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Festival Zabé da Loca 
começa hoje em Monteiro 

CANTOR PARAIBANO WISTER INTERPRETA
CAETANO VELOSO EM SHOW NA USINA ENERGISA
Um dos destaques para hoje na Usina Cultural 
Energisa é o show do cantor paraibano Wister in-
terpretando Caetano Veloso. A apresentação, no-
meada de “Caetano, sou eu”, vai fazer um pesseio 
entre grandes sucessos do artista. A performance 
tem início às 20h e ingressos nos valores de R$ 20 
inteira e R$ 10 meia-entrada.

CARIOCA CASTELLO BRANCO SE
APRESENTA NESTA SEXTA NO PAULO PONTES 
O cantor, compositor e instrumentista carioca Castello Branco 
está em Campina Grande, para apresentar seu álbum de estreia, 
“Serviço”. O músico se apresenta hoje, às 20h, na sala Paulo 
Pontes, no Teatro Municipal Severino Cabral.
Castelo Branco já se apresentou em grandes palcos do eixo Rio/
São Paulo e passou por festivais como o TIM Mada e a vitória no 
concurso Nokia Xpress Bands.

PASTORIL PROFANO ENCENA NOVA PEÇA EM GUARABIRAA Companhia Paraibana de Comédia apresentará seu novo espetáculo, intitulado O Cabaré do Pastoril Profano, nestes sábado e domingo, sempre a partir das 20h, no  Teatro Geraldo Alverga, localizado na cidade de Guarabira. A peça retrata, de forma irreverente, o universo feminino, a exemplo da virgindade e gravidez. E, não poderia ser diferente, há cenas de escracho e deboche, que são a marca do grupo, cujos textos são assinados pelos próprios integrantes e por Saulo Queiroz. 

A produção distribuída pela California Filmes 
estreou na última quinta-feira (7) nos cinemas pelo 
Brasil, e já conquistou elogios de diversos líderes e 
personalidades que compareceram nas pré-estreias 
do longa pelo país. Confirmando a importância do 
tema abordado pelo filme o Pr. Odirlei Lanaro, líder 
de jovens na Assembleia de Deus em Santo André, 
diz “eu trabalho com um grupo de jovens, e tenho 
certeza que esse filme vai impactar sua vida. Então, 
Brothers vão nos levantar e ir aos cinemas para 
assistir Deus Não Está Morto 2”.

EM CARTAZ: “DEUS NÃO ESTÁ MORTO 2”

A cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, re-
cebe a partir de hoje o 7º Festival de Cultura 
Popular do Cariri paraibano Zabé da Loca. 
O evento, que será realizado até domingo 
(10), vai promover apresentações de músi-
ca, dança, teatro e literatura. As atividades 
acontecerão na Praça João Pessoa, no Teatro 
Jansen Filho, e na feira livre da cidade.

FINAL DE SEMANA

Hoje

Hoje

Hoje

n Evento: Quando: Hoje
n Atrações: Djs Matheus Miranda, 
Marco Galindo, Gutemberg Lima  e 
Lívia Rodrigues 
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: Antecipado R$20 e na 
bilheteria R$25

n Quando: Amanhã
n Atrações: Ricardo Collective Trio
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 10

n Quando: Amanhã
n Atrações: Seu Pereira e coletivo 
401 e DuSouto
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 30 inteira e R$ 15 
meia-entrada

FESTA TIMEBOMB
ESPECIAL BOYBANDS

JAZZ NO COLETIVO ESPAÇO MUNDO

PRIMEIRA EDIÇÃO DO SEU
PEREIRA CONVIDA DUSOUTO
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Ano CXX1II
Número 058A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
21o  Mín.

36o  Máx.
21o Mín.

38o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,693  (compra) R$ 3,693  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,670  (compra) R$ 3,890  (venda)
EURO   R$ 4,193  (compra) R$ 4,197  (venda)

l Ricardo inaugura obras e vai a plenária do ODE no Litoral Norte. Página 3 

l TJPB cria comissão para instalar novas Turmas Recursais. Página 5

l Dilma pede pacto nacional contra crise política no País. Página 9

l Igreja Católica defende punição para todos os corruptos. Página 10
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20Caderno

Maranhense iniciou sua 
carreira aos 12 anos de idade

Protesto percorreu em carreata principais ruas de Tambaú ao Centro

FOTOS: Edson Matos

Espetáculo que 
marca os 40 anos de 
carreira da ‘Marrom’ 
acontece no Teatro 
Pedra do Reino, no 
Centro de Conven-
ções.  PÁGINA 21

Sétima edição 
do Festival de Cultu-
ra Popular do Cariri 
vai reunir música, 
teatro, dança e lite-
ratura em Monteiro.  
PÁGINA 24

Alcione faz 
show neste 
sábado em JP

Confira as 
opções de 
diversão

Profissionais da capital exigem providências da semob 
para impedir circulação dos táxis de outras cidades.  PÁGINA 5

CRISE FINANCEIRA

Desenvolvimento

Taxistas querem fim dos “estrangeiros”

Presidente do Poder Legislativo paraibano, Adriano Galdi-
no justificou redução de 37% em cima dos R$ 40 mil que os 
deputados recebiam por conta da queda na receita.  PÁGINA 4

AL reduz cota 
indenizatória 
para R$ 25 mil
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ALTA

ALTA

10h58

23h17

-O.1m

0.0m

baixa

baixa

17h13

04h53

2.7m

2.7m

Esportes

Atleta do ar-
remesso de disco, 
Andressa Oliveira 
é a única do Estado 
na modalidade com 
índice para a Rio-
2016.  PÁGINA 20

Paraibana 
em busca 
do ouro 

Policial

 PÁGINA 6

Governo do Estado 
antecipa campanha de 
vacinação para o dia 11

 

Delegado especial vai 
investigar morte de 
líder do PT de Mogeiro

 

Influenza

 PÁGINA 8

Litoral Norte

PROTESTO

Paraíba ganha 
centro avançado  

de tecnologia
Novo Virtus vai impulsionar 

pesquisa em Engenharia Elétrica 
e Informática.  PÁGINA 3

Região coberta por 66km de Mata atlântica abriga 32 aldeias e 20 mil remanescentes indígenas

Trilhas Potiguaras no mapa turístico brasileiro
Praias de Barra de Camaratuba, Barra de Mamanguape, Baía da Traição e Forte Velho pas-

sarão a ser divulgadas pelo Governo Federal por meio do Ministério do Turismo.  PÁGINA 13

FOTO: Cacio Murilo
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A Anistia Internacional acaba de 
anunciar, ou melhor, denunciar um cres-
cimento vertiginoso na aplicação de 
penas capitais. No ano passado, foi tão 
alto o número de execuções de pessoas 
em países como Irã, Paquistão e Arábia 
Saudita, que o somatório dos últimos 25 
anos bateu um recorde macabro.

De acordo com a pesquisa da Anis-
tia Internacional, mais de 1.600 pessoas 
foram executadas em 2015, isto sem 
contar os números da China, onde o Es-
tado também mata muito, porém man-
têm suas estatísticas fúnebres longe 
dos olhos e ouvidos de sua população, 
mais ainda da opinião pública mundial.

O principal argumento de defen-
sores e executores da pena de morte é 
que esta deixa o mundo mais seguro. O 
secretário geral da Anistia Internacio-
nal, Salil Shetty, considera este enten-
dimento uma falácia, e manifestou sua 
indignação com a grande quantidade de 
execuções ocorridas no ano passado.

Ao longo da história, tribunais se-
culares e eclesiásticos autorizaram a 
execução de milhares de pessoas pelos 
mais horripilantes métodos. Do empa-
lamento ao esfolamento, do cozimento 
em caldeirão à incineração na fogueira, 
da estripação ao esmagamento sob as 
patas de elefante, por exemplo.

Hoje, na maioria dos países onde 
a pena capital é permitida, mata-se, 
principalmente, por enforcamento, fu-
zilamento ou eletrocussão em cadeira 

elétrica. Mas, no Afeganistão, Arábia 
Saudita, Emirados Árabes, Irã, Nigéria, 
Paquistão e Sudão o sanguinário ape-
drejamento ainda não foi revogado.

E o pior, segundo Salil Shetty, é que 
exatamente o Irã, o Paquistão e a Ará-
bia Saudita foram os países que mais 
sentenciaram pessoas à pena capital, 
isto após julgamentos considerados 
injustos pelos analistas internacionais 
que acompanham, dentro do possível, a 
situação dos condenados à morte.

Vale ressaltar que, somente naArá-
bia Saudita, as execuções por decapi-
tação e fuzilamento aumentaram nada 
menos que 76% em relação aos núme-
ros de 2014. O quadro torna-se ainda 
mais hediondo quando se sabe que, nes-
te país, após as execuções, os cadáveres 
das vítimas são exibidos publicamente.

Basta deitar um simples e rápido 
olhar sobre o cenário internacional, 
para verificar que o mundo continua 
em desassossego, mesmo com o cresci-
mento alarmante das execuções de pes-
soas, autorizadas pelo Estado. Muito 
pelo contrário. A criminalidade assola 
hoje praticamente todo o planeta.

Há um alento. De acordo com a Anis-
tia Internacional, os países que aplicam 
a pena de morte são minoria. No ano 
passado, por exemplo, mais quatro na-
ções retiraram esta selvageria de seus 
códigos penais. Porém, como protesta 
veemente Salil Shetty, o massacre ainda 
persiste e precisa chegar ao fim.

Editorial

Recorde macabro
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E AGORA TEMER?Os bEnEfIcIADOscAuTElAR DO Tcu

10 pARTIDOs ApOIAM ADRIAnO GAlDInO EM cG

Entre os beneficiários irregulares 
encontrados pelo TCU estão em-
presários, servidores públicos, 
pessoas com renda superior a 
três salários-mínimos, estran-
geiros, ou pessoas com sinais 
exteriores de riqueza, como 
veículos de alto valor, além de 37 
mil falecidos. Na lista também 
foram encontrados 1.017 bene-
ficiários que possuem mandatos 
eletivos, entre eles vereadores, 
deputados estaduais, vice-pre-
feitos, prefeitos e um senador.

O líder do PT na Câmara, 
deputado Afonso Florence 
(BA), indiciou ontem os 
nomes dos integrantes 
do seu partido para a co-
missão especial que dará 
parecer sobre o processo 
de impeachment do vice
-presidente da República 
Michel Temer. O presiden-
te da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), havia 
decidido arquivar o pedi-
do de afastamento.

O Tribunal de Contas da União  
determinou nessa quarta 
(6) que o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) suspenda 
cautelarmente a seleção 
e assentamento de novos 
beneficiários da reforma 
agrária no país. Segundo o 
tribunal, há indícios de irre-
gularidades nos processos 
de 578 mil beneficiários do 
Programa Nacional de Refor-
ma Agrária.

cpI DO funDEb 
Vem aí uma nova CPI na Câmara Municipal de João Pessoa. Os vereadores de oposição ao governo 
do prefeito de João Pessoa estão preparando um requerimento que solicita a abertura de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar, com base em um relatório da Controla-
doria Geral da União (CGU), o uso indevido dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) pela Prefeitu-
ra Municipal. O vereador Fuba (PT) se adiantou e apresentou na manhã dessa quinta-feira (07), 
um requerimento convocando o prefeito para prestar esclarecimentos sobre o assunto. 

Um protesto vai mobilizar várias pessoas li-
gadas à proteção do meio ambiente neste sá-
bado. O Grupo dos Amigos da Barreira (GAB), 
representando a sociedade civil organizada, 
promoverá, às 9h, a II Caminhada em Defesa da 
Barreira do Cabo Branco. A caminhada é uma 
forma de protesto pela situação de degrada-
ção da falésia e ausência de medidas para con-
tenção da erosão e recomposição da barreira. 

sAlvEM A bARREIRA (I)
sAlvEM A bARREIRA  (II)

Martinho setentão

Martinho Moreira Franco completou 
70 anos, uma festa que nós, amigos e lei-
tores, comemoramos juntos. Jornalista 
e cronista que não quis ser poeta, seus 
escritos conduzem à visão panorâmica 
construída pela força da arte, passando 
pelo cinema e pela literatura praticada 
em alto nível. Nele vivenciamos a suavi-
dade do prazer da leitura. 

Na esteira da vida construímos ami-
gos que o tempo conserva, sem reboco, 
com gestos renovados a cada reencontro 
e nas atitudes que alargam o desejo de 
tê-los próximos porque ajudam na cons-
trução dos saberes que tanto buscamos.  

Fruto da amizade que a atividade 
jornalística proporciona, são mais de 
trinta anos de convivência. Tenho me 
nutrido nas leituras solitárias dos livros 
que me cercam, e no desfrute da amiza-
de de amigos, como ele, construída sem 
interesse.

O conheci nos derradeiros anos da 
década 70 do século passado, quando 
desejamos aprender muitas coisas. Ha-
via entrado para a redação do extinto O 
Norte onde todos os dias, recolhido num 
recanto, copiava telegramas enviados 
pelas agências de notícias, e sua chegada 
ali era festejada. Neste ambiente, eu es-
cutava como aluno atencioso, enquanto 
ele comandava rodas de conversas, qua-
se sempre sobre cinema.

Com Martinho atingimos a maturi-
dade da consciência crítica da arte ci-
nematográfica, porque vai buscar nas 
entranhas da obra analisada toda a es-
sência para nos deixar a par daquilo que 
o diretor do filme concebeu, e com isso 
ajuda-nos a entender a narrativa.

