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cidades do isolamento
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LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

33o  Máx.
18o Mín.

35o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,438  (compra) R$ 3,440  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 3,300  (compra) R$ 3,580  (venda)

EURO   R$ 3,934  (compra) R$ 3,936  (venda)

O PF apreende 6 quilos de cocaína e comprimidos de Artane. Página 6

O “Cão Terapia” leva melhoria de vida para crianças e idosos. Página 7

O Bandeira tarifária das contas de luz permanece verde em maio. Página 8

O PBGás reduz preço do gás para a indústria pela 2a vez no ano. Página 14
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O governador Ricardo Coutinho entrega na próxima semana obras de pavimentação que representam um investimento de 
R$ 40,4 milhões com recursos do Tesouro Estadual. Hoje, ele assina ordem de serviço para restauração da PB-386.  ��
����͵
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Nublado com 
chuvas ocasionais

����������������� Mais de 60% das obras do Viaduto do Geisel já foram executados 
e a previsão de entrega está mantida para o segundo semestre deste ano.  ��
����ͷ

	������ Campi-
na terá policiamen-
to extra para o jogo 
entre a Raposa e 
o Santa Cruz-PE.  
��
����ͳ

Esportes

Observadores de 
pássaros reúnem-se na 
Paraíba a partir do dia 
26 de maio.  ��
����ʹ Ͷ

CAMINHOS DA PARAÍBA
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nuvens
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Turismo

Atleta da Paraíba 
no Ibero-Americano

Atual secretária de Desen-
volvimento Humano do Esta-
do, Cida Ramos se disse prepa-
rada para a disputa. ��
����͵

Sindicatos, movimentos 
sociais e artistas realizam 
amanhã manifestação na Praça 
das Muriçocas. ��
����Ͷ

Cida Ramos será a 
candidata do PSB

Protestos vão marcar 
o Dia do Trabalhador

ELEIçãO 
MuNICIPAL

1O DE MAIO

������
���Grandes nomes 
da cultura local receberam da 
Assembleia medalhas e títu-
los de cidadania.  ��
����͵

�������� Banda de rock 
gospel encerra carreira e realiza 
hoje à noite o último show em 
João Pessoa.  ��
����ʹͳ

Artistas participaram da solenidade 
na sede da Fiep em Campina Grande

Após 25 anos e 3 milhões de discos
vendidos, Catedral anuncia aposentadoria

Honrarias 20Caderno

“Passarinhando 
no Pico do Jabre”
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Muita gente pode não se dar conta, mas 
hoje é um dia especial: tem início em todo o 
país a campanha nacional de vacinação con-
�������À���������ϐ������ǡ�����±������������
������ͳ�ͳǤ��������À��ǡ���ǲ�����ǳ����������
��������À������������������ǡ��������������
�ϐ��������������������������� ��������Ǥ������
������������������������������������������±�
������ʹͲ��������Ǥ����� ��������������������
��������������ϐ���²�����������ï����ï�����ǡ�
��� ����������������������������� �� �²��
��� ������� �������� ����ϐ���� �� ����� ��� �Ǥ�
��� ���� �������� ���������ǡ� ������� � ��
����� ��� ����������� ϐ������ ���±��������-
tas. Neste caso, não é culpa do Ministério da 
��ï��ǡ������������������ �Ǥ

��� ������� ��� �À���� ������������ ���
������ǡ�������������������ǡ������������À����
��ϐ������ǡ��������������������ͳ�ͳǡ����������
��������������������ï�������������������-
soas.  Nada mais oportuno, tendo em vista a 
���������������������������������������������
causado em todo o Brasil. O surto da gripe 
ocorreu dois meses antes do previsto e já re-
sultou em 46 mortes este ano no País, 38 de-
�������� �������Ǥ����������������������������
pelo H1N1 até agora supera a de todo o ano 
���ʹͲͳͷǤ������� �������������������������-
��������������������������������À�����ǡ����
��������������� ����������������Ǥ�

������������Ù����������������ï����²��
������ ��������������������������� ��������
a importância de comparecer aos postos de 
atendimento. Proteger uma nação conti-
�������������������������������²����������
��������������������������À����������ǡ����ǡ�
�������������Ǥ������������ ��������������-

��ǡ���� ��������������������������������À��
ʹͶͲ� ���� ���ϐ���������ǡ� ���� ����� �� ��� ͷ�
mil postos de vacinação. A velha e incorri-
�À��������������� ���������������ǡ������ ��
����������������������������������ï������
����ǡ�±������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������
����������ǡ���������������������ï����������
�������������À�����������������������ǡ�±���-
deroso argumento a serviço das autorida-
���������ï��Ǥ

�� ������� ������� �� ������ ±� �����������
�������������������������Ǧ��������À�������-
culantes em cada estação. Sua composição 
±�����������������������������ϐ�������������-
������ ���������� ��� ��ï��Ǥ� �����ʹͲͳǡ� ��
����À�������������±�����������ͷͲͲ�������-
ses da vacina (50% da meta) trivalente con-
tra a gripe. A meta total é vacinar 759.280 
ȋͺͲΨ� ��� �ï�����Ǧ����Ȍ� �������� ��� ����� ��
������Ǥ������������������������������������
gripe tem duração de um ano, mas não pre-
������������Ǥ���������������������Ù�������
a gripe pode causar como síndromes e hos-
��������Ù��Ǥ���±�������ͳ͵��������ǡ����������
������������������������������������������
100% da meta de vacinação.

�����������������������À��ǡ����������
dos anos, para a redução de complicações 
decorrentes da doença, para a diminuição 
das internações hospitalares e da mortali-
dade evitável nos grupos vacinados. A ação 
������������������������ǡ�����������������-
������Ǥ��������������������±������������� �ǡ�
���� ������������ ���� ������� ������������ǡ�
�������� ��� ��������� ��� ��ï�������� ��×��-
mas para se vacinar.

Editorial

 Crônica

O Dia D da vacina
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Em torno do moleque

Engana-se quem pensar que a literatura de Zé Lins nega sua condição 
social, assim como se pensava de Balzac.”

 

“Independentemente de quais 
sejam os outros candidatos, 
nossa pré-candidatura está 
mantida”. Do deputado Wilson 
Filho (PTB), ao ser provocado 
para comentar a substituição 
da pré-candidatura do PSB em 
João Pessoa. A maioria dos jor-
nalistas que cobre o noticiário 
político na capital tem opinião 
convergente com a coluna: a 
pré-candidatura do PTB não 
seguirá adiante.

Não é de hoje que a pré-
-candidatura do PTB gera 
notícias quanto à sua ma-
nutenção. O último fato 
de maior relevância foi a 
meteórica passagem do ve-
reador Raoni Mendes, hoje 
no DEM, por seus quadros 
– menos de cinco meses. 
O vereador teria visto uma 
iminente aproximação com 
o grupo de Cartaxo, ao qual 
fazia oposição na Câmara.

Na conversa que teve com o governador Ricardo 
Coutinho, o vice-prefeito de João Pessoa, Nona-
to Bandeira, disse que o PPS, legenda da qual é 
o presidente estadual, apresentará um conjunto 
de propostas à chapa majoritária do PSB. Entre 
as sugestões está a construção do Hospital da 
Mulher, uma promessa de campanha não cum-
prida pelo prefeito Luciano Cartaxo (PSD).

HOSPITAL DA MULHER

ACIDENTES DE TRABALhO: NúMERO CRESCEU NA PB

GERA NOTíCIA

UNInforme

ELA, DANIELLA

ALIADOS

“JOÃO PESSOA SE DESMANChA, qUANDO ChOVE”

Nessa primeira quinzena de maio, as dú-
TGB?Q�T�M�QC�BGQQGN?P�OS?LRM���AMLÂPK?-
ção ou não da pré-candidatura do PP em 
Campina Grande. O prazo não mais será 
postergado, diz a deputada Daniella Ri-
beiro. Há uma questão que cabe indagar: 
na hipótese de a legenda desistir, em que 
coligação se engajaria? A deputada faz 
duras críticas ao PSDB e ao PMDB, o que, 
em tese, os descartaria.  

Desde que aliados de Wilson 
Filho e do seu pai, Wilson 
Santiago, presidente esta-
dual do PTB, embarcaram na 
gestão municipal, em João 
/CQQM?� ?� BCQAMLÂ?L�?� N?P?�
com a pré-candidatura da le-
genda só aumentou. Um des-
ses aliados é Expedito Leite, 
ex-superintendente do Dnit 
na Paraíba, que assumiu a 
Secretaria de Infraestrutura 
no governo Cartaxo.  

Em audiência na Assembleia Legislativa, o deputado Anísio Maia (PT) comentou números que mos-
tram um quadro negligente, por parte de empresas, quanto à prevenção de acidentes de trabalho. 
Na Paraíba, os casos mais graves cresceram quase 400%, entre 2014 e 2015: “Falta investimento 
L?�NPCTCL��M�BC�?AGBCLRCQ�NCJMQ�CKNPCQ�PGMQ�C�K?GQ�PGEMP�L?�ÂQA?JGX?��M�NCJM�NMBCP�N�@JGAM¶�

Em conversa com a colu-
na, ontem, após encontro 
com o governador Ricardo 
Coutinho, a professora 
Cida Ramos, na condição 
de pré-candidata do PSB à 
prefeitura de João Pessoa, 
elencou uma série de pro-
blemas que, na sua visão, 
a capital enfrenta por ne-
gligência da gestão muni-
cipal. “A cidade está muito 
descuidada, temos graves 
problemas de saneamento 
e infraestrutura. João Pessoa se desmancha, quando chove. Tivemos problemas com a chuva em 
toda a cidade, com alagamentos no Valentina, Bancários, Manaíra e até no Centro”, disse. Para ela, a 
atual gestão é excludente: “O prefeito não administra para todos, a periferia da cidade e as pessoas 
que mais precisam estão desassistidas”. Indagada sobre a escolha do candidato a vice-prefeito na 
AF?N?�QMAG?JGQR?�?�?RS?J�QCAPCR?PG?�CQR?BS?J�BC�#CQCLTMJTGKCLRM�'SK?LM�?ÂPKMS�OSC�CQQ?�BGQASQ-
são se dará mais tarde e será fruto de um debate muito amplo dentro do arco de alianças que está 
em formação. “Há muitos partidos nos apoiando e outros que estão por vir. Queremos construir 
uma chapa com todas as legendas que vão caminhar conosco, para que todos se sintam bem repre-
QCLR?BMQ¶��.�?L�LAGM�MÂAG?J�BM� J?L�?KCLRM�B?�NP��A?LBGB?RSP?�QMAG?JGQR?� GLDMPKMS�?�QCAPCR�PG?�
“vai ocorrer até a quarta-feira”, com a presença do governador Ricardo Coutinho.
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CONTINUO, ELE DIZ 

Ricco Farias
papiroeletronico@gmail.com

José Nunes - jnunes48@hotmail.com

�����������������±��������������ǲ����-
�������������ǳ�±�������������������������-
�Ù���������������������ï����������� �����
��������������������������ǡ� �������������-
������������������������������������ǡ�����
������� ����������� ������ ����������� ���
��������Ǥ���������ǡ�ǲ�����²ǳ���ǲ	�������-
��ǳ�� ����������Ǧ������������������ǡ��������
�������������������� �����������ǡ�ϐ��������
ǲ�����²ǳ�����������������ǡ�������������-
pelos da alma humana estão presentes e a 
���������������������������Ǥ�

Neste romance em discussão, Zé Lins 
���������À�����������±���������ǡ������� ��
������� ���������ǡ�������������������������
�ϐ�� ������������ǡ������������������������
��������������Ǥ����������������ï��������-
��������� �������������������������������
��������������������������������ǡ�����������
viver no julgo opressor, no engenho ou na 
������Ǥ����ϐ�������������ǡ������Ǧ�����������-
� ����������������������������������������
tragédia. 

����������ǡ���±���������������������
������� ��� ���������� �� ��� ������������
��������ǡ����������������²����������������
�������������������ǡ�������������������-
��������������������Ǥ��������������������
���������������������ǡ����������������Ǧ���
�������������������������������Ǥ�������-
�������������������� ����������Ǥ

������Ǧ�����������������������������-
ra de Zé Lins nega sua condição social, as-
�����������������������������Ǥ�����������
ǲ�����������������ǳ�±�������������������Ǥ��
��������������������������À������������-
dições sociais das primeiras décadas do sé-
����������������������ǡ������������������-

����Ǥ����������������������������������������
�������������������������������������Ù���
������� ��� �������������ǡ� ������ ϐ����� ���
���������������������������������������Ǥ

����À����� �������������������
������-
�����ǡ� ����� ���������� ��� ��������� ���
����ǡ��ϐ����������ǲ�����±�����ǡ���������-
��ǡ��×����������������ǳǤ�������������������
�������������������������������Ǥ

�������� ������� ������� �� ����� ��� �±�
����� ������� �� ����� ��� ����� ��� ����Ǧ�����
��� ���� 
������� ���������� ����� �� �����
�����������Ù��ǡ������������������������	�-
���������������������� �����������������
���������������ǲ�����������������ǳ�����
�������������ǡ���������������������������
�� �����Ǧ��Ǧ����ǡ� ������� �� ������ �������ǡ�
����� ���� �� ��� ��������� �����²�� �������
���� ��� ������� ��� �������� ��� ���������� ���
viver o presente do seu tempo. 

��������������������������ǡ�� �������-
��� ��� ������� �������� ���� ���� ���������ǡ�
����� ����²����� ������ �� ������� ��� ͳͻ͵ʹǡ�
���� ���� ������� ������ǡ� ����� ���� ��������
����������������������������������������
������������������������������ǡ��������
�����������������������������������Ǥ�

������ ��� ��������� ��������� ��� ������
�������������������ǡ�����������������������
de opiniões acerca do nosso romancista 
conterrâneo de Pilar, depurando os pitacos 
����� ���������������� �� �������� ������-
�����������������������������������������
��������� ��� ����������� ����������Ǥ� ������
���� ǲ	���������ǳ� �� ǲ���������� �������ǳ�
para muitos sejam os melhores livros de 
��±�����ǡ����ϐ������������������������������
ǲ�����²ǳǤ�
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Governo investe R$ 40 milhões e tira 

mais quatro cidades do isolamento
Governador assina hoje 
ordem de serviço para 
restauração da PB-386

Mais quatro cidades pa-
raibanas vão sair do isola-
mento por meio de rodovias 
pavimentadas construídas 
pelo Governo do Estado, 
dentro do Programa Cami-
nhos da Paraíba. Na próxima 
semana, o governador Ricar-
do Coutinho entrega as rodo-
vias PB-228 (acesso a Passa-
gem); PB-240 (São Sebastião 
do Umbuzeiro/São João do 
Tigre); PB-200 (Entronca-
mento da PB-148/Parari) e 
PB-200 (Serra Branca/Co-
xixola), representando um 
investimento total da ordem 
de R$ 40,4 milhões oriundos 
do Tesouro do Estado. Nes-
te sábado (30), às 11h30, o 
governador assina a ordem 
de serviço para restaura-
ção da PB-386, que interliga 
Conceição/Divisa da Paraíba 
com o Ceará, com 17km, na 
qual serão investidos R$ 6,1 
����Ù��ǡ� ����ϐ�������� ����-
tamente 18,7 mil habitantes. 

 Na segunda-feira (2), 
às 17h30, será inaugurado 
o acesso à Passagem, com 
1,5km;  na terça-feira (3), às 
11h, será entregue o trecho São 
Sebastião do Umbuzeiro/São 
João do Tigre, com 22km; e na 
quarta-feira (4), às  11h30, 
será a inauguração da estra-
da ligando Serra Branca a 
Coxixola,  e às 16h o acesso 
a Parari.

O acesso à Passagem, 
obra que faz parte da Ro-

dovia da Reintegração, no 
Sertão do Estado, contou 
também com a construção 
de uma ponte de 100 me-
tros de vão, que em épocas 
de inverno deixava a cidade 
completamente isolada. O 
investimento, incluindo o 
acesso e a ponte, foi de R$ 
3.350.000, beneficiando di-
retamente 2.521 habitan-
tes daquele município que 
apresenta um tráfego mé-
dio diário de 142 veículos 
entre automóveis, ônibus, 
caminhões e motos.

 O trecho São Sebastião 
do Umbuzeiro/São João do 
Tigre, com investimento de 
R$ 14.876,866, contempla 
uma população de 7.723 ha-
bitantes das duas cidades, 
com um tráfego médio diário 
de 187 veículos. No trecho 
entre o Entroncamento da 
PB-148/Parari, o investi-
mento é de R$ 11.991.315, 
����ϐ�������� ʹʹǤʹͳ� ����-
tantes  de Serra Branca, Pa-
rari e Santo André, tendo um 
tráfego médio diário de 182 
veículos.   

