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E

m entrevista exclusiva à FOLHA DIRIGIDA, o governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, falou sobre
os desafios que enfrenta em sua gestão. Depois de anunciar a abertura de 5.739 vagas,
sendo 3.180 para técnico-administrativo, 2
mil para professores, 108 para o Detran e 91
para a Companhia de Processamento de Dados
da Paraíba (Codata), ele frisou a necessidade
de novos concursos - outro para a Educação,
para a área de Segurança e para o Departamento de Estradas de Rodagens (DER).
“Espero que a economia reaja, pois a Paraíba e outros estados enfrentam situação
crítica. Trabalhávamos com a meta de 16%
do orçamento do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) e o que está se confirmando é um percentual de 2,7%. Isso representa uma perda que chega a média de
R$60 milhões/mês, comprometendo novos
concursos, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos no limite”, afirmou.
O governador defendeu a profissionalização do setor público, e para isso, quer iniciar o próximo ano com 10 mil novos servidores. Para ele, é preciso diminuir a burocracia e aumentar a transparência sobre a
forma como investir os bens provenientes
do governo federal. “Sobra recurso. O que
falta é clareza dos estados e municípios sobre o caminho a seguir. E também falta desburocratizar”, apontou.
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Ricardo Coutinho - A Paraíba passa por uma
transição difícil. Quando assumi o governo,
o Estado tinha no Poder Executivo cerca de
58% da receita corrente líquida ocupada com
folha de pessoal. Somados aos demais, chegávamos a 69%, sendo que o limite é 60% para
todos os poderes. Uma situação desesperadora, mas que ajustamos. Estamos construindo
um caminho de profissionalização do setor
público. Em alguns momentos, isto não é compreendido, porém é necessário. O governo
convocou cerca de 4.200 concursados, dos
quais, dos concursos da nossa gestão, foram
1.040, além das convocações de seleções anteriores. Ao mesmo tempo, anunciei 2 mil
vagas para professor e 3.180 para técnico-administrativo. Atualmente, há prestadores de
serviço ocupando estas funções, e eles continuarão, desde que sejam aprovados no concurso. No caso do Detran, será o primeiro. E a
Codata, que é uma empresa de Tecnologia da
Informação, estava defasada. Ela precisa se nivelar às concorrentes, para ampliar seu poder
de mercado. Quero terminar o segundo ano
de governo com 10 mil servidores contratados, o que será uma marca positiva para a Paraíba.
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Ao todo, são 116 mil profissionais no Estado.
Entre os ativos, são cerca de 26 mil prestadores de serviço, sendo boa parte na Educação e
na Saúde. Tenho adotado uma política em relação aos hospitais construídos e inaugurados,
com a contratação de Organizações Sociais
(OSs) para não inchar a folha, já que o limite
é de 49%. Estamos sempre na margem, o que
é ruim, pois possuir metade da sua receita vinculada à folha simboliza incapacidade de investir na maioria da população. Buscamos a
profissionalização. Observe que vamos a 10 mil
concursados no final de 2012. É uma vitória.
A Previdência tem déficit ultrapassando os
R$32 milhões/mês, com possibilidade de aumento, já que muita gente está prestes a se aposentar. Na Polícia Civil, por exemplo, temos
60% em vias de aposentadoria, o que é preocupante. Já chamamos 251, mas não temos
como convocar outros 500. Convocamos concursados a cada déficit que se abre, visando à
melhoria da prestação do serviço público.
E NTÃO , O SENHOR PRETENDE SUBSTITUIR TO DOS OS TERCEIRIZADOS ?

Isso não é possível, pois alguns programas são
temporários, e não é adequado abrir concurso para eles. Não podemos manter quadros permanentes para serviços que podem acabar.
Outra questão diz respeito à Saúde. As OSs são
regularizadas. Os funcionários têm carteira
assinada, férias, 13º e não estão incluídos na
folha do Estado. Estabelecemos metas para as
OSs. O serviço continua público, atende me-

O governador Ricardo Coutinho afirmou que o
concurso para a Polícia Militar está em discussão,
porém, ainda não há data para divulgação. A
última seleção foi realizada em 2009 e foram
convocados 800 aprovados
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lhor e é permanentemente fiscalizado.
A S 3.180 VAGAS DE NÍVEL MÉDIO SERÃO PARA
QUAIS CARGOS ? E QUAL O SALÁRIO ?

Para técnico-administrativo. Serão profissionais responsáveis por arquivos, atendimentos
e outras ações que hoje estão pulverizadas em
vários cargos. Eles serão lotados em qualquer
Secretaria do Estado. O salário inicial é de
R$725, mais vale-refeição.
H OJE , ES
TAS FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO SÃO
EST
EXERCIDAS POR TERCEIRIZADOS ? Q UE PREJUÍ ZOS ISTO TRAZ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ?

O prejuízo é a falta de profissionalização da
administração pública. O Brasil presta péssimos serviços. A sociedade paga, mas não tem
retorno. Sou servidor e me sinto à vontade para
falar. Isso é culpa de uma cultura clientelista,
que, ao longo de décadas, retirou do serviço
público a capacidade de responder qualificadamente às demandas crescentes da população. Quando se ocupa o espaço público majoritariamente com indicações, se retira a devida qualidade da prestação do serviço. O país
precisa de instrumentos de valorização e cobrança do setor público. A sociedade não funciona em torno do servidor. É o inverso.
O CONCURSO PARA 2 MIL PROFESSORES JÁ ESTÁ
ABERTO . Q UANDO DEVE ACONTECER A CONVOCA ÇÃO DOS APROVADOS ?