De crítico de cinema para o cronista 
do cotidiano foi caminho curto. Ele trans-

formou-se num dos nossos cronistas que 
se apoderam e descrevem os temas com 
concisão, narrando numa linguagem ci-
nematográfica. Aquilo que não vimos, 
seus olhos captam com precisão. Mais 
do que isso, o faz com pitada de humor. 
Gonzaga Rodrigues lembra que Martinho 
é quem melhor sintetiza na crônica ou no 
texto publicitário qualquer assunto.  Avo-
luma-se na sintaxe exuberância. 

Grande em estatura física, parecen-
do jogador de basquete, também se agi-
ganta quando disseca sobre a vida da 
cidade. São dele os melhores textos de 
publicidade que falam da Paraíba.

Com ganância de aprender tornei-
me meeiro dele e de outros amigos dos 
quais me aproximei, no seguimento 
dos conselhos de Nathanael Alves, se-
lecionados na conjugação de boa índo-
le e na capacidade de sentir o invisível. 
Na constelação dessa afeição pessoal, 
ele cedo ocupou grande, sem exigência 
como deve ser a sadia amizade. Juntos 
quando necessário, estamos pertos nos 
mesmos sentimentos que brotam com o 
águo da sinceridade, na paixão ao mes-
mo time de futebol, às mesmas canções 
de Roberto Carlos nos emocionam, a li-
teratura, o Deus que nos criou e moldou. 
A nossa diferença está na proporção da 
estatura física.  

Um bom amigo se torna prêmio, não 
busca glória e menos obtenção de lucro, 
mas cria ambiente para o crescimento 
dos materiais do espirito humano. Ami-
gos que se cativam partilham os senti-
mentos. Ajudam na longa travessia. Ali-
mentados com a fraternidade, esperam 
na profecia da Rimbaud: “Ao amanhecer, 
armados de uma ardente paciência, en-
traremos nas esplêndidas cidades”.

Tenho me nutrido nas leituras solitárias dos livros que me cercam, e no 
desfrute da amizade de amigos, como ele, construída sem interesse.”

Artigo José nunes - jnunes48@hotmail.com

Alianças e mais alianças. É 
essa a rotina do deputado 
Adriano Galdino, pré-candi-
dato à prefeitura de Campina 
Grande pelo PSB, nos últimos 
dias. Ontem mesmo ele falou 
sobre a construção dessas 
alianças partidárias para as 
eleições 2016. Segundo Gal-
dino, as legendas que com-
põem a base do governador 
Ricardo Coutinho são prio-
ridade. “Todos os partidos 
que fazem parte da base do 
governador Ricardo (a aliança) estão mantendo conversas e eu acredito que nós vamos formar 
essa base completa, todos irão me apoiar  em Campina Grande”, afirmou. Ainda de acordo com o 
pensamento do deputado e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o pacto em 
torno da majoritária do PSB na Vila Nova da Rainha já reúne pelo menos 10 legendas. “Estamos 
nos aproximando de 10 partidos, já estamos praticamente fechados e vamos aumentar essa 
base para que a gente possa cada vez mais aumentar o leque dos partidos que nos apoiam, 
aumentando também o nosso tempo de rádio e televisão”, garante. Durante entrevistas sobre 
quem ocuparia a vaga de vice na chapa encabeçada por ele, Adriano Galdino respondeu: “Vai ser 
descutido com todos os partidos que vão me apoiar”, finalizou.
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A concentração ocorrerá a partir 
das 8 horas na pracinha de Iemanjá, 
após o último girador da Praia do 
Cabo Branco. O vice-presidente da 
associação, João Arlindo Corrêa Neto, 
destacou que o protesto é apolítico 
e tem por objetivo reivindicar uma 
solução para o problema que depõe 
contra a Paraíba. É bom lembrar que 
a Prefeitura Municipal de João Pessoa 
não tem projeto para o local.
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Núcleo de pesquisa e desenvolvimento
é inaugurado em Campina Grande
Instalação do Virtus é
resultado de parceria com
o Governo do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho participou ontem 
da inauguração da sede 
do Virtus - Núcleo de Pes-
quisa, Desenvolvimento e 
Inovação em Tecnologia da 
Informação, Comunicação 
e Automação, que fica nas 
instalações do Centro de 
Inovação e Tecnologia Tel-
mo Araújo (Citta), entregue 
em 2013 pelo Governo do 
Estado, em Campina Gran-
de. Este é o primeiro Núcleo 
de P&D (Pesquisa e Desen-
volvimento) a se instalar no 
Citta, que tem capacidade 
para receber mais nove cen-
tros semelhantes, por meio 
de parceria público-privada.

O Virtus é um centro de 
P&D avançado do Centro de 
Engenharia Elétrica e Infor-
mática (CEEI) da Universida-
de Federal de Campina Gran-
de (UFCG), que vai atuar com 
cerca de 150 profissionais 
entre graduados, mestres e 
doutores, dispondo de equi-
pamentos de última geração. 
Foram investidos R$ 3,5 mi-
lhões para a obtenção destas 
instalações, com recursos 
vindos da parceria com a ini-
ciativa privada.

“Estamos aqui amplian-
do nosso polo de tecnologia 
com a inauguração do Vir-
tus. O Citta foi construído 
justamente para isso, rece-
ber vários núcleos tecnoló-
gicos, promovendo pesqui-
sas em determinadas áreas 
e atraindo novos parceiros. 
Este núcleo vai trazer solu-
ções no setor da tecnologia 
da informação para o Brasil 
e o mundo. A nossa parceria 
com a UFCG vem obtendo 
êxito e espero que as em-
presas possam enxergar as 
possibilidades desse núcleo. 
Que Campina Grande traga 
ainda mais orgulho à Paraí-
ba”, disse o governador Ri-
cardo Coutinho.

Ele ainda lembrou que, 
no mês passado, o Gover-
no do Estado lançou uma 
nova linha de crédito do 
Empreender voltada para a 

tecnologia. “Abrimos o Em-
preender Inovação Tecnoló-
gica, que visa incentivar os 
empreendimentos na área 
de tecnologias inovadoras, 
buscando assim formas de 
colocar a Paraíba na van-
guarda do conhecimento 
neste setor”, destacou.

Tecnologia inovadora
Para a secretária execu-

tiva da Ciência e Tecnologia, 
Francilene Procópio Garcia, 
o Virtus é uma opção única 
no Brasil em determinadas 
áreas de atuação. “O Virtus 
passa a ser uma interface 
de vários laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimen-
to com o mercado global. 
Aqui será possível produzir 
tecnologias inovadoras para 
todo o mundo. Ele é o ideal 
para empresas que querem a 
convergência entre excelên-
cia de pesquisa e a entrega 
de valor para o mercado em 
forma de produtos e novos 
negócios. Hoje o nosso polo 
tecnológico avança mais um 
passo”, comemorou.

O diretor do Virtus, 
Angelo Perkusich, frisou a 
importância da instalação 
do núcleo no Citta para o 
desenvolvimento do setor 
tecnológico. “Vamos atuar 
com foco na produção de 
softwares, no contexto de 
P&D e inovação em tecnolo-
gia. Hoje temos 18 empre-
sas parceiras como a Sony 
e a LG. O Citta nos disponi-
bilizou uma área adequada, 
próxima à UFCG e sendo 
um local central para nossa 
área. O Virtus possui exce-
lência profissional em rela-
ção a este setor”, ressaltou.

Para o reitor da Univer-
sidade Federal de Campi-
na Grande (UFCG), Edilson 
Amorim, o equipamento 
inaugurado no Citta repre-
senta mais um grande avan-
ço na área tecnológica. “Po-
demos dizer que hoje somos 
referência internacional em 
pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologia. A UFCG com 
seus parceiros está contri-
buindo com o crescimento 
deste setor. Desejo que as 
pesquisas do Virtus fluam 
da melhor maneira possí-
vel”, falou.

Governador Ricardo Coutinho participou da inauguração do núcleo e destacou que ele trará soluções para o setor no Brasil e no mundo

Virtus funcionará no Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo, entregue em 2013 pelo governo, e terá parceria com 18 empresas

FotoS: Secom-PB

O governador Ricar-
do Coutinho visita hoje 
municípios da região do 
Litoral Norte, onde inau-
gura obras e participa da 
plenária do Orçamento 
Democrático Estadual da 
região de Mamanguape.

Às 14h, ele inaugu-
ra um Posto Policial na 
comunidade Barra de 
Mamanguape.  À 15h45, 
será realizada a inaugu-
ração de um posto da 
Polícia Militar  onde fun-
cionará a Base da Patru-
lha Indígena, no municí-
pio de Rio Tinto. 

Já às 16h, o gover-
nador Ricardo Coutinho 
entrega a reforma da Es-

cola Estadual Frederico 
Lundgren, localizada na 
Rua da Aurora, em Rio 
Tinto, em frente ao pré-
dio do INSS.

Outra atividade será 
realizada a partir das 
18h. Trata-se da entrega 
de Pavimentação e Dre-
nagem nas vias Urbanas 
no munic´pio de Jacaraú.

À noite, a partir das 
19h30, o governador 
participará da Plenária 
do Orçamento Demo-
crático Estadual (Região 
de Mamanguape), no 
Ginásio Poliesportivo da 
Escola Técnica, Conjunto 
Nossa Senhora da Penha 
II – Mamanguape/PB.

Ricardo inaugura obras
e vai a plenária do ODE

LitoraL Norte

Qualquer cidadão ou 
instituição poderá fazer de-
núncias ou representações 
e formular críticas e suges-
tões quanto à atuação dos 
procuradores da República 
e aos serviços prestados nas 
seis unidades do Ministério 
Público Federal na Paraíba 
(MPF/PB), durante correição 
ordinária a ser realizada de 
25 a 29 de abril.

As pessoas físicas deve-
rão apresentar RG, CPF e com-
provante de residência e, no 
caso de representante de pes-
soa jurídica, cópia do ato cons-
titutivo e de documento que 
comprove sua legitimidade.

As petições, representa-
ções ou reclamações discipli-
nares formuladas por escrito 
deverão ser dirigidas ao corre-

gedor-geral do MPF, contendo 
a identificação, qualificação e 
endereço dos interessados.

Presidida pelo correge-
dor-geral do MPF, Hindembur-
go Chateaubriand, a comissão 
de correição será formada 
pelos procuradores regionais 
da República Francisco Cha-
ves dos Anjos Neto, Francisco 
Machado Teixeira e Uairandyr 
Tenório de Oliveira.

O trabalho verificará a 
regularidade do serviço, a efi-
ciência e a pontualidade do 
membro do MPF no exercício 
de suas funções, o cumprimen-
to das obrigações legais (art. 
236 da LC 75/93), bem como 
levantará as dificuldades e as 
necessidades das unidades. As 
sugestões resultantes das cor-
reições serão encaminhadas 

aos órgãos superiores do MPF.
A Corregedoria do MPF 

realizará correição na Procu-
radoria da República na Paraí-
ba (PR/PB), em João Pessoa, e 
nas Procuradorias da Repúbli-
ca nos municípios de Campina 
Grande, Guarabira, Monteiro, 
Patos e Sousa.

Correição do MPF abre espaço 
para denúncias da população

recLamaçõeS diSciPLiNareS Edital oferece 
130 vagas 
para cursos
da Espep

A Diretoria de Gestão de 
Pessoas do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, através da Gerên-
cia de Capacitação, publicou 
na edição do Diário da Justiça 
eletrônico do último dia 4 de 
abril (página 4), Edital com 
abertura de inscrições para 
130 vagas, referentes aos cur-
sos que serão promovidos 
pela Escola de Serviço Público 
do Estado da Paraíba – Espep, 
ainda em abril.

As inscrições ficarão aber-
tas até as 19h do dia 12 de 
abril, e os servidores interessa-
dos deverão preencher a ficha 
de inscrição que foi disponi-
bilizada no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do TJPB, no 
endereço virtual ead.tjpb.jus.
br, dentro da pasta “Editais de 
Cursos > Cursos da ESPEP”.

Trabalho vai 
verificar
regularidade, 
eficiência e
pontualidade do 
membro do MPF
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Políticas

Crise leva Galdino a reduzir a verba 
indenizatória dos deputados em 37%

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
deputado Adriano Galdino 
(PSB), revelou na manhã de 
ontem que em razão da cri-
se econômica, que enfrenta 
o Brasil, decidiu fazer um 
corte na verba de Incentivo 
de Assessoria Parlamentar 
(Viap) dos deputados, as 
chamadas verbas indeni-
zatórias. Ele informou que 
a verba da Viap que é uti-
lizada para pagamento de 
assessoria de imprensa, ju-
rídica assessoria contábil e 
também para pagamento de 
combustível (gasolina) dos 
parlamentares era de R$ 40 
mil e que após o corte, caiu 
para R$ 25 mil.

Galdino explicou que 
essa redução foi necessá-
ria e que teve de cortar na 
carne, uma vez que houve 
uma diminuição dos va-
lores dos recursos da As-
sembleia. O presidente da 
Casa revelou também que 
foram cortados R$ 500 mil 
do repasse duodécimo e 
que por este motivo foi ne-
cessário cortar despesas. “A 
economia ficará em torno de 
R$ 200 mil por mês”, disse o 
parlamentar.

Candidatura
Sobre sua candidatu-

ra a prefeito de Campina 
Grande, Adriano Galdino 
(PSB), comentou que já 
está se articulando com 
cerca de 10 partidos da 
base do governo Ricardo 
Coutinho para enfrentar a 
campanha. Ele disse que 
a meta é aumentar a base 
para conseguir com os par-
tidos mais parcerias e um 
maior tempo de rádio e te-
levisão durante o horário 
eleitoral. Sobre o seu vice, 
Galdino disse que o nome 
será discutido com todos os 

Parlamentares que antes 
recebiam R$ 40 mil, agora 
vão receber R$ 25 mil

FOTOS: Nyll Pereira

Os deputados estaduais que recebiam uma Verba de Incentivo de Assessoria Parlamentar (Viap), no valor de R$ 40 mil, agora passarão a receber mensalmente R$ 25 mil

José Alves
zavieira2@gmail.com

partidos que o apoiarem.
No que diz respeito ao 

atual prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, 
o presidente da Assembleia 
disse que faz tempo que não 

consegue subir nas pesqui-
sas, o que mostra que a ma-
neira que ele está fazendo 
política na Rainha da Borbo-
rema não consegue agradar 
aos campinenses.

