16 257 1322 09.02.13
17 293 1320 02.02.13
18 264 1320 02.02.13
19 277 1326 23.02.13
20 267 1324 16.02.13
21 248 1318 26.01.13
22 259 1324 16.02.13
23 274 1317 23.01.13
24 277 1322 09.02.13
25 274 1325 20.02.13
26 277 1321 06.02.13
27 282 1326 23.02.13
28 258 1323 13.02.13
29 251 1326 23.02.13
30 257 1325 20.02.13
31 263 1326 23.02.13
32 260 1326 23.02.13
33 248 1320 02.02.13
34 259 1322 09.02.13
35 255 1325 20.02.13
36 258 1320 02.02.13
37 264 1323 13.02.13
38 285 1314 12.01.13
39 262 1325 20.02.13
40 250 1320 02.02.13
41 302 1326 23.02.13
42 290 1314 12.01.13
43 297 1324 16.02.13
44 289 1320 02.02.13
45 289 1321 06.02.13
46 261 1324 16.02.13
47 323 1326 23.02.13
48 310 1324 16.02.13
49 293 1325 20.02.13
50 275 1326 23.02.13
51 276 1325 20.02.13
52 243 1317 23.01.13
53 261 1317 23.01.13
54 280 1326 23.02.13
55 278 1323 13.02.13
56 245 1324 16.02.13
57 252 1325 20.02.13
58 275 1309 26.12.12
59 261 1326 23.02.13
60 236 1317 23.01.13
61 256 1326 23.02.13
62 264 1325 20.02.13
63 249 1324 16.02.13
64 277 1318 26.01.13
65 252 1324 16.02.13
66 252 1324 16.02.13
67 257 1326 23.02.13
68 262 1304 08.12.12
69 232 1324 16.02.13
70 248 1301 28.11.12
71 257 1323 13.02.13
72 272 1314 12.01.13
73 265 1323 13.02.13
74 262 1321 06.02.13
75 240 1326 23.02.13
76 274 1311 02.01.13
77 248 1325 20.02.13
78 279 1317 23.01.13
79 252 1325 20.02.13
80 239 1322 09.02.13
81 267 1313 09.01.13
82 264 1319 30.01.13
83 253 1326 23.02.13
84 234 1325 20.02.13
85 269 1316 19.01.13
86 266 1325 20.02.13
87 263 1325 20.02.13
88 257 1324 16.02.13
89 263 1323 13.02.13
90 252 1323 13.02.13
91 279 1324 16.02.13
92 297 1317 23.01.13
93 255 1313 09.01.13
94 249 1324 16.02.13
95 260 1321 06.02.13
96 246 1320 02.02.13
97 261 1308 22.12.12
98 250 1325 20.02.13
99 265 1321 06.02.13
00 271 1326 23.02.13

01 136 1468 13.02.13
02 148 1470 20.02.13
03 143 1434 17.10.12
04 163 1469 16.02.13
05 178 1462 23.01.13
06 141 1466 06.02.13
07 143 1438 31.10.12
08 152 1456 02.01.13
09 127 1462 23.01.13
10 153 1471 23.02.13
11 137 1465 02.02.13
12 153 1443 17.11.12
13 158 1469 16.02.13
14 137 1460 16.01.13
15 134 1457 05.01.13
16 157 1465 02.02.13
17 157 1441 10.11.12
18 138 1449 08.12.12
19 142 1468 13.02.13
20 141 1468 13.02.13

21 127 1423 08.09.12
22 124 1463 26.01.13
23 152 1467 09.02.13
24 160 1467 09.02.13
25 138 1471 23.02.13
26 121 1467 09.02.13
27 147 1462 23.01.13
28 154 1463 26.01.13
29 159 1463 26.01.13
30 150 1459 12.01.13
31 145 1461 19.01.13
32 154 1464 30.01.13
33 165 1471 23.02.13
34 150 1470 20.02.13
35 138 1469 16.02.13
36 153 1471 23.02.13
37 149 1468 13.02.13
38 144 1470 20.02.13
39 134 1447 01.12.12
40 145 1471 23.02.13