 A PB-200, trecho Serra 
Branca/Coxixola, já denomi-
nada de Rodovia Artur Cor-
reia Lima Filho, por meio da 
Lei nº 10.596, de 16/12/15, 
de autoria do deputado Adria-
no Galdino, aprovada pela 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, tem 19km, com inves-
timento  de R$ 10.118.230, 
contemplando uma popula-
ção de 15.362 habitantes das 
duas cidades. 

Quanto ao nome da ro-
dovia trata-se de uma home-

nagem prestada a Artur Cor-
reia Lima, que se destacou na 
comunidade do Cariri, onde 
morou e desenvolveu suas 
atividades, chegando a criar 
������������������ϐ�����Ǥ

Ao destacar as obras a se-
rem inauguradas na próxima 
semana, o diretor de Opera-
ções do Departamento de Es-
tradas de Rodagem da Paraíba 
(DER), Hélio Cunha Lima, dis-
se que esta é  mais uma etapa 
cumprida do compromisso 
do governador Ricardo Cou-
tinho de tirar do isolamento 
todas as cidades paraibanas, 
lembrando que das 54 que 
existiam quando assumiu o 
primeiro mandato, em 2011, 
agora já são 40 concluídas e 
entregues. As demais estão 
com as obras em andamento 
com previsão de conclusão até 
�� ϐ����� ��� ʹͲͳǤ� �±���� ������
Lima lembra ainda que Parari,  
de acordo com o cronograma 
de inauguração, será a 40ª ci-
dade a sair do isolamento.   

Litoral Sul
No dia 5 de maio, o go-

vernador Ricardo Coutinho 
vai inaugurar o melhoramen-
to e pavimentação do acesso 
à Praia de Coqueirinho, no 
Litoral Sul do Estado, com 
1,8km, onde foi investido R$ 
1.060.596, contemplando 
mais de 50 mil habitantes da 
região, que apresenta uma 
circulação de cerca de 300 
veículos em dias da semana 
����������ʹ���������ϐ���������
semana, a maior parte de tu-
ristas que frequentam aque-
la praia paraibana. 

Ricardo participa de plenária do ODE
O governador Ricardo 

Coutinho participa neste 
sábado (30) de mais uma 
plenária do Orçamento De-
mocrático Estadual (ODE), 
na qual entregará à popu-
lação de Itaporanga o con-
junto habitacional Lozinha 
Loureiro, entre outros be-
��ϐÀ����Ǥ� ������ ��� �����Ø-
nia e da plenária, às 16h, 
Ricardo também cumprirá 
uma agenda no Sertão, co-
meçando pela inauguração 
da Escola Maria Almeida 
de Sousa, no Conjunto Mu-
tirão, em Bonito de Santa 
Fé, a partir das 10h30.

Por volta do meio-
-dia, o governador vai até 
Conceição para assinar a 
ordem de serviço para a 
restauração da PB-386. Às 

15h, é a vez da inaugura-
ção da 17ª Circunscrição 
Regional de Trânsito (Cire-
tran), entre as cidades de 
Coremas e Piancó.

Em Itaporanga, du-
rante a plenária do ODE, 
que acontece no Ginásio 
Poliesportivo “O Madru-
gão”, Ricardo fará a entre-
ga simbólica do conjunto 
habitacional Lozinha Lou-
reiro, construído por meio 
da Companhia Estadual de 
Habitação Popular da Para-
À��� ȋ�����ȌǤ� ��� �� ����ϐ�-
ciadas 30 famílias que não 
possuem moradia própria. 

As casas foram constru-
ídas por meio do Programa 
Pró-Moradia, com recursos 
na ordem de R$ 490.928,94. 
A área destinada à constru-

ção das casas foi doada pelo 
Governo do Estado, sendo 
a contrapartida no valor do 
R$ 137.500, aproximada-
mente 30% da obra. 

Cada casa possui 35m² 
divididos em dois quartos, 
sala, cozinha e banheiro. 
Ainda existem unidades 
adaptadas para idosos, as 
quais apresentam elemen-
tos de acessibilidade, como 
barras de apoio, rampas e 
corrimões. 

O conjunto Lozinha Lou-
reiro é dotado de infraes-
trutura básica, com rede de 
abastecimento d’água, ener-
gia elétrica e com o trata-
mento dos dejetos sanitários 
das unidades realizado atra-
vés de interligação em rede 
existente da Cagepa.

A secretária de Desen-
volvimento Humano do Es-
tado da Paraíba, professora 
Cida Ramos, disse ontem 
que está preparada e tem 
desejo de ser a primeira mu-
����� ���� ��ϐ���²����� �� ����
prefeita da cidade de João 
Pessoa pelo PSB. Seu nome 
deverá ser deliberado neste 
domingo pelo diretório de 
seu partido.  

Cida Ramos disse sen-
tir muito orgulho em ter 
sido convidada pelo parti-
do (PSB) e pelo governa-
dor Ricardo Coutinho para 

ser candidata à Prefeitura 
de João Pessoa. “Sinto que 
Ricardo é muito ousado e 
valoriza quem trabalha. O 
chamamento dele é um re-
conhecimento ao trabalho e 
��� ���� ���ϐ��� ����� �������
������� �� ����� ���ϐ�����-
nal”, e continuou:

“Me sinto orgulhosa 
porque Ricardo inova e ousa. 
Serei a primeira mulher com 
��ϐ���²������������������������
de prefeita e isso está inco-
modando muita gente”, disse.

A secretária de Estado 
destacou que será exemplo 
de superação. “Meu desejo 
é demonstrar que qualquer 
pessoa, desde que trabalhe 

e tenha capacidade admi-
nistrativa, pode chegar onde 
quiser, e João Pessoa vai ter 
essa mulher prefeita”, previu 
a pré-candidata.

Cida disse ainda que vai 
construir nova fase na his-
tória da cidade, retomando 
o desenvolvimento social e 
econômico de uma capital 
que “precisa avançar, mas 
que atualmente está sendo 
muito mal-tratada”. Cida Ra-
mos passou boa parte do dia 
de ontem reunida com o go-
vernador Ricardo Coutinho, 
avaliando os cenários a par-
tir do universo nacional, es-
tadual e em especial de João 
Pessoa.

Uma sessão solene da 
Assembleia Legislativa, reali-
zada ontem no térreo do edi-
ϐÀ���Ǧ����� ��� 	����� �� ����
Indústrias da Paraíba (Fiep) 
em Campina Grande, prestou 
homenagem aos expoentes 
da cultura paraibana e nor-
destina. Durante o evento os 
homenageados receberam 
a Medalha Ronaldo Cunha 
Lima, recém-criada com essa 
ϐ���������Ǣ��� �À�������������-
dania Paraibana.

A Medalha Ronaldo 
Cunha Lima foi concedida 
aos cantores Flávio José, Ge-
nival Lacerda e à banda Os 
��²�������������Ǥ���� �À������
de Cidadania Paraibana fo-
ram outorgados ao cantador 
cearense Santanna e o poeta 
e repentista pernambucano  
radicado em Campina Gran-
de, Ivanildo Vila Nova.

A solenidade promovida 
pela Assembleia Legislati-

Cida Ramos está preparada 
para ser prefeita da capital

ALPB realiza sessão para 
homenagear cultura paraibana

PM e TRE-PB discutem a 
segurança nas Eleições 2016

DESAFIO ACEITO

José Alves
zavieira2@gmail.com

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Foram concedidos medalha e títulos de cidadania a artistas 

va da Paraíba, por iniciativa 
do deputado Bruno Cunha 
Lima, foi marcada pela exe-
cução do Hino Nacional da 
Sanfona, declamação de poe-
����ǡ� ����ϐ��� ��� ������������
e muito forró, numa espécie 
de ‘avant-première’ do Maior 
São João do Mundo.

Bruno Cunha Lima ex-
plicou que a AL reconheceu o 
mérito cultural dos homena-
geados.  “De tudo de bom que 
essa terra dá, a cultura é nos-

������������������ǳǡ������ϐ�����
o parlamentar, ao destacar a 
poesia musical de Flávio José; 
a cantoria de Ivanildo Vila 
Nova e de Santana, as quatro 
�±�������������×�������²�����
Nordeste e os 85 anos de Ge-
nival Lacerda.

“São nomes que enri-
quecem a cultura paraibana 
e criam, através da arte, a 
expressão mais legítima de 
nossa gente”, acrescentou 
Bruno.

O comandante-geral da 
Polícia Militar da Paraíba, 
coronel Euller de Assis Cha-
ves, recebeu, na manhã dessa 
sexta-feira (29), a visita do de-
sembargador José Aurélio da 
Cruz, presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE). O en-
contro ocorreu na sede do Co-
mando Geral da Polícia Militar, 
no Centro da capital.

A visita teve como obje-
tivo estreitar os laços entre 
as instituições e discutir os 
preparativos para a segurança 
do pleito eleitoral de 2016. Es-
tiveram presentes na reunião 
o Estado Maior Estratégico da 
Corporação e demais coman-

dantes envolvidos no planeja-
mento para emprego da tropa 
nas eleições.

O desembargador José 
Aurélio entregou ao coronel 
Euller Chaves uma cartilha 
desenvolvida pelo TRE com a 
ϐ����������������������������-
tação a todos os atores en-
volvidos no pleito eleitoral, 
incluindo a Polícia Militar. A 
cartilha já conta com as prin-
�����������ϐ���Ù������������-
das pela Lei nº 13.165/2015, 
tratando ainda da propaganda 
eleitoral na internet.

O coronel Euller Cha-
ves aproveitou para entregar 
ao presidente do TRE uma 

comenda institucional em 
agradecimento à visita e para 
reforçar o compromisso da 
instituição no planejamento e 
execução do plano de seguran-
ça para as eleições de 2016, 
garantindo o pleno exercício 
da democracia em todo o Es-
tado da Paraíba.

As autoridades presentes 
entregaram aos militares láu-
reas do mérito operacional e 
disciplinar. “Esse momento vai 
muito além de apenas uma en-
trega de láurea, é o reconheci-
mento a um trabalho diário de 
toda uma corporação”, frisou o 
tenente Ítalo Santana, um dos 
militares agraciados.

FOTO: Cláudio Góes

FOTO: Marcos Russo

Secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Cida tem vasta experiência em cargos públicos
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Políticas

CUT realiza manifesto no Dia 

do Trabalhador pela democracia
Organização do evento 
espera participação 
de dez mil pessoas

Com o tema “Na luta por 
democracia e contra o golpe”, 
o 1o de maio da Frente Brasil 
Popular da Paraíba vai reunir 
amanhã, na orla de João Pes-
soa, os movimentos sociais, es-
tudantis, de mulheres, negros, 
LGBT, advogados, intelectuais, 
artistas, sindicalistas e  todos 
que estão na luta contra o 
“golpe” e a retirada de direitos 
trabalhistas. A concentração 
começa às 13h, na Praça das 
Muriçocas, em Miramar. Mais 
de 10 mil pessoas são espera-
das no evento. 

Fernando Cunha, diretor 
da Frente Brasil, ressalta que 
esse ato será contra o Proje-
to de Lei Complementar 257 
(PLP 257), que retirará os 
direitos e conquistas dos tra-
balhadores. “O PLP 257 é um 
projeto de lei em que ‘mexe’ na 
Previdência, altera ainda mais, 
ampliando o tempo de serviço 
dos trabalhadores, estaciona 
a possibilidade de progressão 
funcional dos servidores pú-
blicos, que envolve não só pro-
fessores, mas também as uni-
versidades e congela por dois 
anos qualquer possibilidade 
de reajuste salarial, dentre ou-
tros”, explica o diretor.

De acordo com Paulo Mar-
celo, presidente da CUT-PB, 

as conquistas dos últimos 12 
anos estão sendo ameaçadas. 
“Nos últimos 12 anos,  traba-
lhadores e trabalhadoras não 
conquistaram tudo que que-
riam, mas tiveram conquistas 
importantes como o salário 
mínimo, que nunca teve um 
crescimento tão grande ao 
ponto de ter mais de 70% de 
ganho real. A agricultura foi 
um outro segmento muito be-
��ϐ������� ���� ��� ����������
sociais do governo. O Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, 
�����������ϐ������������������
não tinham um lar digno. Ape-
����������ϐ���������������ï��ǡ�
programas como o Mais Mé-
dicos levou aos rincões desse 
país esperança para a saúde de 
muitas pessoas que raramente 
tinham acesso aos médicos. 
Por esse e por outros motivos 
é que a Central Única dos Tra-
balhadores diz não ao golpe 
que está em curso e conclama 
a classe trabalhadora para ir às 
ruas defender nossa democra-
cia e os direitos da classe tra-
balhadora”, esclareceu. 

Segundo Gleyson Melo, da 
coordenação da Frente Brasil 
Popular da Paraíba, esse ato 
será um especial, diferente de 
todos que já se viu até agora. 
“Primeiro porque o momento 
político em que a gente vive, 
exige principalmente dos tra-
balhadores e dos mais pobres,  
uma grande mobilização con-
tra a retirada dos direitos con-

quistados até agora, segundo 
porque recupera a tradição 
����×�������������ϐ���������Dia 
internacional dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras, que é 
uma data que surge a partir 
de muita luta e enfrentamento 
contra a exploração e todas as 
formas de opressão”, explicou. 

Para Joana D’arc da Silva, 
representante do Comitê das 
Mulheres da Frente Brasil Po-
pular da Paraíba, a classe tra-
balhadora precisa estar mais 
unida do que nunca. “Estamos 
em um momento extrema-
mente decisivo, pois estamos 
presenciando uma ameaça e 
precisamos estar juntos na 
defesa das bandeiras dos tra-
balhadores e de um projeto 
de desenvolvimento inclusivo 
e de divisão de riquezas, que 
possibilite distribuição justa 
de políticas sociais entre ho-
mens e mulheres”, ressaltou.

Os trabalhadores e traba-
lhadoras seguirão para o Busto 
de Tamandaré, onde será rea-
lizado o “Ato Político-Cultural’, 
em defesa da democracia e 
contra o “golpe”. Shows com 
músicos locais e apresenta-
ções artísticas estão na pro-
gramação do evento. Já con-
ϐ���������������ǣ�����������
Ativa, Fuba, Milton Dornelas, 
Totonho, Pal de Dá em Doido, 
Vera Lima, Lis e os repentis-
tas Rogério Menezes, Luciano 
Leonel e Iponax.  (Colaborou 
Ana Rachel Almeida)

O substitutivo ao projeto de 
lei que institui a oferta de serviço 
de orientação vocacional gratuita 
para alunos do ensino fundamen-
tal, de autoria do ‘jovem sena-
dor’ paraibano Kaique Porto, foi 
aprovado no Senado federal no 
último dia 13 de abril. Kaique Por-
to é ex-aluno da escola estadual 
Afonso Campos, de Pocinhos, e re-
presentou a Paraíba no Programa 
Jovem Senador em 2014. O PLS 
426/2015 ainda terá que passar 
por um turno suplementar de vo-
tação no Plenário antes de seguir 
para a Câmara dos Deputados.

De acordo com o projeto, 
terão direito ao serviço de orien-
tação profissional especializada 
estudantes da rede pública e bol-
sistas integrais da rede privada a 

partir do último ano 
do ensino funda-
mental. O projeto foi 
ideia do estudante 
da Paraíba, com a co-
laboração de alunos 
de outros estados, 
que participaram do 
programa Jovem Se-
nador, em Brasília. 

Para Kaique 
Porto, o projeto Jo-
vem Senador é uma 
oportunidade de se 
conhecer e conhe-
cer a ideia do cole-
tivo, de se entender, 
de viver a cidadania 
plena; de sonhar, mas, sobretudo, 
uma oportunidade de enriqueci-
mento enquanto ser humano. 

“Vejo que todo 
o trabalho realizado 
no Senado federal 
se materializou e ca-
minha para vingar 
frutos, por meio da 
aprovação de um 
projeto de lei desen-
volvido por mim e 
por um grupo seleto 
de participantes da 
edição que pensa-
ram na realidade do 
País. Por fim, cito o 
poeta fernando Pes-
soa para resumir o 
sonho dos jovens se-
nadores da edição de 

2014: Tudo vale a pena quando a 
alma não é pequena. Navegar é 
preciso”, disse Kaique.