Quanto ao apoio que 
vem recebendo do governa-
dor Ricardo Coutinho, ele 
disse ser muito importan-
te porque Ricardo tem uma 
boa aceitação em Campina  

Grande e em toda a Paraíba, 
levando obras e benefícios 
para o povo paraibano. “Com 
toda certeza, ele é o cabo 
eleitoral mais importante de 
minha campanha”, concluiu.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Adriano Gal-
dino, acompanhado de diver-
sos deputados, participou na 
manhã dessa quinta-feira (7) 
de um café da manhã e cele-
bração religiosa alusivos ao 
Dia do Jornalista.

O evento, que ocorreu o 
Comitê de Imprensa da Casa, 
reuniu diversos jornalistas 
que trabalham nos meios de 
comunicação da capital e os 
profissionais que atuam na 
TV Assembleia e Assessoria de 
Imprensa da ALPB.

Na ocasião, o presidente 
falou sobre a importância do 
jornalista para a sociedade. 
“O jornalista é a consciência 
crítica deste País, tem uma 
função importantíssima, pois 
a sociedade precisa ter infor-

Jornalistas são homenageados na ALPB

mações verdadeiras, coeren-
tes, antenadas com a reali-
dade, pensadas também com 
o futuro. Peço a Deus que dê 
discernimento, sabedoria, e, 
cada vez mais, que vocês pos-

sam contribuir com um País 
melhor e mais justo”, desejou 
Adriano.

Além do presidente do 
Poder Legislativo, confrater-
nizaram-se com os jornalistas 

os deputados João Gonçalves, 
Jeová Campos, Ricardo Barbo-
sa, João Henrique, Zé Paulo de 
Santa Rita e Renato Gadelha.

No Brasil, o Dia do Jorna-
lista é comemorado em 7 de 
abril, em homenagem a João 
Batista Líbero Badaró, jorna-
lista, assassinado por inimigos 
políticos, em São Paulo, em 22 
de novembro de 1830. O mo-
vimento popular gerado por 
sua morte levou à abdicação 
de D. Pedro I, no dia 7 de abril 
de 1831. Um século depois, 
em 1931, a data foi instituída 
como o “Dia do Jornalista”.

Já a parte religiosa foi ce-
lebrada conjuntamente pelo 
Pe. Deivson, da Paróquia Jesus 
Ressuscitado, e o diácono Rô-
mulo Barbosa, no auditório da 
Assembleia.

O presidente da Assembleia Legislativa esteve presente ao café da manhã 

“Economia ficará
em torno de 
R$ 200 mil por mês”

O vereador Raoni Mendes 
(PSL) alegou que há má gestão 
da Saúde na capital ao apre-
sentar problemas no Comple-
xo Hospitalar Tarcísio Burity, o 
Ortotrauma de Mangabeira , o 
Trauminha. Baseado em rela-
tório do Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba (CRM-PB), 
o parlamentar denunciou on-
tem, na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de João Pessoa,  
que faltam materiais, remédios 
e profissionais têm que decidir 
quem será atendido. 

Segundo o vereador, pa-
cientes estão levando lençóis 
porque o Complexo não está 
disponibilizando o material, 
pois uma máquina de lavar 
está quebrada. Além disso, ele 
alertou que pacientes estão se 
submetendo a realizar a lim-
peza nos leitos. Outro ponto 
é que usuários chegam a pas-
sar 24 horas em jejum para se 
submeterem a procedimentos 
que são desmarcados por falta 
de materiais e insumos, além 
disso, usuários esperariam até 
120 dias para conseguir passar 
por cirurgia.

Vereador denuncia diversas irregularidades no Trauminha 
cOm baSe nO cRm

“Faltam luvas, esparadra-
pos e antibióticos, que deve-
riam ser administrados por 
sete dias, mas só há a quantida-
de para três; médicos revesam 
o respirador entre pacientes, 
tendo que ‘escolher’ a quem 
assistir primeiro, pois só há cin-
co oxímetros e os demais estão 
quebrados; também estão ava-
riados equipamentos da radio-

logia e o tomógrafo”, elencou.
“Infelizmente, no Dia Mun-

dial da Saúde, comemorado 
nessa quinta-feira (7), consta-
tamos que o sistema de Saúde 
administrado por esta gestão 
municipal é um caos. O atesta-
do do CRM-PB diz em relatório 
que ‘escolhe-se quem viver’. Não 
adianta falar em crise nacional 
na economia, em problemas de 

pactuação ou jogar a culpa para 
outros sem assumir as respon-
sabilidades diante da situação. 
Até 2012, diante de crises e situ-
ações difíceis, tínhamos lençol, 
limpeza, antibiótico e remédio”, 
salientou o parlamentar.  

Subfinanciamento
Segundo o líder situacio-

nista na Casa, Marco Antônio 

(PHS), o grande problema da 
Saúde é o subfinanciamento, ou 
seja, orçamento abaixo do que 
se precisa. Ele informou que, 
em 2015, houve no Trauminha 
5.251 cirurgias, e que, de janei-
ro a março deste ano, das 1.529 
internações contabilizadas no 
Complexo, 902 eram da capital 
e 627 de outros municípios. 

“Mais de 30 hospitais fe-
charam na capital nos últimos 
20 anos. Faltam leitos, macas e 
há outros problemas que ates-
tam isso, mas acho que não se 
pode justificar o fechamento 
do Ortotrauma devido ao que 
a vistoria do CRM-PB apon-
tou, visto que seria pior se ele 
fechasse. Precisamos de uma 
regulação conjunta do Estado 
com o município”, 

“Da última vez que o se-
cretário de Saúde Adalberto 
Fulgêncio compareceu à CMJP, 
ele havia dito que houve 10 mil 
atendimentos na unidade e não 
5 mil. Se João Pessoa é referên-
cia em média e alta complexi-
dade, qual o motivo de só pio-
rar e não melhorar? Em quatro 
anos não se pôde ampliar as 

melhorias?”, indagou Raoni, ob-
servando que o município re-
cebe pelos pacientes de outras 
cidades atendidos na capital. 

Denúncia desde 2015
Lucas de Brito (PSL) lem-

brou que, em março de 2015, 
a então bancada de oposição 
na CMJP - Raoni, Lucas e Re-
nato Martins (PSB) – esteve 
no Ortotrauma denunciando 
situações semelhantes. “Só 
quem passa por isso sabe do 
sofrimento e sentimento de 
indignação que toma conta do 
cidadão. É ele quem paga seus 
impostos, contribui e espera 
que seu direito à saúde seja 
cumprido”, relatou.

Já Pedro Coutinho (PHS) 
explicou que visitou a uni-
dade e recorreu a conversa 
com Adalberto Fulgêncio. “O 
problema de lá é localizado e 
vamos resolver; são palavras 
que me foram ditas pelo se-
cretário. As cirurgias voltaram 
a acontecer, não com a veloci-
dade que deveria ter”, comen-
tou, otimista na resolução das 
questões levantadas.

FOTO: Olenildo Nascimento

Vereador Raoni 
Mendes criticou 
a administrção 
municipal durante 
sessão na Câmara



Delegado especial será 
designado para apurar 
morte de líder sindical
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Ato foi realizado pela 
manhã e ocupou parte da 
Avenida Epitácio Pessoa

Taxistas da capital fazem protesto
PRESENÇA DE ‘ESTRANGEIROS’

A presença de táxis de ou-
tras cidades, principalmente de 
Bayeux, Santa Rita, Alhandra e 
Conde, foi alvo de protesto na 
manhã de ontem, da orla até 
o Centro de João Pessoa, de ta-
xistas que exigem providências 
por parte da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP) para impedir a 
circulação desses veículos na 
capital.

O ato dos taxistas come-
çou por volta das 9h no Busto 
de Tamandaré, percorreu em 
carreata pela Avenida Epitá-
cio Pessoa até o Centro. O mo-
vimento reuniu centenas de 
veículos, no entanto, não pro-
vocou engarrafamento. Eles 
ocuparam apenas uma das vias 
da principal avenida da capital.

Os manifestantes ale-
gam que os táxis de outras 
cidades que circulam em 
João Pessoa estão pegando 
passageiros, prejudicando os 
taxistas locais e o protesto de 
ontem teve o objetivo de pe-
dir fiscalização mais enérgi-
ca por parte da Semob. “Eles 
são de toda parte”, reclama 
Antonio Carlos, que parti-
cipou do movimento. Outra 
reclamação dos taxistas pes-
soenses é a presença de táxis 
da cidade de Cabedelo. 

O movimento de ontem 
não recebeu apoio do Sindicato 
dos Taxistas da Paraíba. Segun-
do Adauto Filho, presidente do 
sindicato, a entidade já conse-
guiu avanços junto à prefeitu-
ra e ele garante que existe um 
canal de diálogo com a Semob.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Taxistas seguiram em carreata do Busto de Tamandaré até o Centro cobrando da Semob-JP providências sobre a circulação de taxistas de outras cidades

FOTO: Edson Matos

A Semob-JP distribuiu 
nota, logo após a manifestação 
dos taxistas, afirmando que 
flagrou e apreendeu, apenas 
neste ano, 36 veículos que es-
tavam praticando transporte 
irregular em João Pessoa. O 
levantamento feito pela Dire-
toria de Operações foi feito on-

tem. Os flagrantes são de agen-
tes de mobilidade que realizam 
constantes abordagens.

O órgão municipal ga-
rante que as ações ocorrem 
nos três turnos para coibir 
a atuação de condutores de 
forma irregular na capital e 
são realizadas em diversas 

localidades e em parceria 
com outros órgãos de trân-
sito. “Temos compromisso 
com os taxistas”, disse o su-
perintendente da Semob-JP, 
Carlos Batinga.

 Segundo os registros, os 
veículos apreendidos pelas 
irregularidades geralmen-

te são de cidades vizinhas, 
como Caaporã, Alhandra, Ba-
yeux, Santa Rita, Cabedelo e 
Goiana (PE).

Os 36 veículos aprendi-
dos pelas Semob-JP infrin-
giram a Lei Complementar 
Municipal Nº 44, de 9 de 
maio de 2007, que estabele-

ce normas complementares 
para a exploração do serviço 
de transporte de passageiros 
em João Pessoa. O descum-
primento da lei acarreta em 
multa de R$ 620, apreensão 
e reboque do veículo, além 
de pagamento da estadia no 
valor de R$ 120/dia.

Foram apreendidos 36 veículos este ano em JP

A Presidência do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba, por meio do Ato nº 
31/2016, designou uma 
comissão para imple-
mentar e instalar as no-
vas Turmas Recursais na 
Paraíba. No ato, foram 
nomeados os magistra-
dos Eduardo José de Car-
valho Soares, auxiliar da 
presidência, Inácio Jário 
Queiroz de Albuquerque 
e Vandemberg de Freitas 
Rocha, estes últimos dire-
tores dos Fóruns de João 
Pessoa e de Campina 
Grande, respectivamen-
te, além de Rosa Virgínia 
Oliveira (diretora admi-
nistrativa) e Valquíria 
de Amorim (gerente de 
apoio operacional).

Atualmente, existem 
nove Turmas Recursais no 
Estado (três na Comarca 
de João Pessoa, três em 
Campina Grande, uma 
em Guarabira, uma em 
Patos e uma em Sousa) . 
O juiz, que é membro de 
turmas recursais, é vincu-
lado também a uma vara 
específica, portanto atua 
nos dois lugares.

Com a nova lei, exis-
tirão apenas três turmas 
na Paraíba, duas em João 
Pessoa e uma em Campi-
na Grande. Os juizes das 
turmas serão definitivos, 
e o magistrado que se 
candidatar a uma turma 
recursal terá que pedir 
remoção da vara a qual 
pertence e se dedicar ex-
clusivamente à turma.

“Vai ser como um 
mini tribunal”, explicou 
o juiz presidente da Co-
missão, Eduardo José de 
Carvalho. Segundo ele, 
o novo sistema vai oti-
mizar o funcionamen-
to das turmas recursais: 
“Vai melhorar, pois os 
julgamentos serão feitos 
todos os dias e não ape-
nas dois dias na semana, 
como acontece”.

Na comarca de João 
Pessoa, onde haverá 
duas turmas, o juiz Inácio 
Jário, diretor do Fórum 
Cível da Capital, explicou 
que o espaço físico está 
quase pronto. “Acredi-
to que em no máximo 
15 dias nós já estaremos 
funcionando”, disse. 

TJ cria comissão para 
Turmas Recursais

REGULAMENTAÇÃO

A cidade de Pocinhos, no 
Curimataú paraibano, será o 
próximo município a ser be-
neficiado com a instalação de 
sistemas de dessalinização, 
que vão permitir que a popu-
lação disponha de água doce 
e de qualidade. Duas unida-
des dessalinizadoras deverão 
entrar em funcionamento 
ainda no primeiro semestre 
deste ano. A construção de 
mais dois sistemas de dessali-
nização já está na fase inicial.  
Entre os municípios que já fo-
ram contemplados estão Ser-
ra Branca e Nova Palmeira. 

A construção de sistemas 
de dessalinização faz parte de 
um convênio do Governo do 
Estado com o Governo Fede-
ral, em contrapartida com as 
prefeituras de cada municí-
pio por meio do Programa 
Água Doce. Serão investidos 
recursos da ordem de R$ 22 
milhões, beneficiando 42 mu-
nicípios, abrangendo 301 co-
munidades. 

