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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,531  (compra) R$ 3,532  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 3,390  (compra) R$ 3,670  (venda)

EURO   R$ 3,985  (compra) R$ 3,990   (venda)

O Estela Bezerra repudia homenagem de Bolsonaro a torturador. Página 4

O Homem que fez campanha falsa para o Laureano é preso. Página 6

O Nadador César Cielo está fora dos Jogos Olímpicos do Rio. Página 8

O UFPB e Chile fazem parceria para controlar praga da Cochonilha. Página 13

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais
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CPI da Lagoa Esportes
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Justiça intima e 
Durval terá que 
se pronunciar

Paraquedistas disputam Torneio de Pouso 
de Precisão próximo sábado.  ��
����ʹͲ

Musicada pelo 
maestro Eli-Eri Moura 
e com libreto de Tarcí-
sio Pereira, ópera vai 
representar o Nordeste 
nos Jogos.  ��
����ʹͳ

Com a publicação da 3ª edi-
ção de “A Revolução Estatizada”, 
professor e pesquisador torna-se 
um dos historiadores  mais ativos 
da Paraíba.  ��
����ʹͶ

Presidente da Câ-
mara da capital recebeu 
intimação da Justiça por 
demora na instalação da 
CPI da Lagoa.  PÁGINA 5

Competição no céu do Bessa

Ópera de dois 
paraibanos foi 
selecionada 
para a Rio-2016  

O governador Ricardo Coutinho se reuniu ontem com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, em 
Brasília, para discutir demandas gerais relacionadas às parcerias entre o Governo Federal e Estadual.  ��
����͵
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2oCaderno

Combate ao mosquito

A Secretaria de Estado da Saúde concluiu ontem a capacitação de 210 militares 
do 16º Batalhão que vão atuar nas ações de controle do Aedes aegypti.  PÁGINA 8
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�������������� O Campinense empatou, ontem, 
com Cruzeiro-MG por 0 x 0, no Estádio Amigão

FOtOS: Ricardo Puppe/Secom-PB



Quase em tom de despedida, na 
sessão de encerramento do VII Con-
gresso do Partido Comunista de Cuba, 
terça-feira passada, o comandante Fidel 
Castro usou como de costume o micro-
fone para falar do futuro do comunis-
mo numa das mais simpáticas ilhas do 
mundo. Mas, desta feita, Fidel incluiu 
um tema novo e jamais abordado nos 
seus intermináveis pronunciamentos 
aos conterrâneos: falou da própria mor-
te, reconhecendo que dentro em breve 
completará noventa anos e não tem dú-
vidas, “acabará como todos os outros”. 

Não há dúvida de que o advogado 
Fidel Alejandro Castro Ruz, beirando 
o seu nonagésimo aniversário, a se co-
memorar no dia 13 de agosto próximo, 
está cada vez mais perto da morte. Mas, 
de igual modo, é absolutamente certo 
que o seu eventual desaparecimento 
não se dará da mesma forma que outros 
se dão: Castro, a rigor, até já não coman-
da a política de Cuba, nem tem o ímpeto 
revolucionário de antes, mas seria um 
���������×���������������ϐ�������ï�����ǡ�
como líder de expressão mundial, desa-
parecerá com o seu passamento. 

Debilitado e com ar ofegante – nada 
��������ϐ����������������������������-
mano nesta idade avançada – ele, ante 
�������������ϐ���������������ǡ������������
a reconhecer que, para além de um ho-
mem comum, continua tendo sonhos 
que ultrapassarão a sua existência hu-
mana. E neste mesmo discurso do VII 
Congresso Comunista Cubano optou 
por repassar uma mensagem de oti-
mismo: “A todos chega a sua vez, mas 
os ideais comunistas cubanos continu-
arão como prova de que neste planeta, 
se trabalharmos com fervor e dignida-
de, poderemos produzir os bens ma-

teriais e culturais de que os homens 
precisam e devemos lutar sem tréguas 
para os obter” 

Fidel Castro, com certeza, não é um 
��������Àϐ���� ��� ��������� ���� ��Ù���
do mundo ocidental. Durante anos, foi 
apontado como ditador e comandante-
-em-chefe dos fuzilamentos a que foram 
submetidos os adversários do regime 
que instalou em Cuba. Foi até incluído 
���� �������Ù��� ����������� ����� ���
dos homens mais ricos do planeta – o 
que era absolutamente incompatível 
com a pobreza do povo que se orgu-
lhava de representar. Mas não é isto 
o que a história reservará sobre a sua 
passagem como líder político e, menos 
ainda, sobre o ideário que, durante dé-
cadas, alimentou para o seu povo. O co-
mandante de Cuba não morrerá (e este 
assunto vem à tona porque ele mesmo 
sugeriu) como um salafrário da histó-
ria. Bem ao contrário, seu nome haverá 
de ser inscrito entre aqueles que, desde 
jovens, lutaram pela melhoria das con-
��Ù������������������������������Ǥ

Travou lutas inesquecíveis durante 
a Guerra Fria, enfrentou a força esma-
gadora dos Estados Unidos e de seus 
aliados e não recuou. Cometeu equívo-
cos, agiu com mão de ferro, eliminou 
adversários, prendeu outros e não está 
imune às críticas. Mas, quando tiver de 
deixar o mundo – algo que reconhece 
próximo e até com certa humildade – 
deixará como legado o exemplo de um 
homem que jamais teve medo de en-
frentar os seus poderosos adversários. 
Quanto mais diz que está preparado 
para morrer, mas Fidel Castro parece 
ter consciência de que a luta dos pe-
quenos contra os grandes está longe 
de terminar. 

Editorial

 A despedida de Fidel
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O PT E O “GOLPE” (II)

ChUVAS, BUEIROS ENTUPIDOS, RUAS ALAGADAS

Os militantes do Partido dos 
Trabalhadores se reuniram 
ontem à noite na sede do 
Sindicato dos Bancários, 
na Avenida Beira Rio, por 
volta das 19h numa grande 
plenária organizada pelos 
diretórios da Paraíba e de 
João Pessoa. O encontro foi 
aberto a toda militância da 
Região Metropolitana, com o 
objetivo de debater sobre os 
últimos acontecimentos da 
política nacional e criar uma 
agenda de atividades. 

Para a presidente do PT da 
Paraíba,  Giucélia Figueire-
do, o momento atual exige 
um estado permanente de 
mobilização. “Queremos, 
além de intensificar as nos-
sas atividades partidárias a 
nossa participação na Fren-
te Brasil Popular. É neces-
sário que a militância es-
teja coesa, e o PT perto dos 
movimentos sociais, dos 
sindicatos e da sociedade. 
Somente juntos podemos 
enfrentar os golpistas.”

“Não vai ter golpe”; “Facistas”; 
“Golpistas”. Essas frases estavam 
até ontem, se ainda não foram 
apagadas, na fachada do prédio 
sede do PMDB, em João Pessoa.  
O tesoureiro do PMDB da Paraíba, 
Antônio de Sousa, fez um anúncio 
também ontem para denunciar o 
fato como um ato de vandalismo 
contra a sede do partido, na Ave-
nida Beira Rio. O lugar foi alvo de 
pichadores na noite da terça-feira 
(19). O prédio é vigiado por câme-
ras de segurança, as imagens fo-
ram salvas e entregues à polícia.

Mais uma manobra do presidente da Câmara, segundo portais de notícias Brasil afora... “Aliados do presi-
dente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), já têm a receita para pressionar o vice-presidente Michel Temer 
?�ASKNPGP�AMKNPMKGQQMQ�ÂPK?BMQ�N?P?�?�?NPMT?��M�BM� GKNC?AFKCLR�B?�NPCQGBCLRC�#GJK?�1MSQQCÁ��$JCQ�
pretendem manter a ameaça de apoiar a abertura de um pedido de afastamento contra o vice. O principal 
objetivo dos aliados de Cunha é evitar a cassação do mandato dele. Para isso, contam com a ajuda do vice. 
Exigem que Temer não faça qualquer tipo de interferência no processo no Conselho de Ética. Esperam, so-
bretudo, que ele não dê nenhuma declaração desfavorável ao presidente da Câmara.”

Na programação, consta a entrega do Prê-
mio Leonilla Almeida às mulheres que se 
destacaram em ações sociais e culturais 
na Paraíba de diversas cidades; entrega 
de Diploma de Honra ao Mérito Cultural 
às professoras Beth Balzar, Zezita Matos 
e Bernardina Freire. O presidente da Fun-
dação, Damião Ramos, destacou que a 
parceria da FCJA surgiu a partir da criação 
da Academia de Cordel do Vale da Paraíba.

A Academia de Cordel do Vale do Paraíba e o Ponto de Cul-
tura Cantiga de Ninar realizam evento artístico-cultural, 
com uma vasta programação que contempla atividades 
de artes plásticas, literatura e premiações, na próxima 
segunda-feira, às 19h, na Fundação Casa de José Amé-
rico, em João Pessoa. O evento inicia com a abertura da 
exposição “Poemas e Cores”, de Otto Cavalcanti e Thiago 
 JTCQ�OSC�ÂA?P��CK�A?PR?X�?R��M�BG?����BC�?@PGJ�� �QCESGP�M�
lançamento do livro “O Ego Arrebatado”, de Thiago Alves.

FCJ: LIVRO E EXPOSIÇÃO (I) FCJ: LIVRO E ExPOSIÇÃO (II)

O PT E O “GOLPE” (I)

PLANO B: CUNhA VERSUS TEMER, UM SALVA O OUTRO

qUEM FOI?

Chove em João Pessoa e os 
problemas se repetem pontu-
almente nos mesmos bairros 
e ruas da cidade. Os bueiros 
vivem entupidos e a Secreta-
ria de Obras e Infraestrutura 
B?� /PCDCGRSP?� B?� A?NGR?J� ÂLEC��
que o problema não é com ela 
e até inventa desculpas, diz 
sempre que está tudo bem. 
Ontem, o  pré-candidato a pre-
feito de João Pessoa pelo PSB, 
João Azevedo, lamentou os 
transtornos causadados pela 
água das chuvas dos últimos dias em toda a cidade. Diz ele: “A falta de prevenção e manutenção 
das galerias por parte da Prefeitura foram os responsáveis pelo caos instalado na capital paraibana. 
3MBM�KSLBM�Q?@C�OSC�CK�)M�M�/CQQM?�LCQQC�NCP�MBM� ?Q� AFST?Q�QC� GLRCLQGÂA?K�C�QC�L�M�FMSTCP�
prevenção e desobstrução das galerias, o resultado é esse que estamos vendo”,  disse João Azevedo. 
E ele entende do assunto, é bom não esquecer deste detalhe. Ah,  a Lagoa,  segundo ainda Azevedo, 
é um outro problema em construção. “As obras vêm sendo refeitas sem planejamento nenhum”. João 
apontou como exemplo o caso do túnel, que mesmo  alargado em determinado trecho, e mantido o 
antigo em outro, apresentou problemas, foi parcialmente destruído, gerando  mais transtornos à 
população e prejuízos aos cofres públicos. Túnel novo ligado ao velho. Se não ia executar até o lança-
mento, pra quê fazer?”, indagou o pré-candidato do PSB. 
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Minha cidade, coitada!

Antigamente, vista de cima, João Pessoa 
era “um só pomar, um só jardim”, como se di-
zia na exaltação ao verde dos quintais e dos 
canteiros das casas. Hoje, o voo de pássaro 
que Gonzaga Rodrigues imprimiu no álbum 
“Entre o rio e o mar” virou uma saudade pa-
rada no ar, congelada pela voragem do tempo. 
O que se observa da torre da TV Cabo Branco 
é a ramagem das copas cedendo espaço aos 
telhados de olaria e cimento. 

 João Pessoa, quem diria, virou cidade 
grande. Já tem engarrafamentos quilométri-
���������������ǡ����ϐ�����������������������ǡ�
prostituição nas ruas, toque de recolher em al-
guns bairros, praias poluídas, poluição sonora 
��������ǤǤǤ��������À����Ǥ���������±�ϐ�������������-
���Ù���������������������������������������ǡ�
imaginem! E região metropolitana, vejam só

E o que dizer de hábitos e costumes do 
���������ǫ�������������À����������Ù��������-
ras na calçada para papear à noite, sim, mas 
essas rodas de conversa são cada vez mais 
escassas – e menos frequentadas. O perigo 
que ronda as esquinas pode se materializar a 
qualquer momento numa abordagem a pé ou 
motorizada. Aquele clima de total tranquilida-
de das velhas tertúlias já não existe mais. 

Quando eu era adolescente em Jaguari-
��ǡ�����À���������������ϐ����������������������
Capitão José Pessoa, tinha a recomendação de 
voltar para casa até as 9h. Mas o zelo paterno 
� ������������������������������������ϐÀ��������
ϐ����ǡ�����������������������������������������

época. Era exercício de autoridade, nada mais 
��������Ǥ�����������ǡ��������������������ϐ�-
lhos os temores pela sorte dos netos quando 
eles vão ao cinema do shopping... de dia! 

��������Ǧ�����������������Ù�������ǣ�
“Cuidado quando descer no estacionamen-
to!”; “Não abaixe o vidro do carro!”; “Preste 
atenção quando parar no sinal!”. As reco-
�����Ù��� ��� ��������� �� ������������ ��
bares  que devem ser evitados. Há trechos 
da orla marítima por onde não devem tran-
sitar. Há ruas do próprio bairro (nobre, no 
jargão do mercado imobiliário) que exi-
gem atenção redobrada. São inúmeros os 
endereços de risco nesse lado da cidade. 
Na verdade, em todos os lados da cidade.

Vivemos no pior dos mundos, então? 
Não. Pelo amor de Deus, não! Há capitais 
muito mais violentas no Brasil do que 
João Pessoa. Aqui no Nordeste, então.... 
Há também muitos outros lugares no país 
onde o passado cedeu espaços urbanos e 
traços humanos ao tempo, à marcha ine-
xorável do tempo. Essa é uma viagem sem 
volta. O que se há de fazer? Só lamento 
que a minha pequena cidade de outrora 
tenha virado grande, coitada!  Não ha-
vendo outro jeito, porém, que continue a 
crescer, de preferência, com moderação. O 
seu lugar no meu coração terá sempre o 
mesmo tamanho, posto que tamanho não 
é documento. Ainda mais quando cabe 
saudade nele.

Artigo  Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

quando era adolescente e saía à noite para flanar no largo da Avenida 
Capitão José Pessoa, tinha a recomendação de voltar para casa até as 9h”
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Ricardo e Dilma se reúnem para 

discutir parcerias entre governos
Construção de novas 
unidades habitacionais 
esteve na pauta da reunião

Foto: Divulgação/ALPB

Deputados aprovaram requerimento que inclui professores da Rede Estadual de Ensino como prioritários para vacinação contra H1N1

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nessa 
quarta-feira (20), com a pre-
sidente Dilma Rousseff, em 
Brasília, para discutir de-
mandas gerais relacionadas 
às parcerias entre os gover-
nos Federal e Estadual. Entre 
os temas abordados estão a 
construção de novas unida-
des habitacionais e a auto-
rização para contratação de 
empréstimo.    

Na ocasião, Ricardo dia-
logou com a presidente Dil-
ma sobre obras já concluídas 
e outras que ainda deverão 
���� ϐ����������� ���� ����� ���
convênios entre o governo 
Federal e o Estado da Paraí-
ba. “A presidente tem uma 
preocupação muito gran-
de com o prosseguimento 
das ações feitas através das 
parcerias entre o governo 
Federal e Estadual. Obras 
que são do Pacto Estiagem, 
mais de 600 quilômetros de 
adutoras e outras obras es-
senciais ao Estado. Ela quer 
�����������������������ϐ���-
lizadas o quanto antes, como 
algumas já foram, a exemplo 
da Adutora de Pocinhos e 
da Barragem de Pitombeira, 
que entregamos recente-
mente. Falamos de habita-
ção, tratamos também de 
ϐ��������������������������
alimentada a economia com 
a geração de empregos atra-
vés das grandes obras que 
estão sendo levadas à frente 
no nosso Estado”, disse.

Ainda na conversa, o 
governador reforçou a im-

portância da liberação, por 
parte do governo Federal, de 
obras na área da habitação. 
“Temos cerca de 4 mil uni-
dades habitacionais à espera 
da autorização para que as 
empresas possam iniciar as 
�������Ù��Ǥ��������������ϐ�-
cou de analisar e vai liberar 
através do Ministério das Ci-
dades alguns desses pleitos. 
Isso é muito importante por-
que retoma, através de in-
vestimentos, o aquecimento 
da economia. Já entregamos 
cerca de 13 mil casas, tem 8 
mil em construção e ainda as 
que deverão ser liberadas, o 
���� ���� ����ϐ������ �������
paraibanos”, frisou.

O governador adiantou 
que a presidente determinou 
celeridade em relação a um 
empréstimo inicial dentro 
��� ������ ϐ������ ���� �� ����-
do já tem, de cerca de R$ 112 
milhões. “Já está acordado 
no Ministério da Fazenda e 
eu vim pedir mais agilidade 
nesse processo para que a 
gente possa contratar o em-
préstimo dentro do espaço 
ϐ�����Ǥ� ��±�� �����ǡ� �� ����À���
precisa da revisão deste es-
����ϐ�����ǡ��������ǡ���������-
ção de novos espaços para 
contratação de novas opera-
ções. Nosso espaço total está 
em torno de R$ 4,2 bilhões e 
estamos solicitando cerca de 
R$ 1,2 bilhão apenas, o que 
equivale a mais ou menos um 
terço daquilo que temos ca-
pacidade de pagamento. Fi-
zemos esse pleito e devemos 
ter a liberação dos R$ 112 
milhões e depois do plano de 
�������ϐ����������±����������-
cisamos para que possamos 
contratar outras operações”, 
concluiu Ricardo. 

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) apreciou 
63 matérias durante a Sessão 
Ordinária dessa quarta-feira 
(20). Os deputados mantive-
ram quatro vetos do governo 
do Estado, dentre eles o Proje-
to de Lei 440/2015, de autoria 
do deputado Ricardo Barbosa.

O projeto dispõe sobre 
a obrigatoriedade do uso de 
lâmpadas LED na iluminação 
de prédios públicos esta-
duais. No entanto, o governo 
��� ������� �����ϐ����� �� �����
�ϐ�������� ���� ����� ����� ���
comando obrigacional por 
iniciativa parlamentar é con-

siderado inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). De acordo com 
o veto, a redação é imprecisa 
e causa insegurança jurídica.

Entre os requerimentos 
apreciados, os deputados 
aprovaram por unanimidade 
o Requerimento 4.677/16, 
de autoria do deputado Zé 
Paulo de Santa Rita, que soli-
cita a inclusão dos professo-
res do Estado da Paraíba na 
lista de prioridades de vaci-
nação contra a gripe H1N1.

CCJ mantém vetos 
A Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Redação (CCJ) 
manteve 11 vetos do gover-
nador do Estado a projetos de 
lei aprovados em plenário pe-
los deputados. A reunião, que 
também ocorreu na manhã 
desta quarta-feira (20), con-
tou com a presença da presi-
dente da CCJ, Estela Bezerra, e 
os deputados Buba germano, 
Branco Mendes, Olenka Mara-
nhão e Manoel Ludgério.

Entre as matérias apre-
ciadas pela comissão está 
o veto ao Projeto de Lei 
425/2015, de autoria do de-
putado Tovar Correia Lima, 
o qual pretendia obrigar os 

laboratórios e clínicas de aná-
lise sanguínea proporem aos 
usuários sobre a doação de 
amostra de sangue para ma-
nutenção do banco de dados 
de doadores de medula óssea.