Senado Federal aprova projeto de lei 
proposto por ‘jovem senador’ paraibano

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL GRATUITA

FOTO: Divulgação

FOTO: Ortilo Antonio

Nem o temporal 
que caiu em João 
Pessoa no último 
dia 15 afugentou 
os manifestantes 
na defesa da 
democracia

Desde segunda-feira (25), 
o eleitor de João Pessoa tem 
uma nova opção para realizar 
o cadastramento biométrico 
e outros serviços eleitorais. 
������������� ���� ����� ���ϐÀ-
cio-sede do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), 
o posto de atendimento dis-
põe de quinze guichês equi-
pados com computadores, 
câmeras e atende de segunda 
a quinta-feira, das 12h às 19h 
e nas sextas-feiras das 8h até 
as 14h. 

��±�����������ϐ��� ����-
�����ϐ���� �� ����������� �������ǡ�
que garantirão maior segu-
rança e agilidade ao processo, 
o eleitor poderá regularizar 
pendências, atualizar dados e 
realizar todos os procedimen-

tos relacionados a sua situa-
ção eleitoral. O local funciona-
rá até o dia 4 de maio, prazo 
ϐ����� ����� ����� ������� ����-
larizar sua situação perante a 
Justiça Eleitoral.

Eleitores aprovam
Localizado em área cen-

tral, de fácil acesso, a insta-
lação do novo posto de aten-
dimento foi aprovada pelos 
eleitores. Desde o primeiro 
dia de funcionamento, o local 
vem recebendo mais de 700 
eleitores diariamente. “Achei 
muito boa essa medida. 
Quanto mais pontos de aten-
�������ǡ�������ϐ�������������
agilidade para o eleitor”, elo-
��������������� ϐ���������×����
Dantas de Oliveira. 

O juiz federal Rafael 
Chalegre do Rego Barros – 
da 8a Vara Federal - é o novo 
diretor do Foro da Subseção 
Judiciária de Sousa (SJPB). A 
escolha do nome do magis-
trado, por unanimidade, para 
ocupar a função, ocorreu na 
última quarta-feira (27), na 
Sessão de Julgamentos do 
Conselho de Administração 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5.

O magistrado foi desig-
nado para exercer a função 

de diretor de Foro no período 
de 27 de abril 2016 a 31 de 
março de 2017, conforme o 
Ato de nº 172/2016, assinado 
pelo presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, e publicado no dia 27 
de abril.

A promoção do magis-
trado Rafael Chalegre do 
Rego Barros, que atuava na 
4ª Vara de Campina Grande, 
decorreu da remoção do Juiz 
federal Felipe Mota Pimentel 
de Oliveira para a SJPE.

Posto no TRE realiza 
cadastro biométrico

Subseção de Sousa tem 
novo diretor de Foro

E OUTROS SERVIÇOS

RAFAEL CHALEGRE
O Concurso de Redação 

do Senado federal para se-
lecionar os estudantes que 
participarão este ano do Pro-
grama Jovem Senador está 
na sua 9a versão. As inscri-
ções tiveram início no dia 13 
de abril e vão até 29 de ju-
lho. este ano, o tema da re-
dação é esporte: educação e 
Inclusão’. 

Criado em 2011, o proje-
to seleciona anualmente um 
aluno de cada estado e do 
Distrito federal, que tenha 
até 19 anos e esteja cursan-
do o ensino médio em escola 
pública. Durante uma sema-
na, os estudantes conhecem 
o funcionamento da Casa, 
apresentando e discutindo 

projetos nas comissões e no 
Plenário. 

As escolas recebem o ma-
terial de inscrição do aluno, 
que ao fazer a redação de 20 
a 30 linhas entrega na unida-
de de ensino para ser envia-
da à Secretaria da educação. 
Uma comissão formada por 
técnicos faz a avaliação dos 
textos e em seguida a sele-
ção, para ser enviado ao Se-
nado federal.

São escolhidas 27 reda-
ções vencedoras, uma de 
cada unidade da federação, 
e seus autores são automa-
ticamente selecionados para 
vivenciarem como jovens se-
nadores, durante uma sema-
na, o processo de discussão e 

elaboração das leis, em Brasí-
lia, no mês de novembro. Os 
professores que orientarem 
as redações vencedoras tam-
bém participam do Projeto 
na capital federal, acompa-
nhando os alunos premiados 
e com uma programação es-
pecial.

Dúvidas e sugestões so-
bre o Concurso de Redação 
do Senado e o Jovem Sena-
dor podem ser encaminhadas 
para o Alô Senado – Central 
de Relacionamento com o 
cidadão do Senado federal, 
pelo telefone 0800 612211. 
Os interessados poderão li-
gar gratuitamente de qual-
quer ponto do País, das 8h às 
19h, de segunda a sexta.

Jovem Senador 2016

Estudante Kaique Porto



PF apreende 6 kg de 
cocaína e comprimidos de 
Artane em João Pessoa
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Previsão de inauguração 
do viaduto está mantida 
para agosto deste ano 

Mais de 60% já foram executadas

OBRAS DO VIADUTO DO GEISEL

As obras do Viaduto Go-
vernador Eduardo Campos, 
no bairro do Geisel, em João 
Pessoa, estão em ritmo ace-
lerado e segundo a Superin-
tendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Suplan) mais de 60% já 
foram executadas. O crono-
grama está sendo cumprido 
e a previsão de entrega para 
o segundo semestre deste 
ano está mantida.

Entre os serviços já rea-
lizados estão a execução de 
toda a fundação e estrutura 
de concreto armado do via-
duto. Quem passa pelo local 
já percebe que o equipamen-
to erguido na BR-230 e a 
terraplenagem de duas das 
quatro alças do equipamento 
já estão prontas.

Conhecida como Viadu-
to do Geisel, a obra está or-
çada em R$ 38 milhões, fruto 
da parceria entre os gover-
nos estadual e federal. O em-
preendimento vai solucionar 
problemas na circulação de 
veículos nas Zonas Sul e Su-
deste da capital.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Segundo a diretora-su-
perintendente da Suplan, a 
engenheira Simone Guima-
rães, a construção do Via-
duto do Geisel conta com 
cerca de 100 operários, que 
trabalham diariamente. Os 

serviços consistem na ade-
quação das interseções para 
a transposição da BR-230 e 
seus respectivos sistemas 
viários de acesso. "Estamos 
avançando as conclusões das 
etapas e os motoristas devem 

dobrar a atenção naquele en-
torno das obras. O movimen-
to de máquinas e operários 
é constante e a conclusão da 
obra continua prevista para 
agosto de 2016", destacou a 
engenheira.

Foram realizados os serviços de fundação e estrutura de concreto armado do Viaduto Governador 
Eduardo Campos, erguido na BR-230, e a terraplanagem das quatro alças já estão prontas 

Entre os serviços pre-
liminares realizados para a 
construção do viaduto, Si-
mone Guimarães destaca a 
instalação de 2,2 km de rede 
de drenagem, além de mais 
de 103 mil m3 de terraplena-
gem e pavimentação, incluin-
do aterro, sub-base e base. 
Com relação à pavimentação 
asfáltica, já foram executa-
dos 23.817 m2 de imprima-
ção, com a aplicação de três 
mil toneladas de asfalto.

Atualmente as ativida-
des estão concentradas nos 
serviços de contenção em 
terra armada, em três eixos. 
Faz parte desta fase a con-
clusão da pavimentação no 

Eixo 10, que corresponde ao 
trecho da via local, em frente 
à Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob) e Energisa. O Eixo 
ͳͳ� ϐ���� ��� ������� �� ��������
Brastex. Enquanto isso, o 
Eixo 8 está localizado abaixo 
do viaduto e na entrada do 
Geisel, esquina com a Central 
de Polícia. Para que possa ser 
feita a interdição da BR-230, 
possibilitando novas frentes 
de serviço, será necessário 
ainda que todo o tráfego da 
rodovia passe por desvios.

Depois de pronta, a obra 
terá 1,75 km de extensão. A 
intervenção vai solucionar os 
problemas de circulação de 

veículos na interseção da BR-
230, atendendo aos bairros 
das Zonas Sul e Sudeste da ca-
pital paraibana. O viaduto está 
������ ���ϐ������ ��� ���������
armado, com quatro alças e 
trevo. O projeto foi aprovado 
pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit), em Brasília.

O alargamento da BR-
230, nas proximidades do 
�������ǡ� ��������������� ϐ�����
mais rápido de veículos e 
também numa futura inter-
venção do Dnit na duplicação 
da rodovia aquela extensão 
já estará pronta.

O Governo do Estado 
já realizou outras obras de 

mobilidade urbana na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. Entre elas, destaque 
para o Trevo das Mangabei-
ras, entregue em agosto de 
2015, como parte das come-
morações de aniversário da 
capital paraibana. Foi feita 
ainda a instalação de duas 
passarelas na BR-230, be-
��ϐ���������� ��������������
Boa Esperança e Renascer, e 
o binário de Bayeux, também 
em operação.

No interior do Estado, 
dentro do Programa Cami-
nhos Paraíba, o governo já 
pavimentou ou recuperou 
várias rodovias tirando mu-
nicípios do isolamento.

Rede de drenagem tem 2,2 km

O Governo Federal 
vai colocar à venda dois 
imóveis administrados 
pela Superintendência 
do Patrimônio da União 
(SPU) na Paraíba. A me-
dida, que foi adotada 
pelo Ministério da Jus-
tiça e o Ministério do 
Planejamento, disponi-
biliza para venda imó-
veis do Fundo Nacional 
Antidrogas (Funad). A 
portaria foi publicada 
nesta semana no Diário 
Oficial da União e toda 
a receita gerada com as 
transações será usada 
para ações de combate 
às drogas.

Na Paraíba, de 
acordo com o superin-
tendente da SPU, Clide-
valdo Sampaio, a Caixa 
Econômica Federal está 
avaliando imóveis em 
dois prédios situados na 
Avenida General Osó-
rio, no Centro de João 
Pessoa. “Os imóveis 
em avaliação pela Cai-
xa Econômica ficam no 
prédio conhecido como 
‘18 Andares’ e no 4° e 
5° pavimentos do pré-
dio de número 415, no 
edifício Banco Real. O 
edital com os lotes para 
as vendas devem ser pu-
blicados neste mês em 
maio”, explicou.

Conforme a porta-
ria, a venda será realiza-
da pela Caixa Econômi-
ca Federal, que tem 180 

dias, a partir da data de 
publicação, para fazer a 
avaliação dos imóveis, fi-
xar o preço de mercado 
e publicar os editais de li-
citação, nas modalidades 
concorrência ou leilão. 

Além dos bens lo-
calizados na Paraíba, fo-
ram colocados à venda 
196 imóveis localizados 
no Distrito Federal, Ama-
pá, Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso, 
Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo. 

Segundo o Governo 
Federal, a receita da alie-
nação será revertida para 
desenvolvimento, imple-
mentação e execução 
de ações, programas e 
atividades de repressão, 
prevenção, tratamento, 
recuperação e inserção 
social de dependentes de 
drogas. Essa é a terceira 
autorização publicada 
somente em 2016. Ao 
todo, foram disponibi-
lizados para venda 573 
imóveis da União e de 
autarquias federais. 

SPU coloca imóveis 
à venda na Paraíba

COMBATE ÀS DROGAS

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Venda será 

realizada pela 

CEF, que avalia 

imóveis em 

dois prédios no 

Centro de JP

Após o sucesso do lança-
mento do voo da Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras entre Belo 
Horizonte e João Pessoa, direto 
e todos os sábados a partir do 
dia 4 de junho, em solenidade 
realizada na quinta-feira (28), 
na capital mineira, a comitiva 
paraibana deu início ao proces-
so de capacitação do Destino 
Paraíba na Operadora Master, 
na manhã de ontem.

Duas turmas da operado-
ra participam da capacitação 
durante o workshop que está 
sendo promovido pela Empre-
sa Paraibana de Turismo (PB-
Tur), em parceria com a Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Hoteleira (ABIH-PB) e Federa-
ção do Comércio da Paraíba. As 
capacitações são promovidas 
por consultores de vendas dos 
hotéis Nord, Tropical Tambaú e 
Mussulo by Mantra.

Antes e após as capaci-
tações, o Grupo Folclórico do 
Sesc faz os agentes de viagens 
entrarem no clima de São João, 
À tarde, os executivos dos ho-
téis visitaram as principais 
agências de viagens de Belo 
���������� ����� �������ϐ����� ��
divulgação do Destino Paraíba 
e incentivar a venda de paco-
tes.  

Voo da Azul
No evento realizado na 

quinta-feira, no Espaço Gutier-
rez, em Belo Horizonte, parti-
ciparam quase 70 agentes de 
viagens da Azul Viagens, braço 
da companhia aérea, para o 
lançamento do voo. Antes da 
solenidade, o Grupo Folclórico 
do Sesc fez uma apresentação 
de danças. Também houve 
uma capacitação sobre a Paraí-
ba para os agentes de viagens 
da operadora.

Turismo paraibano é 
divulgado em Minas

CAPACITAÇÃO

A Prefeitura de Cam-
pina Grande prorrogou 
o prazo para cadastro 
de imóveis que serão dis-
ponibilizados como hos-
pedagens alternativas 
no Maior São João do 
Mundo. De acordo com 
a coordenadora de Turis-
mo, Catharine Brasil, os 
proprietários interessa-
dos podem cadastrar os 
imóveis até 10 de maio.

“Muitas pessoas par-
celaram o IPTU de 2016, 
que é um pré-requisito 
para o cadastro, ou ain-
da estão resolvendo pen-
dências sobre isso. Então 
resolvemos estender o 
prazo para que todos 
possam efetuar o cadas-
tro tranquilamente”, ex-
plicou.

Catharine informou 
ainda que a rede hote-
leira já está com 60% de 
suas acomodações reser-
vadas para O Maior São 
João do Mundo.

Os proprietários de 
casas ou apartamentos 
com interesse em alu-
gá-los durante a tem-
porada junina deverão 
procurar a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico (Sede), que fica na 
Rua Treze de Maio, nú-
mero 329, 2º andar, salas 
202 e 203, Centro, para 
realização do cadastro. O 
atendimento ao público 
acontece das 8h às 13h.

A edição 2016 do 
Maior São João do Mun-
do acontece de 3 de ju-
nho a 3 de julho.

Hospedagem em CG: 
cadastro até dia 10

FOTOS: Edson Matos
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Polícia Federal apreende seis quilos 

de cocaína e comprimidos de Artane
Apreensão aconteceu no 
bairro José Américo e duas 
pessoas foram presas

Fotos: Secom-PB

Agentes da Polícia 
Federal apreenderam na 
manhã de ontem, em João 
Pessoa, cocaína e medi-
camento psicotrópico. A 
maior parte da droga es-
tava escondida dentro de 
uma casa no bairro José 
Américo e duas pessoas fo-
ram presas e conduzidas, 
junto com o material apre-
endido, para a Superinten-
dência da PF, em Cabedelo.

A apreensão do material 
aconteceu quando policiais 
federais realizaram aborda-
gem a um veículo Renault 
Logan, de cor vermelha, logo 
após o condutor negociar 
drogas numa residência no 
bairro José Américo.

Com o condutor do veícu-
lo foram encontrados dois 
tabletes de cocaína, o que 
motivou a entrada dos poli-
ciais federais na residência. 
Na casa foram encontradas 
mais cocaína (totalizan-
do cerca de 6Kg), além de 
centenas de comprimidos 
de Artane (medicamento 
psicotrópico com o prin-
cípio ativo Cloridrato de 
Triexifenidil, indicado para 
o tratamento do Mal de Pa-
rkinson), que é utilizado 
como droga e também para 
praticar o crime conhecido 
como o golpe “Boa Noite 
Cinderela”.

Dentro da casa os poli-
ciais passaram a investigar 
para localizar a droga e o 
que chamou a atenção foi o 
fato da cocaína estar escon-
dida em um falso comparti-
mento no piso do imóvel.

O condutor do veículo 
e o dono do imóvel foram 
presos em flagrante delito e 
levados para a sede da Po-
lícia Federal para serem au-
tuados pela prática dos cri-
mes previstos nos artigos 
33, 35, da Lei nº 11.343/06. 
Ontem mesmo os presos 
foram submetidos à audi-
ência de custódia no Fórum 
Criminal da capital.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com
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Policiais da Delegacia de 
Meio Ambiente da Secretaria 
da Segurança e Defesa Social 
prestaram apoio na manhã 
de ontem aos agentes da Vi-
gilância Sanitária de João 
Pessoa que foram constatar 
denúncia de armazenamento 
de carne de forma irregular. 
No local foram encontrados 
cerca de 500 quilos de carne.