O coordenador do Pro-
grama Água Doce na Paraíba, 
Robi Tabolka, afirmou que os 
dessalinizadores em Pocinhos 
irão proporcionar ainda mais 
qualidade de vida à população. 
“Pocinhos é um dos municípios 
que sofrem com a escassez de 

água no Estado. Portanto, a ins-
talação desses sistemas de des-
salinização irá contribuir para 
o bem-estar da população. A 
água terá como principais fina-
lidades o consumo humano e 
animal”, disse. 

De acordo com Robi 
Tabolka, seis unidades des-
salinizadoras estão em fun-
cionamento no Estado, be-
neficiando a população de 
cidades como Serra Branca, 
Picuí e Nova Palmeira. “A ins-
talação dessas unidades de 
dessalinização envolve um 
sistema complexo, formado 
por várias etapas, como ve-
rificar se a cidade atende aos 
critérios exigidos pelo Pro-
grama Água Doce, averiguar 
a vazão do poço, por exem-
plo. Levando em conta todas 
essas etapas, podemos afir-
mar que o processo está em 
estágio satisfatório”, afirmou. 

Critérios
Para ser contemplado no 

Programa Água Doce, o muni-
cípio deve estar inserido no 
Índice de Acesso à Água no 
Semiárido (ICAA), que leva 
em conta os seguintes crité-
rios: IDH municipal (Pnud) – 
dados de 2000; taxa de mor-
talidade de crianças menores 

de um ano por mil habitantes 
por município (datasus) – da-
dos de 2005; pluviometria 
(mm/ano) – média histórica 
de 1961-1990; e intensidade 
da pobreza – dados de 2000.

Na Paraíba foram diag-
nosticadas 301 comunidades 
de 42 municípios, sendo sele-
cionados 159 poços para tes-
tes de vazão, visando recupe-
rar ou instalar 93 sistemas de 
dessalinização. As obras irão 
beneficiar aproximadamente 
37 mil paraibanos.

Processo
A água subterrânea salobra 

ou salina é captada no poço tubu-
lar e armazenada em um reserva-
tório de água bruta. Em seguida, 
essa água passa pelo dessalini-
zador, que utiliza o processo de 
osmose inversa, processo no 
qual membranas que funcionam 
como um filtro de alta potência 
retiram os sais da água deixando 
a quantidade aceitável para os 
padrões de potabilidade.

Após dessalinizada, a 
água é armazenada em reser-
vatório de água potável para 
distribuição com a comunida-
de, e o concentrado é armaze-
nado em um reservatório para 
ser encaminhado ao tanque 
de contenção e evaporação.

Município de Pocinhos terá 
sistemas de dessalinização

PROGRAMA ÁGUA DOCE Atendentes dos 
postos do Sine 
participam de 
capacitação

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) capacitou ontem, 
no Tambaú Flat, os agentes de 
atendimento dos 19 postos do 
SinePB distribuídos na Paraí-
ba. A secretária Cida Ramos 
participou da abertura e res-
saltou a importância do bom 
atendimento às pessoas que 
estão precisando de emprego. 

O gerente executivo do Si-
nePB, Upiraktan Santos, fez a 
abertura do evento destacando 
o empenho que os técnicos do 
Sine estão tendo para a capta-
ção de oferta de trabalho. Ele 
ressaltou ainda a necessidade 
de cada técnico estar atento no 
ambiente de trabalho com re-
lação a focos do mosquito que 
transmite a dengue. 

Pela manhã, houve pales-
tra sobre a qualidade do aten-
dimento no Sistema Público de 
Emprego com representantes 
do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social e técnicos 
do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social.  

À tarde, houve palestras 
sobre Desafios para o alcance 
da qualidade do atendimento 
nos postos dos Sines, A impor-
tância da parceria com as em-
presas e sobre o sistema públi-
co de emprego. 
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Delegado especial vai ser designado 
para apurar morte de líder sindical
Assassinato aconteceu 
no assentamento em 
Mogeiro na quarta-feira

O assassinato do pre-
sidente do Partido dos Tra-
balhadores (PT) do muni-
cípio de Mogeiro, Ivanildo 
Francisco da Silva, de 46 
anos, deve ser investigado 
por um delegado especial. 
Ontem, o delegado Hugo 
Hélder enviou ofício ao 
delegado geral da Polícia 
Civil, João Alves de Albu-
querque, solicitando a de-
signação de delegado es-
pecial para apurar o crime. 
Diante do fato, a Secretaria 
da Segurança e Defesa So-
cial está realizando minu-
cioso trabalho, junto com a 
Polícia Militar, na tentativa 
de identificar e prender os 
suspeitos do assassinato.

O delegado Hugo Hel-
der, da seccional de Itabaia-
na, enviou ofício ao dele-
gado geral da Polícia Civil, 
João Alves, relatando o mo-
tivo pela designação de um 
delegado especial, também 
pedido pelo deputado es-
tadual Frei Anastácio (PT), 
que também fez solicitação 
ao secretário de Segurança 
Pública, Cláudio Leite, para 
apurar o caso. 

O crime aconteceu na 
noite de anteontem na casa 
onde a vítima morava no 
assentamento Padre João 
Maria, em Mogeiro. Hugo 
Helder, que esteve no local 
do crime, explicou no ofício 
a necessidade da designa-
ção de um delegado espe-
cial por se tratar de um cri-
me de repercussão, tanto 

no município como nos ar-
redores, e também por ser 
a vítima um líder de movi-
mentos rurais.

Mesmo com o ofício, o 
delegado seccional de Ita-
baiana determinou agen-
tes para realizarem levan-
tamento e investigações 
sobre a vida pregressa da 
vítima, bem como sobre in-
formações de que ele teria 
sofrido ameaças. Segundo 
Frei Anastácio, em outu-
bro do ano passado, ele e 
outros cinco agricultores 
da fazenda Salgadinho, no 
município de Mogeiro, fo-
ram feridos a tiros de es-
pingardas 12 e revólveres 
38 quando realizavam um 
mutirão. 

O deputado Frei Anas-
tácio afirmou que não tem 
dúvidas de que Ivanildo foi 
mais uma vítima do latifún-
dio e revelou que os sete 
capangas que feririam os 
trabalhadores foram pre-
sos pela polícia, mas eles 
pagaram fiança e estão res-
pondendo os processos em 
liberdade. 

A presidente do Par-
tido dos Trabalhadores da 
Paraíba, Giucélia Figuei-
redo, distribuiu nota la-
mentando o assassinato 
de Ivanildo Francisco da 
Silva. Na nota, a presiden-
te do PT disse esperar que 
sejam encontrados os ver-
dadeiros culpados pelo as-
sassinato “de um grande 
companheiro de luta, que 
perdeu a vida por acredi-
tar que a terra é um bem 
de todos, e não apenas de 
alguns”.  E conclui a nota 
dizendo acreditar que o 
presidente do PT de Mo-
geiro foi vítima do latifún-
dio, afinal, tinha em sua 

O deputado Frei Anastácio (D) solicitou a designação de um delegado especial para apurar a morte de Ivanildo Francisco da Silva (de boné)

história a luta pelos traba-
lhadores do campo, sempre 
acompanhando e apoian-
do as ações desenvolvidas 

pela Comissão Pastoral da 
Terra (CPT). 

“Ivanildo Francisco dei-
xou seis filhos e uma esposa, 

mas a sua luta permanecerá 
firme e forte através de ou-
tros homens e outras mulhe-
res. Continuaremos acredi-

tando em dias melhores, com 
oportunidade para todas e 
todos, com terra para todas 
e todos”, finaliza a nota.

Cardoso Fiho  
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Civil, por meio 
do Grupo Tático Especial 
(GTE) da 19ª Delegacia Sec-
cional, em Sousa, desenca-
deou na última quarta-feira 
(6) uma ação policial no mu-
nicípio de Aparecida, no Ser-
tão do Estado, que resultou 
na prisão de duas pessoas 
e na apreensão de um ado-
lescente. Durante o trabalho 
policial, foi apreendida uma 
quantidade de maconha. 

Foram presos: Fred Mer-
cury Trajano da Silva, de 25 
anos e Francisco Gutierry 
Vieira de Lima, de 19 anos, 
que possui um mandado de 
prisão em aberto pelo crime 
de tráfico de drogas. Além 
dos dois homens adultos, foi 
apreendido um adolescen-

te de 16 anos, que é usuário 
de drogas. Segundo infor-
mações da polícia, um dos 
jovens tentou se livrar dos 
entorpecentes jogando o ma-
terial em um vaso sanitário, 
conseguindo se livrar apenas 
de uma parte. A polícia le-
vantou informações de que 
os suspeitos presos também 
são autores de assaltos na re-
gião de Sousa.

Todo o material apreen-
dido e os suspeitos foram 
encaminhados à Delegacia 
de Policia Civil de Sousa para 
serem realizados os procedi-
mentos legais, e posterior-
mente serão encaminhados 
à Colônia Penal Agrícola do 
Sertão, onde ficarão à dispo-
sição da Justiça.

Dois são presos com 
maconha no Sertão

AÇÃO POLICIAL

A Polícia Militar apreendeu, na ma-
nhã de ontem, na cidade de Santa Rita, 
duas armas de fogo e deteve cinco sus-
peitos, sendo três pelo porte ilegal de 
arma de fogo e dois por tráfico de dro-
gas. Com esses últimos, foram apreendi-
dos certa quantidade de crack, maconha 
e uma balança de precisão. Policiais mi-
litares faziam rondas rotineiras no distri-
to de Odilândia, sob a coordenação do 
sargento Pelágio, quando observaram 
duas pessoas em atitude suspeita. Ao 
realizarem a abordagem, foram identi-
ficadas como uma mulher de 34 anos e 
um adolescente, 17 anos. 

Com os dois foram apreendidos 
certa quantia em dinheiro, uma ba-
lança de precisão, três cachimbos, 29 
pedras de crack, 68 papelotes de ma-
conha e 30 comprimidos. Os suspeitos 
e material apreendido foram encami-
nhados à 14ª Delegacia Distrital, onde 
foram autuados por tráfico de drogas.

Marcos Moura
No bairro de Marcos Moura, pró-

ximo à Rua do Combate, o sargento 
Muniz e a soldado Naine, do 7º bata-
lhão, suspeitaram de dois homens e, 
ao fazerem a  abordagem, encontram 
com um deles, de 26 anos, um revólver 
calibre 38 com seis munições, e com 
o outro, um adolescente de 17 anos, 
quatro papelotes de maconha.

Com os suspeitos ainda foram 
apreendidos três telefones celulares. 

Os dois e o material apreendido foram 
encaminhados à 14ª Delegacia Distrital.

Açude
Ainda na manhã de ontem, policiais 

militares do 7º batalhão, coordenados 
pelo sargento Ferreira, realizavam ron-
das nas proximidades da Rua do Sol, no 
Açude, quando foram surpreendidos 
com vários disparos de arma de fogo 
na direção da viatura. Iniciaram perse-
guição em busca do acusado, que foi 
localizado quando tentava se esconder 
em uma residência. 

Durante a abordagem foi encon-
trado com o suspeito, de 19 anos, um 
revólver calibre 38 com munições. Ele 
foi encaminhado à 6ª Delegacia de Po-
lícia, onde foi autuado.

PM apreende armas de fogo 
e drogas e detém suspeitos

EM SANTA RITA
Polícia prende 
homem acusado 
de furtar câmeras 
de radar do DNIT

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de Cri-
mes contra o Patrimô-
nio (Roubos e Furtos) de 
Campina Grande, prendeu 
em flagrante Diogo César 
Dutra Silva, de 26 anos. A 
prisão ocorreu na tarde da 
última quarta-feira (6), no 
estacionamento de um hi-
permercado.

De acordo com o dele-
gado Cristiano Santana, o 
rapaz é ex-funcionário de 
uma empresa prestadora 
de serviços ao Departamen-
to Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (DNIT) e 
com ele foram encontradas 
várias câmeras de radar, 
que eram utilizadas em fis-
calizações de trânsito em 
rodovias do Estado.

“Cada câmera está ava-
liada em aproximadamen-
te R$ 10 mil e tais furtos 
vêm se intensificando. As 
investigações continuam 
e outras pessoas já foram 
identificadas, já que há a 
suspeita da existência de 
uma associação crimino-
sa”, disse.

Diogo César foi autua-
do por crime de receptação 
e encaminhado para uma 
unidade prisional, onde de-
verá aguardar as decisões 
judiciais.

Foram apreendidas 

duas armas de fogo 

e detidos cinco 

suspeitos, sendo 

três por porte ilegal 

de arma e dois por 

tráfico de drogas

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Sousa

FOTO: Divulgação
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Sala de Situação recebe mais de mil 
denúncias de focos do Aedes aegypti
Denúncias chegaram de 
56 municípios através do 
aplicativo “Aedes na Mira”  

A Sala de Situação Es-
tadual, da Secretaria da 
Saúde registrou até o mo-
mento 1.096 denúncias da 
população de 52 municí-
pios paraibanos sobre pos-
síveis focos do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor da 

dengue, zika e chikungunya.  
As denúncias chegam 

à Sala pelo “Aedes na Mira”, 
aplicativo desenvolvido por 
meio de uma parceria entre 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e a  Companhia 
de Processamento de Dados 
da Paraíba (Codata), para ce-
lulares e outros dispositivos 
móveis; pela central de aten-
dimento e redes sociais. 

A Sala de Situação fun-

ciona no Espaço Cultural, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, com a presença de 
representantes da Gerência 
de Vigilância Ambiental, da 
SES, Defesa Civil, Polícia Mili-
tar, Exército Brasileiro e Cor-
po de Bombeiros.