Outro veto do Poder 
Executivo mantido pelos 
parlamentares que compõe a 
CCJ foi ao Projeto 320/2015, 
do deputado Jutay Menezes, 
o qual dispõe sobre a doação 
de alimentos por restauran-
tes, supermercados, mer-
cados empresas que indus-
trializam e/ou distribuem 
alimentos industrializados 
no Estado da Paraíba.

O Ministério Público 
Federal (MPF) na Paraí-
ba obteve condenações de 
dois ex-prefeitos paraiba-
nos por crimes como fal-
sidade ideológica, desvio 
e apropriação de recursos 
públicos e por delitos pre-
vistos na Lei de Licitações. 
Os condenados são Hélio 
Freire dos Santos, ex-pre-
feito de Duas Estradas, e 
José Leonel de Moura, ex
-prefeito de Mulungu. As 
penas variam entre reclu-
são, detenção, pagamento 
de multa e prestação de 
serviços à comunidade.

O MPF vai recorrer das 
duas decisões judiciais para 
pedir ampliação das penas.

Duas Estradas
Em 2004, durante o 

mandato na prefeitura do 
município de Duas Estradas, 
Hélio Freire dos Santos for-
jou um processo de licitação 
e contratou diretamente a 
empresa Prestacon – Presta-
dora de Serviços e Constru-
ções Ltda. para construir 42 
banheiros na zona urbana 

do município. Os recursos 
federais para a construção 
dos banheiros eram pro-
venientes do Convênio nº 
ͳ͵ͷȀʹͲͲ͵� ϐ���������������
prefeitura e a Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa).

O custo total do contrato 
�������ϐ���������������������-
tura e a empresa inexistente 
Prestacon, após a licitação 
forjada, foi de R$ 76.250,82. 
Logo no início da execução 
da obra, o prefeito liberou 
40% do valor do contrato. 
A empresa se apropriou do 
valor antecipado, no total de 
R$ 26.400,27, e não executou 
a obra. Perícia constatou que 
foi iniciada, mas não concluí-
da, a construção de apenas 
16 banheiros.

Pela dispensa ilegal da 
licitação e desvio das ver-
bas públicas, a Justiça Fede-
ral condenou o ex-prefeito 
Hélio Freire dos Santos a 6 
anos de prisão, sendo 2 de 
reclusão e 4  de detenção, e 
ainda multa de R$ 2.033,00. 
Também foram condenados 
a penas de reclusão, deten-
ção e multa os sócios da 

Prestacon, João Freitas de 
Souza, Jackson de Andrade. 
Já o representante da Pres-
tacon, Roberto Cordeiro de 
Araújo foi condenado pelo 
desvio e apropriação de re-
cursos públicos. Cabe recur-
so aos condenados.

Mulungu
Em 2006, José Leonel 

de Moura, então prefeito 
de Mulungu, em manobra 
com o então secretário de 
Educação do município José 
Carlos de Lucena (falecido) 
�����������ϐ�������������ȋ���
época presidente da Comis-
são Permanente de Licitação 
do município), dispensou 
ilegalmente uma licitação 
para realizar curso de ca-
pacitação de professores 
do programa de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 
Os recursos eram oriundos 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE).

Além da dispensa ilegal 
do procedimento licitatório, 
os condenados também for-
jaram a existência de uma li-

citação na modalidade carta 
convite, através da qual des-
viaram e se apropriaram de 
R$ 16.600,00 que deveriam 
ter sido aplicados na me-
lhoria da precária educação 
pública no município com a 
capacitação dos professores 
do EJA.

O ex-prefeito José Leo-
nel de Moura foi condenado 
pela dispensa ilegal de lici-
tação, desvio e apropria-
ção de recursos públicos e 
falsificação de documen-
tos públicos, crimes pelos 
quais terá que cumprir 8 
anos de prisão, sendo 5 
anos e 2 meses de reclusão 
em regime semi-aberto e 3 
anos e 6 meses de detenção 
em regime aberto, além de 
multa.

������������ϐ����������-
va foi condenado a 1 anos 
e 11 meses de reclusão e 
������ ����� �����ϐ��� �� ���
documentos públicos, pena 
substituída por prestação 
de serviços à comunidade e 
multa de dois salários míni-
mos. Cabe recurso aos con-
denados.

Assembleia Legislativa mantém vetos 
do governador e aprova 59 matérias

MPF obtém condenação de ex-prefeitos

SESSÃo oRDINÁRIA

DUAS EStRADAS E MULUNGU

TCE-PB vai realizar 
2º Fórum de Prefeitos

DURANtE SIMPÓSIo

O Tribunal de Contas da 
Paraíba vai realizar o II Fórum 
de Prefeitos do Estado da Pa-
raíba, no próximo dia 11 de 
maio, das 8h às 18h, no auditó-
rio do Centro Cultural Ariano 
Suassuna, sede do TCE, evento 
que fará parte da programa-
ção do Simpósio Nacional de 
Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público (Sincasp), promo-
vido pelo Conselho Regional 
de Contabilidade da Paraíba 
– CRC. O Fórum é direcionado 
a prefeitos e presidentes de 
Câmaras Municipais.

O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha 
Lima, disse que o II Fórum de 
Prefeitos faz parte do crono-
grama do Tribunal de Contas 
e, numa parceria com o CRC, 
integrará o simpósio nacional, 
prosseguindo com a progra-
mação do evento, prevista para 
os dias 12 e 13 do corrente. As 
atividades do dia 11 já foram 
fechadas, segundo os organi-
zadores. Começa às 8h, com a 
apresentação do Coral do TCE 
e as falas do presidente da Cor-
te e do representante do CRC.

As palestras começam às 
9h. O auditor de Contas Públi-
cas, professor Josedilton Alves 
Diniz falará sobre o “Controle 
�������� ���������ǣ� ������ϐ�-
cando os problemas e apon-
tando soluções”. A partir das 
10h10, discorrerá o chefe da 

Controladoria-geral da União 
– CgU, gabriel Aragão Wright, 
com a participação de Rodrigo 
Paiva, também da CgU.

Ainda no período da ma-
nhã, haverá o lançamento da 
“Cartilha de Orientação Sobre 
Controle Interno nos Entes 
Municipais”, destinada a to-
dos os gestores públicos mu-
nicipais, apresentada pela 
equipe de Controle Interno 
do TCE/PB, Flávio Roberto 
gondim e Margildo de Lacer-
da Dantas. A programação da 
manhã encerra com a pales-
tra “Estruturando o Controle 
Interno Municipal”, proferida 
pela auditora da CgE, profes-
sora Rossana guerra.

As atividades começam 
no período da tarde, a partir 
das 14h, com a apresentação 
da cartilha Transição/Final de 
Mandato – Cuidados e Proce-
dimentos”, destinada a todos 
os prefeitos municipais, ex-
posta pela auditora do TCE-PB, 
Fabiana Lusia C. Ramalho de 
Miranda. Às 15h, o advogado 
Raoni Lacerda Vita, vice-pre-
sidente da OAB, falará sobre a 
nova Legislação Eleitoral- Res-
trições e Recomendações aos 
gestores Paraibanos”. O pri-
meiro dia do evento encerra 
com a palestra “Compliance 
Eleitoral e Propaganda na In-
ternet”, proferida pelo profes-
sor gustavo Rabay guerra.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA- FEIRA,  21 de abril de 2016

Políticas

Estela Bezerra repudia homenagem 

a Ustra, torturador no regime militar
Deputada destacou que 
Brilhante Ustra ameaçava 
a integridade humana

FOTO: Roberto Guedes/ALPB

José Alves
zavieiera2@gmail.com

A deputada Estela 
Bezerra usou ontem a tri-
buna da Assembleia Le-
gislativa para repudiar o 
discurso do deputado fede-
ral Jair Bolsonaro (PSC-RJ), 
que durante seu voto a favor 
do impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff, 
exaltou a memória do co-
ronel Carlos Brilhante Us-
tra, um dos maiores tor-
turadores do período da 
ditadura militar no Brasil. 
Estela enfatizou que Ustra 
foi a representação mais 
terrível de ameaça à inte-
gridade humana.

Ela lembrou que uma 
das práticas do coronel 
Ustra era decepar dedos, 
mãos e destruir a arcada 
dentária das pessoas que 
se declaravam contra a di-
tadura. “Até crianças eram 
torturadas por ele na fren-
te dos pais para que se ob-
tivesse informação”.

“Muitas mulheres”, 
continuou Estela, “foram 
estupradas com requintes 
de perversão. O coronel 
colocava baratas e ratos 
na vagina das mulheres, 
o que mostra que ele era 
o terror. Tudo isso acon-
teceu quando ele foi chefe 
do DOI-Codi de São Paulo, 
um dos mais sangrentos 
centros de tortura do regi-
me militar”.

Segundo a deputada 
Estela, foi dito que ele foi 
o terror da presidente Dil-
ma, que passou dois anos 

presa e sofreu terríveis 
torturas. “É um absurdo a 
gente assistir passivamen-
te a uma exaltação des-
sa. Por isso quis marcar 
e registrar esse episódio 
nessa Casa, para que esse 
parlamento fique alerta, 
porque quem representa o 
povo não pode fazer outra 
defesa a não ser a defesa 
da integridade e da paz 
verdadeira em nossa so-
ciedade”, afirmou.

Cassação
Sobre a atitude da 

Ordem dos Advogados 
do Brasil do Rio de Janei-
ro,  que recorrerá ao Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) e, se necessário, 
à Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, na 
Costa Rica, para pedir 
a cassação do mandato 
do deputado federal Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ), a de-
putada afirmou que o po-
sicionamento da OAB-RJ 
é estritamente correto e 
está fazendo seu papel. 
“Quem viu o país passar 
por essa fase da história 
não pode deixar isso pas-
sar impunemente”.

Estela Bezerra é de 
opinião que deve haver 
um levante por parte dos 
meios de comunicação, 
porque é muito perigoso 
você ter um cidadão que 
começa a transformar em 
herói, uma personalida-
de tão perversa da nossa 
história.

“Nós estamos viven-
do um momento em que 
o sentimento de ódio, o 
pensamento fascista que 
gerou a Segunda Guerra 
Mundial, que gerou em 
toda a Europa a caça aos 
judeus, está sendo im-

A deputada estadual Estela Be-
zerra (PSB) dedicou na manhã dessa 
quarta-feira, 20, voto de aplauso ao 
tenente-coronel Carlos Sena, coman-
dante do 5º BPM pelos relevantes ser-
viços prestados à população atendida 
pelo 5º Batalhão da Polícia Militar da 
região de João Pessoa.

“É importante salientar a atua-
ção  do Ten. Cel Sena, um reconhe-
cimento do seu trabalho em garantir 
a manutenção da ordem pública, dar 
segurança às pessoas e ao patrimônio, 
de forma correta,civilizada, e em res-
peito aos princípios constitucionais”, 
afirmou a deputada.

Estela lembra que as ações de pre-

venção e repressão qualificada realiza-
das pelas forças de Segurança Pública 
resultaram em uma queda de 6,7% no 
registro de assassinatos ocorridos em 
território paraibano no primeiro trimes-
tre de 2016. De acordo com dados do 
Núcleo de Análise Criminal e Estatísti-
ca (Nace) da Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Seds), ocorreram 27 
Crimes Violentos letais Intencionais 
(CVlI) a menos em relação ao mes-
mo período do ano passado, quando 
aconteceram 405 crimes desse tipo. 

Só no Município de João Pessoa,  
a queda no número de homicídios foi 
de 8,3% e 23,2%, respectivamente 
nas áreas Norte e Sul.

Voto de aplauso ao tenente-coronel Sena
plantado no nosso país. 
Esse ódio está sendo inci-
tado contra as mulheres, 
contra os negros e contra 
os homossexuais, e o de-
putado [Jair Bolsonaro] 
que fez a defesa, e que fez 
alusão ao coronel Brilhan-
te Ustra, faz a defesa de 
condenar e torturar todos 
esses segmentos sociais”, 
alertou Estela.

O coronel Ustra, que 
foi exaltado por Bolsonaro 
em seu voto a favor do im-
peachment da presidenta 
Dilma, faleceu no ano pas-
sado de câncer e foi chefe 
do DOI-Codi de São Paulo, 
um dos mais sangrentos 
centros de tortura do regi-
me militar.

Estela alerta que parlamentares como Bolsonaro incitam no país um movimento de ódio contra mulheres, negros e homossexuais

Lucas reconhece 
importância dos 
realizadores de 
eventos em JP

O vereador Lucas de Brito 
(PSL) apresentou, nessa quar-
ta-feira (20), um projeto de lei 
que institui o dia 30 de abril 
����� �� ���� ��� ���ϐ���������
de Eventos em João Pessoa. A 
matéria tem o objetivo de ho-
���������������ϐ��������������
dedicam sua vida à captação de 
eventos turísticos e de negó-
cios. A data comemorativa faz 
alusão ao nascimento de Caio 
de Alcântara Machado, um 
���ϐ��������� ��� �������� ���-
neiro das feiras de negócios 
e eventos no Brasil, e patro-
no da Academia Brasileira de 
Eventos e Turismo.

ǲ��� ���ϐ���������� ������-
res e captadores de eventos 
vêm colaborando para o de-
senvolvimento e visibilidade 
da nossa produção local. João 
Pessoa se transformou num 
polo gerador de eventos de ne-
�×���� �� �����²����� ��� ���ϐ��-
sionais desse segmento. Cada 
vez mais, a realização de even-
tos atrai mais participantes e 
visitantes, de outros estados 
brasileiros e do mundo. Trata-
se de uma importante válvula 
de aquecimento para o turis-
mo e, consequentemente, para 
a economia da nossa cidade”, 
�ϐ��������������������Ǥ

O vereador Zezi-
nho Botafogo (PSB) 
criticou, na sessão or-
dinária dessa quarta-
feira (20), na Câmara 
Municipal de João Pes-
soa (CMJP), a falta de 
coleta de lixo na capi-
tal. De acordo com o 
parlamentar, a Autar-
quia Especial Munici-
pal de limpeza Urba-
na (Emlur) não realiza 
mais o calendário de 
recolhimento de lixo, 
nem fiscalização de 
limpeza nas vias de 
João Pessoa.

“Tenho vários re-
querimentos de lim-
peza. Tem vereador da 
situação com recorde 
de requerimentos so-
licitando limpeza de 
ruas da cidade. Mas, 
a Emlur não tem mais 
calendário de recolhi-
mento de lixo, nem fis-
calização. Com as ruas 
sujas, quando chove 
as galerias entopem e 
alaga tudo”, declarou 
o vereador.

De acordo com Ze-

zinho Botafogo, em 
todo bairro da cidade 
existe um problema 
grave a ser soluciona-
do. “A Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa 
(PMJP) parou de limpar 
as ruas, parou de fazer 
reformas em escolas. 
faço o que posso: te-
nho um mandato cheio 
de requerimentos e so-
licitações para tentar 
solucionar isso”, afir-
mou o vereador.

O parlamentar 
ainda criticou o prefei-
to da capital, luciano 
Cartaxo (PSD), afir-
mando que o gestor 
não estava preparado 
para administrar a ci-
dade. Zezinho também 
afirmou que os me-
lhores secretários da 
Gestão Municipal fo-
ram os vereadores Pe-
dro Alberto Coutinho 
(PHS), Helton Renê (PC 
do B), Marcos Vinícius 
(PSDB) e Bruno farias 
(PPS), quando assumi-
ram cargos durante a 
administração.

Zezinho critica falta de 
coleta de lixo na capital

SEM CALENDÁRIO

Nesta semana, os dire-
tórios do Partido dos Tra-
balhadores da Paraíba e de 
João Pessoa publicizaram 
���� ����� �ϐ�������� ����
serão proibidas as alianças 
em 2016 com partidos que 
apoiam o processo de impea-
chment contra a presidente 
Dilma Rousseff, caracterizado 
pelos petistas como “golpe”. 
O vereador Fuba, na Sessão 
Ordinária dessa terça, 19, fez 
uma fala no plenário colo-
cando o quanto a postura do 
partido é coerente, e que será 
exigida em todo o Estado. 

“Depois do que aconte-
ceu no domingo, 17, como 
poderemos ter como aliados 
partidos que estão apoiando 
o golpe? Apoiando o impea-
chment de uma presidenta 
cujo o nome não consta em 
nenhum processo de corrup-
ção, e que as acusações feitas 
não podem ser caracteriza-
das como crime de responsa-
bilidade ?”, questionou. 

O parlamentar acrescen-
��������� ����������ϐ����������
voto daqueles que alegaram 
“dizer sim contra a corrup-
ção” ou dizer que “vota sim, 
mas Cunha é corrupto”: “Es-
sas foram disparidades que 

Fuba parabeniza PT por veto a 
alianças com partidos “golpistas”

SEM TRAIDORES 

ouvimos de muitos deputados 
federais. Quem é contra a cor-
rupção e entende que Cunha 
é corrupto não vota para que 
ele se torne vice-presidente 
do Brasil. Para mim isso é hi-
pocrisia, então, assim como 
não queremos alianças com 
golpistas, também não quere-
mos alianças com traidores e 
hipócritas”. 

Questionado sobre aque-
���������������������������ϐ���
do PT na Paraíba caso essa 
decisão não seja revogada, o 
vereador colocou que esse é 
um grande engano: “Engana-
se quem diz que com essa de-
cisão vamos acabar com o PT, 

ao contrário, é aqui que mos-
tramos o nosso valor e coe-
�²����Ǥ� ������ϐ��������� ���
João Pessoa estamos prontos 
para enfrentar qualquer cená-
rio. Temos pessoas valorosas 
e uma militância aguerrida e 
nossa aliança será sobretudo 
com as forças sociais que de-
fendem a democracia”. 

“Para quem torce pelo 
ϐ��������ǡ� ����� �������� ����
existe uma torcida para isso, 
inclusive de parte da mídia, 
sinto informar que continua-
mos de pé. O PT continua 
vivo, e não vão conseguir aca-
bar com 36 anos de história”, 
ϐ��������Ǥ

Vereador destacou incoerências dos deputados federais 

FOTO: Divulgação



Preso homem que fez 
campanha falsa para o 
Napoleão Laureano
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Vereador Durval Ferreira 
recebeu intimação da 
primeira Vara da Fazenda

3UHVLGHQWH�GD�&¢PDUD�©�QRWLʏFDGR
cPi da Lagoa

Depois de 40 dias do 
pedido dos vereadores de 
oposição para a abertura da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) para investigar 
o desvio de cerca de R$ 10 
milhões das obras do Parque 
Solon de Lucena (Lagoa), o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa, Durval 
	�������ǡ���ϐ���������������-
timação da primeira Vara da 
Fazenda para se pronunciar 
sobre o caso. 

O líder da oposição na 
Câmara, Renato Martins, 
disse que todos lamentam 
essa demora para que a 
CPI da Lagoa seja instalada. 
“Achamos importante que o 
������ ���������� ϐ���������-
to à ordem do juiz que foi 
entregue anteontem em re-
gime de urgência e espera-
mos que agora essa CPI seja 
���������ǳǡ��ϐ�����Ǥ

Em seu pronunciamen-
to, na sessão ordinária da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) de ontem, 
O vereador Raoni Mendes 
(DEM) chamou a atenção 
para os alagamentos na ca-
pital devido às chuvas. Ele 
pediu que seus colegas de 
Parlamento não se esqui-
vem de sua responsabilida-
��� ��� ϐ���������� ��� ���������
da cidade. Raoni se referiu 
à Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Lagoa e ao 
perigo de desmoronamento 
da falésia do Cabo Branco. 