A apreensão de meia to-
nelada de carne aconteceu 
��� ��� ������Àϐ���� ��� �������
do Rangel, região sul da capi-
tal. Na operação também es-
tavam presentes agentes do 
Ministério da Agricultura. 

O delegado Ragner Ma-
galhães disse que já havia de-
núncias anônimas de que no 
local havia “abate” ilegal, além 
de maus-tratos aos animais. 

No local os policiais não 
������ϐ������� �� �������� ���
maus-tratos, no entanto, os 
agentes da Vigilância Sani-
tária municipal atestaram a 
comercialização indevida da 
mercadoria e descumprimen-
to no que diz respeito à refri-
geração e armazenamento. 

O responsável pela Vigi-
lância Sanitária determinou 
a apreensão do alimento e 
a interdição do estabeleci-
mento. O delegado Ragner 
Magalhães orienta consumi-
dores para denunciar a exis-
tência de abatedouros clan-
destinos ou mesmo a venda 
irregular de alimentos, prin-
cipalmente carnes e outros 
perecíveis. As denúncias po-
dem ser feitas pelo Disque 
Denúncia (197).

O trabalho investigativo 
de policiais civis da Paraíba 
resultou na prisão de Elenil-
son Cunha da Silva, 24 anos, 
suspeito de um homicídio 
ocorrido no dia 24 de feve-
reiro deste ano no Distrito 
de Lerolândia, em Santa Rita. 
A ação foi realizada por po-
liciais do Núcleo de Homicí-
dios da Polícia Civil e o cum-
primento de mandado de 
prisão preventiva aconteceu 
no Estado de Pernambuco.

De acordo com o dele-
gado seccional, Everaldo Me-
deiros, a prisão foi realizada 
depois de duas incursões das 
equipes da polícia paraibana 
na comunidade do Alto do 
Cruzeiro, na cidade de Tim-
baúba. “Elenilson é apontado 
como autor do assassinato 
de um idoso, José Francisco 
da Silva, a facadas, na Paraíba. 
Ele era temido pela comu-
nidade por diversos crimes 
patrimoniais também reali-
zados e por esse homicídio”, 
explicou o policial. 

O delegado ainda desta-
cou o apoio e empenho de po-
liciais de Timbaúba, Poder Ju-
diciário e Ministério Público 
em Santa Rita, para a prisão. 

“Trata-se de um traba-
lho integrado, que teve como 
base uma robusta investiga-
ção da Polícia Civil paraiba-
��ǳǡ�ϐ��������Ǥ�

A maior parte da droga estava 
escondida dentro de uma casa 

no bairro José Américo

Centenas de comprimidos de 
Artane que é utilizado como 
droga e também para praticar 
o golpe “Boa Noite Cinderela” 
foram apreendidos

O superintendente do De-
partamento Estadual de Trânsi-
to (Detran-PB), Aristeu Chaves, 
presidiu ontem a solenidade de 
abertura do Movimento Maio 
Amarelo, na sede do órgão, 
no conjunto Mangabeira VII. O 
evento marcou o início de diver-
sas ações de educação e cons-
cientização, no sentido de aler-
tar as instituições e a sociedade 
contra o alto índice de acidentes 
nas estradas e vias públicas da 
Paraíba, acompanhando o obje-
tivo do movimento mundial cria-
do em 2014.

“Temos, no Brasil, mais de 40 
mil mortes no trânsito por ano, 
além de inúmeros feridos e se-
quelados, com um custo social 
enorme para a sociedade e, na-
turalmente, um custo financeiro 
muito alto para o poder público. 

Então, esse movimento promovi-
do pelo Detran tem a finalidade 
de chamar a atenção da socieda-
de civil organizada, dos órgãos 
públicos e da população em 
geral, para que tenhamos uma 
preocupação permanente com 
a redução dos acidentes e conse-
quentemente a preservação de 
vidas”, ressaltou o superinten-
dente do Detran da Paraíba.

“A maioria de acidentes no 
trânsito é causado pela falta de 
atenção dos seus condutores, a 
imprudência, o excesso de velo-
cidade e as ultrapassagens for-
çadas. Então, temos que realizar 
atividades dessa natureza para 
chamar a atenção ao grave pro-
blema que o mundo enfrenta, 
promovendo ações paralelas de 
educação para o trânsito”, aler-
tou Aristeu Chaves.

O diretor de Engenharia do 
Detran-PB,  Ruy Bezerra, tam-
bém destacou a questão da edu-
cação no trânsito: “O Hospital 
de Trauma já tem 51% dos seus 
leitos ocupados por acidentados 
no trânsito e essa é uma preo-
cupação de todos nós. Então, o 
Maio Amarelo nada mais é do 
que uma convocação da socieda-
de para participar, saber da im-
portância e compartilhar a preo-
cupação com essa quantidade 
de pessoas que estão morrendo 
por acidentes de trânsito e o que 
cada um pode fazer pra mudar 
essa realidade”.

Diversos órgãos públicos, 
empresas e entidades participa-
ram da abertura do Maio Ama-
relo, a exemplo da Superinten-
dência Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob), Polícia Rodoviá-

ria Federal (PRF), Departamento 
de Estradas e Rodagens (DER), 
Polícia Militar, SSTP – Campina 
Grande, Secretaria de Saúde do 
Estado, Faculdade Maurício de 
Nassau, Sindicato dos Motoristas, 
Rotary Clube, Clubes de Motos, 
Marinha, Empresa Transnacio-
nal, Sindicato das Placas, Sindica-
to dos Despachantes, Maçonaria, 
Rotary Clube eMotoclubes.

Além da distribuição de fi-
tas amarelas, que simbolizam o 
movimento, a solenidade ainda 
marcou a abertura das inscrições 
do 1º Seminário de Pilotagem Se-
gura, realizadas por meio  do site 
do Detran-PB, programado para 
o próximo dia 28.

Durante todo o mês serão 
promovidas diversas ações em 
torno do tema, por meio da Divi-
são de Educação de Trânsito.

Detran alerta sobre acidentes de trânsito
NA ABERtURA Do MAIo AMARELo
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Projeto Cão Terapia leva melhoria 

de vida para crianças e idosos em JP
Pessoas com deficiência 
também são beneficiadas 
com a visita de animais

Um trabalho social que 
tem o objetivo de levar alegria 
e bem-estar para crianças de 
escolas públicas, pessoas com 
��ϐ���²����� �� ������� ���� ��-
vem em lares, através da visi-
ta de animais. É o Cão Terapia, 
um projeto que, por meio do 
contato com cachorros, leva 
melhorias de vida para essas 
pessoas. Com mais de dez vo-
luntários, entre eles psicólo-
���ǡ� ϐ��������������ǡ� �������-
tas ocupacionais e donos de 
animais, o projeto existe des-
de outubro de 2015 e, apesar 
do pouco tempo, os resulta-
dos já estão aparecendo.

De acordo com a coor-
denadora do projeto, Vilenia 
Cunha, o trabalho melhora 
�� ���������� ��� ����� ϐÀ����� ��
psicológica dos participantes. 
Ela percebe que esse objetivo 
é alcançado através da reação 
das pessoas que recebem as 
visitas dos animais. “A direto-
ra da escola pede sempre para 
que a gente continue indo fa-
zer o trabalho lá e as crianças 
esperam ansiosas pela chega-
da dos animais”, contou. No 
caso das crianças, elas melho-
raram no seu relacionamento 
com a escola, professores e no 
rendimento escolar.  

“Os cães são os melho-
res amigos do homem, ele 
se sociabiliza de uma manei-
ra fantástica. A criança que 
participa e tem contato com 
����������������������ϐ���-
ça e uma segurança que traz 
bem-estar e felicidade”, co-
mentou Vilenia. 

Vandicleide Barbosa é 

dona de um canil na cidade e 
uma das voluntárias do pro-
jeto. Ela colabora levando 
os seus cães para as visitas e 
diz que essa é uma forma da 
terapia ser feita de uma ma-
neira mais animada, sem tor-
na-se chata. “No Cão Terapia, 
quando levamos os cães para 
o contato com as crianças e 
������ǡ������ϐ����������������
e interagem bastante. Alguns 
���� ������� �²���������������
seu tratamento de forma sig-
��ϐ�������ǡ� �����±�� ��� ���� ���

escovar e alisar os animais, 
por exemplo”, contou. 

AnimaCão
O Cão Terapia está dan-

do frutos. Os organizadores 
do projeto, juntamente com 
outros patrocinadores, pro-
moverão uma feira de exposi-
ção e conscientização à popu-
lação. O “AnimaCão” ocorrerá 
no dia 15 de maio, das 9h às 
17h30, no Parque de Exposi-
ções Henrique Vieira de Melo, 
no bairro do Cristo Redentor. 

A entrada será gratuita.
De acordo com Valdi-

cleide Barbosa, que é uma 
das organizadoras da feira, 
o evento terá uma diversifi-
cação sobre tudo do mundo 
animal, com a participação 
dos animais do Cão Terapia, 
da Ong da Guajiru (tartaru-
gas urbanas) e do Centro de 
Zoonoses. Quem quiser par-
ticipar poderá levar o seu 
cachorro para aproveitar a 
feira, através de serviços, 
como adestramento básico e 

dicas de como utilizar o cão 
guia corretamente. Além 
disso, quem comparecer ao 
evento poderá acompanhar 
uma exposição de aquários 
com tubarões, arraias e pei-
xes exóticos. 

Uma das metas da feira 
é informar a população. Isso 
será feito através da conscien-
tização sobre a falcoaria e de 
como agir de forma adequada 
com os répteis da Caatinga, 
além de alertar para um pro-
blema bastante preocupante 

����±������ϐ��������������Ǥ�
Na feira serão arreca-

dados lençóis e casacos para 
serem doados no inverno. O 
Centro de Zoonoses participa-
rá da feira orientando sobre 
vacinação e cuidados que de-
vem ser tomados com a saúde 
���������Ǥ������À��������������
Corpo de Bombeiros vão fazer 
uma apresentação com a par-
ticipação dos animais de seus 
canis, com o intuito de mos-
trar o importante trabalho 
dos cães dessas corporações.

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Maio foi instituído pela Igre-
ja Católica como o mês das noivas 
pelo fato de ser o mês da consa-
gração da mãe de Jesus Cristo, 
Maria, e também por ser a época 
em que se comemora o Dia das 
Mães. Mas segundo Mary Anni 
Lima, registradora civil substituta 
do Cartório Lima Gomes, dezem-
bro tem sido o mês com mais de-
mandas de casamentos nos últi-
mos anos. “Este mês de maio não 
tem muitos casamentos, as noi-
vas estão preferindo dezembro”, 
afirmou Mary Anni. A registrado-
ra diz ainda que em dezembro 
são feitos entre 80 a 150 casa-
mentos por semana; em maio, de 
50 a 80, enquanto que nos outros 
meses são no máximo 40.

A secretária Maria das Gra-
ças, da Paróquia Santo Antônio, 
informou que é comum a reali-
zação de casamentos comunitá-
rios, que geralmente são feitos 
em junho, mês do São João, mas 
nos últimos anos essa prática tem 
diminuído muito. “Geralmente 
só fazíamos casamentos comu-

nitários com dez ou mais casais 
repassados pelo Cartório Lima 
Gomes, mas do ano passado para 
cá, como esse número diminuiu, 
estamos fazendo com cinco mes-
mo”, disse Maria. 

De acordo com o Cartório Lima 
Gomes, para casar no civil é cobra-
do um valor de R$ 250,00 e no re-
ligioso com efeito civil, R$ 270,00. 
Porém, esse valor está abaixo da 
tabela de emolumentos; pela ta-
bela, o civil é R$ 297,69 e o religio-
so com efeito civil, 374,98.

 Mary Anni explica que a 
tabela de emolumentos é uma 
tabela anual que os cartórios 
possuem para atrair os clientes, 
oferecendo descontos para os 
casais. No caso dos casamentos 
comunitários, o cartório oferece 
um desconto, que depende da 
quantidade de casais. No caso 
dos casais que possuem cadastro, 
o desconto é de R$ 20.

Para Arnou Júnior, gerente 
comercial da casa de recepções 
Porto Pinheiro, o mês com mais 
movimento também é dezem-
bro, com uma média de 20 casa-
mentos, enquanto que no mês 
de maio são 12. Geralmente os 

casamentos feitos pela casa são 
mais frequentes à beira-mar. Ele 
diz que os casais têm mais prefe-
rência por cerimônias assim, pelo 
fato do gasto ser menor. “Os ca-
samentos durante o dia gastam 
bem menos devido a vários fato-
res, como: a iluminação, a comida 
é mais simples, comparada a ca-
samentos feitos à noite, o vestido 
é mais simples”, afirma Arnou. A 
recepção disponibiliza um pacote 
especial, com um preço mínimo 
de R$ 7.500 e máximo de 12 mil.

De acordo com a assessoria da 
Arquidiocese da Paraíba, para a rea-
lização da cerimônia é necessário 
agendar uma entrevista com o pá-
roco. Caso ele não esteja presente, 
pode ser com o padre responsável, 
antes mesmo de marcar a data do ca-
samento. Os noivos devem ainda ter 
o instrumento canônico preenchido 
pelo pároco, Registro de Nascimento 
dos dois, Carteira de Identidade, cer-
tidão de batismo e certidão de cris-
ma. O sacramento não é pago, mas 
como a igreja tem os gastos com a 
manutenção, é cobrada uma taxa 
para esses serviços. Esse valor varia 
de igreja para igreja. Se for uma que 
seja histórica, o preço é maior. 

Dezembro desbanca maio 
no número de casamentos

MÊS DAS NOIVAS

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Educa-
ção, está aprimorando o Pro-
grama Escuta nas Escolas, cujo 
objetivo primordial é dar mais 
celeridade às respostas das de-
mandas das escolas. Na tarde 
de ontem, o secretário Alessio 
Trindade se reuniu com 20 
������������ͳ͐�
��²����������-
nal de Ensino para apresentar 
o novo formato dessa ferra-
menta de relacionamento dire-
to com as unidades escolares. 
Outras reuniões acontecerão 
em todas as regiões. 

“Nosso objetivo é criar, 
por parte da secretaria, uma 
relação direta com as esco-
las, articulada com as nossas 
���²�����Ǥ� ����������������ǡ�
uma equipe, a partir das infor-
mações coletadas no formulá-
rio que os gestores escolares 
preencherão, apontarão pro-
blemas e sugestões. A partir 
dessa informação objetiva a 
gente vai dar resposta às neces-
sidades das escolas estaduais 
com mais celeridade. Este é um 
sistema informatizado”.

A orientação do secretário 
é no sentido de dar celeridade 
às ações para melhor atender 
às necessidades da Rede Es-
tadual de Ensino. No questio-
nário os diretores das escolas 

informarão quantidade de 
alunos, se faltam professores, 
quais os que melhor se desta-
cam, informarão ainda sobre a 
alimentação escolar, o material 
didático, o fardamento, se a 
������� ���� ��²���� ����������ǡ�
conselho escolar, se há aluno 
���� ��ϐ���²����ǡ� ��ϐ��ǡ� ±� ���
conjunto de informações que 
����� ��������À�����������������
o secretário e seu corpo de ge-
������� ��� ����������ǡ� �� ϐ��� ���
que as demandas sejam aten-
didas com mais rapidez. 

Na avaliação do diretor 
da Escola Técnica Estadual 
da cidade de Bayeux, Gabriel 
Gomes, o programa aproxima 
mais essa relação entre esco-
las e a secretaria para que as 
escolas possam ser atendidas 
de maneira mais ágil. “O pro-
jeto é ideal, uma inovação fun-
��������������������À����������
mostra que o governo está pro-
pondo uma educação cada vez 
mais de qualidade”.

O diretor da Escola Esta-
dual Mestre Sivuca, Claudemir 
Rodrigues, destacou que a ini-
ciativa trará resultados positi-
vos. “A prestação de serviços 
na área da educação deve ser o 
��ϐ��������������������������-
nidade tenha um atendimento 
À����ǳǡ���������Ǥ

Governo aprimora  
Escuta nas Escolas

PROGRAMA EDUCACIONAL

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FOtOS: Arquivo Pessoal

Pessoas idosas têm uma reação bastante positiva quando recebem a visita de um animal Destaque para a qualidade de vida física e psicológica dos participantes
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Bandeira tarifária das contas de luz

permanece verde em maio, diz Aneel
A bandeira que vai vigorar 
em maio foi definida ontem 
pela Agência Nacional 

Pelo segundo mês segui-
do, a bandeira tarifária das 
contas de energia elétrica 
será a verde, ou seja, não ha-
verá acréscimo na conta dos 
consumidores. A bandeira 
que vai vigorar em maio foi 
��ϐ�������������������²�����
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).