De acordo com levanta-
mento da Sala de Situação, 
das 1.096 denúncias, 359 
foram referentes a lixo; 228 
de depósitos ao nível do solo 

(copo, tampa, sacola plástica, 
bacia, tambor, balde, etc); 179 
de caixa d’água elevada; 142 
de depósito natural (plantas, 
folhas, troncos); 105 relacio-
nadas a pneus e 83 referentes 
a depósito doméstico. 

Segundo a técnica da 
Sala da Situação, Talitha 
Lira, além de receber as de-
núncias, também são feitas 
as orientações de medidas 
preventivas contra a prolife-

ração do mosquito. “Caso a 
pessoa que ligue seja gestan-
te ou tenha alguma gestante 
na família, por exemplo, nós 
já aproveitamos para dar 
as orientações necessárias, 
que são: realizar o pré-natal 
numa unidade de saúde mais 
próxima de casa; evitar con-
tatos com pessoas com febre, 
manchas vermelhas pelo cor-
po ou com infecção; manter 
portas e janelas fechadas ou 

com telas; usar calça e camisa 
de manga comprida e  de cor 
clara, repelentes indicados 
para gestantes e que evitem 
o uso de medicamentos sem 
orientação médica”, explicou.

Além do “Aedes na 
Mira”, as denúncias podem 
ser registradas através da 
Central de Atendimento, 
pelos números 3218-7303/ 
7603/7713 e 0800-281-
0023 e 9-8822-8080.

A Semana da Família na 
Escola, mobilização proposta 
pelo Ministério da Saúde para 
difundir o combate ao mos-
quito Aedes aegypti, chega 
hoje à Universidade Federal 
da Paraíba. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), em 
parceria com a Cruz Verme-
lha Brasileira, coordena a mo-
bilização que nesse momento 
envolve instituições de Ensi-
no Superior e a comunidade 
em geral. A ação começou na 
segunda-feira (4).

Ontem a equipe esteve 
na Faculdade de Enfermagem 
e Medina Nova Esperança, no 
bairro do Valentina, em João 
Pessoa.

“Aqui na Facene/Famene 
o envolvimento dos alunos foi 
extremamente positivo. Tive-
mos a participação voluntária 
de estudantes de vários cursos 
nas atividades. De maneira ge-
ral, a Semana Família na Escola 
está sendo muito positiva, com 
o acolhimento das faculdades 
e os estudantes como prota-
gonistas na ação”, comentou o 
técnico de Vigilância em Saúde 
da SES, Luiz Almeida.

“Os alunos recebem 
orientações da nossa equipe 
nas salas de aula, distribuímos 
panfletos educativos, além de 
mostrarmos a importância e 
eficiência do aplicativo Aedes 
na Mira”, disse o técnico.

Na Paraíba, a mobiliza-
ção é prioritária nos 35 mu-
nicípios com o índice mais 
alto de notificação de den-
gue. Em João Pessoa, a Cruz 
Vermelha se integra a uma 
parceria que tem o Exército 
Brasileiro, Corpo de Bom-
beiros, Polícia Militar, De-
fesa Civil e prefeituras por 

todo o Estado, no combate 
ao mosquito.

Receptividade
De acordo com o pre-

sidente da Cruz Vermelha 
Brasileira na Paraíba, Silvio 
Guerra, a receptividade das 
faculdades tem sido muito 
importante. “Temos passado 
a todos a conscientização da 
importância do combate ao 
mosquito. Nós precisamos 
repassar para a população 
que a responsabilidade nes-
ta guerra contra o Aedes é de 
todos. Com esta ação e outras 
que certamente virão daqui 
pra frente em todo o Estado, 
poderemos virar este jogo. As 
casas têm que estar limpas, 
sem entulhos que possam 
acumular água. Se a socieda-
de não trabalhar junto com 
as entidades públicas e priva-
das, todo o trabalho fica mais 
difícil”, afirmou. 

O objetivo da Cruz Verme-
lha é trabalhar com cinco mil 
voluntários em todo o Estado 
na luta contra o Aedes aegypti.

A secretária-geral das 
instituições Nova Esperança, 
Carolina Santiago, destacou 
a importância das atividades 
envolvendo os alunos. “As ins-
tituições Nova Esperança, que 
há 17 anos formam os mais 
conceituados profissionais 
de saúde na Paraíba, abraçam 
a ação do Governo do Estado 
e da Cruz Vermelha Paraíba 
e incentiva o voluntariado 
como parte da construção de 
uma sociedade melhor”.

A proliferação do mos-
quito Aedes aegypti figura 
como um dos principais pro-
blemas de saúde pública do 
Brasil. Rebeca Medeiros é es-

tudante do primeiro período 
do curso de enfermagem na 
Facene/Famene e contou que 
a experiência como voluntá-
ria é enriquecedora. “Além 
de ajudar muitas pessoas 
na proliferação das ações de 
combate ao mosquito, pode-
mos ter contato com as equi-
pes de saúde e vivenciar na 
prática o que muitas vezes 
só vemos em sala de aula. É 
uma missão nossa, como fu-
turos profissionais de saúde, 
disseminar as informações e 
nos engajar nesta luta contra 
a ação do Aedes”, comentou.

Já Dilyane Cabral, es-
tudante de enfermagem do 
quinto período da Facene/
Famene, recebeu as infor-
mações da equipe na sala de 
aula e se interessou bastante 
pelo aplicativo Aedes na Mira. 
“Eu já tive a zika, transmitida 
pelo Aedes, e o aplicativo me 
interessou muito porque toda 
forma de compartilhamento 
de informações é importante, 
além de ser excelente no com-
bate ao mosquito”, declarou.

O Dia Nacional do Sistema Braille será 
comemorado hoje, em João Pessoa, com 
o evento Café Literário, realizado pela 
Fundação Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência (Funad), que 
conta com a participação do Instituto dos 
Cegos da Paraíba, da Biblioteca do Espa-
ço Cultural e da UFPB, entre outros. O 
objetivo do evento, além de despertar a 
reflexão e discussão sobre a luta para a 
inclusão social das pessoas cegas ou com 
baixa visão, é proporcionar um momen-
to cultural, com atividades que envolvem 
a leitura e escrita em Braille, exposições 
relacionadas ao acesso dos cegos à in-
formática, dinâmicas, músicas e outras 
atividades sensoriais, entre professores e 
usuários. Na ocasião, haverá ainda o lan-
çamento do Projeto Agosto das Letras. 

De acordo com o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
2013, a cada 1000 pessoas na Paraíba, 
81 tem deficiência visual. Uma média 
de 2,1% da população paraibana. A 
Funad, atualmente, atende 130 a 140 
pessoas com algum grau de deficiência 
visual para estimular a visão. A maioria 
delas são crianças com grandes possi-
bilidades de ficarem totalmente cegas. 
Com o surto da microcefalia na região, 
o número de recém-nascidos com defi-
ciência visual tem aumentado cada vez 
mais. A Fundação hoje conta com 30 
usuários inseridos no Braille. 

As principais dificuldades enfren-
tadas por essas pessoas com deficiência 
visual são mobilidade urbana, acesso à 
informação e educação e inclusão na 
sociedade. Buracos e calçadas estreitas 
são verdadeiras “armadilhas” no coti-
diano deles. Há apenas dez semáforos 
sonoros na cidade de João Pessoa e a 

ausência de sinalização em Braille nas 
paradas de ônibus, hospitais e na maio-
ria das repartições e banheiros públi-
cos, dificulta ainda mais a autonomia 
dessa população. Eventos em locais que 
não possuem auditórios especializados 
também geram transtornos.

José Antônio Freire, presidente do 
Instituto dos Cegos, afirma que é neces-
sário ampliar a utilização do Braille nos 
cardápios dos restaurantes, nos carta-
zes e placas informativas, nos elevado-
res, na identificação dos produtos nos 
supermercados e farmácias, para que 
as pessoas com deficiência visual sejam 
realmente incluídas na sociedade. Além 
disso, ele afirma que são poucas as bi-
bliotecas que contêm livros em Braille. 
Na capital, apenas nas bibliotecas do 
Espaço Cultural, da Funad e do Instituto 
dos Cegos é possível encontrá-los. 

Os deficientes visuais contam no mo-
mento com programas de computador 
que ajudam no processo de educação. É 
possível acessar conteúdos e se comunicar 
pela internet. Também existem CDs para 
facilitar o aprendizado, mas ele acredita 
que uma criança não pode ser alfabe-
tizada apenas por meios tecnológicos. 
José Antônio, que também é deficiente 
visual, entende que a inclusão social só 
será ampliada na medida em que a so-
ciedade possibilite que todos os espaços, 
meios e acessos sejam de fato inclusivos.

Braille
É o sistema de leitura e de escrita 

para pessoas com deficiência visual em 
que as letras, os algarismos e os sinais 
gráficos são representados por uma 
combinação de seis pontos em relevo, 
que se acomodam perfeitamente à 
polpa do dedo indicador, onde temos 
maior sensibilidade tátil e que são li-
dos da esquerda para a direita.

Café Literário comemora Dia 
Nacional do Sistema Braille

NA FUNAD

Semana da Família na Escola 
será realizada hoje na UFPB

MOBILIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO

O trabalho será realizado até ama-
nhã em dez universidades e escolas téc-
nicas, com cerca de 900 alunos que são 
voluntários da Cruz Vermelha.

A equipe já realizou ativida-
des na Faculdade de Enfermagem e 
Medicina Nova Esperança (Facene/
Famene), na Associação Paraibana 
de Ensino Renovado (Asper) e, hoje, 
fará na Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), nos turnos da manhã e 
da tarde. Outras unidades da capital 
(Unipê, FPB, Faser, Iesp, FCM e Fesvip) 
estão definindo a programação.

Aedes na Mira 
O aplicativo tem o objetivo de agi-

lizar o combate ao mosquito Aedes 
aegypti (transmissor da dengue, zika, 
chikungunya). Ele foi desenvolvido por 
meio de uma parceria entre a Secreta-

ria de Estado da Saúde (SES) e a Com-
panhia de Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata) para celulares das pla-
taformas android e iOS. Do aplicativo, 
as demandas são enviadas, de forma 
imediata, para a Sala de Situação Esta-
dual, localizada na sede da SES, na ca-
pital, de onde são encaminhadas para 
as Secretarias de Saúde dos municípios 
para as providências. O aplicativo está 
disponível para celulares e todos os dis-
positivos móveis, que tenham as plata-
formas android ou iOS.

Além do aplicativo, as denúncias 
podem ser feitas por meio da Central 
Telefônica (083 3218-7455 ou 0800 083 
1341) e via WhatsApp (083 98822-8080). 
Para facilitar o processo, as pessoas po-
dem encaminhar fotos para que a equi-
pe da SES analise a demanda e as pro-
vidências sejam tomadas rapidamente.

Ação envolve dez instituições e 900 alunos 

Secretaria de 
Estado da Saúde, 
em parceria com 
a Cruz Vermelha 
Brasileira, 
coordena a ação, 
que envolve as 
instituições de 
Ensino Superior

Sistema de leitura e de escrita foi desenvolvido para pessoas com deficiência visual 

Adrizzia Silva
Especial para A União

FOTO: Evandro Pereira
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Últimas
8
PB antecipa Campanha da Vacinação 
contra gripe Influenza para dia 11
O Dia D de Mobilização 
Estadual será realizado 
no dia 30, em Santa Luzia

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, decidiu antecipar a 
data de início da Campanha 
de Vacinação contra a In-
fluenza 2016 definida pelo 
Ministério da Saúde, e a par-
tir do próximo dia 11 dois 
grupos prioritários come-
çarão a ser imunizados: as 
gestantes e os trabalhadores 
de saúde. A campanha, antes 
prevista para começar so-
mente no dia 30 deste mês 
conforme programação do 
MS, prosseguirá até 20 de 
maio. O Dia D de Mobilização 
Estadual será realizado em 
30 de abril, no município de 
Santa Luzia. A meta é imuni-
zar 946 mil pessoas, ou seja, 
80% do público alvo.

A gerente estadual de 
Imunização, Isiane Queiro-
ga, explicou que a campanha 
terá início apenas com dois 
grupos prioritários porque 
o Ministério da Saúde ainda 
não encaminhou o total de 
vacinas que a Paraíba deve-
rá receber para esta campa-
nha. Até o momento o Esta-
do recebeu 240 mil doses da 
vacina, o que corresponde a 
24% do total de um milhão 
de doses a serem encami-
nhadas pelo MS para toda a 
campanha. “Tendo em vista 
que ainda não recebemos 
vacinas suficientes, decidi-
mos iniciar a vacinação já no 
dia 11 para esses dois públi-
cos”, explicou. 

Isiane disse ainda que, 
de acordo com o recebimen-
to das vacinas, o Governo do 
Estado vai ampliar para os 
outros públicos. “A partir do 
início da campanha, avalian-
do a cada semana, vamos 
ampliando aos poucos para 

outros públicos até chegar 
o dia 30 deste mês, data do 
início da campanha defini-
da pelo Ministério da Saúde, 
quando todos os públicos 
prioritários terão acesso às 
vacinas (idosos, puérperas, 
crianças a partir de seis me-
ses a menores de cinco anos, 
portadores de doenças crô-
nicas, população indígenas, 
funcionários do sistema pri-
sional, pessoas privadas de 
liberdade e adolescentes e 
jovens em conflito com a lei”, 
informou.

Segundo Isiane Queiro-
ga, o Estado encaminha as 
vacinas para as Gerências 
Regionais de Saúde, que por 
sua vez, encaminham para 
os 223 municípios. A geren-
te estadual de Imunização 
ressaltou a importância de 
que, nesse momento, ape-
nas aqueles dois públicos 
prioritários sejam vacinados. 
“Caso se comece a abrir ex-
ceções para outros públicos 
ou até para quem não está 
incluído no público alvo, vai 
faltar vacina para quem real-
mente tem direito”, disse.