“O maior inimigo do co-
nhecimento não é a ignorân-
cia, mas a ilusão da verdade”, 
disse o parlamentar citando 
Stephen Hawking. “Enaltecer 

a obra da Lagoa pode, mas se 
solidarizar com os pobres e 
com quem sofre com os ala-
gamentos não pode?”, inda-
gou Raoni. 

Na oportunidade, o par-
lamentar frisou que o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
está intimando os empresá-
rios responsáveis pela obra 
da Lagoa para esclarecer 
detalhadamente o relatório 
elaborado pela Controlado-

ria-Geral da União (CGU). O 
documento teria apontado 
irregularidades na obra. 

“Ano passado, a solu-
ção para a barreira do Cabo 
Branco foi apresentada nes-
ta Casa. Prometeram solu-
ções com um projeto fara-
ônico de R$ 70 milhões e, 
nesse tempo, nem foram ca-
pazes de calçar a rua que dá 
acesso ao Centro de Conven-
Ù��ǡ�����ϐ����������������-

ximidades”, criticou Raoni.
Segundo o parlamen-

tar, com as chuvas ocorridas 
na Capital nos últimos dias, 
uma parte do túnel da Lagoa, 
na Avenida Guedes Pereira, 
Centro da cidade, voltou a 
estourar, alagando e rom-
pendo o asfalto da via. Além 
disso, Raoni chamou a aten-
ção para o perigo de a falésia 
do Cabo Branco desmoronar, 
reforçando o anúncio em no-

tícia do jornal do dia. 
Raoni ainda mencionou 

que todas as soluções execu-
tadas hoje na cidade foram 
pensadas no Governo do ex-
-prefeito Luciano Agra. 

“Não planejaram as 
obras das comunidades Ria-
chinho, Saturnino de Brito, 
nem do Timbó. Todos sabem 
que a resolução dos proble-
mas de infraestrutura no 
Timbó, por exemplo, foram 

pensadas na gestão Agra, e 
que os convênios executados 
nesta administração advém 
do período de 2008 a 2012. 
Vão na Rua Sérgio Guerra, 
nos Bancários, e na Avenida 
Guedes Pereira, no Centro da 
cidade, fazer o discurso de 
que as obras vão bem. Foram 
gastos milhões de reais para 
solucionar o problema da 
Lagoa, mas ele foi resolvido? 
� �ǳǡ��ϐ������������������Ǥ

Cerca de R$ 10 milhões teriam sido desviados da obra da Lagoa, suspeita que levou vereadores da oposição a pedirem abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito

O deputado Bosco Carnei-
ro disse ontem que a limita-
ção da franquia da internet 
no país prejudica o acesso 
à informação da população 
brasileira e vai onerar ainda 
mais o cidadão.

O parlamentar ressalta que 
a internet é um serviço essen-
cial e fundamental para a po-
pulação. "É um abuso o que 
está sendo praticado pelas em-
presas de telefonia. A Anatel 
publicou que tomou medidas 
para barrar as empresas, mas 
essa medida é apenas por 90 
dias", lamentou.

Bosco ressaltou ainda que 
os trabalhos da segunda fase 
da Comissão parlamentar de 
Inquérito da Telefonia - que 
inclui as investigações da inter-
net banda larga - tem revela-
do que o consumidor tem sido 
prejudicado pela má qualidade 
do serviço, a não universaliza-
ção da internet e indícios de 
sonegação fiscal, dentre outras 
irregularidades.

“O Estado Brasileiro deve 
intervir e garantir ao consumi-
dor acesso ilimitado de inter-
net, conforme já oferecidos e 
contratados com as operado-
ras. Do contrário, será coniven-
te com esse abuso, restringindo 
o direito fundamental do cida-
dão de acesso à informação”.

Deputado condena fim da internet ilimitada 
BaNda LaRga FiXa

Vereador pede revogação
Também ontem, o vereador 

Raoni Mendes (DEM) defendeu 
que a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) revogue 
a decisão das operadoras de li-
mitar a franquia de internet dos 
usuários. 

O parlamentar requereu 
ao deputado federal Efraim 
Filho (DEM) que solicite que a 
Agência Reguladora revogue a 
decisão. Segundo Raoni, é im-
portante que essa medida não 
entre em vigor, pois prejudica 
diretamente a população. 

O deputado Efraim Filho 
garantiu que está lutando na 
Câmara e não vai medir es-

forços para que o pedido de 
revogação seja acatado. “Sou 
um parlamentar em defesa do 
consumidor e entendo que esta 
medida é um passo pra trás em 
garantir o acesso da população 
à internet”, destacou.

De acordo com a medida, a 
internet ilimitada chega ao fim. 
As empresas de banda larga fixa 
serão obrigadas a reduzir a ve-
locidade da conexão ou cortar o 
acesso quando o cliente atingir 
o limite de sua franquia. para 
isso, as empresas terão que criar 
ferramentas para que o usuário 
acompanhe seu consumo de in-
ternet e saiba se sua franquia 
está próxima do limite.  

Em meio à polêmica da 
cobrança de franquia nos 
plano de banda larga fixa, o 
ministro das Comunicações, 
André Figueiredo, disse on-
tem que vai propor um termo 
de compromisso às operado-
ras de telecomunicações para 
que todas ofereçam planos 
ilimitados aos usuários com 
preços equilibrados. Segundo 
ele, a proposta do governo 
deve ser entregue às empre-
sas na próxima semana.

"Nós achamos que a 
oferta de planos ilimitados de 
internet fixa podem coexistir 
com a oferta de planos com 
franquias de dados definidas. 
Agora, as companhias pre-
cisam respeitar os contratos 
vigentes e os planos de fran-
quia ilimitada não poderão 
ter preços abusivos. Não acei-
taremos que os consumidores 
sejam prejudicados".

Depois que a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
ameaçou ir à Justiça para fa-
zer com que as teles cumpram 

o Marco Civil da Internet e 
não limitem o acesso dos usu-
ários à rede, Figueiredo disse 
esperar que o termo de com-
promisso evite a judicializa-
ção da questão. "Não haverá 
necessidade de se ir à Justiça. 
A nossa proposta protege os 
direitos dos usuários".

Na segunda-feira (18), a 
Anatel emitiu uma medida 
cautelar que proibiu por 90 
dias as empresas de restrin-
girem a internet dos usuários 
após o consumo da franquia 
mensal de dados. A medida 
foi criticada pelos órgãos de 
defesa do consumidor por es-
tabelecer condições nas quais 
as teles poderiam restringir a 
banda larga após esses três 
meses. Na ocasião, o presiden-
te do órgão regulador, João 
Rezende, chegou a admitir 
que "a era da internet ilimita-
da" havia chegado ao fim.

"Talvez Rezende tenha 
dado uma declaração descon-
textualizada. Os usuários que 
usam muito a internet para 
suas profissões, para jogar on-
line e até para pirataria são 
exceções", destacou.

Ministério vai propor planos
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Foto: Agência ALPB

Foto: Evandro Pereira

Bosco Carneiro disse que a população é que será prejudicada com a limitação
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Preso homem que fez campanha 

falsa para o Napoleão Laureano
A denúncia veio à polícia 
vindo da direção do hospital, 
estava nas redes sociais

FotoS: Divulgação

Policiais da Delegacia 
�����������Ù�����	����ϐ���-
ções de João Pessoa prendeu 
na noite de anteontem, Mar-
cone Aroldo Paiva Torquato, 
52 anos, residente no bairro 
do Rangel, na capital. Se-
gundo o delegado Lucas Sá, 
titular da Especializada, o 
vendedor é suspeito de criar 
uma falsa campanha para 
arrecadar dinheiro em nome 
do Hospital do Câncer Napo-
leão Laureano.

O delegado informou 
que a delegacia havia recebi-
do uma denúncia da direção 
do Napoleão Laureano de 
que estava sendo divulgada 
em redes sociais uma falsa 
campanha de doações em 
nome do hospital, com a soli-
citação de que os valores fos-
sem repassados a uma conta 
poupança da Caixa Econômi-
ca Federal, mas que não per-
tence à instituição.

Após a comunicação, a 
equipe da Delegacia de Defrau-
��Ù�����	����ϐ���Ù����������-
����� ����� ������ϐ����� �� ��������
da conta poupança informada. 
	��� ���ϐ������� ���� ��������
sendo feitos depósitos diá-
rios na conta bancária e que 
as postagens em redes sociais 
estavam sendo amplamente 
divulgadas, caracterizando a 
denúncia apresentada.

���� �� ���ϐ���� �� ���
fraude em execução, os agen-
tes da DDF monitoraram a re-
sidência do suspeito. No início 
da noite, Torquato foi preso 
��� ϐ���������������� ��������
em casa no bairro do Rangel. 

�� ��������� ���ϐ������ ��
campanha de doações e que 
não repassou nenhum va-
lor para o Hospital Napoleão 
Lauriano, mas não informou 
quanto já tinha sido arrecada-

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Marcone Aroldo Paiva Torquato, 52 anos, residente no bairro do Rangel, na capital, é o acusado de montar toda a campanha falsa cujo dinheiro caía na sua conta

A Delegacia de Defrauda-
ções e Falsificações orienta a po-
pulação que procure confirmar 
com as instituições a respeito da 
realização de campanhas sociais, 
para garantir que os valores do-
ados sejam destinados aos verda-
deiros necessitados.

Também informa que qual-
quer conduta para obtenção de 
valores de maneira indevida, uti-
lizando informações de institui-
ções, empresas ou pessoas, pode 
caracterizar, em tese, a ocorrên-
cia do crime de estelionato, o 
que ensejará a responsabiliza-
ção criminal de todas as pessoas 
beneficiadas com o repasse dos 
valores. Quaisquer denúncias ou 
informações a respeito dos fatos 
informados ou de outras condu-
tas similares, a delegacia pode 
ser acionada através do telefone 
3218.5333, ou através do disque 

denúncia da Polícia Civil - 197 (si-
gilo garantido).

terceiro caso
Este foi o terceiro caso impor-

tante desvendado pela Delegacia 
de Defraudações e Falsificações 
de João Pessoa somente este mês. 

No dia 14, foram presos em 
flagrante o vendedor de artigos 
militares, Josenildo dos Santos 
Rodrigues, de 38 anos de idade e 
a esposa dele, a vendedora autô-
noma Leidiane de França Rodri-
gues, de 24 anos, natural de Du-
que de Caxias, Rio de Janeiro.

O casal é suspeito de come-
ter o golpe conhecido da “troca 
do cartão”. O golpe é praticado 
através da simulação de uma ne-
gociação, de valor ínfimo, apenas 
para fazer com que as vítimas uti-
lizem os cartões de crédito. Para 
aplicar, Josenildo e Leidiane pro-

curam pessoas de idade avançada 
e que estejam desacompanhadas 
em suas residências, para que o 
golpe seja facilmente executado.

No início desta semana foi 
presa, também em flagrante, La-
rissa Inocêncio Sousa de Lima, 26 
anos. A prisão dela foi feita após 
denúncia anônima de que a jovem 
teria fraudado, segundo denún-
cia de uma empresa de telefonia 
que funciona em um shopping da 
capital, a assinatura de um cliente 
da loja e contratado duas linhas 
telefônicas e ainda adquirido um 
smartphone no valor de R$ 1.500.

O delegado Lucas Sá infor-
mou que após denúncia anônima 
foi feito o rastreamento do te-
lefone adquirido até identificar 
Larissa que trabalhava na loja há 
apenas três meses. O casal e a fun-
cionária da loja foram liberados e 
vão responder em liberdade.

População deve ficar atenta a esses casos
��Ǥ��������������������ϐ������-
te pelo crime de estelionato e 
aguardará na Central de Polí-
cia o seu encaminhamento à 
audiência de custódia.

O diretor-geral do Hos-
pital Napoleão Laureano, 
médico Ivo Borges, pede a 
população para que caso 
������ϐ����� ����±�� ������-
tando doações para o hos-
pital, através de redes so-
ciais, por telefone ou mesmo 
pessoalmente não atendam, 
pois o hospital mantém uma 
equipe credenciada pela di-
�� �����������ϐ��Ǥ

Em nome do 
hospital, os 
valores iam 
para uma conta 
poupança na 
CEF, de Aroldo

Durante a solenidade co-
memorativa ao Dia do Índio 
ocorrida na terça-feira (19), 
na Aldeia São Francisco, no 
município da Baía da Trai-
ção, a Polícia Militar home-
nageou o cacique geral dos 
Potiguaras, Sandro Barbosa, 
com a medalha de Serviços 
Distintos. A programação 
contou com a participação 
do governador Ricardo Cou-
tinho e do comandante-geral 
da Polícia Militar da Paraíba, 
coronel Euller Chaves. 

Além do cacique Sandro, 
o sargento Djalma Félix, que 
é indígena e policial militar, 
também foi condecorado. Os 
dois contribuíram com servi-
ços e atos que elevam o Con-
ceito institucional da Corpo-
ração e por terem realizado 
trabalhos excepcionais em 
favor da sociedade.

O coronel Euller Chaves 
ressaltou que as medalhas, 
concedidas pela Polícia Mili-
tar, representam todo o res-
peito da instituição para a 
cultura e a memória dos Po-
tiguaras. Destacando, ainda, 

PM condecora indígenas com 
medalhas na Baía da Traição

dia do índio

os excelentes serviços pres-
tados pelo sargento Djalma 
Félix e a importância de ter 
���� ϐ�������� ��� ������� ��
um policial militar indígena 
que, com sua força e traba-
lho, enaltece a Polícia Militar 
da Paraíba.

O governador Ricardo 
Coutinho destacou as ações 
e o compromisso do Gover-
no com o povo indígena da 
Paraíba. “Este é um ato de 
�ϐ���� ����� ���������� �����
respeito ao povo indígena. 
Tenho muito orgulho desse 
povo, em especial dos Poti-
guaras, por isso colocamos 

as demandas dos índios nas 
políticas públicas do Gover-
no do Estado. Fazemos o 
possível para atender às ne-
cessidades desta população. 
Trabalhamos para todas as 
etnias. Já realizamos diversas 
ações em favor dos índios e 
hoje anunciamos mais be-
��ϐÀ����Ǥ� ���� ��� �������� ��-
tiguaras, por exemplo, bus-
camos desenvolver o Litoral 
Norte, promovendo o turis-
mo, mas sempre respeitando 
as singularidades locais. Te-
mos um verdadeiro compro-
misso com o povo indígena”, 
ressaltou o governador.

Governador Ricardo Coutinho durante a solenidade com os indios 

Foto: Wagner Varela/Secom-PBA Polícia Militar apreendeu ontem 
mais de 20kg de drogas, entre maconha, 
crack e pasta base de cocaína, no bairro 
do Padre Zé, na capital.

Uma equipe policial da Força Tática 
do 1º Batalhão composta pelo tenente 
Alcântara e pelos soldados Alan e Ja-
mes, realizava rondas na Rua do Cano, 
no bairro Padre Zé, quando localizou um 
ponto de tráfico de drogas. Ao perceber 
a presença da polícia, os suspeitos conse-
guiram fugir pulando o muro e seguindo 
por entre o mangue, deixando no local a 
droga que acabara de chegar para distri-
buição e venda.

Na residência, foram encontradas 
cinco balanças de precisão, aproxima-
damente 15,6kg de maconha prensada; 
3,78kg de crack; 1,2kg de pasta base de 

cocaína e ainda 767 trouxinhas de maco-
nha prontas para venda.

drogas e armas 
Uma série de ações de policias milita-

res do 7o Batalhão resultou na apreensão 
de três armas de fogo, 70 papelotes de 
maconha, oito suspeitos detidos, além de 
um veículo, celulares e um tablet recupe-
rados, na Região Metropolitana da capi-
tal na terça-feira (19). Uma das ocorrên-
cias foi registrada no bairro de Tibiri II, 
em Santa Rita, onde os policiais percebe-
ram cinco homens em atitude suspeita. 

A abordagem verificou que uma 
motocicleta que estava em poder dos 
suspeitos circulava com restrição de rou-
bo. Durante a busca, foram encontrados 
a droga e outros produtos roubados.

Polícia apreendeu ontem mais de 
20kg de drogas em João Pessoa

FoRÇa tÁtiCa do 1º BPM

Maconha prensada, trouxinhas de crack, além de pasta base de coca e uma balança de precisão

Foto: Secom-PB
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Vice-governadora participa de  

solenidade pelo Dia do Exército
Lígia Feliciano lembrou as 
parcerias, a exemplo das  
perfurações de poços 

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio 
da Promotoria de Justiça da 
Tutela Coletiva do Sistema 
Prisional e Direitos Huma-
nos e do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional 
(Ceaf), realizará no próximo 
dia 6 de maio o “Seminário 
Temático Trabalho Prisio-
nal: Um Fator de Humani-
zação e Ressocialização dos 
Apenados e Egressos”. 

O evento terá abertura 
oficial às 8h30, no Auditó-
rio Procurador de Justiça 
Edgardo Ferreira Soares, 
no edifício-sede do MPPB, 
em João Pessoa, e transcor-
rerá nos turnos da manhã e 
tarde.

O procurador-geral de 
Justiça, Bertrand de Araújo 
Asfora, fará a abertura do 
evento e a mesa da soleni-
dade ainda contará com as 

presenças da juíza da Vara 
de Execução Penal da Capi-
tal, Andrea Arcoverde Ca-
valcanti Vaz; do secretário 
de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap), Wag-
ner Paiva de Gusmão Dorta; 
e da diretora de Políticas 
Penitenciárias do Departa-
mento Penitenciário Nacio-
nal (Depen), Valdirene Dau-
femback.

O credenciamento do 
Seminário Temático ocorre 
das 8h às 8h30 e a abertu-
ra oficial, às 8h30, contará 
com uma apresentação cul-
tural da Banda Novos Ho-
rizontes. Também haverá 
exposição e venda de pro-
dutos artesanais confeccio-
nados pelos reeducandos.

Às 9h30 haverá mesa-
redonda com o tema “O au-
mento da violência através 
da reincidência: o papel das 

instituições e da sociedade 
na quebra deste ciclo”, e a 
mediação do promotor de 
Justiça Ricardo José de Me-
deiros e Silva, titular da Pro-
motoria de Justiça da Tutela 
Coletiva do Sistema Prisio-
nal e Direitos Humanos. 

Às 14h, será apresen-
tada a Cartilha do Trabalho 
Prisional – Projeto Trabalho 
Humaniza, seguida pela me-
sa-redonda sobre “Inserção 
da mão de obra prisional e 
egressa em instituições públi-
cas e privadas”, mediada por 
Zioelma Albuquerque Maia. 

Cartilha
No dia 21 de março des-

te ano, o MPPB, por meio da 
Promotoria de Justiça da 
Tutela Coletiva do Sistema 
Prisional e do Ceaf, em par-
ceria com a Secretaria de 
Estado da Administração 

Penitenciária da Paraíba, 
lançou a Cartilha do Traba-
lho Prisional – Projeto Tra-
balho Humaniza. 

“Essa cartilha é uma 
forma de promover a cultu-
ra do trabalho nas prisões 
paraibanas e despertar o in-
teresse da sociedade sobre 
o assunto”, explicou o pro-
motor Ricardo José na opor-
tunidade, lembrando que a 
cartilha é voltada à iniciativa 
privada, criando uma ponte 
com os órgãos públicos e o 
sistema prisional.

Para o procurador-ge-
ral Bertrand Asfora, a res-
socialização de apenados 
é um “trabalho extraordi-
nário da Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária 
e o Ministério Público está 
pronto para ajudar a me-
lhorar ainda mais essa ati-
vidade”.