Segundo a agência, en-
tre os fatores que contribuí-
���� ����� �� ������� �� ���
bandeira verde estão o re-
�������� ��������� ��� ���À����
ï����ǡ����� ������Ø����� ��-
servatórios das hidrelétricas, 
além do aumento de energia 
������À���� ���� ���� �� ���
���������������� �����������
usinas ao sistema elétrico 
brasileiro, como a hidrelétri-
ca de Belo Monte.

������ ���� ���� �����-
mentado o sistema de ban-
deiras tarifárias, em janeiro 

de 2015, até fevereiro de 
2016, a bandeira se manteve 
��������� ȋ���� �� ��������
de R$ 4,50 a cada 100 quilo-
watts-hora consumidos). Em 
����ǡ���������������������
(com a taxa de R$ 1,50 a cada 
100 kWh) e, em abril, a ban-
deira foi verde.

O sistema é uma forma 
�����������������������������
���������������������������
usinas termelétricas. A cor 
��� ��������� ���� ±� ���������
na conta de luz indica o custo 
da energia elétrica, em fun-
 �����������Ù���������� ��
de eletricidade.

���� �������ǡ� ������� ��
nível dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas está 
�����ǡ� ���� ������ ��� ������ ���
������ǡ� ±� �������� ���������
���������� ������±������������
garantir a energia necessária 
���������À�Ǥ

Como a energia gera-
��� ���� ������±������� ±������
����ǡ� �� ����������������� ϐ����
maior, e a bandeira tarifária 
������ �� ���� �������� ��� ���-
melha. Segundo o O��������
Nacional do Sistema Elétri-
co, o nível dos reservatórios 

ILUSTRAÇÃO: Agência Brasil

Bota pega River no
dia 11 em Teresina

O Botafogo-PB enfrentará 
o River-PI, no próximno dia 11, às 
20h30, no Estádio Alberto Silva, 
em Teresina, no primeiro jogo da  
segunda fase da Copa do Brasil. A 
partida de volta acontecerá no dia 
18, no mesmo horário, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. A tabela 
da próxima fase da disputa foi di-
vulgada ontem, pela Confederação 
Brasilaira de Futebol (CBF). 

Para conseguir a vaga o Belo 
empatou os dois jogos, contra o 
Linense-SP, ambos em 1 a 1. Na 
cobrannça de pênaltis o time pa-
raibano venceu os paulistas, por 6 
a 5. Já o River ganhou a primeira do 
Goiás (2 a 1), mas perdeu a segun-
da pelo mesmo placar. Na cobrança 
de penalidades o time piauiense 
levou a melhor em cima dos goianos 
e venceu por 8 a 7. 

 LRCQ� BM� BCQ?ÂM� AMLRP?� M�
Ríver-PI o Alvinego da capital foca 
as atenções nos dois jogos contra 
M� 2MSQ?� NCJ?Q� QCKGÂL?GQ� BM� "?K-
peonato Paraibano. O primeiro será 
amanhã, às 16h30, no Marizão, en-
quanto o jogo de volta será no dia 
8 deste mês, no mesmo horário, no 
Almeidão, em João Pessoa.

Aeronáutica desliga 
radares em 5 estados

PROERD lança livro 
sobre tecnolocias

O Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab) 
desligou, há duas semanas, cinco 
radares meteorológicos, localizados 
em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo e no Distrito 
Federal. Segundo o órgão, a medida 
foi tomada devido a restrições or-
çamentárias. O Sisceab diz que os 
radares são ferramentas comple-
mentares para a captação de infor-
mações meteorológicas e não são 
utilizados para o controle de tráfego 
aéreo. “Além dos radares meteoroló-
gicos que continuam em operação, 
o Sisceab tem outras fontes de in-
formação para previsões climáticas, 
como imagens de satélite e estações 
meteorológicas de superfície”, infor-
mou, em nota, o órgão, vinculado ao 
Comando da Aeronáutica. Os radares 
nunca haviam sido desativados, 
exceto para manutenção de rotina. 
Atualmente, existem 23 radares 
meteorológicos no País.

Será lançado no dia 5 de 
maio, às 18h30, na Fundação Casa 
José Américo, em João Pessoa, o 
livro Tecnologias Educacionais e 
Inovação: Diálogos e Experiências – 
Volumes I e II. Trata-se de mais um 
produto do curso de Especialização 
em Fundamentos da Educação: Prá-
ticas Pedagógicas Interdisciplina-
res, desenvolvido através de con-
vênio entre a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) e a Secretaria 
de Estado da Educação da Paraíba.
Como parte do Programa de Capa-
citação Docente coordenado pela 
Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico 
e de Educação a Distância (PROEAD), 
os dois volumes com seis artigos 
cada versam sobre a prática peda-
gógica dos professores concluintes 
da especialização, a partir das ex-
periências e do aprendizado adqui-
rido durante os 18 meses de curso. 
Com o encerramento das atividades 
no ano de 2015 e tendo formado 
mais de 1.500 novos especialistas 
(todos professores, gestores e téc-
nicos administrativos do Estado da 
Paraíba), os resultados acadêmicos 
conquistados pelos docentes, dis-
centes e gestores da PROEAD são 
enriquecedores.

Sabrina Craide
Da Agencia Brasil

��������Ù�������������������
-Oeste está atualmente em 
ͷǡͷͶΨ� ��� ���� �����������
máxima.

De acordo com a Aneel, 
a bandeira tarifária não é um 

custo extra na conta de luz, 
mas uma forma de cobrar um 
valor que era incluído na con-
ta de energia, sem acréscimo 
no reajuste tarifário anual 
das distribuidoras. “Com as 

���������ǡ����������������ϐ����
����������������������������
���� �� ������� ������� ��
����� ����� �� �������� ��±������
de forma mais consciente”, 
informa a Aneel.

Nos dias 19 e 20 de 
maio, ocorrerá em João 
Pessoa o Seminário “Me-
diação e Práticas Restau-
rativas na Comunidade 
Escolar”, promovido 
pelo Fórum Metropolita-
no de Discussão e Diálo-
go de Prevenção e Moni-
toramento de Violências. 
O objetivo do evento é 
pautar a cultura de paz 
nas escolas, através do 
debate sobre mediação 
de conflitos. Para isso, o 
seminário terá a parti-
cipação de profissionais 
que apresentarão expe-
riências bem-sucedidas 
de mediação e práticas 
restaurativas em am-
biente escolar.

O seminário ocor-
rerá no espaço cultural 
do Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê) 
e terá entre os painelis-
tas representantes da 
Universidade Federal de 
Pernambuco, Universi-
dade Federal da Paraíba, 
Universidade Estadual 
da Paraíba, Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do 
Sul, Tribunal de Justiça 
de São Paulo, Tribunal de 
Justiça da Paraíba, Minis-
tério Público da Paraíba, 
Fundação Escola Supe-
rior do Ministério Públi-
co da Paraíba, Secretaria 
Municipal de Segurança 
Cidadã de Fortaleza (CE) 
e Ordem dos Advogados 
do Brasil-Seccional Paraí-
ba (OAB-PB).

Os organizadores 
do seminário esperam a 
participação de grande 
número de profissionais 
da Educação (secretários 
municipais, professores, 
supervisores, diretores e 
coordenadores de Ensi-

no Fundamental e Mé-
dio) das escolas públicas 
e privadas da Região Me-
tropolitana da capital.

As inscrições são 
gratuitas e podem ser 
feitas no dia do evento. 
Haverá certificado de 
participação.

O seminário é uma 
das ações do Grupo de 
Trabalho sobre Media-
ção, Conciliação e Justiça 
Restaurativa, criado no 
âmbito do Fórum Metro-
politano para conjugar 
esforços e priorizar ações 
que viabilizem o fortale-
cimento de valores cen-
trais e sociais e mudança 
de atitude coletiva para 
elevação dos níveis da 
segurança humana na 
Região Metropolitana 
da capital do Estado.

Lançado em João 
Pessoa, em 19 de novem-
bro de 2015, o Fórum 
Metropolitano de Dis-
cussão e Diálogo de Pre-
venção e Monitoramen-
to de Violências é fruto 
de mais de um ano de 
diálogos entre diversos 
órgãos e entidades. O 
fórum é parte do proje-
to de trabalho constituí-
do a partir das investiga-
ções do Inquérito Civil nº 
1.24.000.002944/2014-
38 que tramita na Pro-
curadoria Regional dos 
Direitos do Cidadão, 
órgão do Ministério 
Público Federal na Pa-
raíba, e que tem por 
objetivo investigar os 
motivos ensejadores do 
grande número de ho-
micídios no Estado, so-
bretudo entre jovens, 
e efetivar soluções de 
forma integrada entre 
os entes federativos.

JP terá mediação e 
práticas restaurativas

SEMINÁRIO

A Corrida do Trabalha-
dor (masculino e feminino) é 
������������� ���������� ǡ�
���ͺ�ǡ��������������ǡ�����
tem como organizador Car-
los do Nascimento. O tradi-
�����������ϐ���������������
���� �� ������ ��� ������� ��
dos Caminhantes e Corredo-
res de Ruas da Paraíba (As-
�����Ȍǡ� ���� ����� ���� ����
������� ��������� ���� �����
de 40 atletas em busca das 
����������������Ù��Ǥ��������
atletas de outros estados da 

���� �� ���ϐ�������� ������-
�� ��� �������� ���� ��������
��������� �Ǥ���������������
±� ������� ��� ������� �ï������
�����������������������������
acontece todos os anos no 
�����À���Ǥ�

Para Carlos do Nas-
cimento, mais conhecido 
como Carlinhos, trata-se de 
��������� ����������������-
�� �����������������������-
�������������������������Ǥ�ǲ2�
��� ���� ��������� ���� ��ï���
�������� ��� ������ ��� ����À���
e de outros estados. Quem 
���������������±������������
�����������������������������-

��������������������������-
mentos da corrida”, disse. O 
����Ǧ����������� ����������ǡ�
Normando José, avalia de 
������ ��������� �� ������� ��-
�������� ����� �������� �� ��
brilhantismo de todos que 
��� �� ����������� ��� �����-
ta. Segundo ele, a cada tem-
������� ����������� ����
���������� �� �ï����� ���
�������������� ���� ��������
����������Ǥ�ǲ� ��±�����������
�������� ��� ������� ������� ���
País estão inscritos. A As-
���������������������������
��������������������������×-
dios”, comentou.

'HVDʏR�GH�VHLV�TXLO´PHWURV�
VHU¡�DPDQK£�HP�0DPDQJXDSH

CORRIDA DO TRABALHADOR

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

�� ������� �� ���������
dos Delegados de Polícia Fe-
deral (ADPF) criticou ontem 
��� ����������������������-
�������Ǧ������ ��� ���ï�����ǡ�
������������ǡ���������������
ao Ministério Público (MP) 
������������������������ ��
��� �������� ��� ���� �� ���-
miada. Para a APDF, a medi-
���������������������������-
Ù����������� ����������ǡ�
�������ǡ� ��������������ǡ�
�������Ù����������������-
volvidas com o esquema de 
������ �� ���� ���� ��������
na Petrobras.

��� � �� ������� ��� ��-
constitucionalidade, Janot 
����� ��� �������� ���������
Federal (STF) o reconheci-
mento da ilegalidade dos 
���������������ͳʹǤͷͺͲȀʹͲͳ͵ǡ�

���������� ���������������-
 ����������ǡ�������������
que delegados das Polícias 
��������	�����������±�����-
sam formalizar os acordos.

Combate à corrupção
�������� �� ������� �ǡ�

�� ���������� ��� �������� ����
������������������������ ��
assinatura de acordos é um 
����������Ǥ� ǲ�� �������� ��
��������ǡ� ��������������� ����
��� ʹͲͳ͵ǡ� �����������Ǧ���
��� ���������� ������������
de combate ao crime orga-
������ǡ� �������������ǡ� ����
������� ��� ������ �� �� ����
muito estranho que no exato 
momento em que a Polícia 
Federal realiza as maiores 
���������Ù��� ��� ��������
�� ������ �ǡ� ����� ���������
���� � �� ����� ��ϐ�������� ��
���� �� ��� ���À���� 	������ǳǡ�
diz a ADPF.

��� ������� ���� �� ���-
�������ǡ� �� ����������� ����� ��
��������� ��� �������� �����
somente ao Ministério Pú-
blico, órgão acusatório 
������������ ���� �������� ��
��������� �� ��������Ǥ� ǲ��-
������� �� ��������� ���������
deve fazer-se em harmonia 
�������������������������-
��ǡ����������� ������������-
�±����ϐ���������������ǡ������
é a este que tocará decidir 
������ ������������ ��� � ��
������ �� ����������� ������
�����������������������±���ϐ���
do julgamento”, argumenta 
Janot.

Lava Jato
De acordo com dados 

atualizados, 49 acordos de 
���� �� ���� �������������
������ ϐ�������� ����� ����Ǧ
tarefa do MPF que atua na 
��������Ǥ

'HOHJDGRV�GD�3ROFLD�)HGHUDO�
FULWLFDP�D§£R�GH�5RGULJR�-DQRW�

DELAÇÃO PREMIADA SÓ PARA O MP

André Richter
Da Agência Brasil
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Comitê antiterror na Olimpíada

A Polícia Federal, o Mi-
nistério da Defesa e a Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin) propõem a criação 
do Comitê Integrado de En-
frentamento ao Terrorismo 
(Ciet). A estrutura reuni-
rá todas as capacidades de 
prevenção e reação do País 
“frente às possibilidades de 
ameaças terroristas durante 
os Jogos Olímpicos”, no Rio.

A proposta de criação 
do Centro é do Grupo de Tra-
balho Terrorismo (GT Terro-
rismo), criado no âmbito do 
Governo Federal, a ser apre-
sentado à Casa Civil da Presi-
dência da República.

 “O Ciet, idealizado em 
razão da realização dos Jo-
gos Olímpicos no Brasil, 
pode constituir-se em um 
dos maiores legados de segu-
rança desse grande evento, 
por poder ser o embrião de 
uma estrutura permanente 
de enfrentamento ao terror”, 
informa a PF em nota.

 Segundo a Federal, mi-
litares das Forças Armadas, 
�ϐ���������� �������²����� ����-
liciais federais integrarão o 
Ciet e, “com base em proto-
colos estratégicos de atua-

MedidA PreventivA

Ministério da Defesa, PF 
e Abin vão apresentar a 
proposta ao governo

Júlia Affonso
Da Agência Estado

 �ǡ���ϐ���� ���������������-
tada cada situação que possa 
ter relação com uma ameaça 
terrorista”.

 Esses protocolos fazem 
parte do Grupo de Traba-
lho, assim como um Plano 
de Sensibilização, que inclui 
o Estágio de Percepção da 
Ameaça Terrorista (EPAT) 
e uma Avaliação de Riscos e 
Ameaças.

 O Acordo de Coopera-
ção Técnica (ACT) para cria-
ção do Ciet está em processo 
de assinatura dos ministros 
da Justiça, da Defesa e da Se-
cretaria de Governo.

Preparação
A cidade do Rio de Ja-

neiro terá pelo menos três 
feriados durante o período 
dos Jogos Olímpicos, entre 
5 e 21 de agosto, um a mais 
do que estava previsto. Além 
do dia 5, quando acontecerá 
a cerimônia de abertura no 
Maracanã, e do dia 18, quan-
do a cidade terá restrição 
de circulação por causa da 
prova de triatlo, a Prefeitura 
decidiu fazer feriado na ca-
pital também no dia 22, um 
dia após o encerramento da 
Olimpíada. Além disso, foi 
anunciado que a cidade terá 
uma malha viária de 260km 
�����Àϐ���������������� �����
veículos credenciados. Quem 
não respeitar será multado 
em R$ 1.500. 

Justiça do Trabalho pode fechar as 
portas, diz o ministro Ives Gandra

Juiz aceita denúncia contra Odebrecht
OPerAÇÃO LAvA JAtO

O ministro Ives Gandra, do TST, disse que a redução de recursos  causaram sérios problemas para manter os serviços da Corte

O presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST), ministro Ives Gandra, 
disse que os efeitos da crise 
econômica e política do País 
afetam a Justiça do Trabalho 
e que, se não houver realoca-
ção de orçamento, a instân-
cia “poderá fechar as portas 
a partir de agosto”.