A gerente estadual de 
Imunização explicou que o 
Ministério da Saúde define os 
grupos prioritários com base 
em estudos epidemiológicos. 
“O objetivo desta vacina não 
é eliminar o vírus, e sim di-
minuir as complicações e a 
mortalidade, e este público 
eleito é o que tem os maio-
res índices de complicações 
e consequentemente morta-
lidade, caso acometidos por 
Síndrome Respiratória Agu-
da Grave. Por isso esse grupo 
foi escolhido, por abranger 
quem é mais propenso a de-
senvolver uma doença gra-
ve”, esclareceu Isiane Quei-
roga. A vacina contra a gripe 
é trivalente, ou seja, previne 
contra três tipos do vírus: 
H1N1, H3N2 e B.

O ex-prefeito de Cabede-
lo, José Francisco Régis, vai 
ter que ressarcir aos cofres 
da Prefeitura o montante de 
R$ 216.490,62, decorrente de 
excesso de gastos em obras 
de melhoramento e pavimen-
tação no sistema viário do 
bairro de Intermares. Essa 
foi a decisão da 1ª Câmara 
Deliberativa do Tribunal de 
Contas da Paraíba, que ontem, 
apreciou uma extensa pauta 
de julgamento com mais de 
400 processos, entre os quais, 
prestações de contas, inspe-
ções especiais, licitações e 
contratos, denúncias, recursos 
e atos de pessoal.

O relator do processo foi 
o conselheiro substituto, An-
tônio Gomes Vieira Filho, que 
no relatório destacou inspe-
ção in loco realizada no muni-

cípio e a defesa do ex-prefeito, 
que não apresentou subsídios 
suficientes para rebater as ir-
regularidades apontadas pelo 
órgão técnico do TCE. O mes-
mo entendimento foi exarado 
no parecer do Ministério Pú-
blico de Contas, evidencian-
do-se que a Auditoria anexou 
aos autos fotos que confir-
mam os fatos constatados e 
em confronto com os argu-
mentos da defesa.

O colegiado ainda julgou 
pela irregularidade do proces-
so licitatório na modalidade 
pregão presencial, realizado 
pela Prefeitura Municipal de 
Cruz do Espírito Santo, desti-
nado à locação de veículos. De 
acordo com o voto do relator, 
conselheiro Fernando Catão, 
o município não apresentou 
documentos que justifiquem 

a contratação, bem como a 
regularidade fiscal dos par-
ticipantes. O gestor ainda foi 
multado em R$ 8.800,00. Do 
mesmo modo, também foi 
considerada irregular uma li-
citação na modalidade Convi-
te, da Prefeitura de Pocinhos, 
processo 16234/12.

Nesse caso, o convite se 
destinou à locação de veículo 
de tipo caminhão com car-
roceria aberta e capacidade 
para 7 toneladas, destinado à 
limpeza urbana do município. 
A Auditoria constatou que 
não foi feito o levantamento 
do quantitativo de lixo a ser 
recolhido, nem mesmo o cus-
to do serviço a ser contratado. 
Por outro lado, evidenciou-
se que a pesquisa de preços 
realizada não permite aferir 
se o preço está compatível 

com os valores de mercado.
Na relatoria do conse-

lheiro Marcos Antônio Costa, 
a Câmara considerou legais os 
processos de regularização de 
vínculo funcional dos agentes 
de saúde, contratados excep-
cionalmente pelas Prefeitu-
ras Municipais de Monteiro e 
Serra Branca. Os candidatos 
foram submetidos aprovados 
em processo seletivo público.

Cautelar
Constante na pauta de 

julgamento, foi referendada 
uma Medida Cautelar, expe-
dida pelo conselheiro Renato 
Sérgio Santiago Melo, para 
suspender o processo licita-
tório, modalidade Pregão Pre-
sencial, nº 20/2016, promovi-
do pela Prefeitura Municipal 
de São João do Rio do Peixe.

Ex-prefeito vai devolver R$ 216 mil
irregularidades em obras de cabedelo

O TCE concluiu que José Francisco Régis excedeu gastos em obras de melhoramento e pavimentação no sistema viário no bairro de Intermares

FoTo: Evandro Pereira

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), em par-
ceria com o Centro de Ener-
gias Alternativas e Renováveis 
(Cear), da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), está de-
senvolvendo uma plataforma 
para o ensino da energia solar, 
nas escolas da rede estadual. A 
ação é resultado de sugestões 
de professores e alunos para 
o prêmio “Solução Nota 10”, 
instituído pela SEE, e pretende 
acompanhar uma tendência 
mundial com o uso de fontes 
de energia alternativa. A pla-
taforma de ensino permitirá 
também apresentar, de forma 
prática, diversos conceitos, 
principalmente, das áreas de 
Física, Química e Matemática.

De acordo com o secre-
tário de Estado da Educação, 
Aléssio Trindade, a iniciativa é 
mais um incentivo do Governo 
do Estado aos alunos na prá-
tica do ensino da Robótica, no 
qual eles têm se destacado em 
vários eventos. “O ensino da 
Robótica está universalizado 
nas escolas do Ensino Médio 
da rede estadual e isso tem au-
mentado o interesse dos estu-

dantes em desenvolver novas 
práticas de conhecimento, por 
meio da tecnologia, em sala de 
aula e fora dela, despertando 
o empreendedorismo de cada 
um para vivenciar no dia a dia”, 
ressaltou o secretário.

A ideia foi discutida no 
evento Arduino Day, ocorrido 
no sábado (2), na UFPB, que 
contou com a participação de 
20 estudantes das escolas es-
taduais. O secretário visitou o 
evento e conversou com os alu-
nos, que falaram de suas expe-
riências e o desenvolvimento 
por meio do ensino da Robóti-
ca. “A equipe do Cear, organiza-
dora do evento, ficou bastante 
satisfeita com a atuação dos 
estudantes das escolas esta-
duais, além de destacar o apoio 
dado pelo secretário Aléssio 
Trindade”, disse o professor do 
Departamento de Engenharia 
Elétrica da UFPB, Euler Cássio 
Tavares de Macedo. O profes-
sor de Matemática, Josemberg 
de Carvalho, das Escolas Esta-
duais Luiz de Azevedo Soares 
e Odilon Ribeiro Coutinho, am-
bas em Santa Rita, revelou que, 
no Arduino Day, os alunos obti-
veram novos aprendizados.

Governo e UFPB 
realizam experiência

ensino da energia solar

O presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), de-
sembargador José Auré-
lio da Cruz, dá continui-
dade às reuniões com 
juízes e chefes de quinze 
Cartórios Eleitorais, em 
João Pessoa. A reunião 
acontecerá hoje, às 8h, 
na sala de sessões, no 
primeiro andar do edi-
fício sede do TRE-PB, 
situado na Avenida Prin-
cesa Isabel, 201 – Centro. 

Além das cinco Zo-
nas Eleitorais da capi-
tal, estarão presentas 
representantes dos car-
tórios dos municípios 
de Santa Rita, Espirito 
Santo, Pilar, Itabaiana, 
Mamanguape, Pedras 
de Fogo, Gurinhém, 
Cabedelo, Bayeux e  
Alhandra.

A exemplo dos 
encontros realizados 
em Campina Grande e 
Guarabira, nos últimos 
dias 5 e 6, temas como 

o Planejamento das 
Eleições Municipais de 
2016, Projeto de Co-
municação, Final de 
Alistamento, Registro 
de Candidaturas, Atos 
Preparatórios, Dia E, 
Prestação de Contas 
e Aquisições, serão 
abordados na parte 
da manhã. O turno da 
tarde será contempla-
do com a Palestra: “A 
Minirreforma Eleito-
ral”, ministrada pelo 
servidor do TRE-PB, 
Alexandre Basílio, e 
estará aberta aos pre-
tensos candidatos, ad-
vogados e demais in-
teressados.

Para compor a mesa 
de abertura, estarão 
presentes o presidente 
José Aurélio, a  direto-
ra do Fórum Eleitoral 
da capital, juíza  Maria 
das Graças Fernandes 
Duarte, e o diretor-ge-
ral do TRE-PB, Fábio de 
Siqueira Miranda.

Juízes e chefes de 
cartório em encontro

promovido pelo Tre

A Praia do Cabo Branco, 
em João Pessoa, será o cenário 
para o Campeonato Brasileiro 
de Triathlon amanhã, com a 
participação de 400 triatletas 
de todo o País, entre eles 57 
paraibanos, entre os quais um 
representante da Polícia Civil 
da Paraíba. Esta é a quinta vez 
que a Paraíba sedia o campeo-
nato brasileiro da modalidade.

O agente de investigação 
Tarcísio Eloy já foi campeão pa-
raibano de Triathlon em 1987 
e participa da competição com 
força e dedicação para cumprir 
1.500m de natação, 40 km de 
ciclismo e mais 10 km de atle-
tismo. A largada está marcada 
para as 7h na frente da Casa 
Fundação de José Américo, 
Praia do Cabo Branco.

Entre outros títulos, Tar-
císio Eloy já conquistou o Cam-
peonato Norte/Nordeste de 
Ciclismo na prova do quilôme-
tro contra relógio em São Luiz 
(MA), em 1994, e detém o re-
corde da prova 5 de agosto de 
ciclismo que liga as cidades de 
Campina Grande e João Pessoa, 
título conquistado em 1993, 
com o tempo de 3h21min. “A 
prova contará com atletas de 

Policial civil paraibano 
participa de campeonato

brasileiro de TriaThlon

Policial e atleta Tarcísio Eloy

alto nível de rendimento, in-
clusive integrantes da Seleção 
Brasileira, o que tornará a com-
petição bastante disputada”, 
disse o triatleta.

Apesar de ter conquista-
do vários títulos ao longo de 
sua carreira, Tarcísio Eloy dis-
se que não se considera como 
favorito. “Vou tentar nadar for-
te para tentar me posicionar 
entre os principais pelotões 
no ciclismo e, com isso, dar 
segmento à competição e ter 
condições de obter uma boa 
classificação”, concluiu.

FoTo: Secom-PB



Cientistas criam novo
método que destrói os 
ovos do mosquito da zika
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Dilma defende pacto nacional

A presidente Dilma 
Rousseff defendeu ontem um 
pacto pelo entendimento na-
cional para superar as crises 
política e econômica. “O Bra-
sil hoje precisa de um gran-
de pacto. O Brasil já superou 
momentos difíceis fazendo 
pactos, mas nenhum pacto 
ou entendimento prosperará 
se não tiver como premissa o 
respeito à legalidade e à de-
mocracia”, disse a presidente.

“Quero um entendimen-
to nacional, porque governo 
para todos os 204 milhões 
de cidadãs e cidadãos bra-
sileiros. Portanto, a intole-
rância e o ódio não servem 
a um governo responsável. 
Desde que assumi o segundo 
mandato, busco, busquei e 
buscarei consensos capazes 
de nos fazer superar toda e 
qualquer crise”, acrescentou.

Segundo Dilma, exis-
tem algumas condições para 
esse pacto ser alcançado: o 
respeito ao resultado das ur-
nas, o fim das pautas-bomba 
no Congresso Nacional, que 
aumentam os gastos públi-
cos, a unidade pela aprova-
ção de reformas, a retomada 
do crescimento econômico, 
a preservação dos direitos 
conquistados pelos traba-

A presidente disse que só
é possivel superar a crise 
com entendimento no País

Crise PolítiCa

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

André Richter
Repórter da Agência Brasil 

lhadores e “a necessária, im-
prescindível e urgente refor-
ma política”.

“Esse é o pacto que eu 
busco: trabalhar para supe-
rar a crise, voltar a crescer e 
agir para entregar ao meu su-
cessor um Brasil muito me-
lhor no dia 1º de janeiro de 
2019”, afirmou a presidente 
para uma plateia formada 
por mulheres representantes 
de movimentos sociais e sin-
dicais como as marchas das 
Margaridas, Mundial das Mu-

lheres e das Mulheres Negras 
e a Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), que foram 
ao Palácio do Planalto para 
apoiar o mandato de Dilma.

Na cerimônia, que durou 
mais de duas horas, as femi-
nistas gritaram palavras de 
ordem como “no meu país, eu 
boto fé, porque ele é governa-
do por mulher”, “somos todas 
Dilma” e “não vai ter golpe e 
vai ter luta”.

Nas últimas duas sema-
nas, Dilma recebeu o apoio de 

juristas, intelectuais, artistas 
e de representantes de movi-
mentos sociais em defesa de 
seu mandato no Planalto.

Na quarta-feira (6), o 
deputado Jovair Arantes 
(PTB-GO), relator do pedido 
de afastamento de Dilma na 
Comissão Especial do Impea-
chment, apresentou parecer 
favorável ao afastamento da 
presidente. O parecer deve 
ser votado pelo plenário da 
comissão na próxima segun-
da-feira (11), a partir das 17h.

Ministro Gilmar 
Mendes é eleito 
novo presidente 
do TSE

Impeachment 
de Temer 
será decidido
pelo Supremo

O ministro Gilmar Men-
des foi eleito ontem o próxi-
mo presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Ele 
vai substituir o atual presi-
dente, Dias Toffoli, a partir de 
maio. O ministro Luiz Fux é o 
novo vice-presidente.

O presidente eleito agra-
deceu a confiança dos colegas 
e lembrou o trabalho realiza-
do por Toffoli no TSE. Gilmar 
Mendes, que também é minis-
tro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), se disse tranquilo 
por ter Fux como vice e sobre 
os desafios que irá enfrentar.