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano prestigiou, na 
noite de terça-feira (19), a 
solenidade em comemora-
ção ao Dia do Exército ocor-
rida no 1º Grupamento de 
Engenharia, na capital. O 
objetivo da cerimônia foi co-
memorar o Dia do Exército 
Brasileiro, relembrando o 
aniversário da 1ª Batalha de 
Guararapes, que aconteceu 
em 1648, além da entrega de 
diplomas e condecorações a 
civis e militares que presta-
ram serviços relevantes ao 
Exército Brasileiro. 

Lígia Feliciano falou so-
bre as exitosas contribuições 
do Exército para o desen-
volvimento da Paraíba e do 
Brasil. “Só temos a agrade-
cer a todos que fazem parte 
do Exército. Temos parcerias 
extremamente importan-
tes para o desenvolvimento 
do nosso Estado, como por 
exemplo, a perfuração de 
280 poços nas regiões afe-
tadas pela seca, além do tra-

balho desenvolvido para o 
combate ao mosquito Aedes, 
entre tantos outros”, desta-
cou a vice-governadora.

Ainda de acordo com a 
vice-governadora, as perfura-
ções ocorrerão em 57 municí-
pios, onde cada um terá cinco 
comunidades atendidas. “As 
regiões de perfuração são 
profundamente afetadas pela 
seca ocasionada pelo clima 
semiárido: Médio Sertão, Se-
ridó, Curimataú, Cariri Orien-
tal e Cariri Ocidental. Dos 280 
poços que serão perfurados 
com a ajuda do Exército, 130 
já foram concluídos”, infor-
mou Lígia Feliciano.

O general-de-brigada 
Daniel de Almeida Dantas 
falou sobre a parceria com 
o Governo da Paraíba. “Essa 
parceria com o Governo do 
Estado é antiga e forte e isso 
é muito bom e salutar. Esta-
mos sempre trabalhando em 
conjunto nesta parceria que 
vem dando certo”, ressaltou.

Durante a solenidade, 
diversas autoridades civis e 
militares receberam diplo-
mas e condecorações, entre 
eles grupos de escoteiros 
que participaram das ações 

de combate ao mosquito Ae-
des aegypti. “O Exército nos 
convidou para participar da 
divulgação de combate ao 

mosquito da dengue. Com 
o material da Secretaria de 
Saúde do Estado, Forças Ar-
������ �� ���������ǡ� ϐ�������

��������� �� ��� ���ϐ������
nas casas e nas ruas. Foram 
mais de 10 mil abordagens e 
500 casas visitadas em João 

Pessoa, Campina Grande e 
Piancó ”, disse o presidente 
dos escoteiros do Brasil, Ch-
ristian Ubiratan.

Durante a solenidade foram entregues diplomas e condecorações a civis e militares que prestaram serviços relevantes ao Exército

Tema 
central do 
evento será 
“Mobilização 
em Defesa de 
Direitos”

Foto: Secom-PB

MPPB promove seminário sobre 
trabalho prisional em João Pessoa

RESSoCIALIZAÇÃo

A Associação dos Do-
centes da Universidade Es-
tadual da Paraíba (ADUEPB) 
já está inscrevendo os pro-
fessores interessados em 
participar do Encontro de 
Aposentados, que será rea-
lizado pelo sindicato no dia 
28 deste mês, no Garden Ho-
tel, em Campina Grande. O 
tema central do evento será 
“Mobilização em Defesa de 
Direitos”.

O objetivo principal do 
encontro é, através de pales-
tras e debates, proporcionar 
informações aos associados 
para que eles aprofundem a 
capacidade de realizar uma 
leitura crítica da atual si-
tuação da luta pelos direitos 
dos aposentados na Paraíba 
e no Brasil. Segundo o pre-
sidente da ADUEPB, Nelson 
Júnior, o encontro também 
servirá para a construção de 
uma proposta de ação vol-
tada para os aposentados 
em sintonia com os eixos de 
atuação da carta-programa 
da atual direção sindical.

A programação do 
evento terá início às 8h, com 
o credenciamento, seguido 
de uma apresentação cultu-
ral. Em seguida, às 
9h, ocorrerá 
a abertura 
�ϐ������ ���
evento e 

um debate sobre “Paridade 
Salarial como Direito dos 
Aposentados”, com a parti-
cipação dos expositores Ri-
vânia Lúcia Moura de Assis 
(UFRN) e o representante 
da PBPrev, Eris Rodrigues 
Araújo da Silva.

Às 10h45, serão apre-
sentados informes jurídicos 
para os aposentados, com 
as advogadas da ADUEPB, 
Grace Fernandes e Carla Vi-
viane de Freitas. O encerra-
mento do evento acontecerá 
às 11h30, com uma palestra 
do professor Edmundo Gau-
dêncio, sobre “A Aposenta-
doria como uma Possibilida-
de de um Novo Dinamismo 
na Vida”.

A Secretaria da ADUEPB 
está mantendo contato com 
os aposentados, mas os inte-
ressados também podem se 
inscrever comparecendo na 
entidade, em horário comer-
cial, na Avenida Getúlio Var-
gas, 44, Centro, pelos telefo-
nes 3341-1143/3065-5350, 
ou ainda pelo e-mail: aduepb-
secretaria@hotmail.com

Docentes aposentados da 
UEPB discutem direitos

ENCoNtRo EM CG

A correição ordinária nas seis 
unidades do Ministério Público 
Federal na Paraíba (MPF/PB) co-
meça na próxima segunda-feira, 
25 de abril, indo até o dia 29, 
sexta-feira. Durante os três pri-
meiros dias, qualquer cidadão ou 
instituição poderá fazer denún-
cias ou representações e formu-
lar críticas e sugestões quanto à 
atuação dos procuradores da Re-
pública e aos serviços prestados 
nas unidades.

As pessoas físicas deverão 
apresentar RG, CPF e compro-
vante de residência e, no caso 
de representante de pessoa jurí-
dica, cópia do ato constitutivo e 

de documento que comprove sua 
legitimidade.

As petições, representações 
ou reclamações disciplinares for-
muladas por escrito deverão ser 
dirigidas ao corregedor-geral do 
MPF, contendo a identificação, 
qualificação e endereço dos inte-
ressados.

Presidida pelo corregedor-
geral do MPF, Hindemburgo 
Chateaubriand, a comissão de 
correição será formada pelos 
procuradores regionais da Re-
pública Francisco Chaves dos 
Anjos Neto, Francisco Machado 
Teixeira e Uairandyr Tenório de 
Oliveira.

O trabalho verificará a regu-
laridade do serviço, a eficiência 
e a pontualidade do membro do 
MPF no exercício de suas fun-
ções, o cumprimento das obriga-
ções legais (Art. 236 da LC 75/93), 
bem como levantará as dificulda-
des e as necessidades das unida-
des. As sugestões resultantes das 
correições serão encaminhadas 
aos órgãos superiores do MPF.

A Corregedoria do MPF rea-
lizará correição na Procuradoria 
da República na Paraíba (PR/PB), 
em João Pessoa, e nas Procurado-
rias da República nos municípios 
de Campina Grande, Guarabira, 
Monteiro, Patos e Sousa.

Correição começa segunda-feira
UNIDADES Do MPF/PB
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Últimas
8
Militares são capacitados para 

enfrentamento ao Aedes aegypti
Capacitação prática atendeu 
210 homens do 16º Batalhão 
de Infantaria Motorizado

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-PB), rea-
lizou, ontem, na Vila Militar, 
em Bayeux, uma capacitação 
prática para 210 militares 
do 16º Batalhão de Infanta-
ria Motorizado da Paraíba 
para o combate efetivo ao 
mosquito Aedes aegypti. As 
atividades começaram com 
aula teórica na manhã de 
terça-feira (19), em parceria 
com o Ministério da Saúde e 
o Exército Brasileiro. 

“Estamos dando conti-
nuidade ao Plano Estadual 
de Combate ao Mosquito 
Aedes e também ao Plano 
Nacional de Enfrentamento 
à Microcefalia, juntamente 
com a força-tarefa do Exérci-
to Brasileiro. Nosso objetivo 
nesta capacitação é orientar 
estes trabalhadores, pas-
sando informações sobre 
como os diversos tipos de 
criadouros dos mosquitos 
são formados, a maneira e a 
importância de eliminá-los 
�����ϐ���²������� �������ǳǡ� ��-
formou o chefe do Núcleo de 
Fatores Biológicos da SES-PB, 
Antônio Neto.

Ele adiantou que os mi-
litares que receberam a ca-
pacitação entraram em maio 
no processo de enfretamento 
ao mosquito. “Hoje iniciamos 

27 bairros de JP e 
Cabedelo sem água

A Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) informa 
que, hoje, vai executar serviços de 
manutenção elétrica e de melhorias 
na Estação de Tratamento de Água 
de Gramame. Em decorrência dos 
trabalhos, o fornecimento de água 
será interrompido, das 7h às 19h, 
no município de Cabedelo e nas se-
guintes localidades de João Pessoa: 
Valentina Figueiredo, Mangabeira (I 
a VII), Bancários, Castelo Branco, Al-
tiplano, Cristo, Rangel, Geisel, José 
Américo, Funcionários, Costa e Sil-
va, Ernani Sátiro, Distrito Industrial, 
Bairro das Indústrias, Colinas do 
Sul, Cidade Verde, Grotão, Benjamim 
Maranhão, Miramar, Jardim Luna, 
Brisamar, Bairro dos Estados, João 
Agripino, Tambaú, Manaíra, Bessa 
e Cabo Branco. Mais informações 
sobre os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas gratui-
tamente pelo telefone 115.

Presa quadrilha 
em Esperança

Uma ação integrada das Polí-
cias Civil e Militar que atuam na 12ª 
Área Integrada de Segurança Pública 
(Aisp), com sede em Esperança, 
resultou na prisão de sete homens 
e na apreensão de quatro adoles-
centes, todos integrantes de uma 
quadrilha responsável por crimes de 
homicídio, contra o patrimônio, além 
BC�RP�ÂAM�BC�CLRMPNCACLRCQ�C�NMPRC�
ilegal de arma de fogo. A ação, inti-
tulada Operação Kalki, aconteceu em 
Juazeirinho, ontem. De acordo com 
o delegado seccional de Esperança, 
Henry Fábio, foram seis meses de 
investigações, que deram origem 
a mandados de prisão cumpridos 
pela polícia. “O trabalho das Forças 
de Segurança foi iniciado desde o 
ÂK� BM� ?LM� N?QQ?BM� N?P?� OSC� CQQ?�
quadrilha fosse desarticulada. On-
tem foram presas cinco pessoas e 
ao longo desse tempo outros três 
adultos também foram presos e 
três adolescentes apreendidos por 
força de mandados de prisão con-
cedidos com base em investigações 
da Polícia Civil. Algumas armas foram 
apreendidas e duas tiveram exame 
de confronto balístico positivo para 
dois homicídios”, explicou.

Sensibilização 
e capacitação

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), por meio da Gerência 
Executiva da Diversidade e Inclusão 
(Gedi), realizou, ontem, o Encontro 
de Sensibilização e Capacitação 
voltado para Educação Especial. O 
evento contou com a presença da 
secretária-executiva de Gestão 
Pedagógica da Educação, Roziane 
Marinho, de servidores, técnicos e 
gerentes pedagógicos da SEE e das 
14 Gerências Regionais de Educação 
do Estado. O encontro teve como 
tema principal “Educação Especial, 
incluindo para incluir”. Entre os ou-
tros temas abordados estavam a 
sensibilização: porque incluir?, a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
#CÂAG�LAG?� Lî� ������� BC� HSJFM� BC�
2015 – Cap. IV do Direito à Educa-
ção, o público-alvo e uso adequado 
das Salas de Recurso Multifuncio-
nais e a divisão de atribuições e 
responsabilidades na escola. Entre 
os palestrantes do evento estava 
a presidente da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Portador de 
#CÂAG�LAG?� 	%SL?B
� 2GKMLC� )MPB�M�
Almeida. Também participaram como 
palestrantes formadoras as técnicas 
da Funad, Ana Paula, Ana Cristina e 
Sandra Ramalho, e a técnica da SEE 
Andreia Sobreira.

a simulação de campo, pra 
colocar em prática o que foi 
abordado, discutido e assi-
milado de maneira teórica 
anteriormente. Nesta ativida-
de eles podem ver como real-
mente funciona a abordagem 
aos moradores, como a vis-
toria deve ser feita, técnicas 
de incubagem, além do uso 
do larvicida. Esta parceria é 
������� ������ ���Ǧ�����ǳǡ�
disse ele. A nova equipe de 
militares começa a trabalhar 
efetivamente no combate ao 

Aedes no dia 28, quando se 
inicia o terceiro e, depois, o 
quarto ciclos de visitas aos 
imóveis – na região Metropo-
litana de João Pessoa e mais 
oito municípios do Alto Ser-
tão paraibano.

O sargento Viegas, do 
16º regimento da Cavalaria 
Mecanizada, conduziu os sol-
dados nas atividades de si-
mulação de campo e avaliou 
positivamente a parceria com 
o Governo do Estado. “Esta 
parceria é muito importante 

���������ϐ��������������������
nossa população, aumentan-
do o envolvimento do Exérci-
to com os cidadãos. A missão 
do Exército é reforçar a ação 
dos agentes de saúde e, como 
não é uma ação que está nor-
malmente em nossa rotina, é 
����������� �����ϐ����� �������
���ϐ���������� ����� ���� �����
tenham conhecimento e exe-
cutem as atividades correta-
�����ǳǡ��������Ǥ

Um dos imóveis visita-
dos nesta manhã de simula-

ção de campo foi a casa da 
assistente social Olanilda 
Ferreira. “Eles estão fazendo 
um trabalho muito bonito. A 
orientação sobre a preven-
ção e combate ao mosquito 
Aedes é muito importante. 
Sempre vi na televisão as no-
tícias de visitas aos imóveis 
e me senti premiada ao rece-
ber a equipe em minha casa. 
Quando se trata de saúde e 
do bem-estar da comunida-
��ǡ�ϐ������������������������
��������������ǳǡ��ϐ�����Ǥ

Capacitação para os militares do Exército no combate ao mosquito foi realizada pela SES-PB, na Vila Militar, na cidade de Bayeux

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB

O nadador César 
Cielo não conseguiu 
ontem, vaga para as 
Olimpíadas de 2016, 
que acontecerão no 
Rio de Janeiro. No de-
safio que aconteceu no 
último dia do Troféu 
Maria Lenk, na Cidade 
Maravilhosa, o atleta 
obteve um tempo de 
21s91, nos 50m livre, 
sendo superado por 
Bruno Fratus (21s74) 
e Ítalo Duarte (21s82), 
que vão representar o 
país. Quem também fi-
cou de fora dos 100m 
borboleta foi Kaio 
Márcio, que obteve a 
oitava posição.  

O paraibano con-
seguiu vaga no desafio 

internacional nos 200m 
borboleta, em dispu-
ta realizada no últi-
mo domingo, com um 
tempo de 1m56s97. O 
resultado negativo de 
Cielo reflete um ciclo 
olímpico extremamen-
te conturbado do atle-
ta. O brasileiro trocou 
de treinador seis vezes 
desde 2012, alternou 
entre Brasil e Estados 
Unidos e foi destrona-
do por Bruno Fratus 
em provas nacionais. 
No ano passado, ainda 
abandonou o Mundial 
de Esportes aquáticos 
de Kazan (Rússia) por 
estar lesionado e dei-
xou a primeira seletiva 
da natação local, em 
dezembro, em palhoça 
(SC), antes de nadar os 
50m livre.

César Cielo está 
fora das Olimpíadas

diSPuTa inTErnaCiOnal

César Cielo obteve o tempo de 21s91 nos 50m livre

FOTO: Minas Tênis Clube

Campanha da 
Vacina H1N1 
tem início no 
próximo  dia 30

A Campanha de Vaci-
�� �� ������� �� ��ϐ������� ��
(H1N1) tem início no pró-
ximo dia 30. Para atender à 
população, uma parceria será 
realizada entre Estado e o 
município de João Pessoa. A 
abertura da campanha será 
às 8h, na cidade de Santa Lu-
zia, no Sertão. A imunização 
pela vacina tem duração de 
um ano. O número de anti-
corpos diminui com o tempo, 
por isso as pessoas que foram 
vacinadas no ano passado 
devem receber novamente 
a dose da vacina nesta nova 
campanha.

ǲ���À������ϐ�����������-
ça a circular, no País, no perío-
do de maio a agosto, meses 
mais frios. Porém, este ano, 
começou em janeiro, bem 
���������������������������ǡǳ�
segundo informou Anna Stel-
la, chefe do Núcleo de Doenças 
Transmissíveis Agudas da Se-
cretaria de Estado da Saúde.

������������������ϐ�������
é realizada por meio de duas 
unidades sentinelas para 
síndrome gripal (SG) e uma 
síndrome respiratória aguda 
grave com internações em 
UTI, mediante coletas nos 
atendimentos de rotina des-
ses serviços. Durante uma 
epidemia sazonal do H1N1, 
cerca de 5 a 15% da popu-
lação mundial é infectada, 
resultando em aproximada-
mente 3 a 5 milhões de casos 
graves, por ano, e de 250 a 
500 mil mortes, principal-
mente entre idosos e porta-
dores de doenças crônicas. 

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ricardo Lewandowski, en-
viou ontem ao Senado uma 
proposta para o roteiro do 
processo de impeachment 
da presidente Dilma rous-
seff. De acordo com o presi-
dente, o Senado deverá se-
guir as regras utilizadas no 
procedimento do ex-presi-
dente Collor. As regras serão 
submetidas aos senadores e 
deverão ser publicadas no 
��������ϐ���������������Ǥ

A única mudança em re-
lação a 1992 é sobre o inter-

rogatório da presidente, que 
deverá ser feito após a coleta 
de provas, devido a uma mu-
dança na legislação penal.

Na segunda-feira (18), 
Lewandowski e o presiden-
te do Senado, renan Calhei-
ros (PMDB-rJ), informaram 
que iriam decidir em con-
junto o rito do processo de 
impeachment da presidente 
e que as regras serão divul-
gadas em breve, após serem 
confirmadas pelos demais 
ministros da Corte após 
sessão administrativa do 
tribunal. O fato não ocorreu 
porque ministros da Cor-
te criticaram a medida nos 
bastidores.

STF envia proposta de 
rito do impeachment

aO SEnadO

Os 14 gerentes regionais 
da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) participaram 
ontem da reunião ordinária do 
�����²� ��������� ��� ����� ��
do Campo, no auditório da Se-
cretaria de Administração Pe-
nitenciária, no Centro Adminis-
trativo Estadual, em Jaguaribe. 

No encontro os geren-
tes apresentaram as ações, os 
������� �� ��� ����ϐ���� �������-
nados à educação do campo na 
Paraíba. Entre os citados está 
o trabalho desenvolvido nas 
Escolas Estaduais Bento Tenó-
rio de Sousa, no assentamento 
Santa Catarina, em Monteiro; 
e Campos, Sementes e Mudas, 
na zona rural de Cruz do Espí-

rito Santo. Estas escolas traba-
lham a proposta da educação 
do campo inserindo dentro do 
currículo a contextualização 
da realidade. Nesse sentido, 
as escolas trabalham junto 
aos alunos temas como a im-
portância da agricultura fa-
������ǡ� ��� ������²����� ���� ��
���������������������²�����
das populações no campo.

�� �����²� ��������� ���
Educação do Campo é uma or-
ganização colegiada composta 
por representantes da socieda-
de civil organizada e do Poder 
Público Governamental com 
as atribuições de contribuir 
na formulação e implementa-
ção de políticas públicas.