Além de cortes no or-
çamento que reduziram re-
cursos para manutenção e 
investimentos em sistemas 
eletrônicos da Corte, segundo 
Gandra, o crescimento das de-
missões no País aumentou o 
número de ações em tramita-
ção na Justiça do Trabalho.

“A situação que enfren-
tamos nesse momento, em 
especial pela crise econômica 
e política, é das mais graves 
que a Justiça do Trabalho já 

passou. Tivemos um aumento 
da demanda inicial de recla-
mações, de 2 milhões para 3 
milhões de ações por ano. São 
50% a mais de demandas de 
um ano para o outro”, disse o 
ministro em entrevista ao pro-
grama Revista Brasil, da Rádio 
Nacional de Brasília, produzi-
do pela Empresa Brasil de Co-
municação (EBC).

“Além disso, o mais grave 
de tudo: tivemos um corte no 
orçamento da Justiça do Tra-
balho que foi maior do que 
dos outros ramos do Poder 
Judiciário”, disse. Em alguns 
tribunais, segundo Gandra, o 
corte levou inclusive à redu-
ção do expediente, com fecha-
mento às 15h.

O ministro diz considerar 
“perfeitamente compreensí-
vel” o corte orçamentário de 
30% pretendido pelo governo, 
diante da crise econômica, da 
queda do Produto Interno Bru-

to (PIB) e da arrecadação, no 
entanto, reclama que a Justiça 
do Trabalho foi a mais atingida 
pelo bloqueio de recursos. 

Gandra defende a realo-
cação de orçamento para o 
processo eletrônico para ga-
rantir investimentos e a conti-
nuidade dos contratos de ma-
nutenção das bases de dados. 
“Em matéria de informática, 
se você não mantém ou não in-
�����ǡ�ϐ����������������������-
do, podendo travar a qualquer 
�������ǳǡ������ϐ����Ǥ�

Orçamento 
No entanto, segundo 

o presidente do TST, a mu-
dança do orçamento esbar-
ra na crise política, porque 
o governo quer que a realo-
cação seja feita pelo Legis-
lativo, via projeto de lei.

“Fizemos ao governo o 
pedido de realocação de re-
cursos, mas ele tem dito que 

a partir de agora só faz isso 
por meio de projeto de lei. 
����� �����ϐ���� ���ǡ� ����� � ��
encontremos outra solução, 
como fazer por meio de Medi-
da Provisória, fecharemos as 
portas da Justiça do Trabalho 
a partir de agosto, porque o 
processo eletrônico não vai 
conseguir funcionar. A crise 
política e econômica de fato 
está desembocando na Justi-
ça do Trabalho da forma mais 
drástica possível.”

Segundo Gandra, políti-
cos ligados ao empresariado 
atuaram para cortar recursos 
da Justiça do Trabalho. “O re-
lator do orçamento colocava 
que a Justiça do Trabalho esta-
va sendo muito protecionista 
e que, em vez de contribuir 
para o País sair da crise, estava 
provocando uma crise maior, 
fazendo com que muitas em-
presas quebrassem. Foi um 
corte político”, criticou.

Pedro Peduzz
Da Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil

O juiz federal Sérgio 
Moro aceitou ontem denúncia 
contra o empresário Marce-
lo Odebrecht, o publicitário 
João Santana e a mulher dele, 
Mônica Moura, e mais nove in-
vestigados na Operação Lava 
Jato. A denúncia foi formali-
zada na quinta-feira (28) pela 
força-tarefa de procuradores 
do Ministério Público Federal 
(MPF) em Curitiba.

De acordo com o MPF, a 

Odebrecht criou um depar-
tamento estruturado de ope-
��Ù��� ϐ����������� ����������
para fazer o pagamento de 
vantagens indevidas a servi-
dores públicos em razão de 
���������� ϐ�������� ����� ��-
presa com o Poder Público. 
Conforme as investigações, o 
��ϐ��������������������������-
ciado por Marcelo Odebrecht, 
que está preso há dez meses 
em Curitiba.

Segundo a acusação, pla-
nilhas apreendidas pela Polí-
cia Federal mostram que, en-

tre outubro de 2014 e maio de 
2015, quando a Lava Jato já ha-
�����������ϐ�������ǡ���������-
teira pagou R$ 22,5 milhões a 
alguém com o codinome Feira. 
Para a investigação, o apelido 
era usado em referência a João 
Santana, que nasceu em Tuca-
no, município baiano situado 
a 150 quilômetros de Feira de 
Santana.

Na decisão, Moro esclare-
ceu que há provas das trans-
ferências bancárias, mediante 
documentos e por meio da 
delação premiada de Maria 

Lúcia Guimarães Tavares , ex-
-funcionária da Odebrecht.

“Em especial, tem-se o 
depoimento da acusada co-
laboradora Maria Lúcia, que 
descreveu o funcionamento 
do Setor de Operações Estru-
turadas, além de documentos 
�����������������ϐ����Ù����ǡ�
inclusive, por parte de alguns 
dos acusados, mesmo sem 
acordos de colaboração, a ad-
missão da existência das tran-
sações, com apresentação de 
�����ϐ��������� ��������������ǳǡ�
argumentou Moro.

Sete deputados de Minas 
Gerais protocolaram ontem, 
no Tribunal de Justiça do Es-
tado, uma ação popular com 
pedido liminar para sustar a 
nomeação da esposa do go-
vernador Fernando Pimentel 
(PT) ao cargo de secretária de 
Estado do Trabalho e do De-
senvolvimento Social. Investi-
gada na Operação Acrônimo, 
a primeira-dama de Minas 
Gerais, Carolina de Oliveira 
Pereira Pimentel, foi nomeada 
na quinta-feira, 28, e passou a 
ter foro privilegiado na segun-
da instância da Justiça.

 “O ato de nomeação deve 
ser considerado nulo por: (i) 
����������� ���������� ϐ�������-
de, pois evidentemente a no-
meação ocorreu para conferir à 
Requerida Carolina de Oliveira 
Pereira Pimentel o foro espe-
cial por prerrogativa de função; 
e (ii) violar o princípio da mo-
ralidade pública, uma vez que 
a nomeação de cônjuge para o 
cargo de secretária de Estado 
���ϐ���������������ǲǤ

 A ação popular é subscri-
ta pelos deputados do bloco 
de oposição, Gustavo Valada-
res (PSDB), Gustavo Corrêa 
(DEM), Antônio Carlos Arantes 
(PSDB), Dalmo Roberto Ribei-
ro Silva (PSDB), Dilzon Luiz de 
Melo (PTB), Fabiano Galletti 
Tolentino (PPS) e Washington 
Fernando Rodrigues (PDT), o 
sargento Rodrigues.

O deputado Gustavo 
Corrêa disse estar “perplexo” 
com a nomeação. “Comprova 
claramente a tentativa do go-
vernador de blindar a sua es-
posa de uma eventual prisão 
que pudesse vir a ocorrer nos 
próximos dias. É um ato típico 

de desespero, chegar no últi-
mo nível, no limite para evitar 
esse tipo de ação da polícia. 
É, sem dúvida alguma, uma 
fraude processual, um desvio 
processual que estão buscan-
do de alguma forma. Vamos 
tomar as medidas cabíveis e 
necessárias.”

Vantanges indevidas
Carolina e Fernando Pi-

mentel são suspeitos de rece-
ber vantagens indevidas de 
empresas que mantêm rela-
ções comerciais com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
instituição subordinada ao Mi-
nistério do Desenvolvimento e 
Comércio Exterior. O petista 
comandou a pasta de 2011 a 
2014, quando se desvinculou 
para disputar as eleições ao 
Palácio Tiradentes.

O criminalista Pierpaolo 
Bottini, advogado de Carolina 
Pimentel, defendeu que a no-
meação, do ponto de vista cri-
minal, não altera a jurisdição 
do caso. “Ela está sendo inves-
tigada no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça. Os fatos 
estão sendo apurados no STJ 
e lá vão permanecer. Eu não 
vejo motivos para se achar que 
os autos referentes à Carolina 
poderão ser desmembrados a 
partir do momento em que ela 
se tornar secretária de Estado.”

Na quinta-feira, após a 
nomeação, o governo de Mi-
nas destacou que a nomeação 
já estava planejada e aguar-
dava apenas o retorno da pri-
meira-dama da licença ma-
ternidade. Carolina Pimentel 
substitui o deputado André 
Quintão, que reassumiu o 
mandato de deputado na As-
sembleia Legislativa.

Deputados de MG vão 
tentar barrar nomeação
Da Agência Estado

FOtO: Reprodução/Internet
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Impeachment é ação incompreensível, 

DʏUPD�(GXDUGR�&DUGR]R�QR�6HQDGR
Cardozo levantou a 
suspeição sobre o 
advogado Miguel Reale

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de abril de 2016

Geral

Não é de se estranhar que haja, na atualidade, uma 
queda nos números da arrecadação do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na Paraíba. 
Este fenômeno tributário tem alcance nacional. A 
���À�����ϐ�����������������������������������������Ø�����
do Governo Federal em muito frustra o desempenho 
arrecadatório do referido imposto. Sendo este um 
����������������ǡ�����������������������������Àϐ������
contribui em números relativos para que o próprio 
sistema tributário nacional seja também regressivo 
(quem ganha menos paga mais). 

A Carga Tributária Bruta (CTB), no país, é 
composta em sua metade pelos tributos incidentes 
sobre o consumo, comportamento típico de países 
subdesenvolvidos. A pouca gravação das bases 
econômicas de incidência tributária, renda e patrimônio, 
que juntas correspondem a aproximadamente 1/5 
da arrecadação (CTB), provoca o efeito da “anestesia 
ϐ�����ǳ�Ȃ�� ���������������������������������������������
na compra de bens e serviços - e, ainda, as famílias de 
poder aquisitivo sofrível, entre 1 a 3 salários mínimos, 
suportam uma carga tributária com percentuais acima 
de 80% da renda bruta.

Considerando que boa parte dessas famílias se 
����ϐ�����������À�������ï�������������������������²������
de renda (bolsa família e outros) e, havendo um 
contingenciamento orçamentário gritante nestas 
políticas, tais como: redução das verbas para as 
������������ǲ���������À���ǳ����������������������
ǲ����������ǡ�����������ǳǡ����������������������ǡ��������
de breve passagem pelo paraíso, desce ao inferno das 
necessidades e a contenção de suas possibilidades 
de consumo obviamente repercute negativamente na 
performance arrecadatória do ICMS em todo o país.

Mas, nem tudo é negativo. Mesmo se 
compreendendo a grita dos governadores sobre a queda 
das receitas tributárias (do ICMS) e das transferências 
���������������ǡ������������������������ϐ���������ï���Ǥ�
Falo das possibilidades ou das desejabilidades de se 
carrear para os cofres públicos receitas tributárias 
pretéritas e que podem ser cobradas de quem gerou 
esses passivos por puro dolo. No tempo de maré alta 
todos os barcos se levantaram e singraram mares 
econômicos em calmaria. Esse tempo passou, mas 
existiu de verdade. Grande maioria do empresariado 
brasileiro se locupletou, aumentou a lucratividade 
de suas empresas através de planejamento tributário 
�����������ǡ����� ��ϐ���������������������������������
���������ϐ���������������������������ǡ������� ��ϐ������
deslavada e de quebra a boa ajuda de concessão de 
����ϐÀ������������������ϐ�������������������������������
ǲ�������ϐ�����ǳǤ

��������������������������������À�����ϐ�������
auditados passados até 5 anos. Pois bem, é justo que 
����������������ϐ�����������������±�������������������
�������������������ϐÀ���ǡ���� �������������������������
��������������������������������Ø��������ϐ�������
cometidas. Fique certo que tais arbitrariedades não foram 
cometidas no presente, mas fruto de crimes contra a 
ordem tributária no passado, quando se aproveitaram da 
boa situação para lucrarem mais e mais.

Não obstante, ainda existem casos em que o crédito 
�����������������������������������������ϐ��������������À��ǡ�
porém o montante do imposto, acrescido da multa, não foi 
liquidado pela empresa infringente. Como resultado, tal 
montante se constitui em valores lançados em dívida ativa. 
� ��±�������������������������À�����������±��������ǡ�������
que se dê um breve passeio pelo sítio dos Tribunais de 
Contas e Controladorias Gerais dos entes federados.

Falta, portanto, planejamento adequado das 
administrações tributárias, sobretudo estaduais, para 
se implementar uma política operacional de se reaver 
aquilo que deveria ter sido recolhido ao Erário e não foi. 
�����À����������ϐ�������������������������������������
ȋ��ϐ��Ȍ�±������������������ǡ�������������������
���ϐ���²���������������� ��������������������������
levantadas e não liquidadas pelos contribuintes.

Não é possível deixar de se perceber que o 
contribuinte se apropriou indevidamente do imposto 
���������������������ϐ��������������������� ����������
ao Estado, mas a toda sociedade civil.

*Auditor Fiscal do Tesouro Estadual

Tributos perdidos em 
tempos de crise

Terceiro e último a falar 
ontem em defesa da presiden-
te Dilma Rousseff na Comissão 
Especial do Impeachment no 
Senado, o advogado-geral da 
União, José Eduardo Cardozo, 
iniciou sua fala apresentando 
três requerimentos no cole-
giado, que acabaram sendo 
rejeitados pelo presidente da 
comissão, senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB). Lira lembou 
que, nesta fase, apenas sena-
dores podem apresentar esse 
tipo de solicitação. Em sua 
exposição aos senadores, Car-
�����������ϐ�������������������
impeachment de Dilma como 
����ǲ����� ����Ø����ǳ���ǲ��-
���������À���ǳǤ�

Cardozo levantou a sus-
peição sobre o advogado Mi-
guel Reale Júnior, um dos au-
tores da denúncia que levou a 
abertura do processo de im-
peachment, que segundo ele, 
���� ���� ϐ������� ��� ����ǡ� � ��
poderia se subscrever a de-
núncia. No outro pedido, Car-
������ϐ�����������������������
de Direito Janaína Paschoal, 

alberto.madeira@hotmail.com

Madeira
Acilino

Karine Melo 
e Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

também autora da denúncia, 
teria recebido dinheiro do 
PSDB para trabalhar na ela-
boração da peça de acusação 
construída contra a presidente 
Dilma Rousseff.

Ao mencionar o relator 
do processo na comissão, o 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), o advogado-ge-
ral da União disse que sobre 
o senador “reina uma suspei-
 ������������ǳǤ��������� ��
foi feita pelo fato de o PSDB 
ter sido um dos apoiadores 

do pedido de impeachment e 
por isso, na visão dos parla-
mentares aliados a presiden-
ta, o partido não poderia ter 
um de seus integrantes rela-
tando o caso. Desde a instala-
ção da comissão do Senado, 
os mesmos questionamentos 
já haviam sido apresentados 
por parlamentares do Bloco 
de Apoio ao Governo e ti-
nham sido vencidos.

O único requerimento 
atendido foi o que solicita as 
������ ��������ϐ����� ��� ���� ��

do plenário da Câmara dos 
Deputados, que aprovou a mu-
������������� ϐ���������ʹͲͳͷ�
(PLN 5), vá para a comissão 
antes da votação do relatório, 
prevista para o dia 6 de maio.

Para reforçar os argu-
mentos contra o impedimen-
to de Dilma, Cardozo disse 
que a partir da próxima se-
�����Ǧ������ȋʹȌ�������������-
tribuir a todos um documen-
to de 300 páginas explicando 
que não houve crime de res-
ponsabilidade.

Cardozo classificou o processo de impeachment de Dilma como “situação anômala” e “incompreensível” 

Repetindo os argumentos 
apresentados por ele ainda na 
discussão na Câmara dos Deputa-
dos, o ministro voltou a enfatizar 
diferenças entre parlamentaris-
mo e presidencialismo. Ele diz 
que, no presidencialismo, não 
existe a moção de desconfiança 
a um governo. Aos parlamenta-
res, lembrou que no presiden-
cialismo, o chefe de governo e 
o chefe de Estado são a mesma 
pessoa - o presidente - que pre-
cisa de garantias institucionais 
para exercer o seu mandato com 
estabilidade.