41 156 1467 09.02.13
42 157 1457 05.01.13
43 160 1439 03.11.12
44 149 1465 02.02.13
45 130 1450 12.12.12
46 131 1457 05.01.13
47 148 1461 19.01.13
48 133 1463 26.01.13
49 157 1461 19.01.13
50 157 1464 30.01.13
51 163 1470 20.02.13
52 160 1467 09.02.13
53 162 1467 09.02.13
54 165 1469 16.02.13
55 133 1470 20.02.13
56 143 1469 16.02.13
57 140 1453 20.12.12
58 142 1471 23.02.13
59 148 1464 30.01.13
60 140 1448 05.12.12

01 277 1152 19.02.13
02 272 1152 19.02.13
03 266 1152 19.02.13
04 286 1151 15.02.13
05 290 1149 08.02.13
06 279 1138 31.12.12
07 269 1150 13.02.13
08 285 1153 22.02.13
09 284 1151 15.02.13
10 270 1151 15.02.13
11 293 1152 19.02.13
12 280 1148 05.02.13
13 260 1152 19.02.13
14 267 1142 15.01.13
15 268 1148 05.02.13
16 251 1145 25.01.13
17 268 1149 08.02.13

34 278 1153 22.02.13
35 296 1151 15.02.13
36 284 1153 22.02.13
37 253 1150 13.02.13
38 266 1152 19.02.13
39 306 1148 05.02.13
40 276 1146 29.01.13
41 244 1151 15.02.13
42 309 1147 01.02.13
43 285 1153 22.02.13
44 271 1151 15.02.13
45 294 1149 08.02.13
46 283 1144 22.01.13
47 306 1151 15.02.13
48 262 1153 22.02.13
49 302 1153 22.02.13
50 263 1142 15.01.13

18 281 1151 15.02.13
19 293 1153 22.02.13
20 268 1147 01.02.13
21 281 1152 19.02.13
22 248 1151 15.02.13
23 256 1149 08.02.13
24 251 1150 13.02.13
25 262 1153 22.02.13
26 255 1142 15.01.13
27 247 1144 22.01.13
28 271 1153 22.02.13
29 273 1147 01.02.13
30 268 1150 13.02.13
31 286 1141 11.01.13
32 287 1153 22.02.13
33 289 1152 19.02.13

Última atualização: 25/02/2013

Última atualização: 22/02/2013

2013

01 198 3121 16.02.13
02 182 3116 08.02.13
03 184 3122 18.02.13
04 219 3111 02.02.13
05 211 3121 16.02.13
06 178 3102 23.01.13
07 194 3109 31.01.13
08 187 3128 25.02.13
09 193 3101 22.01.13
10 209 3108 30.01.13
11 179 3122 18.02.13
12 198 3128 25.02.13
13 203 3095 15.01.13
14 198 3126 22.02.13
15 199 3113 05.02.13
16 211 3104 25.01.13
17 176 3123 19.02.12
18 204 3079 26.12.12
19 191 3114 06.02.13
20 173 3112 04.02.13
21 180 3078 24.12.12
22 192 3128 25.02.13
23 180 3119 14.02.13
24 173 3117 09.02.13
25 190 3119 14.02.13
26 192 3120 15.02.13
27 200 3126 22.02.13

28 208 3124 20.02.13
29 205 3122 18.02.13
30 184 3122 18.02.13
31 210 3126 22.02.13
32 190 3103 24.01.13
33 194 3095 15.01.13
34 188 3108 30.01.13
35 182 3106 28.01.13
36 187 3126 22.02.13
37 198 3127 23.02.13
38 203 3123 19.02.12
39 235 3120 15.02.13
40 218 3125 21.02.13
41 193 3121 16.02.13
42 217 3113 05.02.13
43 183 3105 26.01.13
44 204 3125 21.02.13
45 197 3126 22.02.13
46 192 3110 01.02.13
47 183 3114 06.02.13
48 194 3117 09.02.13
49 218 3111 02.02.13
50 184 3054 26.11.12
51 196 3102 23.01.13
52 223 3128 25.02.13
53 220 3115 07.02.13