Reunião do comitê 
discute avanços na PB

EduCaçãO dO CamPO

Ana Rachel Almeida
Especial para A UniãoWellington Sérgio

wsergionobre@yahoo.com.br

André Richter
Da Agência Brasil
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MST ameaça inviabilizar Temer

Após a admissão do pe-
dido de impeachment contra 
a presidente Dilma Rousseff, 
aprovada no domingo (17) 
no plenário da Câmara dos 
Deputados, o plano dos mo-
vimentos sociais agora é pro-
mover uma paralisação geral 
���������ϐ������������������
Senado, com o objetivo de 
inviabilizar um possível go-
������ �����ǡ� �ϐ������ � ��
Pedro Stédile, um dos princi-
pais dirigentes do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), em entre-
vista ao programa Espaço 
Público, da TV Brasil.

Para Stédile, quem ar-
ticula o que ele chamou de 
“golpe” contra Dilma é uma 
parcela da burguesia, prin-
cipalmente aquela ligada ao 
������ ϐ���������ǡ� ����� �����
principal não é a troca do 
presidente, mas a implanta-
ção de medidas neoliberais 
que os movimentos sociais 
“não aceitarão”.

Stédile descartou que o 
pedido por novas eleições ge-
rais entre na pauta de reivin-
dicações. “Neste momento, 
temos que barrar o golpe e 
inviabilizar o governo Temer”, 
�ϐ��������±������������������ǡ�
que foi ao ar na terça-feira 
(19) à noite. Os movimentos 
reunidos sob a Frente Brasil 
Popular, entre eles grandes 
centrais sindicais, como a 
CUT, reúnem-se entre hoje 
�� ����� � ����� ��ϐ����� ����
data para uma eventual para-
lisação geral, antes da conclu-
são do processo de impeach-
ment no Senado.

“Isso eu defendi no sá-
bado, no acampamento lá de 
Brasília. O que a burguesia 
quer, no Brasil, não é trocar 
de presidente, é implementar 

um programa neoliberal para 
recuperar sua taxa de lucro 
e ela sair da crise. O povo, se 
me permitem, que se lasque. 
Qual é a arma que a classe tra-
balhadora tem nesse momen-
to? É dizer para a burguesia: 
olha, nós não aceitamos pla-
no neoliberal, não aceitamos 
perder direitos e não aceita-
mos perder salário. Para ela 
dizer isso para os golpistas, 
tem que fazer uma paralisa-
ção nacional”, disse o econo-
mista e ativista social.

Perguntado se diante 
do desemprego crescente, 
os trabalhadores iriam ade-
rir a uma greve geral, Stédile 
respondeu: “É esse o termô-
metro que nós vamos levan-
tar. Eu acho que tem muitos 
sindicatos que têm base or-
ganizada nas fábricas, como 
no ABC Paulista, no Vale do 
����À��Ǥ� ��� ���� ��� ������ǡ�
os petroleiros da Petrobras, 
se quiserem, param a Petro-
bras. Nós, na agricultura, te-
mos condição de parar, parar 
as estradas, o transporte de 
mercadorias”.

Adesão expressiva
O dirigente do MST re-

conheceu que, para além da 
militância organizada, os 
movimentos sociais não con-
seguiram angariar, até agora, 
uma adesão expressiva da 
grande “massa” da popula-
ção às manifestações contra 
o afastamento de Dilma, mas 
ele disse acreditar que a ju-
ventude deva reagir.

Ressaltando que o MST 
foi um dos primeiros a criti-
car o segundo governo Dil-
ma por sua política de ajus-
��� ϐ�����ǡ���±����������������ǡ�
mesmo que consiga barrar 
o impeachment, o governo 
Dilma de 2014 e 2015 esta-
rá “acabado”, dando lugar a 
um governo “Lula 3”, no qual 
o ex-presidente terá papel 
central na formação de um 
novo gabinete de ministros e 
na implantação de uma nova 
agenda econômica.

Movimentos sociais farão 
paralisação geral antes do 
fim do processo no Senado

PLAno contrA o vice

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu ontem adiar 
o julgamento sobre a validade 
da nomeação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva para 
ocupar o cargo de ministro-che-
fe da Casa Civil, suspensa no 
mês passado, por meio de uma 
liminar proferida pelo ministro 
Gilmar Mendes.

Ontem, no início da sessão 

em que os recursos seriam jul-
gados, os ministros decidiram 
adiar a análise para julgar em 
conjunto outras duas ações que 
chegaram à Corte, e que tam-
bém questionam a decisão de 
Mendes. As novas ações são de 
relatoria de outro ministro, Teo-
ri Zavascki, que pediu mais tem-
po para analisá-las.

O Supremo julgaria ontem 
à tarde recursos protocolados 
pela defesa do ex-presidente 
e a Advocacia-Geral da União 

(AGU) contra a decisão do mi-
nistro Gilmar Mendes, que no 
dia 18 de março, atendeu a dois 
mandados de segurança proto-
colados pelo PSDB e pelo PPS  e 
suspendeu a nomeação de Lula, 
por entender que o ato adminis-
trativo da Dilma teve o objetivo 
de retirar a competência do juiz 
federal Sérgio Moro - responsá-
vel pelos processos da Operação 
Lava Jato - para julgá-lo e passar 
a tarefa ao Supremo, instância 
que julga ministros de Estado.

STF adia julgamento sobre Lula
PoSSe nA cASA civiL

André Richter
Da Agência Brasil

Os ministros decidiram adiar a análise para julgar em conjunto outras duas ações que chegaram  ao Supremo Tribunal Federal

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Os ministros de Minas e 
Energia, Eduardo Braga, e da 
Secretaria de Portos, Helder 
��������ǡ� ϐ�������� ��� ����ǡ�
pediram demissão à presi-
dente Dilma Rousseff. A deci-
são deles foi tomada três dias 
depois de a Câmara dos De-
putados aprovar a abertura 
do processo de impeachment 
contra Dilma com amplo 
apoio da legenda.

A informação de interlo-
cutores do Palácio do Planal-
to é que ambos os ministros 
������� ϐ����������������������
com a situação do partido 
após o resultado da votação.

No momento, dos sete in-
tegrantes da legenda nomea-
dos ministros, apenas dois 
permanecem nos cargos: Mar-
celo Castro, na Saúde, e Kátia 
Abreu, na Agricultura.

Além de Braga e Barba-
lho, o deputado Celso Panse-
ra, que também é do PMDB e 
deixou o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação para 
votar contra o impeachment, 

não retornou ao cargo. O de-
putado Mauro Lopes, ex-mi-
nistro da Aviação Civil, votou 
favoravelmente ao impeach-
ment e por isso também não 
reassumirá a pasta.

Um dos principais aliados 
do vice-presidente Michel Te-
mer, o ex-ministro do Turismo 
Henrique Eduardo Alves deixou 
o cargo um dia antes de o PMDB 
decidir deixar a base de apoio 
����������ǡ���� ϐ������������Ǥ�
Na ocasião, o partido determi-
���������������������ϐ�����������
partido deixassem o cargo.

Eduardo Braga entregou 
o cargo de ministro de Minas 
e Energia após conversar com 
a presidente Dilma. A informa-
 ���������ϐ�����������������-
soria de imprensa do ministé-
rio. A assessoria informou que 
o ministro deixa o cargo e vai 
entrar de licença médica, mas 
não soube precisar por quanto 
tempo. Nesse período, Sandra 
Braga (PMDB-AM), mulher de 
Eduardo, permanece como sua 
suplente no Senado. Após o pe-
ríodo de licença médica, Braga 
reassume a vaga no Senado.

Mais dois ministros se 
demitem do governo

criSe PoLÍticA

Como estratégia de de-
fesa contra o processo de im-
peachment no Senado, a presi-
dente Dilma Rousseff discutiu 
ontem com auxiliares a possi-
bilidade de utilizar a tribuna 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para denun-
ciar o que chama de “golpe” 
contra seu mandato, durante 
a cerimônia de assinatura do 
Acordo de Paris sobre Mudan-
ça Climática, nesta sexta-feira, 
22, em Nova York, informa o 
jornal O Estado de S. Paulo.

Na semana passada, 
a viagem dependia da não 
aprovação do processo de im-
peachment na Câmara. Com a 
derrota, a viagem foi suspen-
sa, mas agora, com a estraté-
gia de difundir a mensagem 
de ruptura institucional, a 
presidente voltou a discutir o 
assunto no Planalto, sem ain-
������������ ����ϐ�������Ǥ

O chamado “escalão 
avançado” com seguranças e 
diplomatas que prepara a vi-
sita da chefe de Estado deve 

chegar a Nova York nesta 
quinta-feira. A ida da comiti-
va de Dilma, no entanto, não 
�����ϐ���� ���� �� ������� �����
��ϐ�����Ǥ���������±������������-
dente embarque nesta quin-
ta-feira e volte no sábado, 23. 
Quem assume o cargo é o seu 
vice-presidente Michel Te-
mer, a quem Dilma tem acu-
sado de “traidor”, “golpista” e 
“conspirador”.

Além de Nova York, a 
agenda de Dilma com even-
tos populares será retoma-
da na próxima semana com 
uma viagem prevista a Sal-
vador (BA). A viagem deve 
ocorrer na segunda-feira ou 
terça-feira da próxima sema-
na para uma cerimônia de 
entrega de unidades habita-
cionais do Programa Minha 
Casa, Minha Vida.

O plano de defesa da 
presidente inclui conceder 
entrevista a correspondentes 
estrangeiros. Dilma retomou 
na terça-feira (19), em entre-
vista a jornalistas estrangei-
ros, as críticas ao processo de 
impeachment contra ela.

Dilma cogita denunciar 
impeachment na ONU

viAGeM A novA YorK

O ministro da Fa-
zenda, Nelson Barbosa, 
pediu ontem ao presi-
dente do Congresso Na-
cional, senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), 
urgência na votação 
e aprovação do pro-
jeto de lei que muda 
a meta fiscal deste 
ano. Sem a mudança, 
a preocupação do mi-
nistro é que máquina 
do governo deixe de 
funcionar. Cortes feitos 
em fevereiro e mar-
ço já promoveram um 
contingenciamento de 
mais R$ 44 bilhões.

“Diante da mudan-
ça de arrecadação, tudo 
indica que será necessá-
rio fazer um novo con-
tingenciamento, e esse 
novo contingenciamen-

to, no atual estágio da 
economia brasileira, não 
é a melhor medida. Na 
verdade, pode ser uma 
medida com efeitos ne-
gativos no nível da ativi-
dade. Por isso, vim trans-
mitir a necessidade de 
urgência na apreciação 
dessa matéria pelo Con-
gresso Nacional”, disse 
Barbosa após o  encon-
tro com Renan.

Barbosa falou tam-
bém sobre a importân-
cia da mudança no Or-
çamento para manter os 
serviços essenciais para a 
população e o andamen-
to de programas. Segun-
do ele, a partir dessa 
autorização, o governo 
poderá recuperar e au-
mentar alguns investi-
mentos, principalmente 
em infraestrutura, como 
transporte e desenvolvi-
mento urbano.

Barbosa quer pressa 
na aprovação de lei

MetA FiScAL

Da Agência Brasil

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Da Agência Estado
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Geral

Impeachment
O instituto jurídico do Impeachment novamente 

adquire protagonismo na cena política e institucional 
brasileira, rememorando 1992, com a peculiaridade de que 
em 2016 temos um quadro mais complexo e problemático. 
O Impeachment é instituto afeto ao sistema presidencialista 
����������ǡ������ϐ������������×�������������������������
prevista de revogação do mandato presidencial antes 
���������������������������ϐ����ǡ���������������������
Ͷ�ȋ������Ȍ�����Ǥ������ǡ��×�������������������À��������
extrema gravidade o Impeachment pode ser manuseado, 
exigindo-se a concorrência da axistência de crime de 
����������������������������������������������À������À�����
negativo no tocante à governabilidade. O Impeachment 
±�����������������������������������À������������� �����
doutrina dominante (endossam esse entendimento juristas 
como Paulo Brossard e Carlos Maximiliano), a sua ratio 
juris é de que aquele que outorga um mandato (não nos 
���������������������������À��������������ϐ������������
do contrato de mandato), também tem o poder de revogá-
lo. Diferentemente do princípio da “irresponsabilidade 
absoluta” do rei (The king can do no wrong), o presidente é 
responsável por seus atos, podendo essa responsabilidade 
ser política ou comum (Art.86 da CF/88).

Estabelece a Súmula Vinculante 46 do STF 
���ǣ�ǲ����ϐ��� �������������������������������������
estabelecimento das respectivas normas de processo 
e julgamento são da competência legislativa privativa 
da União.” A ADPF 378-MC, em julgamento de 16 de 
������������ʹͲͳͷǡ����������������ǣ�ǲ�������� ��
subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados e do Senado ao processamento e julgamento 
do Impeachment não viola a reserva de lei especial 
����������������Ǥ�ͺͷǡ�����������ï����ǡ������������� �ǡ�
desde que as normas regimentais sejam compatíveis 
com os preceitos legais e constitucionais pertinentes, 
limitando-se a disciplinar questões interna corporis.”

Não por acaso a Constituição Federal atribuiu ao 
Senado a competência para “processar e julgar” o chefe 
do Executivo por crime de responsabilidade, crimes de 
responsabilidade são infrações político-administrativas 
�������������������� ���������Ǥ����������������×�������
situação jurídica em que um poder exerce uma função 
atípica, o parlamento em regra não exerce a jurisdição (o 
������������������������Ȍǡ�������������������������������
��ϐ�����������������������������Ǥ���������� �ǡ������×����
������������������ǡ����������×�����±��������������������
parlamento pois o “crime de responsabilidade” não é uma 
ϐ��������������������������ǡ�±�������������������À����ǡ�
dotado, portanto, de outra ontologia jurídica. É um equívoco 
��������������������������������������������������������
do processo de Impeachment (como ocorrido no último 
�������ǡ�ͳȌ������������������������ȋ��À����������ï����Ȍǡ�
�����������������������������������������������ȋ��À������
�±����Ȍǡ���������� �������������������À������������������
���À����Ǥ���������������������ʹͳǤͷͶ����ʹ͵ȀͲͻȀͳͻͻʹǡ����Ǥ�
���Ǥ���������������ǡ�����	ǡ����������×�� �ǡ���������������
textualmente: “No procedimento de admissibilidade da 
���ï����ǡ����������������������������������À������À����Ǥǳ�
�����������×�� ��������������������� �����������ǣ�
“Neste, é que a denúncia será recebida, ou não, dado que, 
na Câmara ocorre, apenas, a admissibilidade da acusação, 
��������������� ����������À������À����ǡ�����������������
����ϐ���������������� ��±������������ǡ��������������������
alegações e fundamentos plausíveis, ou se a notícia do fato 
������������������������������²����ǡ�� ��������������� ��
��������������������������À���������������������À�����Ǥ�
Por isso, será na esfera institucional do Senado, que 
processa e julga o presidente da República, nos crimes de 
responsabilidade, que este poderá promover as indagações 
������×�����������À����Ǥǳ

�������������������ǲ��À���������������������ǳǡ�
���Ù�Ǧ����������� �������������×����������ǣ�±�����À����
ao Poder Judiciário (STF) alterar a decisão do Senado em 
processo por crime de responsabilidade do Presidente 
da República?

Em mandado de segurança no 21.689-1, publicado 
��������������������������������ͳͻͻͷǡ������ �����Ǥ�����
STF, Paulo Brossard, consignou em seu voto: “O meu 
entendimento se funda no fato de a Constituição haver 
reservado ao Senado toda a jurisdição a respeito da 
matéria, e excluído, por conseguinte, a interferência 
do Poder Judiciário. Não fora assim e a última palavra, 
direta ou indiretamente, seria dada pelo STF e não pelo 
Senado.”

No esteio do maior especialista da nossa literatura 
jurídica sobre o tema Impeachment, o STF deve seguir 
���×������������������ �ǡ�������������������������
constitucional, neste caso, com o foro competente: o 
Senado Federal.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Raimundo Lira vai presidir 

Comissão do Impeachment
O anúncio do nome do 
senador foi feito ontem 
à tarde pelo PMDB 

O senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) será o pre-
sidente da Comissão Es-
pecial do Impeachment no 
Senado. O anúncio foi feito 
no início da tarde de ontem 
pelo líder do PMDB no Se-
nado, Eunício Oliveira (CE). 
Como titulares do PMDB no 
colegiado, foram indicados 
os senadores José Maranhão 
(PB), Waldemir Moka (MS), 
Rose de Freitas (ES) e Simo-
ne Tebet (MS). Os suplentes 
serão Hélio José (DF), Marta 
Suplicy (SP) , Garibaldi Al-
ves (RN), João Alberto (MA), 
Dário Berger (SC).

Ao lembrar que o PMDB 
tem 18 parlamentares na 
����ǡ����À�����������������ϐ��-
mou que a escolha de Lira foi 
�������������������ϐÀ�����������
função de líder. “O senador 
Raimundo Lira preenche, 
no meu entendimento como 
líder, todas as qualidades 
como seriedade e tranqui-
lidade. Esse é um processo 
que não pode ser feito para 
alguém aparecer na mídia. 
Esse é um processo muito 
sério”, disse.

Apesar de já ter declara-
do voto favorável ao impedi-
mento da presidente Dilma, 
o senador Raimundo Lira é 
visto, mesmo por parlamen-
tares do PT, como um bom 
nome, moderado e de bom 
��������Ǥ� ��×�� �� ������ ��
para ser presidente da co-
missão especial, a assessoria 
do senador Raimundo Lira 
disse que agora ele se decla-
ra indeciso.

Instalação
Antes da instalação da 

comissão especial, na segun-
��Ǧ������ȋʹͷȌǡ��������������-
cados terão que cumprir uma 
formalidade: ser aprovados, 
em sessão deliberativa do 
Senado marcada para as 16h. 
Em seguida, já na comissão, 
serão eleitos o presidente 
e o relator da comissão. Se-
gundo o Regimento Interno 
do Senado caberá ao presi-
dente da comissão, indicar o 
relator. Diante da defesa do 
nome do senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), apoia-
dores do governo insistem 
que seja indicado um nome 
considerado neutro para a 
comissão.

Outras indicações
Até o fechamento dessa 

reportagem apenas o PDT, 
���� ���� ������ ��� ������ ���
Apoio ao governo junto com 
o PT, ainda não tinha indica-
do o nome do titular e do su-
plente para o colegiado.

Representando o PT, de-
vem compor a comissão, como 
titulares, os senadores Lin-
dbergh Farias (PT-RJ), Gleisi 
Hoffmann (PT- SC) e José Pi-
mentel (PT-CE). Como suplen-
tes, foram escalados os senado-
res Humberto Costa (PT-PE), 
	��������������ȋ��Ǧ��Ȍ�����ï�-
tima vaga foi cedida ao senador 
João Capiberibe (PSB-AP). 

Apesar da divulgação 
���� �����ǡ� �� ��� � �� �ϐ����-
��������� ������Ù��Ǥ� ����������
������ ������� ����� ǡ� ��� ϐ���
���������������������������-
te do Senado, para garantir 
que a comissão não seja ins-
������� ������ ��� ��×����� ��-
�����Ǧ������ȋʹͷȌǤ

Karine Melo
Da Agência Brasil

As qualidades do senador Raimundo Lira, como seriedade e tranquilidade, foram determinantes para escolha

FOTO: Agência Brasil

A ministra do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) Thereza de Assis Mou-
ra determinou uma nova produção 
de provas nas ações em que a oposi-
ção pede a cassação dos mandatos da 
presidente Dilma Rousseff e do vice 
Michel Temer. A ministra é relatora 
de quatro ações que tramitam no TSE 
sobre o mesmo tema.