Cardozo lembrou que a Cons-
tituição determina que as contas 
do Governo Federal precisam 
passar pelo crivo do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e depois 
serem submetidas à análise da 
Comissão Mista de Orçamento do 
Congresso Nacional. “Não houve 
sequer deliberação do TCU. A si-
tuação é absolutamente anôma-
la”, afirmou. Para ele, a situação 
é “incompreensível”. “Essa preci-
pitação e açodamento de fazer o 
impeachment sem antes julgar as 
contas, é evidente caracterização 
de um desejo puramente político 
do afastamento da presidente, o 
que é inaceitável no presidencia-
lismo. É próprio do parlamenta-
rismo, mas inaceitável no presi-
dencialismo”, afirmou.

Para Cardozo, não há razões 
para que o pedido seja acatado 
pelo Senado. Ele voltou a afirmar 

que não houve ato jurídico no 
caso das pedaladas fiscais, garan-
tiu que não houve ilegalidade na 
edição dos decretos suplementa-
res e afirmou que as contas de 
2015 sequer foram analisadas.

Ao lembrar as situações pre-
vistas na Constituição Federal para 
um pedido de impeachment, o ad-
vogado-geral da União lembrou 
que neste caso, não há processo 
válido sem o princípio do contra-
ditório e da ampla defesa. “Só um 
atentado à Constituição, pratica-
do por um presidente, pode levar 
a um impeachment”, defendeu, 
acrescentando que deve ser tipifi-
cado em lei; e praticado no exercí-
cio do mandato em curso do presi-
dente da República.

Presidente precisa de estabilidade 

Cardozo disse que, por defi-
nição, golpe é a ruptura com vio-
lência ou não para destituição de 
um governo. “O impeachment é 
um golpe de Estado? Se for res-
peitado o devido processo legal, 
não. Mas se desrespeitar a Cons-
tituição, sim”, disse, afirmando 
que o processo de impeachment 
em curso é um golpe.

José Eduardo Cardozo vol-
tou a dizer que o impeachment 
é uma situação “excepciona-
líssima”. E que, por isso, é um 
processo jurídico e político. 
Ele ressaltou que no Brasil, os 
pressupostos jurídicos foram 
chamados de “crimes de res-
ponsabilidade” e lembrou que 
impeachment é um evento “ex-
cepcionalíssimo”, como o Estado 
de defesa ou o Estado de sítio.

O ministro também aprovei-
tou a exposição para se manifes-
tar contra a inclusão de novos 

elementos, como fatos investiga-
dos na Operação Lava Jato, na 
denúncia que veio da Câmara dos 
Deputados. Para Cardozo, por 
decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral, fatos novos não podem ser 
juntados no processo no Senado.

Nulidade
Cardozo usou grande parte 

de sua fala para alertar que os 
senadores, além de avaliar o pe-
dido de impeachment de Dilma, 
precisam analisar a nulidade da 
autorização e do processo apro-
vado pela Câmara no último dia 
17. O ministro voltou a elencar os 
motivos que considera que inva-
lidaram o processo até agora. O 
primeiro foi dedicado ao presi-
dente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ),  a quem atribuiu des-
vio de finalidade por interesse em 
conduzir a tramitação “a toque 
de caixa”, depois que o PT decla-

rou que não o apoiaria na vota-
ção do Conselho de Ética sobre o 
processo que tramita desde no-
vembro contra o peemedebista. 
Nas acusações contra Cunha, o 
ministro também citou a tentati-
va de incluir no pedido a delação 
premiada do senador Delcídio do 
Amaral e a notificação entregue 
a Dilma que incluia fatos que aca-
baram não sendo analisados pela 
comissão especial.

Na defesa da nulidade do 
processo, Cardozo ainda citou 
uma jurisprudência da Corte In-
teramericana, reconhecida pelo 
governo brasileiro, de que nestes 
casos, os parlamentares são inves-
tidos na condição de juiz “portan-
to não podem declarar seus votos 
previamente. Na Câmara, vários 
declararam que votariam a favor 
ou contra. Isto fere a imparciali-
dade estrutural. Em um processo 
jurídico político não pode”.

Pressupostos chamados de crime

FOTO: Reprodução/Internet
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Mundo

Macri enfrenta 1º protesto de 

centrais sindicais na Argentina
Argentinos protestam 
contra inflação alta, 
demissões e tarifas

Milhares de traba-
lhadores da Argentina 
foram às ruas de Buenos 
Aires para participar de 
um protesto contra o go-
verno de Mauricio Macri, 
que assumiu a Presidên-
cia do país em dezembro 
passado. A manifestação – 
organizada por cinco cen-
trais sindicais, partidos 
da oposição e organiza-
ções sociais – paralisou o 
centro da cidade. Esse é o 
primeiro protesto sindical 
contra Macri.

“Em quatro meses, 
������ ��������� �� ϐ��� ���
moratória da dívida com 
os fundos abutres, acabou 
com os controles cambiais 
e reduziu os impostos aos 
exportadores de produtos 
agrícolas e às empresas 
de mineração”, disse Pablo 
Moyano, do Sindicato dos 
Caminhoneiros. “Agora é 
hora de o presidente fazer 
algo pelos trabalhadores, 
���� ���������� ���� ��ϐ��-
ção de dois dígitos mensais, 
o aumento de tarifas do se-
tor público e demissões em 
massa”, completou.

Os manifestantes tam-
bém apoiam um projeto 
de lei contra as demis-
sões, já foi aprovado pelo 
Senado e que ainda preci-
sa ser votado pela Câmara 
dos Deputados, onde con-
ta com a simpatia de mui-
tos parlamentares. Mas 
o presidente Mauricio 
Macri – que é contrário à 
proposta, porque consi-
dera que, se aprovada, vai 
desestimular investimen-
tos dos empresários lo-
cais e estrangeiros – pode 
vetá-la.

Macri herdou de sua 
antecessora, Cristina Kir-
chner, uma inflação alta e 
tarifas atrasadas, que ha-
viam sido congeladas ou 
subsidiadas desde a crise 
de 2001. O país está com 
poucas reservas no Banco 
Central e, agora que che-
gou a um acordo para ter-
minar de renegociar a di-
vida, em moratória há 15 
anos, poderá voltar a ter 
acesso ao mercado finan-
ceiro internacional.

O presidente assumiu 
o cargo em uma conjun-
tura internacional difícil, 
com o principal sócio da 
Argentina – o Brasil – em 
crise. Outro sócio do Mer-
cosul, a Venezuela, en-
frenta desabastecimento, 
inflação anual de 700% e 
uma crise energética.

Monica Yanakiew
Da Agência Brasil

Da Agência Estado

Costa Mesa, Califórnia (AE) 
- Manifestantes a favor e contra 
ao pré-candidato republicano 
à presidência dos EUA Donald 
Trump se enfrentaram violenta-
mente na noite de quinta-feira 
(28), durante um comício do can-
didato na Califórnia, terminan-
do com 20 detenções, de acordo 
com um tweet do Departamento 
de polícia.

 Centenas de manifestantes, 
em sua maioria pacíficos, se reuni-
ram no exterior do anfiteatro da 
cidade de Costa Mesa, no condado 

de Orange. Após o evento, no en-
tanto, a manifestação aumentou 
e deu início aos confrontos com 
a polícia e entre os que apoiam e 
são contra Trump.

 Um apoiador de Trump teve 
seu rosto ensanguentado em 
uma briga enquanto tentava 
expulsar outro manifestante da 
arena. Um homem saltou sobre 
um carro de polícia, quebrando 
as janelas traseiras. Outros mani-
festantes jogavam pedras contra 
os veículos que passavam e ata-
cavam os carros, esvaziando os 
pneus. Centenas de pessoas blo-
quearam a rua e não deixaram os 

carros que estavam saindo do an-
fiteatro passar. Alguns acenavam 
bandeiras mexicanas

Não houve feridos graves e a 
polícia não usou qualquer tipo de 
força. A multidão começou a se 
dispersar cerca de três horas após 
que o discurso terminou.

Trump tem atraído gran-
des multidões em todo o país 
enquanto ele faz campanha e 
alguns de seus eventos foram 
marcados por incidentes den-
tro e fora dos locais. Em seu 
Twitter, Trump agradeceu à po-
pulação de Costa Mesa e pro-
meteu voltar.

Protestos em comício de Trump 
acabam em confronto e prisões

ElEiçõEs AMEricAnAs

Manifestantes realizarama um protesto contra o pré-candidato republicano, Donald Trump, em Costa Mesa, Califórnia

Da Agência lusa 

A aliança opositora 
Mesa de Unidade Democrá-
tica, da Venezuela, anunciou 
ontem que já recolheu as as-
sinaturas necessárias para 
ativar o referendo com o 
objetivo de revogar o man-
dato do presidente Nicolás 
Maduro.

“Em poucas horas con-
seguimos a tarefa para a 
qual dispomos de 30 dias e 
o governo sabe disso. Eles 
sabem o que aconteceu, a 
contundência desta jornada 
que teve início na quarta e 
terminou na quinta-feira”, 
anunciou o ex-candidato 
presidencial Henrique Ca-
priles Radonski.

O líder da oposição 
explicou, durante uma en-
trevista, em Caracas, ser 
ainda preciso “superar obs-
táculos, mas que quando 
os venezuelanos se unem e 
remam juntos, não há obs-
táculo” que os trave.

Segundo Henrique Ca-
priles, o número de assi-
naturas recolhidas é oito 
vezes superior ao neces-
sário, ou seja, conseguiu 
1.102.236 quando o Conse-
lho Nacional Eleitoral (CNE) 
exigia que tivessem o aval de 
197.798 eleitores (1% dos 
cidadãos inscritos no Regis-
tro Eleitoral).

“Vamos fazer um pro-
cesso interno de auditoria 
e verificação. Queremos fa-
zer tudo com controle de 
qualidade, porque sabemos 
que estamos enfrentando 
um governo trapaceiro, que 
é capaz de qualquer coisa. 
Por isso, prevemos levar 
as assinaturas ao CNE na 
segunda-feira. A partir daí 
têm cinco dias úteis para o 
processo de validação e ve-
rificar se cada assinatura 
corresponde ao eleitor” in-
dicado, frisou.

A oposição, disse ele, 
“abriu o caminho para o re-
ferendo revogatório” e era 

“impossível” ter começado 
esse processo de melhor for-
ma do que esta, “o que rea-
ϐ���������������������������
do povo venezuelano.”

Segundo Capriles, uma 
vez terminado o “requisito 
prévio” da recolha das rubri-
cas de 1% dos eleitores, os 
venezuelanos devem se pre-
parar para recolher outros 
quatro milhões de assina-
�����ǡ� ��� ������ ���ϐ����� ��
a intenção dos cidadãos de 
avançar com o referendo.

Oposição diz ter assinaturas 
para tirar Maduro do cargo

rEfErEnDo nA vEnEzuElA Helicóptero cai 
em cidade da 
Noruega e mata 
11 passageiros
Da Agência Estado  

Copenhagen, Dinamar-
ca (AE) - Um helicóptero que 
transportava ao menos 14 
pessoas caiu ontem perto da 
cidade de Bergen, na Norue-
ga, informou a polícia. Até o 
momento, 11 pessoas foram 
encontradas mortas e outras 
duas ainda estão desapare-
�����ǡ� �ϐ������ �� ������� ���
resgate. 

 Jon Sjursoe, porta-
voz do Centro Conjunto de 
Coordenação de Resgate da 
Noruega, disse que o heli-
cóptero Eurocopter EC-225 
estava carregando 11 no-
ruegueses, um britânico e 
um italiano para o campo de 
petróleo Gullfaks B no Mar 
do Norte a 120km do conti-
nente norueguês.

 O porta-voz da polícia, 
Morten Kronen, disse que o 
helicóptero está totalmente 
esmagado, uma vez que atin-
giu a ilha de Turoey, perto de 
Bergen, e as 11 vítimas foram 
encontradas em terra.

Venezuelanos 
defendem um 
referendo para 
a revogação do 
mandato do 
presidente

Da Agência Estado 

Beirute (AE) - O Exér-
cito da Síria declarou uma 
trégua temporária na capital 
do país, Damasco, e nos seus 
subúrbios, e na província 
costeira de Latakia, mas não 
na cidade de Aleppo, onde 
ataques aéreos atingiram 
ontem um hospital matando 
dezenas de pessoas.

O impacto que esta de-
cisão terá ainda não está to-
talmente claro. É improvável 
que a oposição estabeleça 
uma trégua também depois 
de dias de ataques aéreos 
e bombardeios do Exérci-
to que mataram dezenas de 
pessoas de Aleppo.

 O anúncio foi lido na te-
levisão estatal da Síria nessa 
sexta-feira. O Exército disse 
que o cessar-fogo vai entrar 

em vigor nas primeiras ho-
ras deste sábado. O comuni-
cado do Exército disse que a 
trégua irá durar 24 horas em 
Damasco e em seus subúr-
bios e três dias em Latakia.

Ativistas da oposição di-
zem que apenas durante a 
semana passada, mais de 200 
civis foram mortos em Aleppo.

Ativistas da oposição 
disseram que aviões do go-
verno lançaram novos ata-
ques aéreos em partes con-
troladas pelos rebeldes no 
norte da cidade de Aleppo. 
Os ataques de hoje ocorre-
ram após uma breve pausa 
no início da manhã.

Temores de mais violên-
cia levaram os líderes religio-
sos em bairros controlados 
pelos rebeldes a suspende-
rem as orações de sexta-feira 
nas mesquitas da cidade.

Da Agência Estado 

San Juan (AE) - Porto 
Rico registrou a primeira 
morte relacionada com o 
vírus zika, informou a se-
cretária de saúde Ana Rius 
nessa sexta-feira.

 Segundo ela, a vítima é 
um homem de 70 anos que 
morreu em fevereiro depois 
de uma queda no número 
de plaquetas. A ilha, que 
é território dos EUA, tem 

visto mais de 600 casos de 
zika, com 73 deles envol-
vendo mulheres grávidas. 
No entanto, Rius disse que 
14 bebês já nasceram e to-
dos são saudáveis.

Dezesseis pessoas fo-
ram hospitalizadas e acre-
dita-se que quatro tenham 
desenvolvido uma condição 
de paralisia temporária co-
nhecida como síndrome de 
Guillain-Barre, causada pelo 
vírus zika.

Exército sírio declara 
trégua em duas regiões

Porto Rico registra a 
morte pelo vírus zika

GuErrA civil

sAÚDE PÚBlicA

foto: Chris Carlson-Associated Press/Estadão Conteúdo
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Estado distribui 
sementes para 
40 mil famílias
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Ministério realiza hoje o primeiro simulado nacional
Enem

Foto: Reprodução/Internet

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

Mariana tokarnia 
Repórter da Agência Brasil

 
Hoje, os 2,2 milhões de 

estudantes do último ano do 
Ensino Médio poderão fazer 
o primeiro simulado do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), pela internet.  Para 
participar é preciso fazer a 
inscrição no portal Hora do 
Enem.  O teste terá 80 itens, 
com a mesma metodologia 
de elaboração de questões do 
Enem. O conteúdo será com-
posto principalmente por as-
suntos estudados vistos nas 
escolas até abril.

O estudante terá quatro 
horas para fazer a prova e o re-
��������������������������ϐ�����
do exame. O simulado poderá 
ser acessado online da 0h de 
ontem às 20h de hoje, possi-
bilitando a participação dos 
estudantes sabatistas - aqueles 
que, por convicção religiosa, 
guardam o sábado, reservando 
o dia para descanso e oração. 
Eles podem fazer o exame após 
o pôr do sol.

O site aceitará inscrições 
até hoje, mas a recomendação 
do Ministério da Educação 
(MEC) é de que o cadastro seja 
feito o quanto antes.

Para este primeiro teste, 
serão oferecidas 120 mil pon-
tos de internet, em todo o País. 
São locais com acesso à inter-
net em universidades e ins-
titutos federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia. O simu-
lado online, gratuito, pode ser 
feito também em instituições 
particulares e comunitárias e 
escolas estaduais de Ensino 
Médio. Nesses locais, o início 
do exame está previsto para 
as 8h até as 12h (horário de 
Brasília) hoje.

Plano de estudos
Na hora de se cadastrar, o 

estudante informa o que busca 
com o Enem. A plataforma dis-
ponibilizará, então, um plano 
de estudos para que possa al-
cançar o objetivo. O resultado 
do simulado do Enem mostra-
rá como está o desempenho do 

aluno em relação ao curso que 
pretende cursar.

A partir de segunda-feira 
(2), o MEC vai disponiblizar a 
����������� �������� ���ϐ���ǡ�
com 1,2 mil videoaulas para 
ajudar nos estudos.