Em relação a Fux, que 
também é ministro do STF, 
Mendes afirmou: “Todos 
nós reconhecemos a sua 
capacidade de trabalho, de 
integração, de criar um am-
biente harmonioso. Isso é 
fundamental em um perío-
do em que estamos vivendo 
de tensões exacerbadas. E 
também teremos, claro, as 
tensões ligadas ao processo 
eleitoral”, disse.

Segundo o TSE, as elei-
ções municipais deste ano 
contarão com mais de 500 
mil candidatos que concorre-
rão ao pleito em outubro. 

O ministro Celso de 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decano na Cor-
te, disse ontem que o plenário 
do tribunal dará a palavra fi-
nal sobre a decisão que deter-
minou abertura de processo 
de impeachment contra o vi-
ce-presidente, Michel Temer.

Na quarta-feira (6), Mello 
rejeitou novo pedido de aber-
tura de processo de impeach-
ment contra Temer, protocola-
do pelo deputado federal Cabo 
Daciolo (PTdoB-RJ). Na deci-
são, o ministro entendeu que 
o Supremo não pode interferir 
nas atividades do Congresso.

A posição de Celso de 
Mello diverge da decisão 
do ministro Marco Aurélio, 
que determinou, na terça-
-feira (5), que o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), dê seguimento a 
um pedido de impeachment 
contra Michel Temer.

Para o ministro Celso de 
Mello, houve nas duas deci-
sões um conflito interpre-
tativo, algo normal no Judi-
ciário. Segundo o ministro, 
certamente haverá recurso 
e a questão será decidida na 
Corte.

Na manhã de ontem, o 
STF recebeu recurso do depu-
tado Cabo Daciolo para ques-
tionar a decisão proferida por 
Celso de Mello.

O presidente da Comis-
são de Ética e Disciplina do 
PMDB, advogado Eduardo 
Krause, já recebeu quatro 
representações que pedem 
a expulsão da legenda dos 
ministros Celso Pansera 
(Ciência e Tecnologia) e Ká-
tia Abreu ( Agricultura e Pe-
cuária).

O pedido de expulsão 
de Kátia Abreu é do Diretó-
rio da Bahia. Já os que pe-
dem o desligamento de Pan-
sera vieram dos diretórios 
do Acre, Santa Catarina e do 
Espírito Santo.

Os novos pedidos en-
grossam a lista de nomes 
que podem deixar a legen-
da por desobediência. No 
mês passado, a Comissão de 
Ética do PMDB foi instalada 
para analisar 11 processos 
que pedem a expulsão do 
recém-empossado ministro 
da Aviação Civil, deputado 
Mauro Lopes (MG).

Krause deve indicar um 
ou mais relatores para dar 
um parecer sobre os pedi-
dos encaminhados a ele on-
tem (6) pelo presidente em 
exercício do partido, sena-
dor Romero Jucá (RR).

Segundo nota divulgada 
pelo PMDB, “o presidente 
Jucá fez questão de solici-
tar à Comissão de Ética o 
processamento com a maior 

rapidez possível para satis-
fação da base partidária e 
dos representados”, mas não 
há prazo definido para isso. 
O parecer ou pareceres dos 
relatores designados serão 
submetidos à votação na co-
missão. A palavra final será 
da Executiva Nacional.

Outros três integran-
tes do PMDB permanecem 
no comando de ministérios, 
mas sem enfrentar proces-
so na Comissão de Ética do 
partido. Segundo a assesso-
ria de imprensa da legenda, 
contra Marcelo Castro (Saú-
de), Eduardo Braga ( Minas 
e Energia) e Helder Barba-
lho ( Secretaria de Portos) 
ainda não há nenhum pedi-
do de expulsão.

Rompimento
No dia 29 de março, 

quando foi decidido, por 
aclamação, o rompimento 
do PMDB com o governo da 
presidente Dilma Rousseff, 
Jucá afirmou que, a partir 
daquele momento, nenhum 
membro do partido estava 
autorizado a ocupar cargos 
no governo.

Apesar da determina-
ção, até agora somente Hen-
rique Eduardo Alves, que 
ocupava a pasta do Turismo, 
pediu demissão. Ele entre-
gou o pedido de desligamen-
to na véspera da reunião do 
PMDB que sacramentou o 
rompimento com Dilma.

PMDB pode expulsar 
Kátia Abreu e  Pansera

aNÁlise eM CoMissÃo

Karine Melo
Repórter da Agência Brasil 

Com o impasse acerca do crono-
grama de trabalho para discussão do 
relatório final da Comissão Especial do 
Impeachment, o presidente do colegia-
do, deputado Rogério Rosso (PSD-DF), 
informou que a reunião marcada para 
esta sexta-feira, às 15h, poderá se es-
tender até o sábado (9).

Em nota divulgada ontem, Rosso 
disse que amanhã tentará, mais uma 
vez, firmar um acordo de procedimen-
to entre os líderes partidários. Na re-
união, prevista para as 11h, Rosso e 
os líderes partidários vão decidir se a 
comissão será convocada no fim de se-
mana. Ele disse que, se não se chegar 
a um entendimento, já está decidido 
que não será convocada reunião para 
o domingo (10).

Até o momento, 108 deputados e 
25 líderes se inscreveram para discutir 
o parecer do deputado Jovair Arantes 
(PTB-GO) pelo prosseguimento do pro-
cesso de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. Com isso, serão neces-
sárias mais de 27 horas de discussão. O 
número final de inscritos e o tempo de-
mandado serão fechados amanhã, no 
início do processo de discussão.

A preocupação de Rosso decorre 
do fato de que os trabalhos da comis-
são serão encerrados segunda-feira, 
quando se completa o prazo regimen-
tal de cinco sessões para que a comis-
são apresente, discuta e vote o parecer 
final. Esgotado esse prazo, a matéria 
segue automaticamente para o plená-
rio da Casa para ser lida e publicada, 

independentemente de ter sido, ou 
não, votada pela comissão.

Parlamentares a favor do impeach-
ment da presidente querem acelerar os 
debates, inclusive com reuniões sábado 
e domingo, para evitar que o relatório 
não seja votado. Já os que são contra o 
afastamento de Dilma entendem que 
o funcionamento da comissão no fim 
de semana abre precedente para que o 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), marque a votação do im-
peachment para um fim de semana.

“O debate deve ocorrer na sex-
ta-feira e na segunda-feira. Acho to-
talmente inadequada essa excepcio-
nalidade de passar o fim de semana 
debatendo. Espero que o presidente 
Rosso não faça sessão no final de sema-
na porque seria algo parcial, inadequa-
do, e nos retiraria daquilo que é o mais 
importante no momento: serenidade, 
respeito às instituições e tradições”, 
disse o vice-líder do governo, Henrique 
Fontana (PT-RS).

O líder do PMDB, deputado Leo-
nardo Picciani (RJ), também se ma-
nifestou contra o funcionamento da 
comissão no fim de semana. “É um 
processo muito sério para que a Casa 
fuja da normalidade, uma vez que não 
é tradição esta Casa funcionar nos fi-
nais de semana.”

Já o líder do DEM, Pauderney 
Avelino (AM), disse que não há nada 
no regimento da Casa que proíba que 
reuniões no fim de semana. “Acho 
perfeitamente normal e talvez nós só 
consigamos vencer esse número de 
debatedores para discutir a matéria se 
trabalharmos no final de semana”.

Discussão sobre parecer pode 
se estender até este sábado

afastaMeNto da PresideNte

Ivan Richard
Da Agência Brasil

“Quero um 
entendimento 
nacional, porque 
governo para 
todos os 204 
milhões de 
brasileiros”.

foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dilma participou de encontro com mulheres representantes de movimentos sociais e sindicais em defesa da democracia, no Planalto
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Geral

CNBB defende a punição para os 
envolvidos em atos de corrupção

A Igreja católica defen-
de a punição de todos os en-
volvidos em atos de corrup-
ção. O posicionamento foi 
divulgado ontem, durante 
coletiva de imprensa na 54ª 
Assembleia Geral da confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (cNBB), em Apare-
cida (SP).

“A cNBB e a Igreja ca-
tólica no Brasil consideram 
que a apuração de toda acu-
sação deve ser implacável, 
que as pessoas envolvidas 
devem ser julgadas. As pes-
soas consideradas culpadas 
devem ser punidas rigorosa-
mente dentro da legislação 
que temos no País”, disse o 
bispo auxiliar de Belo Ho-
rizonte (MG), dom Joaquim 
Giovani Mol.

Dom Joaquim Mol afir-
mou que a Igreja repudia 
com veemência qualquer ato 
de corrupção. Ele comparou 
a corrupção no Brasil a um 
câncer que “fere e, mais do 
que fere, desmancha o tecido 
social. Em nossa situação é 
metástase muito espalhada”, 
acrescentou.

Reformas
De acordo com o bispo, 

o País passa por uma crise 
estrutural, com o enfraque-
cimento das instituições. 
Segundo ele, a cNBB prepa-
ra uma nota na qual deverá 
detalhar a necessidade de 
reformas política, do Judiciá-
rio, Executivo, previdenciá-
ria, tributária e da Educação. 
Para dom Joaquim Mol, é 
preciso fortalecer as institui-
ções, “de modo que nenhu-
ma crise, até mais difícil que 
esta, gere rupturas no Estado 
Democrático de Direito”.

A nota conterá também 
análises cultural, econômi-
ca, social e política. O obje-
tivo é buscar na doutrina da 
Igreja elementos que ajudem 
os cristãos a agir conforme 
a realidade atual  e a ofere-
cerem contribuições para 
superar os problemas. A 
superação da desigualdade 
brasileira e o fortalecimento 
de políticas públicas sociais 
também deverão ser aborda-
dos no texto.

O bispo informou que os 
católicos representam hoje 
64,5% dos brasileiros. Em 
tamanho, a religião é seguida 
pelo protestantismo pente-
costal, com 18% da popula-
ção. Dom Joaquim Mol disse 
ainda que é necessário se 
respeitar no País a diversida-
de religiosa.

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

O objetivo é 
buscar na 
doutrina da 
Igreja elementos 
que ajudem os 
cristãos a agir 
conforme a 
realidade 
atual do país

Dados do Ministério da Saú-
de divulgados na manhã de ontem 
apontam que Palmas apresenta o 
menor percentual de pessoas com 
diabetes, 3,9%. Em seguida vem São 
Luís, com 4,4%;  Boa Vista com 4,6% 
e Macapá, também com 4,6%.

Vigitel 2015
Os dados são da Pesquisa Vigi-

tel 2015 e mostram também que 
a doença atinge atualmente 7,4% 
da população adulta do País. Em 
2006 atingia 5,5% dos brasileiros.

 Entre as cidades com maior 

índice de diagnósticos, o Rio de 
Janeiro vem em primeiro lugar, 
seguido de Porto Alegre e Campo 
Grande.

Para reduzir esse índice, o Mi-
nistério da Saúde lançou Manual 
do Pé Diabético, para orientar pro-
fissionais de saúde na assistência 
ao paciente. A complicação mais 
frequente da doença, o “pé diabé-
tico”, ocorre quando uma área ma-
chucada ou infeccionada nos pés 
desenvolve feridas.

Membros inferiores
Cerca de 20% das internações 

por diabetes se deve por lesões nos 
membros inferiores.

Diabetes atinge 7,4% da 
população adulta do país

PesquIsA MOstrA

Maíra Heinen
Da Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Aviação civil (Anac) pror-
rogou até o dia 2 de maio o 
prazo para receber contribui-
ções sobre a proposta de re-
visão das condições Gerais de 
Transporte Aéreo. O objetivo 
da proposta é consolidar os 
regulamentos do setor, agre-
gando em um único normati-
vo todas as condições gerais 
de transporte e os direitos de 
assistência aos passageiros.

A proposta prevê mu-
danças em relação à franquia 
de bagagens e o reembolso no 
caso de desistência. Há tam-
bém alterações nas regras 
de assistência ao passageiro 

em caso de atraso ou cance-
lamento de voo. Segundo a 
Anac, o objetivo é aprimorar 
direitos dos passageiros e in-
centivar a concorrência.

Entidades dos direitos dos 
consumidores, como a Protes-
te, vêm contestando as mudan-
ças propostas pela Anac, afir-
mando que elas representam 
um retrocesso para o usuário 
do transporte aéreo.

O prazo de contribuição, 
que acabaria no dia 10 de 
abril, foi prorrogado a pedi-
do de instituições que parti-
ciparam da audiência públi-
ca presencial feita na última 
terça-feira (5), em Brasília. 
Outra audiência presencial 
será realizada hoje, em São 
Paulo.

Prazo de contribuições para 
mudanças vai até maio

trANsPOrte AéreO

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) receberá, via Banco 
Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), R$ 33,69 milhões 
do Fundo Amazônia, desti-
nado à conservação e uso 
sustentável do bioma. Os re-
cursos serão usados em pro-
jetos de pesquisa da empre-
sa para conservar, recuperar 
e desenvolver atividades 
econômicas sustentáveis na 
floresta. Embrapa, BNDES 
e os Ministérios do Meio 
Ambiente e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
firmaram ontem acordo de 
cooperação técnica.

Rivalidade
No ato de assinatura do 

acordo, a ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, 
refutou a ideia de que exista 
uma rivalidade entre a área 
de preservação ambiental e 
o agronegócio,  representa-
do pela pasta de Kátia Abreu. 
“É falsa a ideia de uma po-
larização. Quem explorou 
isso, explorou não em nome 
do Brasil, mas de seu capital 
político. Não há impedimen-
to entre produzir alimento 
de forma sustentável, em 
uma agricultura de baixo 
carbono, e preservar o meio 
ambiente”, declarou. Ela 
também disse a Kátia Abreu 
que cobraria dela resultados 
do acordo de cooperação e 
teceu elogios. “Ela tem uma 

grande qualidade: ela cum-
pre a palavra dela, mesmo 
quando vão de encontro aos 
interesses do setor que ela 
representa”. 