54 201 3108 30.01.13
55 186 3110 01.02.13
56 207 3124 20.02.13
57 179 3123 19.02.12
58 176 3097 17.01.13
59 197 3124 20.02.13
60 193 3127 23.02.13
61 207 3127 23.02.13
62 193 3090 09.01.13
63 178 3073 18.12.12
64 206 3128 25.02.13
65 179 3124 20.02.13
66 184 3091 10.01.13
67 178 3115 07.02.13
68 191 3119 14.02.13
69 199 3083 31.12.12
70 195 3062 05.12.12
71 205 3106 28.01.13
72 198 3127 23.02.13
73 208 3113 05.02.13
74 207 3116 08.02.13
75 197 3118 13.02.13
76 196 3127 23.02.13
77 193 3077 22.12.12
78 181 3121 16.02.13
79 209 3089 08.01.13
80 189 3106 28.01.13

futzebra@yahoo.com.br

BAIANO 2013
1ª FASE - 6ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Juazeiro .................11 6 3 2 1 10 3 7
2º-Bahia de Feira.........9 6 2 3 1 7 5 2
3º-Jacuipense..............9 6 2 3 1 10 9 1
4º-Vitória da Conquista8 5 2 2 1 8 4 4
5º-Serrano ...................8 6 2 2 2 6 7 -1
6º-Botafogo-BA............6 5 1 3 1 7 6 1
7º-Juazeirense.............6 5 1 3 1 6 8 -2
8º-Fluminense de Feira5 6 1 2 3 3 8 -5
9º-Atlético-BA ..............2 5 0 2 3 3 10 -7

CEARENSE 2013
1ª FASE - 14ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Horizonte................30 14 9 3 2 21 11 10
2º-Ferroviário..............27 14 8 3 3 21 12 9
3º-Guarani-CE ............25 14 7 4 3 14 8 6
4º-Icasa ......................22 14 6 4 4 22 18 4
5º-Tiradentes ..............16 14 4 4 6 18 20 -2
6º-Guarany .................16 14 4 4 6 16 20 -4
7º-Crato ......................14 14 3 5 6 18 19 -1
8º-São Benedito .........11 14 2 5 7 15 23 -8
9º-Maracanã EC.........10 14 2 4 8 7 21 -14

PARAIBANO 2013
1ª FASE - 12ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Botafogo.................33 13 10 3 0 35 10 25
2º-Treze......................26 12 8 2 2 27 9 18
3º-CSP........................18 12 5 3 4 27 18 9
4º-Atl. Cajazeiras........17 12 5 2 5 14 15 -1
5º-Auto Esporte ..........15 13 4 3 6 12 26 -14
6º-Nacional .................14 12 4 2 6 19 23 -4
7º-Paraíba ...................8 13 1 5 7 7 20 -13
8º-Cruzeiro ..................7 13 1 4 8 16 36 -20

POTIGUAR 2013
1ª FASE - 12ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG
1º-Santa Cruz .............24 12 7 3 2 14 7 7
2º-Potiguar-M .............22 12 7 1 4 19 8 11
3º-Baraúnas................22 12 6 4 2 15 7 8
4º-Alecrim ...................18 12 5 3 4 8 7 1
5º-ASSU .....................15 12 5 0 7 12 11 1
6º-Corintians...............15 12 4 3 5 11 12 -1
7º-Palmeira-RN ..........11 12 3 2 7 5 18 -13
8º-Potyguar-CN ...........8 12 2 2 8 10 24 -14

ALAGOANO 2013
1ª FASE - 12ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-Murici .....................21 12 6 3 3 22 13 9

2º-Corinthians-AL .......18 12 5 3 4 22 15 7

3º-CSA........................18 11 5 3 3 18 13 5

4º-CEO .......................18 12 5 3 4 15 12 3

5º-Sport Atalaia...........16 12 5 1 6 17 24 -7

6º-CSE........................14 12 4 2 6 14 20 -6

7º-Comercial...............14 12 3 5 4 13 12 1

8º-União......................11 11 3 2 6 9 21 -12

MINEIRO 2013
1ª FASE - 3ª RODADA
C-Clubes......................P J V E D GP GC SG

1º-Cruzeiro ..................7 3 2 1 0 4 1 3

2º-Atlético-MG .............6 3 2 0 1 6 3 3

3º-Tombense ...............6 3 2 0 1 4 3 1

4º-Tupi .........................5 3 1 2 0 3 2 1

5º-Villa Nova-MG.........5 3 1 2 0 2 1 1

6º-Boa-MG...................4 3 1 1 1 3 3 0

7º-América-MG............4 3 1 1 1 2 2 0

8º-América TO-MG......3 3 1 0 2 2 4 -2

9º-Araxá EC.................3 3 1 0 2 2 5 -3

10º-Caldense...............2 3 0 2 1 1 2 -1

11º-Guarani-MG...........2 3 0 2 1 1 2 -1

12º-Nacional-MG.........1 3 0 1 2 1 3 -2