No início do despacho, a ministra 
aponta algumas provas que estavam 
pendentes e “cuja produção deve ser 
feita”. Ela cita perícias e oitivas de 
testemunhas. Na mesma decisão, a 
ministra cita que foram feitos pedi-
dos à Corte. Os autores da ação pe-
diram que Otávio Marques Azevedo 
e Flávio David Barra, executivos da 

Andrade Gutierrez, fossem ouvidos 
como testemunhas e que a delação 
premiada dos executivos seja com-
partilhada com o TSE.

Sobre este pedido, a ministra diz 
em sua decisão que as delações ain-
da estão sob sigilo e que é necessário 
aguardar “a retirada do sigilo do ato 
pelo Supremo Tribunal Federal, mo-
mento em que, aí sim, poderá ser re-
novado o pedido do compartilhamen-
to da prova para futura apreciação, 
bem como o de oitiva dos referidos 
dirigentes como testemunhas”.

A ministra diz ainda que o vi-
ce-presidente Michel Temer enviou à 
Corte um pedido para a separação dos 
processos dele e da presidente Dilma 
Rousseff. Segundo a ministra o pedido 
será avaliado apenas no momento do 
julgamento. 

TSE determina novas provas 
nas ações para a cassação

ChApA DILmA-Temer

Tropas da 1ª Divisão de 
Exército, baseada em Deodo-
��ǡ������������������ǡ����������
até domingo (24), a Operação 
Cardeal IV, que consiste em ga-
rantir a segurança na Copa do 
Mundo de Tiro Esportivo, que 
está sendo disputada na Vila 
Militar. Este é o último evento-
teste antes dos Jogos Olímpi-
cos e o último treinamento em 

que haverá tropas do Exército 
nas ruas.

No Complexo Esportivo 
����������ǡ� ����������������ǡ�
no total, sete eventos-teste em 
que técnicas de emprego de 
��������� �������������ǡ� ��������
e procedimentos foram sendo 
aperfeiçoados.

A previsão é que, por dia, 
mais de mil militares traba-
lhem com agentes dos demais 
×�� ��� ��� ��������� �ï������

no controle das áreas que se-
rão ocupadas no período dos 
�������À�������ȋ���ͷ���ʹͳ����
agosto) e Paralímpicos (de 7 
a 18 de setembro) por atletas, 
delegações e espectadores.

Segundo o chefe do Esta-
do-Maior da 1ª Divisão de Exér-
cito, coronel Mário Fernandes, 
durante a competição, a opera-
ção preservará a segurança pú-
blica, mas sempre garantindo o 
direito de ir e vir da sociedade.

Tropas do Exército fazem 
evento-teste de segurança

rIO 2016

���� �� �×���� ����� �����
e a renda menor, os gastos 
���������������������������ϐ�-
caram em US$ 1,291 bilhão 
em março, informou ontem 
o Banco Central (BC). Esse 
é o menor valor para o pe-
ríodo desde março de 2010, 
������� ���������� ��̈́� ͳǡͲͺ͵�
bilhão. No mesmo mês de 

ʹͲͳͷǡ� ��� ������� ϐ������� ���
��̈́�ͳǡͷͲͶ����� �Ǥ

No primeiro trimestre 
deste ano, os gastos dos bra-
sileiros somaram US$ 2,972 
����Ù��ǡ� ������� ��̈́� ͷǡʹ͵ʹ�
bilhões em igual período de 
ʹͲͳͷǤ

As receitas de estrangei-
ros em viagem no Brasil so-
��������̈́� ͷͻ�����Ù��� ���
�²�������������������̈́�ͷͶͺ�
����Ù��� ��� ����� ��� ʹͲͳͷǤ�

No primeiro trimestre, as re-
�������ϐ������������̈́�ͳǡͺͶ�
bilhão, ante US$ 1,637 bilhão 
������������À�������ʹͲͳͷǤ

Com esses resultados 
das despesas de brasileiros 
no exterior e as receitas de 
estrangeiros no Brasil, a con-
ta de viagens internacionais 
ϐ����� ��������� ��� ��̈́� ͻͶ�
milhões em março, e em US$ 
1,126 bilhão no primeiro tri-
mestre deste ano.

Gastos de brasileiros no exterior 
são menores desde março de 2010
Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Michèlle Canes
Da Agência Brasil
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Mundo

Líderes vão se reunir na Alemanha 

para debater terrorismo e refugiados
Obama, Merkel, Hollande, 
Renzi e Cameron estarão 
presentes no encontro

A Presidência da Repú-
blica francesa anunciou on-
tem que os líderes dos Esta-
dos Unidos, do Reino Unido, 
da Alemanha, Itália e França 
vão se reunir informalmente 
segunda-feira (25) em Ha-
nover, na Alemanha.

Segundo o governo fran-
cês, os presidentes dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, e 
da França, François Hollan-
de, a chanceler alemã, Angela 
Merkel, e os primeiros-mi-
nistros da Itália, Matteo Ren-
zi, e do Reino Unido, David 
Cameron, vão abordar, como 
membros do G7, “grandes as-
suntos internacionais”.

O encontro foi acertado 
como forma de aproveitar 
�� ������� �ϐ������ ��� �����-

dente norte-americano ao 
Reino Unido e à Alemanha, 
depois da passagem pela 
Arábia Saudita.

Nesta sexta-feira (22), 
Obama vai se encontrar 
com Cameron em Londres 
e inaugurar domingo (24) 
com Merkel a Hannover 
Messe, a principal feira de 
tecnologia mundial.

Entre os assuntos que 
deverão ser tratados por 
Obama durante a viagem 
à Europa estão o combate 
ao terrorismo, a crise dos 
refugiados e o caso do re-
ferendo britânico quanto à 
sua permanência na União 
Europeia (UE).

Na véspera da chegada 
de Obama ao Reino Unido, 
oito ex-secretários norte-a-
mericanos do Tesouro con-
sideraram, em carta aberta 
publicada hoje pelo The Ti-
mes, que uma saída do Rei-
no Unido da UE seria uma 
“aposta arriscada”.

Da Agência Lusa

Ao menos 500 pessoas esta-
vam a bordo da embarcação que 
naufragou no Mar Mediterrâneo 
no começo da semana, o que 
pode ter deixado centenas de ví-
timas, informou o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para os 
Refugiados (Acnur).

Se as mortes forem confir-
madas, esse pode ter sido o pior 
desastre dos últimos 12 meses na 
região. Em relatório divulgado 
ontem), o organismo apontou que 
o barco vinha da Líbia, e não do 

Egito como foi publicado, e que 
tinha como destino a Itália.

Representantes da Acnur en-
trevistaram alguns dos 41 sobre-
viventes, que foram resgatados e 
levados para a Grécia. Segundo 
eles, após várias horas de viagem, 
os traficantes de seres humanos, 
responsáveis pelo trajeto, tenta-
ram transferir o grupo para um 
barco maior, que  estava lotado e 
que começou a naufragar por con-
ta do peso.

Muitos dos sobreviventes 
não chegaram a entrar na outra 
embarcação, enquanto muitos 

deles conseguiram nadar de vol-
ta para o barco menor. Os imi-
grantes eram de origem soma-
liana, sudanesa, etíope e egípcia, 
em sua maioria.

Só em 2015, a Itália foi porta 
de entrada para mais de 150 mil 
pessoas que fugiam das guerras, 
da miséria e de perseguições, es-
pecialmente, de países do norte 
da África, do Afeganistão e do 
Iraque. O país é a segunda “rota 
de imigrantes” pelo mar, ficando 
atrás apenas da Grécia - que rece-
beu mais de 840 mil imigrantes no 
ano passado.

Naufrágio no Mar Mediterrâneo 
pode ter deixado 500 mortos
Da Ansa Brasil

FOTO: Marina Militare

Os imigrantes continuam 
desafiando a travessia do 

Mediterrâneo, que tem levado 
muiitos deles à morte

Montecrist (AE) - Um 
novo terremoto atingiu o 
Equador antes do amanhe-
cer de ontem. Com magnitu-
de 6,1, esse foi o tremor mais 
������ ������ �� ��� ϐ��� ��� ��-
mana passada, de magnitude 
7,8, que deixou mais de 500 
mortos. Segundo o Centro de 
Pesquisas Geológicas dos EUA 
(USGS, na sigla em inglês), o 
abalo ocorreu em alto mar, 25 
quilômetros a oeste da cidade 
praiana de Muisne, já devasta-
da pelo terremoto anterior, às 
3h33 no horário local.

Muitas pessoas na cida-
de de Portoviejo abandona-
ram suas casas, mesmo as 
que não mostravam danos 
aparentes, e se dirigiram no 
meio da noite a um antigo ae-
roporto que se tornou abrigo 
temporário.

Enquanto isso, funerais 
se multiplicam ao longo do 
normalmente plácido litoral 
equatoriano. Na pequena ci-
dade de Montecristi, próxi-
ma do porto de Manta, duas 
crianças estavam entre as 
pessoas que foram enterra-
das na terça-feira.

O Escritório de Promo-
toria Nacional calcula o to-
tal de mortos em 525, mas 
autoridades ainda preveem 
que mais corpos serão en-
contrados, já que há mais 
de 200 desaparecidos. Pelo 
menos 11 vítimas fatais são 
estrangeiras.

Ainda assim, a esperan-
ça persiste. Em várias cida-
des, equipes de resgate com 
cães farejadores continuam 
em busca de sobreviventes 
soterrados. Pelo menos seis 
foram encontrados em Man-
ta na terça-feira.

Novo terremoto volta
a atingir o Equador

MAGNITUDE 6,1

Da Agência Estado

O presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, reiterou 
nessa terça-feira (19) apoio à 
presidente brasileira, Dilma 
Rousseff, diante do que con-
sidera ser “um golpe de Esta-
do parlamentar” que ameaça 
toda a América Latina. “Esse 
golpe de Estado no Brasil é 
uma ameaça para todos os po-
vos da América”, disse.

Nicolás Maduro falou 
em Caracas para centenas 
de simpatizantes que saíram 
à rua numa marcha para co-
memorar o 206º aniversário 
da assinatura da Ata de De-
claração da Independência 
da Venezuela, assinada em 
19 de abril de 1810. “Fomos 
testemunhas de um evento 
que, sem lugar para dúvidas, 
constitui um golpe de Estado 

parlamentar contra a legíti-
ma presidente do Brasil, Dil-
ma Rousseff”, frisou.

Nicolás Maduro consi-
derou que o processo de des-
tituição de Dilma Rousseff 
“faz parte de uma ofensiva 
imperialista para acabar com 
os governos populares e para 
implementar outra vez um 
modelo neoliberal repressivo”. 
“Estão brincando com a von-
tade do povo”, disse. “A Vene-
zuela bolivariana solidariza-se 
com a presidente Dilma, com 
o povo do Brasil e condena o 
golpe de Estado”, acrescentou.

Por outro lado, pediu 
aos venezuelanos para esta-
rem em alerta e defenderem 
a causa independentista e 
reivindicarem o projeto de in-
tegração latino-americana de 
Simón Bolívar (1783 - 1830), 
o militar e líder político que 

teve um papel destacado na 
independência da Bolívia, 
Colômbia, Equador, Panamá, 
Peru e Venezuela. “Não pode-
mos falhar à causa de Bolívar, 
�������������±����ǳǡ��ϐ�����Ǥ

No último domingo, 
a Câmara dos Deputados 
do Brasil aprovou, por 367 
votos contra 137, sete abs-
tenções e duas ausências a 
continuação do processo de 
destituição da presidente 
Dilma Rousseff, que passou 
para o Senado.

O texto aprovado na Câ-
mara dos Deputados alega 
que há indícios de que a pre-
sidente cometeu um crime de 
responsabilidade ao praticar 
��� ��������� ǲ���������� ϐ��-
cais” (atraso na transferência 
de dinheiro devido pelo Go-
verno aos bancos para me-
lhorar as contas públicas).

0DGXUR�DʏUPD�TXH�SURFHVVR�
FRQWUD�'LOPD�DPHD§D�D�$/

VENEZUELA

O procurador americano do bairro 
de Manhattan chamou os jornalistas a 
cooperarem no âmbito da investigação 
do caso Panamá Papers, que o Departa-
mento de Justiça dos Estados Unidos está 
realizando. O caso tem a ver com evasão 
fiscal de grandes empresários, conheci-
das figuras da política e do esporte, in-
formou o jornal britânico The Guardian.

O procurador Preet Bharara infor-
mou o Consórcio Internacional de Jor-
nalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em 
inglês) da investigação realizada em um 
e-mail, obtido pela publicação britâni-
ca. O The Guardian foi um dos jornais 
que participaram da publicação de par-
te dos 11,5 milhões de documentos va-
zados, no início deste mês, da empresa 
panamenha Mossack Fonseca.

“O escritório do procurador dos 
EUA para o estado sul de Nova York 
acabou de iniciar a investigação crimi-

nal relativamente aos assuntos para os 
quais os Panamá Papers são relevan-
tes”, escreve no e-mail.

Bharara disse também que ele 
“apreciaria muito a oportunidade de 
falar o mais breve possível com qual-
quer funcionário ou representante do 
ICIJ envolvido no projeto dos Panamá 
Papers para discutir o assunto mais de-
talhadamente.”

Em 3 de abril, o jornal alemão Sue-
ddeutsce Zeitung publicou uma série de 
informações divulgadas pelo Consórcio 
Internacional de Jornalistas Investigati-
vos (ICIJ, na sigla em inglês). O ICIJ teve 
acesso a um vazamento da empresa 
panamenha Mossack Fonseca, que fi-
cou nos holofotes como Panamá Papers 
(Papéis do Panamá). Esses documentos 
mostram esquemas de corrupção usados 
por numerosas pessoas mundialmente 
conhecidas, trazendo informações so-
bre os negócios secretos de amigos de 
vários políticos de alto escalão.

Justiça dos EUA investiga 
dados do Panamá Papers
Da Sputnik

Da Agência Lusa
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UFPB e Chile fazem parceria para controlar praga

Cochonilha em palma
Pesquisadores da Univer-

sidade Federal da Paraíba e da 
Universidade Mayor do Chi-
le pretendem sequenciar os 
genes da Cochonilha do car-
mim. O intuito é de descobrir 
novas maneiras de controlar 
essa praga das plantações de 
palma forrageira do Nordes-
te brasileiro. A iniciativa en-
volve os pesquisadores: Dr. 
Demetrius Araújo (Centro de 
Biotecnologia-CBiotec/UFPB) 
e Dr. Itácio Padilha (Pós-dou-
torando/ CBiotec/ UFPB), do 
Instituto Vandique e da Uni-
versidad Mayor (Chile): Dr. Vi-
nicius Maracaja Coutinho.

A Cochonilha do Carmim 
é um inseto invasor que pra-
ticamente dizimou as planta-
ções de palma forrageira do 
Nordeste do Brasil, principal 
fonte de alimento do gado du-
rante os períodos de seca. Isso 
vem afetando drasticamente o 
meio ambiente, a economia e 
toda a população da região.

O genoma é a represen-
tação de todo o material ge-
nético de um organismo vivo. 
A pesquisa pretende desven-
dar o genoma da Cochonilha, 
revelando seu repertório de 
genes e as vias metabólicas do 
inseto. De acordo com Vinícius 
Coutinho, lider da pesquisa, “A 
ideia é fornecer um catálogo 
de potenciais alvos que pode-
riam ajudar a erradicar por 
completo o inseto invasor do 
ambiente e ajudar a melhorar 
a situação do Nordeste brasi-
leiro. A criação deste catálogo 
de genes é o primeiro passo 
�����������������ϐ�����������-
ga”. O inseto Dactylopius coc-
cus é amplamente utilizado 
pela indústria na produção do 
corante vermelho carmim. No 
entanto, há cerca de 10 anos, 
a espécie Dactylopius opun-
tiae foi trazida ao Brasil por 
engano. “Além de produzir um 
corante de baixa qualidade, 
ela dizima a palma forrageira, 
único alimento bovino que re-
siste aos períodos de escassez 
de água no Nordeste. Com a 
destruição da lavoura de pal-

ma, o gado bovino morre de 
fome e isso vem gerando pre-
juízo superior a um bilhão de 
Reais para os pequenos agri-
cultores locais, só no Estado 
da Paraíba”, explicou Vinícius.

 
Ciência colaborativa
O cientista criou um site 

onde arrecada fundos para 
essa e outras pesquisas cien-
�Àϐ����Ǥ� ��������� �������ǣ� ǲ��
proposta é usar a Internet 
para democratizar a pesqui-
sa. Qualquer pesquisador 
pode inscrever o seu projeto 
na plataforma, divulgar e con-
�������ϐ��������������������-
dadeiros interessados no de-
senvolvimento da ciência: os 
cidadãos comuns”. O projeto 
do sequenciamento genético 
da Cochonilha do carmim já 
arrecadou 54% do valor ne-
cessário para sua realização, 
ou seja, mais de sete mil reais 
em colaborações. “O processo 
é bem simples: basta acessar 
o site, selecionar o valor que 
deseja colaborar e utilizar um 
cartão de crédito ou boleto 
bancário para realizar uma 
doação. Tudo num ambiente 
seguro e à prova de fraudes”, 
�ϐ����� ���À����Ǥ� ��� �����-
pensas que variam de acordo 
com o valor escolhido e vão 
desde o acesso ao andamen-
to e aos dados da pesquisa a 
agradecimentos em publica-
Ù��������Àϐ����Ǥ

Em um momento econô-
mico onde os investimentos em 
��������� �����Àϐ���� � �� ������-
��������������ǡ���ϐ�������������
coletivo mostra-se como uma 
alternativa viável. O pesquisa-
dor lembra que “cada vez mais 
a ciência tem se tornado colabo-
rativa - conceito Citizen Science 
- onde pesquisadores colabora-
ram junto à sociedade em ques-
tões relativas à pesquisa em 
larga escala. Assim, a população 
ϐ�������������������������������
acredita ter mais relevância e os 
cientistas podem trabalhar com 
mais independência, para che-
�������������������������ϐ������
a sociedade como um todo”.

Foto: Reprodução/Internet

Cochonilha do Carmim tem atacado raquetes de palma forrageira de lavouras de várias regiões do Nordeste

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Projeto criado 
em hospital de 
Picuí é divulgado 
HP�OLYUR�FLHQWʏFR

O projeto intitulado “Per-
ϐ��� ���� ���������� ���� ���Ù���
Buco-Maxilo-Faciais atendidos 
em serviço de urgência e trau-
ma da Paraíba. ”desenvolvido 
��� ��������� ��������� 	������
Tiago Gomes de Picuí-PB, pela 
equipe do cirurgião buco-ma-
xilo-facial doutor Edgley Porto, 
foi publicado no capítulo 25 do 
������ �����Àϐ���� ǲ������������
Integrada” na edição deste ano.

“Esse é um projeto que 
estamos desenvolvendo no 
��������� ��������� ��� ����À�
desde 2011. Consiste em um 
grande banco de dados que é 
alimentado diariamente com 
o registro de todos os pacien-
tes atendidos pelo Serviço 
de Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial, com o 
�����������������������ϐ������
paciente com lesão buco-ma-
xilo-facial atendido pelo nos-
so serviço, através da análise 
estatística de variáveis como 
gênero, faixa etária, cor da 
pele, condição socioeconô-
mica, etiologia da lesão, local 
de procedência do paciente, 
diagnóstico, tipo de trata-
mento, dia e horário do aten-
dimento”.