Convênio
Kátia Abreu disse que a 

ideia é, por meio do convê-
nio, diversificar as ativida-
des na Amazônia, introdu-
zindo, por exemplo, técnicas 
para desenvolvimento da 
aquicultura. “Hoje, estamos 
sonhando com a produção 
de peixes na Amazônia para 
que a gente possa abastecer 
o Brasil. O Brasil tem 12% 
da água doce do mundo e 
importa mais de 50% do 
peixe [que consome]. Que-
remos agregar valor a esse 
peixe da Amazônia e fazer 

com que chegue ao mundo. 
Se não pode desmatar, plan-
tar grãos, plantar cana, fazer 
pecuária extensiva, nós te-
mos outras opções. Temos 
o açaí, as frutas exóticas, o 
guaraná, o peixe. São R$ 33 
milhões nessa primeira eta-
pa [do acordo] e, em uma 
segunda etapa, mais R$ 30 
milhões”.

O presidente da Em-
brapa, Maurício Lopes, dis-
se que o projeto “se alinha 
perfeitamente” à agenda da 
empresa pública. Segundo 
ele, a execução das pesqui-
sas será com base no concei-
to de inteligência territorial. 
“[O conceito] é, de maneira 
simples, reunir todo o ar-
senal de informações sobre 
o quadro natural, o quadro 

agrário e ordenar essa infor-
mação de maneira inteligen-
te”. O presidente do BNDES, 
Luciano coutinho, destacou 
que a atividade sustentável 
é necessária para competir 
com a atividade de caráter 
predatório.

Prazo
O dinheiro do Fundo 

Amazônia terá de ser usa-
do em 30 meses. O fundo, 
criado com recursos do 
governo da Noruega, capta 
doações para investimen-
tos não reembolsáveis em 
ações de prevenção, mo-
nitoramento e combate ao 
desmatamento e de promo-
ção da conservação e uso 
sustentável das florestas do 
bioma Amazônia.

Embrapa terá R$ 33,7 milhões para projetos
CONserVAçãO dA AMAzôNIA

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Recursos serão usados em projetos de pesquisa da Embrapa com o objetivo de conservar, recuperar e desenvolver atividades econômicas sustentáveis na floresta

FOtO: Unemat-MT

posicionamento foi 
divulgado em coletiva 
durante assembleia geral
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Mundo

Cientistas criam novo método que 
destrói os ovos do mosquito da zika
A experiência foi testada
pelos cientistas e ficou 
comprovada sua eficiência

Cientistas anunciaram 
ontem ter desenvolvido um 
método eficaz e barato para 
destruir os ovos do mosqui-
to que transmite a dengue e 
o zika, recorrendo ao perfu-
me dos próprios insetos para 
atrair as fêmeas.

Os investigadores, do Ca-
nadá e do México, testaram o 
método em uma zona urbana 
e remota da Guatemala e con-
cluíram ter destruído sete ve-
zes mais ovos do que com as 
armadilhas comuns nas mes-
mas zonas.

O sistema inclui uma ar-
madilha chamada ovillanta, 
criada a partir de duas par-
tes de 50 centímetros de um 
antigo pneu, colocadas de 
forma a simular uma boca, 
dentro da qual é colocado um 
fluido leitoso e não tóxico, 
desenvolvido pela Universi-
dade Laurentia, no Canadá, 
que atrai os mosquitos.

O líquido está uma tira 
de papel ou madeira onde a 
fêmea do mosquito põe os 
ovos. Esta tira é removida 
duas vezes por semana, para 
monitoramento, e os ovos 
são destruídos pelo fogo ou 
com etanol. A concentração 
de feromona aumenta com o 
tempo, tornando a armadilha 
cada vez mais atrativa para 
os mosquitos, escrevem os 
investigadores.

Os cientistas concluíram 
que a ovillanta é mais eficaz 
para atrair o mosquito Aedes 
aegypti do que as armadilhas 
habituais, construídas com 
baldes de um litro.

Durante o estudo, que 
durou 10 meses, a equipe 
recolheu e destruiu mais de 
18.100 ovos de Aedes aegypti 
por mês, usando 84 ovillanta, 
em sete bairros da localidade 
de Sayaxche, que tem 15.000 
habitantes, quase sete vezes 
mais do que os 2.700 ovos re-
colhidos mensalmente com 
84 armadilhas comuns na 
mesma zona.

Os cientistas observa-
ram que não foram regista-
dos novos casos de dengue 

na zona abrangida pelo es-
tudo, uma comunidade que 
normalmente teria duas ou 
três dezenas de casos naque-
le período, um dado que con-
sideraram interessante, mas 
episódico.

O autor do estudo, Ge-
rardo Ulibarri da Universi-
dade Laurentian, disse que 
destruir ovos de inseto com 
a ovillanta custa um terço do 
que custa fazê-lo em depósi-
tos de água natural e apenas 
20% do que custa o uso de 
pesticidas, que, além de ma-
tarem os insetos, prejudicam 
os morcegos, as libélulas e 
outros predadores naturais 
dos mosquitos.

Uso de pneus
Os cientistas explicaram 

ter decidido usar pneus por-
que estes representam 29% 
dos locais escolhidos pelos 
mosquitos Aedes aegypti 
para reprodução e também 
porque os pneus usados são 
um instrumento universal e 
barato em ambientes de pou-
cos recursos.

O sistema inclui um 
programa de formação à 
distância para aumentar a 
capacidade de controle de 
mosquitos pelos profissio-
nais de saúde.

Os mosquitos Aedes ae-
gypti - que transmitem o zika, 
a dengue, a chikungunya e a 
febre-amarela - são extrema-
mente difíceis de controlar 
com outras estratégias, se-
gundo a Organização Mundial 
de Saúde.

Um surto de zika afeta 
atualmente a América do Sul, 
e o Brasil, o país mais afeta-
do, registou mais de um mi-
lhão e meio de casos.

O vírus é transmitido aos 
seres humanos pela picada 
do mosquito Aedes aegypti, 
que existe em 130 países, e 
na maioria dos casos provoca 
apenas sintomas gripais be-
nignos, ou não provoca sin-
tomas de todo. No entanto, 
o vírus tem sido associado a 
casos de microcefalia, doen-
ça em que os bebés nascem 
com o crânio anormalmente 
pequeno e déficit intelec-
tual, e a casos de Síndrome 
Guillain-Barré, uma doença 
neurológica grave.

Da Agência Estado

Da Agência Lusa 

O papa Francisco visi-
ta a ilha grega de Lesbos em 
16 de abril, juntamente com 
o patriarca ecumênico de 
Constantinopla, Bartolomeu, 
estando previstos encontros 
com refugiados, anunciou on-
tem o Vaticano.

A viagem do papa ocorre 

após convite de Bartolomeu e 
do presidente da Grécia, Pro-
kopis Pavlopoulos. Na ilha, 
Francisco, Bartolomeu e o ar-
cebispo ortodoxo de Atenas, 
Jerônimo II, vão encontrar-se 
com refugiados, a maioria sí-
rios, que chegaram a Lesbos 
depois de terem atravessado o 
Mar Egeu para fugir da guerra.

O porta-voz do Vaticano, 

padre Federico Lombardi, 
disse que o encontro com os 
refugiados poderá ocorrer no 
centro de acolhimento insta-
lado no porto da ilha grega.

Com a viagem, o papa re-
toma a questão dos migrantes 
e refugiados, que dominou a 
primeira viagem do seu pon-
tificado à ilha italiana de Lam-
pedusa (Sul), porto de chegada 

da rota migratória entre a Líbia 
e a Itália e área de numerosos 
naufrágios, tal como Lesbos.

Também durante a últi-
ma viagem ao México, Fran-
cisco celebrou uma missa em 
Ciudad Juarez, na fronteira 
com os Estados Unidos, onde 
prestou homenagem aos mi-
grantes que tentam chegar ao 
território norte-americano.

O papa Francisco vai visitar a ilha de Lesbos, no dia 16 de abril, juntamente com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu

Foto: Reprodução/Internet

Papa terá encontro com refugiados
na sua visita este mês à ilha grega

CoNFIRMAÇÃo Do VAtICANo

Washington - Para os 
norte-americanos de dife-
rentes etnias, gêneros, opi-
niões políticas e localidades, 
a resistência ao nome de Do-
nald Trump é forte, segundo 
uma pesquisa da Associated 
Press e da GfK. A rejeição 
pode ser um obstáculo im-
portante nos planos do pré-
candidato do Partido Repu-
blicano, no momento em que 
ele busca superar revezes 
recentes na campanha. Na 
pesquisa, mais de 60% dos 
eleitores totais e 31% dos re-
publicanos disseram que de 
nenhuma maneira votariam 
em Trump na eleição geral. A 
margem de erro é de 3,3 pon-
tos porcentuais.

 Na sondagem, 69% dos 
eleitores ouvidos, incluindo 
quase a metade dos eleitores 
republicanos, têm uma vi-
são desfavorável de Trump. A 
opinião é compartilhada pela 
maioria entre homens e mu-
lheres, jovens e idosos, conser-
vadores, moderados e liberais, 
brancos, hispânicos e negros.

 Mesmo no Sul dos EUA, 

a região onde Trump conse-
guiu vitórias cruciais na dis-
puta republicana, perto de 
70% dos eleitores têm visão 
desfavorável do empresário. 
Entre os brancos sem univer-
sidade, uma das bases que 
mais apoiam Trump, 55% 
têm uma opinião negativa 
sobre o pré-candidato.

Trump mantém a lide-
rança na disputa pelos dele-
gados que indicarão o can-
didato republicano à Casa 
Branca. A impopularidade 
dele, porém, gera dúvidas so-
bre se ele conseguiria apoio 
suficiente para vencer o 
nome do Partido Democrata.

Isso também é uma 
mostra dos problemas que 
Trump ainda pode ter na 
corrida republicana. Na opi-
nião de Ari Fleischer, ex-as-
sessor do presidente George 
W. Bush, Trump corre o risco 
de até mesmo ter a indicação 
negada, diante da rejeição de 
parte dos republicanos ao 
nome dele.

Além da percepção ne-
gativa sobre o empresário, 
a maioria dos eleitores não 
descreveria Trump como cor-

tês, compassivo ou digno de 
estima. Em quase todos esses 
quesitos ele fica bem atrás 
dos rivais dos dois partidos.

Os eleitores também 
não mostram muita afeição 
pelos demais nomes, porém 
a percepção negativa de 
Trump é bem mais acentua-
da. O senador Ted Cruz, que 
disputa a indicação repu-
blicana com Trump, é visto 
desfavoravelmente por 59% 
dos eleitores, enquanto 55% 
têm visões negativas da líder 
entre os democratas, Hillary 
Clinton.

Outro problema para 
Trump é que a visão negati-
va sobre ele piora O número 
dos norte-americanos que o 
veem de forma desfavorável 
aumentou mais de 10 pontos 
porcentuais desde meados 
de fevereiro

Em janeiro, o Gallup rea-
lizou uma pesquisa que mos-
trou que 60% dos eleitores 
consultados tinham visão 
desfavorável sobre Trump. O 
patamar já era considerado 
recorde para qualquer pré-
candidato democrata ou repu-
blicano desde os anos 1990.

Pesquisa mostra que rejeição 
a Trump é alta entre eleitores

CoRRIDA À CASA BRANCAOposição quer 
nova eleição 
para premiê 
na Islândia

Reykjavik - Os partidos 
de oposição da Islândia 
apresentaram mais um pe-
dido de voto de confiança 
ao Parlamento, na tentati-
va de forçar nova eleição 
no país.

A proposta foi feita 
após o tumulto causado 
pelos Panama Papers, que 
mostraram como a elite 
mundial encobre seus ati-
vos em paraísos fiscais. O 
primeiro-ministro da Is-
lândia, Sigmundur David 
Gunnlaugsson, foi aponta-
do como detentor de con-
tas no exterior e renunciou. 
Para seu lugar, foi indicado 
Sigurdur Ingi Johannsson, 
que espera obter a aprova-
ção do presidente.

A oposição havia in-
troduzido um voto de con-
fiança na segunda-feira 
contra Gunnlaugsson, mas 
hoje propôs uma votação 
contra toda a coalizão de 
governo. Johannsson ne-
cessita de aprovação do 
presidente Olafur Rag-
nar Grimsson para tomar 
posse. 

Paris - O órgão re-
gulador do setor bancá-
rio da França, a ACPR, 
ordenou que as insti-
tuições financeiras do 
país forneçam detalhes 
sobre seus negócios em 
paraísos fiscais, de acor-
do com uma fonte. A 
ordem vem depois do 
vazamento de milhares 
de documentos confi-
denciais, que mostraram 
que bancos europeus 
ajudaram clientes ricos 
a guardarem dinheiro 
em centenas de empre-
sas offshores criadas por 
uma firma do Panamá.

 Entre os bancos en-
volvidos no escândalo 
que vem sendo chamado 
de Panamá Papers está o 
francês Société Générale, 
que usou serviços da pa-
namenha Mossack Fon-
seca para criar empresas 
em paraísos fiscais para 
seus clientes.

 A ACPR enviou 
questões sobre o assun-
to ao Banco da França. 
Uma autoridade do Ban-
co Central disse que os 
reguladores solicitaram 
que os bancos franceses 
forneçam rapidamente 
informações adicionais 
sobre suas atividades em 
paraísos fiscais.

França cobra detalhes 
de operações a bancos

PARAÍSoS FISCAIS

Da Agência Estado

Da Agência Estado
Da Agência Estado
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