A prova deve ser em dezembro. Até janeiro, tem
aqueles recursos de praxe. Quero convocar
grande parte dos 2 mil em fevereiro, para o
início das aulas. No concurso do ano passado,
foram 1.040 convocados de uma só vez. Espero fazer algo parecido. A Paraíba paga o maior
piso do Nordeste, 26% acima do nacional, e
pretendo ampliar. Há uma bolsa desempenho
de acordo com a titulação. Há 14º salário para
escolas que atingem metas estabelecidas, e o
professor pode receber 15º, caso apresente um
projeto, a ser analisado por uma comissão.
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Ainda não. Mas, devo dizer que, do ponto de
vista do nível médio, a gente está chegando próximo do suficiente.
E NTÃO , NO PRÓXIMO ANO , A GENTE PODE ESPE RAR OUTRO CONCURSO PARA PROFESSORES ?

Esse é o objetivo. Espero que a economia reaja, pois a Paraíba e outros estados enfrentam
situação crítica. Trabalhávamos com a meta de
16% do orçamento do Fundo de Participação

”

dos Estados (FPE) e o que está se confirmando
é um percentual de 2,7%. Isso representa uma
perda que chega a média de R$60 milhões/mês,
comprometendo novos concursos, por conta
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos no
limite.
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Não. Sobra recurso. O que falta é clareza dos
estados e municípios sobre o caminho a seguir.
E também falta desburocratizar.
É UMA MEA - CULPA ?

Sem dúvida. Tenho essa percepção e tento me
superar. Digo isso publicamente. Precisamos
desburocratizar, pois não há como responder
a essa dificuldade com tanta burocracia. Precisamos reconhecer o Brasil real. Não posso
comparar Porto Alegre (RS) com Santana dos
Garrotes (PB). Não é possível ter uma política
única. Porque senão, de um centro, eu simplesmente nego a Federação. A Paraíba não tem
problema de piso para o magistério, mas isso
custa. Peguei o estado desequilibrado e tomei
uma decisão. Delimitei o espaço a seguir.
E QUAL A IMPORTÂNCIA DESTE CONCURSO PARA
MELHORAR A QUALIDADE DA E DUCAÇÃO ?

Estamos trilhando o caminho da profissionalização, buscando arejar as cabeças pensantes
da Educação. O concurso fortalece essa ideia.
Espero que tenhamos pessoas capazes e com
ideologia para contribuir no salto que a Educação precisa dar.
O QUE O SENHOR PODE FALAR SOBRE O D ETRAN PB?

Será o primeiro concurso da história do Detran-PB. Ele passa por uma modernização. Teve
superávit de R$100 mil em 2010 e de R$28 milhões em 2011, graças a uma política de correção da utilização do recurso público. Afastamos pessoas envolvidas em irregularidades mais de 70 presos por comportamento ilegal e precisamos oxigenar o órgão. Contrataremos
dez analistas de sistemas, 60 agentes de trânsito, 30 agentes de vistoria e oito advogados. E
o serviço melhorará.
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É uma empresa que presta serviços, principalmente aos órgãos públicos. Sofreu muito, mas
hoje está equilibrada financeiramente. Com
as contratações, terá maior produção e capacidade de disputar mercado. O grande proble-

ma da Codata é justamente a questão de pessoal. Há fuga para a concorrência, em função
de, historicamente, pagar salários defasados.
O concurso é uma etapa da melhoria.
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Sim, mas sem data prevista. Convocamos 800
PMs. E temos 250 em formação. É um quantitativo considerável. Para a Polícia Civil, convocamos 251.
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Conversei com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e faremos uma parceria, para a
questão da Segurança como um todo e para o
combate ao crack. A Paraíba tem alto indicador de homicídio. Talvez, este seja o primeiro
ano, faltando três meses ainda, onde temos, potencialmente, a chance de baixar este índice.
É uma luta que requer técnica, política pública clara e investimento.
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Não. O combate ao crack será por um programa que pode durar um ano e não ser necessário depois disso.
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Educação e Segurança são os principais. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) tem
carência de engenheiros, pois a maioria está
prestes a se aposentar. A Paraíba tem hoje o
maior programa rodoviário da sua história e
estamos investindo R$900 milhões nestes
quatro anos iniciais de governo. O quadro está
defasado e não tem como fazer concurso agora. É uma realidade muito dura. Depende da
estabilização da economia, de algo que aumente a arrecadação.
Q UE AVALIAÇÃO FAZ DA INTEGRAÇÃO DOS GOVER NOS ES
TADU
AL E FEDERAL ?
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Não posso reclamar. Gostaria de ter mais, mas
sei das preocupações da presidente Dilma. Ela
gerencia buscando dar ao país um ritmo capaz de fazer com que sintamos menos a crise
econômica mundial. Acho que ela estabelece
um parâmetro gerencial importante para a
cultura de gestão pública do Brasil.
Q UAL MENSAGEM O SENHOR DEIXA PARA OS IN TERESSADOS EM INGRESSAR NO SERVIÇO PÚBLI CO NA P ARAÍBA ?

Ajudem a renovar a mentalidade do setor. Isso
é fundamental e precisa ser compreendido. É
preciso entender o papel do servidor no dia a
dia, cumprir jornada de trabalho e compreender a importância da área pública para a qualidade de vida da população. Só assim será quebrada a lógica clientelista e assistencialista de
muitos estados da Federação, inclusive da Paraíba.