“Baseado nos dados preli-
minares levantados de janeiro 
de 2012 a outubro de 2014, te-
mos observado que o paciente 
atendido pelo nosso serviço é 
em sua maioria jovem (21 a 30 
anos), do gênero masculino, 
do próprio município de Pi-
cuí-PB, envolvido em acidente 
de trânsito (principalmente 
acidente de motocicleta), que 
não faz uso de capacete e tem 
associado a isso o consumo de 
bebida alcoólica, sobretudo 
����ϐ����������������ȋ��������
domingo), no período da tar-
de (12h01 às 18h). 

Os alunos da 2ª série 
do Ensino Médio Inovador 
��� ������� ������� ��� ����-
des, em Campina Grande, 
produziram repelentes e ar-
madilhas contra o mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, zika vírus, febre 
amarela e da chikungunya. O 
trabalho foi apresentado na 
manhã da última terça-feira 
para estudantes e professo-
res da escola, localizada no 
bairro Jardim Tavares. 

Os professores de Biolo-
gia, Magiane do Rego e Ronal-
do Justino, foram os orienta-

dores da produção. “A ideia 
surgiu a partir da mobilização 
nacional e, inclusive orienta-
da pelo Ministério da Saúde, 
para combater o mosquito. 
Então, resolvemos utilizar o 
conteúdo visto nas aulas em 
uma atividade prática”, expli-
cou Ronaldo. 

Exposição
Durante o intervalo das 

aulas, os alunos expuseram 
painéis explicativos e ensina-
ram como fazer a armadilha 
para capturar o Aedes aegypti 
com garrafa pet. Além disso, 
eles distribuíram os repelen-
tes a base de cravo-da-índia e 
de citronela. A bióloga Ros-

sandra Oliveira, gerente de 
Vigilância Ambiental da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Campina Grande, explica 
que, “o Aedes aegypti é me-
nor do que os mosquitos 
comuns, é preto com listras 
brancas no tronco, na cabe-
ça e nas pernas. Ainda de 
acordo com ela, as asas do 
Aedes são translúcidas e o 
ruído que essa espécie de 
mosquito produz é pratica-
mente inaudível ao ser hu-
mano. As larvas do inseto  
nascem e se criam em água 
parada. Por isso, evitar es-
ses focos da reprodução 
desse vetor é a melhor for-
ma de prevenir. 

Estudantes criam repelente e 
armadilha contra o mosquito

AEDES AEGYPtY

Chico José
Sucursal de A União

lguns compositores, cantores, ins-
trumentistas, maestros, etc., lutaram 
para que a Ordem dos Músicos do 
Brasil (OMB) fosse extinta. Não 

conseguiram.
No entanto, alguns deles de forma impru-

dente, disseminaram a informação do suposto 
ϐ���������ǡ���������� ����������Ǥ

A verdade, checada por mim anteontem 
é que - com 58 anos de existência - a Ordem 
continua. Os que desejavam, e ainda querem, 
que ela morra, “de morte matada”, nunca se 
��������������ϐ��������������������������-
cessem a direção da OMB, através de processo 
eleitoral, como é feito normalmente na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). Seria conce-
bível extinguir a OAB, se seus dirigentes não 
estivessem atuando bem?...

������������ϐ��������������������ǡ����
���������À�ǡ������� �ǡ���ϐ������� ����������À����
������ϐ��� ������ï�������������������������Ǥ�
Isto não é bom? Se alguma de suas seccionais - 
na Paraíba, no Acre, em São Paulo, Bahia, Minas 
Gerais - têm dirigentes que não estão atuando 
nessa defesa, é simples: basta mudá-los através 
de eleições.

����������

Agora passo ao ECAD (Escritório Cen-

tral de Arrecada-
ção e Distribuição). 
���ϐ������������
passado, o ECAD 
cobrou de um blog 
o pagamento dos 
direitos autorais 
por música vei-
culada através 
do YouTube. Pela 
primeira vez isso 
foi efetuado e 
gerou um blá-blá
-blá intenso entre 
componentes dos 
círculos interessa-
dos em direitos autorais.

���ǡ�����������ϐ������������������������
empresas “pontocom” que se estabelecem na 
Internet, vêm utilizando material de terceiros 
sem qualquer permissão e, o que é pior,  em boa 
parte das vezes suprimindo o nome do(s) ver-
dadeiro(s) autor(es). Quanto aos blogs comer-
ciais, eles devem também pedir permissão.

Músicas, livros, textos, ilustrações, etc., 
não são “terra de mãe Joana”. Têm autores. 
�����������ϐ���������������������������ǡ���-
���������������ǡ����������������Ǥ���ϐ��ǡ��²��
donos, na acepção mais ampla da palavra.

O advogado pernambucano Rodrigo 

Guimarães Colares, dire-
tor do Instituto Brasileiro 
de Política e Direito de 
Informática (IBDI), foi 
muito incisivo e lúcido 
nesta questão: “É im-
portante que tenhamos 
em mente o fato de que 
a lei de direitos autorais 
existente e aplicável no 
território nacional será 
igualmente aplicável no 
ciberespaço. O tempo em 
que as condutas ilegais 
perpetradas pela Internet 
mantinham-se impunes 

já se foi. É imprescindível entendermos que 
a grande maioria das obras postas na rede 
mundical, como músicas, programas de com-
putador, textos, e outras, têm proteção do 
direito autoral e seus conexos, e não perten-
cem ao domínio público”.

Ou seja: não dá mais pra brincar de 
usar sem pagar ou sem ter autorização, pois 
já existem os ciberdireitos, ou direitos do 
mundo virtual.

O ECAD é administrado por noves 
associações de música: Abramus, Amar, 
Sbacem, Sicam, Socinpro, UBC, Abrac, Assim 
e Sadembra. Na próxima semana, inclusive, 

No meio dos direitos autorais

A
estarei entregando à Amar - dirigida pelo 
paraibano-pernambucano Marcus Vinícus 
de Andrade (radicado em São Paulo) - au-
torização para cuidar de meus direitos de 
autor. 

O que poucos sabem é que as associa-
ções citadas acima formam uma Assembleia 

���������±������������������ϐ��� ������
preços e regras de cobrança e distribuição 
dos valores arrecadados.

Algum autor, ou muitos autores que 
estiverem instisfeitos com o sistema do 
ECAD têm como contestarem a ação do 
órgão e receberem tudo a que têm direito 
(se for o caso). No entanto, o compositor ou 
��������������� ��±�ϐ����������������������
associações, que lutam por ele, desrespeita 
a sua própria obra, porque dela não cuida 
��������������ϐ��������Ǥ

����������

Os chamados “gigantes” da Internet se 
movimentam na direção de garantir prote-
ção aos autores.

O pioneiro foi o Yahoo!, que fez circu-
lar um aviso sobre os dirreitos autorais: “O 
Yahoo! respeita a propriedade intelectual dos 
autores de qualquer conteúdo disponível na 
Internet. Por isso pedimos a nossos usuários 
que façam o mesmo. O Yahoo! pode desabili-
tar e encerrar, sem aviso prévio, as contas de 
usuários que estejam desrespeitando direitos 
de propriedade intelectual de terceiros”.
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3º Festival começa hoje no Conde

SAboRES E SAbERES

Evento oferece ao público 
até o dia oito cardápio 
de 21 estabelecimentos

Bares, restaurantes, ho-
téis e pousadas do Litoral Sul 
paraibano oferecem, a partir 
desta quinta-feira (21), a 3ª 
edição do Festival Sabores 
e Saberes que vai promover 
até o dia 8 de maio atividades 
culturais e gastronômicas 
para turistas que visitarem 
a região. Nesta edição, que 
contará com a participação 
de 21 estabelecimentos da 
costa do município do Con-
de, será homenageado o coco 
de roda.

De acordo com o presi-
dente da Associação Comer-
cial, Industrial e de Serviços 
de Conde (ACIC), André Luis 
Neves, o evento eleva o tu-
rismo da cidade e apresenta 
novas experiências aos que 
visitam a região. “Unir gas-
tronomia e talentos culturais 
partem do princípio da ino-
vação, proporcionando ao 
turista uma vivência real dos 
hábitos e costumes da comu-
nidade, conhecendo e pro-
vando dos sabores e saberes 
da Costa do Conde”, disse.

����� �� ����� �ǡ� ���ϐ��-
sionais que lidam com o tu-
rismo, como cozinheiros, por 
exemplo, passaram por capa-
citações para ofertar produ-
tos e serviços diferenciados, 

Curso fortalece 
comunidade indígena

As aulas da segunda turma 
do curso de licenciatura intercultural 
indígena do Sul da Mata Atlântica 
começa na próxima segunda-feira 
(25). A graduação está ligada ao 
"CLRPM�BC�%GJMQMÂ?�C�"G�LAG?Q�'SK?-
L?Q� BM� #CN?PR?KCLRM� BC� 'GQR�PG?�
da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), mas recebe alunos 
dos Estados do Rio Grande do Sul, 
Paraná, Mato Grosso do Sul, São Pau-
lo e Espírito Santo. Essas graduações 
que estão abrindo nas universidades 
voltadas para os povos indígenas são 
importantes porque é dessa maneira 
que nós vamos conseguir continuar 
mantendo nossa língua, cultura e 
AMQRSKCQ� RP?BGAGML?GQ¶� ?ÂPK?�  L?�
Roberta Uglo Patt, da etnia iaclano/
xoclegue, de Santa Catarina. 

Campeões mundiais 
ficam fora do pódio

4K?�B?Q�NMR�LAG?Q�B?�EGL�Q-
tica de trampolim, a China conquis-
tou o ouro durante o Mundial de 
Odense, na Dinamarca, em novem-
bro do ano passado, tanto no mas-
culino quanto no feminino. Assim, 
os atuais campeões mundiais Li Dan 
e Gao Lei eram esperados como as 
grandes estrelas do evento-teste 
da modalidade, no Rio de Janeiro, 
nessa terça-feira (19). Contrarian-
do as expectativas, porém, os dois 
AMKCRCP?K�D?JF?Q�L?�ÂL?J�C�ÂA?P?K�
de fora do pódio do torneio.

Pró-Equidade de raça
cresce em empresas

O programa Pró-Equidade de 
&�LCPM�C�1?�?�GLGAG?RGT?�BM�&MTCPLM�
Federal que estimula a promoção 
de um ambiente de trabalho mais 
igualitário para homens e mulhe-
res, chega na sexta edição com 124 
empresas públicas e privadas, nú-
mero 82% maior do que na última 
edição. O programa, que já conta 
com dez anos de execução, é da 
Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres (SPM), do Ministério 
das Mulheres, da Igualdade Racial, 
B?�)STCLRSBC�C�BMQ�#GPCGRMQ�'SK?-
nos. A assinatura do Termo de Com-
promisso ocorreu nessa terça-feira 
(19), em Brasília.

obmep tem recorde 
de alunos inscritos

A Olimpíada Brasileira de Mate-
mática das Escolas Públicas (Obmep), 
que chega à sua 12a edição, recebeu 
este ano inscrições de 5.544 cidades, 
o que representa 99.59% dos mu-
nicípios de todo o País. Ao todo, são 
17.839.424 estudantes de 47.474 
escolas. As inscrições terminaram no 
dia 1o de abril e a prova da 1a fase, 
marcada para 7 de junho, será aplica-
da nas próprias escolas. Os estados 
com o maior número de participantes 
foram São Paulo, com 3.340.982 alu-
nos de 5.945 escola; Minas Gerais, 
que teve 1.910.226 alunos de 
4.583 escolas.

Rihanna publica fotos 
nua para novo clipe

A cantora Rihanna publi-
cou em sua conta de Instagram 
fotos em que aparece nua, fu-
mando e segurando uma arma. 
O material serve para divulgar o 
novo videoclipe da música Nee-
ded Me, lançada em seu canal 
de YouTube nessa quarta-feira, 
20. Trata-se do terceiro clipe de 
ANTI, seu álbum mais recente, 
lançado em janeiro. 

Needed Me conta com a di-
PC��M�BC�'?PKMLW�*MPGLC�AMLFC-
cido por seu trabalho em Spring 
Breakers: Garotas Perigosas.

explica o presidente da ACIC. 
“Temos parceiros importan-
tes para que o evento dê cer-
to. O Sebrae tem papel funda-
mental no desenvolvimento 
turístico da região, pois con-
tribui para o treinamento que 
vai desde a recepção de qua-
lidade até a orientação a uma 
excelente prestação de servi-
ço, para que o turista tenha 
uma boa impressão e man-

tenha o desejo de voltar em 
eventos futuros”. Cada esta-
belecimento vai oferecer um 
prato exclusivamente para o 
festival, que terá  destaque no 
seu cardápio durante os 18 
dias.

O analista técnico do Se-
brae Paraíba, Lhano Nisho, 
ressaltou a importância em 
fortalecer a oferta turística da 
região, sobretudo em época 

���������ϐ������������������Ǥ�
“Desenvolvemos traba-

lhos junto às MPE que estão 
sendo assistidas pelo Sebrae 
Sul, além de desenvolver a 
cultura da região, como o 
coco de roda com a comuni-
dade quilombola. Estamos 
realizando um trabalho de 
médio e longo prazo no ter-
ritório, potencializando o tu-
rismo por meio da oferta de 

produtos turísticos na baixa 
estação, para que o turismo 
esteja sempre aquecido”.

O 3º Festival Sabores e 
Saberes é organizado pela 
Associação Comercial, Indus-
trial e de Serviços de Conde 
(ACIC), com apoio do Sebrae 
Paraíba, Governo do Estado 
da Paraíba, e Associação de 
Turismo da Costa do Conde 
(ATCC).

Novas receitas e sabores variados, além de cardápio diário, são oferecidos pelos restaurantes que participam do festival

FoTo: Reprodução/Internet

Pacientes do Complexo 
Psiquiátrico Juliano Moreira 
participam, neste domingo 
(24), do projeto Feirinha de 
Domingo, no Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa. A mostra 
reúne peças de artesanato 
confeccionadas por eles nas 
�ϐ������������²�������������-
plexo, por meio do projeto de 
humanização “Beija Flor”. Na 
ocasião, os visitantes pode-
rão apreciar e adquirir diver-
sos produtos, como quadros, 
pinturas, almofadas, colchas, 
garrafas decoradas, bolsas e 
peças decorativas. O dinhei-
ro obtido com a venda é re-
vertido para os autores das 
obras.

Além de artesanato, bre-
chó e antiguidades, a feira 
inclui gastronomia, com food 
bikes e expositores distribuí-
dos pela Praça do Povo, na 
área próxima ao Planetário. 
A visitação é gratuita e, pa-
ralelo ao evento, acontece a 
ação ‘Criança Tem Espaço’, 
com atrações para o público 
infantil, das 14h às 18h.

A participação dos pa-
cientes faz parte de uma par-
ceria da Secretaria de Estado 
da Saúde com a Fundação Es-
paço Cultural (Funesc). “Esta 
parceria visa potencializar 
as ações de humanização do 
Projeto Beija-Flor, contri-
buindo com a luta antimani-

comial”, disse o diretor-geral 
do complexo, Walter Franco.

A Feirinha é uma ini-
ciativa da Funesc que conta 
com artesãos paraibanos e 
de outros estados. O projeto 
foi lançado com a proposta 
de se repetir mensalmente 
com novas atrações a cada 
retorno. 

“A participação do Julia-
no é uma oportunidade de 
mostrar o trabalho de pes-
soas que estão querendo vol-
tar à sociedade e isso se dará 
da forma mais digna possí-
vel, que é por meio do traba-
lho”, observou a diretora de 
Desenvolvimento Cultural da 
Funesc, Renata Mora.

Pacientes participam de 
feirinha no Espaço Cultural

JULIANo MoREIRA

O McDonald’s está 
com 10 vagas de traba-
lho abertas para suas 
unidades de João Pes-
soa. Para se candidatar, 
é preciso ter a partir de 
16 anos e estar cursando 
ou ter concluído o Ensino 
Médio. Não é exigida ex-
periência anterior, as va-
gas são efetivas e o iní-
cio é imediato. Pessoas 
com deficiência também 
podem se candidatar. 

Características como 
dinamismo, facilidade 
de comunicação, traba-
lho em equipe e empatia 

com crianças são diferen-
ciais para o jovem que 
deseja fazer parte da 
rede. Entre os benefícios 
oferecidos pela empresa 
estão: alimentação no 
local, seguro de vida, as-
sistência médica e odon-
tológica, vale-transpor-
te, treinamento inicial 
e contínuo e plano de 
carreira. Os interessados 
podem deixar o currícu-
lo nos restaurantes da 
rede, localizados na Av. 
Epitácio Pessoa, 4.550 
Av. Ruy Carneiro, 232, e 
Manaíra Shopping.

McDonald’s oferece 
10 vagas na Paraíba

oPoRTUNIDADE NA CAPITAL

���ϐ���������� ��������-
ros com registro no País in-
teressados em ocupar uma 
das 1,4 mil vagas ofertadas 
neste edital de reposição do 
Mais Médicos têm até ama-
nhã para se inscrever. As 
adesões devem ser realiza-
das por meio do sistema do 
Programa, e o resultado com 
as inscrições válidas será di-
vulgado no dia 26 de abril. 
Na Paraíba, há vagas em 26 
municípios. A relação dos 
municípios está disponível 
no www.saude.gove.br .  Os 
candidatos deverão, em se-
guida, no período de 27 a 28 
de abril, escolher quatro op-
ções de município onde de-
sejam atuar. A previsão é que 
os médicos com CRM Brasil 

selecionados iniciem as ati-
vidades em 16 de maio.

No momento da sele-
ção, os novos candidatos 
com registro no País deverão 
escolher entre o direito de 
concorrer à pontuação adi-
cional de 10% nas provas de 
residência ou permanecer no 
município por até três anos. 
��� ���ϐ���������� ���������
somente com aqueles que 
optarem pelas mesmas cida-
des. O número exato de vagas 
para reposição só será efeti-
����������ϐ��������×���� ��-
novação da adesão dos mu-
nicípios com vagas ociosas e 
�� ���ϐ���� �� ������� ������
pelas prefeituras que foi até 
essa quarta-feira (20). A lista 
completa de vagas disponí-

veis será divulgada no dia 26 
deste mês. Caso as vagas não 
sejam preenchidas na cha-
mada de médicos com CRM 
Brasil, serão abertas inscri-
ções para brasileiros que se 
formaram no exterior.

Municípios
Também municípios com 

interesse em participar do 
Programa Mais Médicos terão 
nova chance de aderir à ação. 
Foram recebidas novas ade-
sões de prefeituras até essa 
quarta-feira (20). O secre-
tário de Gestão do Trabalho 
e da Educação da Saúde do 
Ministério da Saúde, Hêider 
�����ǡ� �ϐ����� ���� �� �������-
lidade de novas adesões vai 
����ϐ��������������������ǡ�����

algum motivo, acabaram não 
ingressando no programa 
anteriormente. “Nós estamos 
dando esta nova oportunida-
de para municípios aderirem 
e conseguirem, assim, expan-
dir com qualidade o atendi-
mento à população na Aten-
ção Básica”, explica. “Além 
disso, municípios cujos médi-
cos saíram do programa por 
algum motivo poderão repor 
novamente este quantitativo”, 
completou o secretário.

Para a concessão de 
vagas a novos municípios 
ingressantes serão obede-
������ ����±����� ��� ��ϐ�������
anteriormente em resolu-
ção, como a estimativa da 
população que necessita ser 
coberta pela Atenção Básica 

no município, a quantidade 
de equipes necessárias para 
atendimento de 100% da po-
pulação com maior priorida-
��ǡ� �� ����� ��� ϐ�������������
do Ministério da Saúde para 
equipes de Saúde da Família 
�� �� ��������������� ϐÀ����� ����
unidades básicas de saúde.

Todos os municípios 
que tiverem vagas ociosas 
ou aqueles municípios in-
teressados em ingressar no 
Programa devem realizar ou 
renovar adesão por meio do 
sistema de gerenciamento 
do Mais Médicos. O número 
de postos destinado aos no-
vos municípios ingressantes 
está limitado ao quantitativo 
máximo de vagas atualmente 
no Programa Mais Médicos. 

3URʏVVLRQDO�WHP�DW©�DPDQK£�SDUD�VH�LQVFUHYHU
PRoGRAMA MAIS MÉCICoS
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Remédios já estão 2,64% mais caros, revela o IBGE

Após reajustes
Telexfree é multada 
em R$ 5,5 milhões 

A Secretaria Nacional do Con-
sumidor do Ministério da Justiça (Se-
nacon) negou recurso da empresa Ym-
pactus Comercial, mais conhecida como 
Telexfree, e manteve multa à empresa 
de R$ 5,590 milhões por formação de 
NGP�KGBC� ÂL?LACGP?�� 2CESLBM� ?� BCAG-
Q�M�NS@JGA?B?�LM�#G�PGM�.ÂAG?J�B?�4LG�M�
	#.4
� ?� CKNPCQ?� R?K@�K� NP?RGAMS�
pirâmide de ponzi, não observou princí-
pios da boa-fé e da transparência, vio-
JMS�?�NPMRC��M�B?�AMLÂ?L�?�L?Q�PCJ?��CQ�
de consumo, praticou publicidade enga-
nosa e fechou contratos com cláusulas 
?@SQGT?Q��  � CKNPCQ?� RCP�� BC� PCAMJFCP�
o valor ao Fundo de Defesa de Direitos 
#GDSQMQ�LM�NP?XM�BC����BG?Q�

Índice de produção 
industrial sobe 

Apesar de registrar melhora, 
a atividade industrial continua em 
queda, segundo revela a pesquisa 
Sondagem Industrial divulgada nessa 
quarta-feira, 20, pela Confederação 
-?AGML?J� B?� (LB�QRPG?� 	"-(
�� .� �LBGAC�
que mede a evolução da produção 
ÂAMS�CK�����NMLRMQ�CK�K?P�M�?LRC�
����NMLRMQ�CK�DCTCPCGPM��#?BMQ�KC-
nores que 50 pontos indicam retração 
B?� NPMBS��M�¶$K� K?P�M� �� SQS?J� SK�
aumento da produção na comparação 
com fevereiro, mês de atividade indus-
RPG?J�K?GQ�@?GV?¶�CVNJGAMS�?�CLRGB?BC��
A comparação anual, entretanto, mos-
tra que o dado está no patamar mais 
@?GVM�BCQBC������

Intenção de consumo 
das famílias cai

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) recuou 5,5% em 
?@PGJ� ?LRC� K?P�M� N?P?� ���� NML-
tos, o mínimo histórico da série 
iniciada em janeiro de 2010, se-
gundo a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
3SPGQKM�	"-"
�� �BCRCPGMP?��M�BC�
acordo com a entidade, é reflexo 
do elevado custo de crédito, do 
alto nível de endividamento e do 
?SKCLRM�BM�BCQCKNPCEM��-M�AML-
fronto com abril de 2015, o ICF 
CLAMJFCS� ����� ?NMLRMS� ?� "-"��
Todos os componentes da pesqui-
Q?�?NPCQCLR?P?K�OSCB?��

BNDES aprimora 
crédito para empresa

Preços da cebola e da 
cenoura têm queda

As micro, pequenas e médias 
CKNPCQ?Q� 	,/,$Q
� ?EMP?� AMLR?K�
AMK� KCJFMPCQ� AMLBG��CQ� BC� PCÂL?L-
ciamento de crédito do Banco Nacio-
L?J� BC� #CQCLTMJTGKCLRM� $AML�KGAM� C�
2MAG?J� 	!-#$2
�� /MPR?BMPCQ� BM� "?PR�M�
!-#$2�NPMBSRM�PCQRPGRM�?�,/,$Q�C�KG-
APMCKNPCCLBCBMPCQ�GLBGTGBS?GQ�	,$(Q
�
NMBCP�M� PCÂL?LAG?P� M� Q?JBM� BCTCBMP�
BC�MNCP?��CQ�CK�?R�����KCQCQ�AMK�
���KCQCQ�BC�A?P�LAG?�� �R?V?�AM@P?B?�
será a Taxa de Juros de Longo Prazo 
	3)+/
� ?RS?JKCLRC� CK�����?M� ?LM�
acrescida de spread de 3,5% referen-
RC�?M�!-#$2�C�BC�?R�����N?P?�M�?ECL-
RC�ÂL?LACGPM�

O aumento da produção de 
cebola e cenoura incentivou a queda 
de preços registrada pelos produtos 
hortigranjeiros nos principais entre-
postos das Centrais de Abastecimento 
	"C?Q?Q
�BM�/?�Q��o�M�OSC�PCTCJ?�M��º 
Boletim Prohort de Comercialização de 
Hortigranjeiros nas Ceasas em 2016, 
divulgado nessa terça-feira (19),  pela 
Companhia Nacional de Abastecimen-
RM�	"ML?@
��/?P?�?@PGJ�?�CVNCAR?RGT?���
de continuação no arrefecimento 
BMQ�NPC�MQ�BMQ�BMGQ�NPMBSRMQ�

Daniela Amorim
Agência Estado

Os remédios já estão 
2,64% mais caros, como 
reflexo de parte do rea-
juste de 12,50% autoriza-
do para entrar em vigor 
a partir de 1º de abril. Os 
dados são do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo 15 (IPCA-15) 
de abril, divulgado nessa 
quarta-feira, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O item se destacou no 
grupo Saúde e Cuidados 
Pessoais, que saiu de alta 
de 0,70% em março para 
1,32% em abril. 

Outros aumentos rele-
vantes no grupo foram de 
plano de saúde (1,06%), 
artigos de higiene pessoal 
(0,70%) e serviços labo-
ratoriais e hospitalares 
(0,66%).

O grupo Saúde e Cui-
dados Pessoais teve a 
maior alta em abril depois 
de Alimentação e Bebidas 
(1,35%). Já Habitação re-
gistrou recuo (-0,41%), pu-
xado pela queda na energia 
elétrica. Houve, por outro 
lado, elevação de 0,98% 
na taxa de água e esgoto, 
influenciada pelas Regiões 

FoTo: Reprodução/Internet

Medicamentos se destacaram no grupo Saúde e Cuidados Pessoais em pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Metropolitanas de Recife 
(9,21%), onde a tarifa foi 
reajustada em 10,69% a 
partir do dia 20 de março, 
e de Curitiba (4,70%), com 
reajuste de 10,48% em 1º 

de abril. Nos demais gru-
pos, destacam-se os aumen-
tos dos itens Tv, som e in-
formática (1,69%); artigos 
de limpeza (1,42%); empla-
camento e licença (0,75%); 

e m p r e g a d o  d o m é s t i c o 
(0,69%); roupa feminina 
(0,57%); conserto de auto-
móvel (0,48%); e ônibus ur-
bano (0,37%). No item ôni-
bus urbano (0,37%), Porto 

Alegre (8,00%) foi a região 
que exerceu mais influên-
cia sobre o resultado nacio-
nal, devido ao reajuste de 
15,38% sobre as tarifas em 
vigor desde 30 de março.

Uso de residência 
como sede de 
estabelecimento 
é regulamentado

A presidente Dilma 
Rousseff sancionou nes-
sa segunda-feira (18) a Lei 
Complementar nº 154, que 
permite ao microempreen-
dedor individual usar a pró-
pria residência como sede de 
seu negócio, quando não for 
indispensável a existência de 
local próprio para o exercício 
da atividade. 

O objetivo é estimular o 
desenvolvimento e expansão 
de microempreendedores 
individuais. A perspectiva é 
que a alteração facilite a ade-
são ao Simples Nacional, re-
����� ����������� ������ϐ������
para empresas de pequeno e 
médio porte, que reduz cus-
tos operacionais e estimula a 
�ϐ���²���������Ø����Ǥ�

Em junho de 2015, o Go-
verno Federal comemorou 
a marca de cinco milhões de 
empreendedores individuais 
em todo o País.

MEI
�� ϐ������ ��� ���� ȋ������

empreendedor individual) 
foi criada em 2008 pela Lei 
Complementar 128 e está 
presente em todos os muni-
cípios brasileiros. Na esfera 
municipal, a atuação do MEI 
fomenta a economia local 
com as atividades de peque-
na produção.

O objetivo é legalizar e 
garantir direitos aos  traba-
lhadores informais. Entre 
as vantagens oferecidas por 
essa lei está o registro no Ca-
dastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ), o que facili-
ta a abertura de conta bancá-
ria, o pedido de empréstimos 
��������� �����������ϐ������Ǥ

Kelly oliveira 
Repórter da Agência Brasil

O Banco do Brasil 
terá que pagar multa de 
R$ 532,05 mil por envio 
de cartões de crédito sem 
prévia solicitação dos con-
sumidores. A decisão de 

processo administrativo 
foi publicada ontem, pela 
Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério 
da Justiça, no Diário Oficial 
da União.

O banco havia recor-
rido da decisão, mas a se-
cretaria manteve a multa 

por considerar que houve 
violação dos princípios da 
boa-fé e da transparência, 
descumprimento de Termo 
de Compromisso de Ajusta-
mento de Conduta e infra-
ção a artigos do Código de 
Defesa do Consumidor.

De acordo com a deci-

são, o banco tem 30 dias 
para pagar a multa ao Fun-
do de Defesa de Direitos 
Difusos, sob pena de ins-
crição do débito em dívida 
ativa da União. Procurado, 
o Banco do Brasil ainda 
não se manifestou sobre o 
assunto.

BB pagará multa por envio de 
cartão sem autorização de cliente

vIolAção DA BoA-Fé

Fábio de Castro
Agência Estado

Quanto mais as dietas ri-
cas em carne ganharem espa-
����������ǡ��������ϐÀ���������
alimentar toda a humanidade 
����������������ϐ������������
plantações, segundo um novo 
estudo publicado na revista 
�����Àϐ���� ������� �������-
cations. De acordo com os au-
tores do estudo, do Instituto 
de Ecologia Social de Viena 
(Áustria), é possível produzir 
���������� ��ϐ��������� ����� ��
crescente população mundial 
sem a necessidade de desma-
tar. No entanto, as chances de 
conseguir esse feito variam de 
acordo com a dieta predomi-
nante da população.

A equipe de cientistas, 
liderada por Karlheinz Erb, 
traçou 500 cenários diferentes 
nos quais uma produção sus-
tentável de alimentos seria pos-
sível até 2050, sem converter 
ϐ��������� ��� ������Ù��Ǥ� �����

que 100% dos cenários fos-
sem viáveis, seria preciso que 
todos os habitantes do mundo 
adotassem uma dieta vegana - 
aquela que exclui todos os pro-
dutos de origem animal. Caso 
a população do planeta se tor-
nasse totalmente vegetariana, 
94% dos cenários de produção 
sustentável seriam possíveis. 
Caso a combinação de dietas 
predominantes atualmente 
seja mantida, cerca de 60% dos 
cenários seriam viáveis. Caso a 
atual dieta ocidental - com al-
tos níveis de consumo de carne 
- passe a predominar em todo 
o planeta, só 15% dos cenários 
seriam factíveis.

Segundo Erb, para traçar 
os cenários em que seria pos-
�À���� ���������� ��� ϐ��������� ��
alimentar uma população em 
expansão, diversos fatores fo-
ram considerados, incluindo 
tecnologias agrícolas, siste-
mas pecuários, extensões de 
plantações e a variedade de 
dietas humanas.

Dieta evita a conversão 
GH�ʐRUHVWDV�HP�ODYRXUDV

movImENTo vEGANo

O empresariado bra-
sileiro segue pessimista 
e inseguro em relação 
ao Brasil. Em ranking 
dos empresários mais 
inseguros em relação à 
economia, segundo a 
pesquisa Internacional 
Business Report (IBR), 
da Grant Thornton, o 
Brasil ocupa a terceira 
posição, atrás apenas 
da Grécia e Botswana. 
Já o índice que reflete 
o otimismo do empre-
sariado, referente ao 
primeiro trimestre do 
ano, ficou negativo em 
13%, deixando o Brasil 
no 11º lugar entre 36 
países analisados nesse 
quesito. “O nível de pes-
simismo captado na pes-
quisa pode ter uma mu-
dança rápida a partir de 
perspectivas concretas 
de uma reforma fiscal e 

melhoria da gestão or-
çamentária que trazem 
reflexos diretos no ce-
nário econômico. Ações 
governamentais, como 
esta, podem causar um 
impacto rápido no hu-
mor dos empresários”, 
afirma o sócio líder de 
consultoria, Daniel Ma-
ranhão.

A pesquisa mostra 
que o trabalho está mais 
concentrado em ganho 
de eficiência, contro-
le de custos e gestão 
de fluxo de caixa, com 
o planejamento para 
aumento de produção 
ficando de lado. “Este 
cenário negativo traz à 
tona uma expectativa 
de redução de deman-
das e, por consequência, 
queda na rentabilidade 
e aumento de desem-
prego”, destaca.

Empresários seguem 
pessimistas e inseguros

ECoNomIA Do BRASIl



Vice-governadora Ana Lígia 
Costa Feliciano, dentista 
Maria Oliveira, arquiteto Ge-
raldo Nunes Pereira, execu-
tivos Bernadino Bandeira Fi-
lho e Marcone Firmino, sras. 
Ruthchele Araújo e Dilvani 
da Silva, escrivão Diógenes 
Bezerra de Lima, profes-
sor Roberson Vasconcelos, 
bibliotecária Ildenir Palitot.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de abril de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

O�O�Na sua visita a Índia ao lado 
do príncipe William, a duquesa de 
Cambridge, Kate Middleton, fez 18 
trocas de look e usou 40 marcas e 
designers diferentes.
O�O�Segundo o E! Online, a aven-
tura fashion da duquesa custou 
US$50 mil.Zum Zum Zum

FOTO:: Goretti Zenaide

Batalha naval
SERÁ no dia 22 

de maio mais uma 
edição da Corrida 
da Infantaria (Mini-
maratona Sesc e da 
Travessia Batalha 
Naval do Riachue-
lo), cujas inscrições 
estão abertas até 
o dia 18 do próximo 
mês no site www.
sescpb.com.br para 
a corrida e www.
corre10.com.br para 
a travessia. 

A concentração 
será às 6h daque-
le dia no Busto de 
Tamandaré na Praia 
de Tambaú.

Deputado federal Damião Feliciano e vice-governadora Lígia Feliciano, ela é a aniversariante de hoje

“O amor começa quando 
uma pessoa se sente só e 
termina quando uma pessoa 
deseja estar só”

“O amor é o sentimento 
mais forte que tem, porém 
basta um golpe para ele se 
tornar o mais frágil”

LEON TOLSTOI FERNANDA MARQUES

O�O�O��As amigas Lúcia Padilha e Evelyn César seguiram ontem para uma temporada 
em Cancún, no México. 
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Ildenir Palitot aniversaria hoje e comemora como ela gosta na cidade 
do Rio de Janeiro onde reúne a família no bacana restaurante francês 
Paris Gastrô, na Praia do Flamengo

Design de moda
FOTO: Goretti Zenaide

Amigas para sempre: Dalva Gonçalves e sua filha Manuela com a compositora Thaise Gadelha
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Bernadino Bandeira Filho e Fátima, ele é o aniversariante de hoje

Sabores e Saberes
COMEÇA hoje e vai até o dia 8 de maio a terceira 

edição do Festival Gastronômico Sabores e Saberes da 
Costa do Conde, no Litoral Sul paraibano.

O evento está contando com a participação de 21 
restaurantes localizados nas praias de Coqueirinho, Car-
apibus, Tabatinga e Jacumã cujo objetivo é incrementar o 
turismo durante a baixa estação e valorizar a gastronomia 
local, estimulando assim a economia e consequentemente 
promovendo a geração de emprego e renda.

A iniciativa é da Associação Comercial e Industrial do 
Conde em parceria com o Governo do Estado, através da 
PBTur e o Sebrae Paraíba.

O�O�O�Os empresários da arte do bom gosto, Roberto Honorato e Lisiane Claudino 
Honorato, do grupo Espaço A que engloba as lojas ArtCasa, Espaço A, Móveis Siebra e 
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O UNIPÊ abriu o 
processo seletivo para 
Tutor à Distância para 
o curso de Design de 
Moda, onde poderão 
participar profissionais 
graduados em Design 
de Moda, Design, Artes 
Visuais e áreas afins.

Os interessados 
em participar têm até 
hoje para enviar o 
currículo via email para 
curriculo@unipe.br e 
devem ser capacitados 
para o uso das TICs 
(Tecnologia de Infor-
mação e Comunicação) 
pois atuará à distância, 
via ambiente virtual de 
aprendizagem.

Capacitação de pesquisadores
A PARAÍBA, através da Fundação de Apoio à Pesquisa 

do Governo do Estado, vai participar do programa Re-
searcher Connect, do British Council, cujo objetivo é capacitar 
pesquisadores brasileiros a publicar artigos em língua in-
glesa, para melhorar a internacionalização da pesquisa do 
país. O processo de seleção focará no desenvolvimento 
de habilidades em comunicação nas áreas das Ciências 
Naturais, Ciências Sociais, Artes e Humanidades.

O edital está disponível para consulta no portal con-
fap.orb.br e o prazo para submissão das propostas é 27 
de junho deste ano.
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Dia das Mães a inauguração das novas instalações da Maison, que vai se transferir para 
via fashion do bairro de Manaíra, a Avenida Edson Ramalho.

Ensino Superior

O PARAIBANO 
José Janguiê Diniz, leia-
se Faculdade Maurício 
de Nassau, foi eleito o 
presidente da Associação 
Brasileira de Mantenedo-
ras de Ensino Superior.

A posse será no dia 
3 de maio em Brasília com 
presenças dos dirigentes 
das principais faculdades 
do Brasil.

Hotelaria
O PRESIDENTE  do 

Sindicato dos Hotéis, 
Bares e Restaurantes 
de João Pessoa, Graco 
Parente, depois de par-
ticipar em Cuiabá, MT, de 
reunião da Diretoria de 
Planejamento da Federação 
Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação, seguiu 
para a Feira Internacional 
de Turismo do Pantanal, 
que acontece até este 
domingo.

Mamonas
A SÉRIE 

“Mamonas Assassi-
nas” que a TV Clube/
Record levará ao ar 
vai mostrar, no início 
de cada um dos cinco 
episódios, dife-
rentes sucessos dos 
Mamonas e também 
da Utopia, banda an-
terior do grupo. 
As gravações 
começam em maio, em 
Guarulhos, São Paulo.

Bem-estar para hóspedes
PARA QUEM planeja curtir alguns dias na Praia de 

Muro Alto, em Pernambuco, o Grand Mercure Summerville 
Resort está promovendo o Summer Wellness visando o 
bem-estar dos hóspedes que inclui aulas de alongamento, 
passeios de bicicletas e espaço Detox.

Os pacotes são com diárias a partir de R$835 em 
apartamento standard para 2 adultos e 2 crianças até 12 
anos, com café da manhã, almoço e jantar inclusos.

Porta a porta
A ASSOCIAÇÃO 

Brasileira de Difusão do 
LIvro que procura incen-
tivar a cultura através da 
leitura, está levando para 
Pernambuco o projeto 
“Fênix - Recuperando o 
Orgulho de Pertencer ao 
Mercado do LIvro”. Para 
isso, no dia 2 de maio, 
promove ações para 
valorizar o vendedor de 
livros porta a porta, no 
Hotel Portal de Gravatá.
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