O Enem de 2016 será 
nos dias 5 e 6 de novembro. 
As inscrições estarão abertas 
de 9 a 20 de maio. A nota do 
Enem é usada na seleção para 
vagas em instituições públicas, 
por meio do Sistema de Sele-
 �����ϐ������ȋ����Ȍǡ�����������
educação superior privada por 
meio do programa Universida-
de para Todos (ProUni) e vagas 
gratuitas nos cursos técnicos 
oferecidos pelo Sistema de Sele-
 �����ϐ�������������� �����-
ϐ�����������������×�����ȋ�������ȌǤ�
O resultado do exame também 
é requisito para receber o be-
��ϐÀ�������	��������	�������-
�����������������ȋ	���Ȍ������-
ticipar do programa Ciência 
���� 	���������Ǥ� ����� ��������
maiores de 18 anos, o Enem 
�������������������������ϐ���-
ção do Ensino Médio.

Estudantes poderão acessar o simulado online desde às 0h de ontem até as 2h deste sábado e terá quatro horas para fazer a prova

Como é a escola 
dos sonhos? 

Alternativas para a edu-
cação e formas para melho-
rar o ensino são frequen-
temente debatidas entre 
educadores, diretores, pais 
de alunos e até mesmo polí-
ticos que atuam na área. No 
entanto, ouvir jovens que 
estão na escola ainda não é 
um costume recorrente.

Como seria a sua escola 
ideal? Uma pesquisa lança-
da no último dia 28, Dia da 
Educação, vai escutar estu-
dantes de 13 a 21 anos com 
o objetivo de se conectar 
melhor à realidade dos jo-
vens e, assim, poder pensar 
em uma forma de ensino 
que os estimule mais. A ini-
ciativa recebeu o nome de 
“Nossa Escola em (Re)Cons-
trução” e é organizada pelo 
Porvir, programa do Institu-
to Inspirare, e da Rede Co-
nhecimento Social.

“Nossa intenção é dar 
voz aos alunos e mobilizá-los 
����� ���� ��ϐ������ ������ ��
seu papel na escola e sobre 
as características que elas 
devem ter para promover 
aprendizado e desenvolvi-
mento com sentido. Quere-
mos entender o que o aluno 
do século 21 espera da edu-
�� �ǳǡ� �ϐ����� �� ��������� ���
Inspirare, Anna Penido.

A consulta utiliza a me-
todologia “PerguntAção”, 
que envolve o público pes-
quisado em todas as etapas 
do processo. Na primeira 
fase da pesquisa, foi reali-
zada uma oficina com um 
conselho orientador, for-
mado por profissionais com 
experiência em educação e 
processos de escuta de jo-
vens. Depois, um grupo de 
25 jovens, das cinco regiões 
do País, se reuniu em São 
Paulo para conversar sobre 
suas escolas e propor per-
guntas para o questionário 
que foi lançado hoje.

Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil

O prazo para aditamento da re-
novação dos contratos do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) refe-
rentes ao primeiro semestre deste ano 
foi estendido do dia 30 de abril para 31 
de maio. Também foi prorrogado para 
a mesma data o prazo para a transfe-
rência integral de curso ou de institui-
ção de ensino e também para solicitar 
dilatação do período de utilização do 
financiamento referente ao primeiro 
semestre de 2016.

Os prazos estão em portaria publi-
cada na edição de ontem do Diário Ofi-
cial da União. Os aditamentos devem ser 
feitos no Sistema Informatizado do Fies 
(SisFies) disponíveis nos sites do Ministé-
rio da Educação (MEC) e do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). A portaria ainda prevê a libera-
ção, até o dia 31 de maio, da realização 
do aditamento de suspensão temporá-

ria do prazo de uso do financiamento, 
referente ao segundo semestre de 2014, 
e ao primeiro e segundo semestres de 
2015. Na última quarta-feira (27), o mi-
nistro da Educação, Aloizio Mercadan-
te, anunciou que o Fies terá inscrições 
antecipadas e regras mais flexíveis para 
ajudar a preencher todas as vagas ofer-
tadas. As mudanças serão implementa-
das no segundo semestre. No primeiro 
semestre, das 250 mil vagas com finan-
ciamento ofertadas, cerca da metade 
não foi preenchida. As inscrições esta-
rão abertas de 14 a 17 de junho.

Entre as novas regras estão a fle-
xibilização da oferta de cursos priori-
tários. Até o último processo seletivo, 
70% das vagas eram ofertadas em saú-
de, engenharias e licenciaturas e peda-
gogia. Agora serão 60% para essas áreas. 
Outra mudança é que as vagas que não 
forem preenchidas no processo seleti-
vo regular serão ofertadas novamente, 
com prazo específico para alunos inscri-
tos que não foram aprovados.

Aditamento do Fies foi prorrogado

ssim Vinícius de Moraes termina 
seu poema “O dia da criação”: 
“Tudo isso porque o Senhor cis-
mou em não descansar no Sexto 
Dia e sim no Sétimo / E para não 
ϐ�������������������� ���������-

do / Resolveu fazer o homem à sua imagem 
e semelhança / Possivelmente, isto é, muito 
provavelmente / Porque era sábado”.
 Dizemos todos, aparentemente mor-
tais, que o sábado por vezes aguça uma tendên-
cia à depressão. Que o sábado seria constatação 

8P�ERP�ʏP�GH�VHPDQD�QDV�JHUDLV É provocando que a 
gente se entende. Lembro 
assim o título de um livro 
de Walter Galvão.

Há várias formas de 
provocação. Uma delas é 
quando não há interlocução 
direta ou indireta. Posso 
ser provocado a tomar uma 
atitude lendo apenas uma 
�������������±�Ǥ�	���������
aconteceu ao ver atenta-
mente uma das postagens 
feita por Rosana Hermann 
em seu blog.

Algumas pessoas não 
obrigatoriamente atentas 
para a maioria do que se 
publica e faz no Brasil po-
dem até não estar linkando 
o nome de Rosana às suas 
mentes. Assim, lembro que 
a paulista Rosana Hermann 
recebeu da Deutsche Welle 
o prêmio BOBs Aquards, 
por fazer o melhor blog em 
Língua Portuguesa, quando 
passou a ser conlunista do 
“Jornal da Record News”.

A postagem opor-
tuna de Rosana Hermann 
terminou assim: “Pequena 

e vazia. Mas ainda tenho 
coragem pra dizer que 
precisamos todos nos curar 
dessa doença social cham-
ada egoísmo que mata”. 
Assino embaixo.

Apesar de ser 
usuário da Internet em 
quase todos os sentidos 
e de ter sido o primeiro 
jornalista na Paraíba que 
editou em computador um 
caderno de cultura usando 
�������������ǡ���������ϐ�-
ciente cautela no uso das 
�������������Ǥ����	�������ǡ�
por exemplo, estou en-
trando menos, até porque 
detesto dependências. O 
	�����������������������
estrutura que leva os des-
visados a uma dependên-
cia que anula sua vontade 
de fazer outras coisas, que 
são bem mais úteis, como 
ler um livro, ouvir um 
disco, ir ao cinema para ver 
�������ϐ����������������ǡ�
beber ou almoçar ou jantar 
com amigos, sem ter que 
levar um iPad.

���ϐ���������������Ǥ

Liberdade

de que a semana termina sem acrescentar nada 
de novo ao sistema solar. Sei lá... O sábado pode 
ser, quando dinheiro há, para fazer compras; 
quando não há, para observá-las.
 Pode ser sábado de praia, de futebol, 
de reunião pensando já na próxima campanha 
eleitoral, de birita, de pedaladas em bicicle-
tas,  de ir ao cemitério, ao hospital, de jogar 
cartas, de ler, de reparar a quantas anda o 
jardim, de viajar, dar seis ou sete interurbanos 
pr’aqueles que a gente não encontra há mais 
de seis meses ou um ano, de assistir “Capitão 

América” ou 
“Batman vs. 
Superman - 
A origem da 
justiça”. 
 Por que 
� ��ϐ�������
ou lançaram 
um novo 
Homem-A-
ranha, meu 
“alter-ego” 
de super 
herói?...
 O sábado 
é multi. É 
imensamen-
te opcional. 

Quando assim mesmo continua a depressão, o 
jeito talvez seja escutar James Taylor ou Carole 
King cantando “You’ve got a friend”. É uma 

bela canção que 
fala coisas assim: 
“Quando você 
está por baixo 
e perturbado, e 
precisa de algum 
tipo de amor, e 
nada vai indo em 
ordem, feche seus 
olhos e pense em, 
que subitamente 
estarei aí para 
fazer brilhar essa 
escuridão. Basta 
você chamar meu 
nome, pois você 
sabe onde sempre 

estou. Irei correndo ver você de novo. Seja 
inverno, primavera, verão, tudo que você tem a 
fazer é me chamar; eu estarei aí, pois você tem 
um amigo”...
 “You just call out of my name, and 
you know wherever I am... (...) You’ve got 
��������ǳǤǤǤ��×�����������ǫ�	��������������
seco? Uma lágrima ensaia cair? É assim mes-
mo. Bom é saber que é sábado e há tempo de 
tudo recomeçar, refazer, fazer ou começar.

A
É assim 
mesmo. Bom 
é saber que 
é sábado e 
há tempo de 
tudo 
recomeçar, 
refazer, fazer 
ou começar. 
Não há 
palavras vãs.
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Governo lança campanha amanhã

combAtE à fEbRE AftosA
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Imunização vai até dia 31 
de maio; etapa passada 
ultrapassou a meta

foto: Reprodução/Internet

sP tem madrugada 
mais fria em 17 anos

Descoberta nova 
espécie de orquídea

modelo da sPfW 
sairá na ‘Playboy’

Netflix terá série 
sobre o Justiceiro

todas as telas  
inscreve candidatos

A cidade de São Paulo registrou 
a madrugada mais fria do ano nessa 
sexta-feira, 29. Segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet), os 
termômetros no Mirante de Santana, 
na Zona Norte da capital, marcaram 
11,8ºC, acima dos 12,2ºC observados 
na madrugada da quinta-feira, 28. Foi 
a menor temperatura para um dia de 
abril desde 1999, quando foi atingida 
a marca de 8,3ºC. Considerando todos 
os meses, São Paulo não tinha uma 
madrugada tão fria desde 30 de julho 
de 2015, dia em que a temperatura 
chegou a 11,3ºC.

Novas espécies de orquídeas 
DMP?K� GBCLRGÂA?B?Q� L?�  K?X�LG?�
por um grupo de pesquisadores em 
biodiversidade do Instituto Nacional 
BC�/CQOSGQ?Q�B?� K?X�LG?�	(LN?
�?S-
mentando a lista de três mil espécies 
já registradas no Brasil. As novas es-
pécies foram encontradas nos arredo-
res de Manaus (AM) pelo bolsista do 
Programa de Capacitação Institucional 
	/"(
� )CÁCPQML�)MQ��5?JQIM��.� (LN?���
ligado ao Ministério da Ciência, Tec-
LMJMEG?� C� (LMT?��M� 	,"3(
�� !?RGX?B?Q�
de Dichaea bragae e Anathallis ma-
nausesis, as duas orquídeas são uma 
homenagem, respectivamente, ao 
pesquisador do Inpa Pedro Ivo Soares 
Braga e à cidade de Manaus. 

 � KMBCJM� 5GTG?LC� .PRF� BC�
26 anos, será a primeira modelo a 
estampar a capa da Playboy Brasil. 
Nesta edição da São Paulo Fashion 
6CCI� OSC� ?AMLRCAC� BCQBC� BMKGL-
EM����5GTG�H��BCQÂJMS�N?P?�?Q�EPGDCQ�
Isabela Capeto, Lilly Sarti, Água de 
Coco, Amabilis, Lenny Niemeyer e 
Uma. A edição da revista com a top 
chega às bancas no dia 17 de maio 
e não foram divulgados detalhes so-
bre o ensaio nu. A Playboy Brasil, que 
voltou a circular em abril com Luana 
Piovani na capa, agora não paga mais 
A?AF�� �Q� KSJFCPCQ� OSC� NMQ?K�� .Q�
diretores da publicação já deram vá-
rias declarações sobre a intenção de 
RP?XCP�KSJFCPCQ�L�M�Q��@MLGR?Q�K?Q�
também bem-sucedidas nas capas.

Depois de quase um ano 
BC� PSKMPCQ� DMG� AMLÂPK?BM� OSC� ?�
-CRÃGV�D?P��SK?�Q�PGC�QM@PC�M�)SQ-
ticeiro, personagem da Marvel que 
aparece na segunda temporada da 
série ‘Demolidor’, também produ-
XGB?� NCJ?� -CRÃGV�� .� ?RMP� )ML� !CP-
LRF?J� T?G� GLRCPNPCR?P� M� ?LRG�FCP�G�
Justiceiro e Steve Lightfoot, que 
comandou Hannibal, será o pro-
dutor-executivo. Nessa sexta, a 
-CRÃGV�NMQRMS�CK�QCS�3UGRRCP�SK�
teaser sobre a nova atração, além 
BC� KSB?P� QS?� DMRM� BC� NCPÂJ� N?P?�
o símbolo do personagem. Com 
?� AMLÂPK?��M� QM@C� N?P?� QCGQ� M�
L�KCPM�BC�Q�PGCQ�NPMBSXGB?Q�NCJ?�
N?PACPG?�,?PTCJ�-CRÃGV��

A Agência Nacional do Cinema e 
o Banco Regional de Desenvolvimento 
BM�$VRPCKM�2SJ�	!1#$
�?ECLRC�ÂL?L-
ceiro do Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA), abriram as inscrições para três 
editais binacionais de coprodução do 
Programa Brasil de Todas as Telas, 
lançados em parceria com as institui-
��CQ�AGLCK?RMEP�ÂA?Q�BC�/MPRSE?J�B?�
Argentina e do Uruguai. 

No total, as três chamadas 
públicas preveem investimentos 
equivalentes a US$ 1,9 milhão em 10 
NPMHCRMQ�BC�JMLE?Q�KCRP?ECLQ�BC�ÂA-
ção, documentário ou animação. 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
junto a Defesa Agropecuária 
estadual, lança, neste domin-
go (1º), a primeira etapa da 
Campanha de Vacinação con-
tra a Febre Aftosa 2016.  A 
ação prossegue até o dia 31 
de maio.

A Paraíba foi reconheci-
da internacionalmente pela 
Organização Mundial de Saú-
de Animal como zona livre 
de febre aftosa com vacina-
ção, em maio de 2014. Nesta 
campanha, o Estado come-
mora dois anos do reconhe-
cimento.

Acima da meta
Na etapa passada, rea-

lizada durante as duas fases 
no mês de maio e novembro, 
foram imunizados mais de 
95% dos animais, obtendo a 
cobertura vacinal acima da 
meta estabelecida pelo Mi-
nistério da Agricultura Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa). 
O índice mínimo de cobertu-
ra exigido pelo Ministério da 

Agricultores familiares 
residentes em dois dos cinco 
Projetos Ecoprodutivos im-
plantados pelo Governo do 
Estado, por meio da Gestão 
���ϐ������ �����Ȁ�������Ȁ
Emater, vinculada à Sedap, 
receberam reprodutores e 
matrizes de caprinos e ovi-
nos para o melhoramento 
genético dos seus rebanhos. 
Com a qualidade da genética 

Emepa-PB, oito reprodutores 
das raças Boer (dois), Savan-
na (dois) e Dorper (quatro) 
foram transferidos para os 
agricultores familiares do 
Projeto Ecoprodutivo do Qui-
lombola Pitombeira, no mu-
nicípio de Várzea; e de Barto-
�������ǡ��������������������
Fé, no Sertão, para otimizar o 
sistema de produção animal 
na comunidade.

Também foi selecionado 
um produtor rural em cada 
comunidade para entrega de 
um casal de caprinos da raça 
Boer.  Desta forma, segundo o 
��������������
��� �����ϐ���-
da Nivaldo Magalhães, o Pro-
jeto Ecoprodutivo estimula e 
valoriza a ovinocaprinocul-
tura no Semiárido paraibano, 
tendo em vista que as famílias 
dessas comunidades encon-

tram uma importante fonte 
de renda nesta atividade, que 
representa um aporte funda-
mental para o fortalecimento 
da agricultura familiar nas 
áreas dos assentamentos.

A entrega dos animais às 
comunidades foi feita pelos 
técnicos pesquisadores Leo-
nardo Medeiros e Jorge Farias. 
A Emater realizou a seleção 
de uma família de produtores 

que tenha condições de abri-
gar os animais em sua pro-
priedade, que tenha aptidão 
para exploração da atividade.

“Com estes animais, será 
possível iniciar um projeto 
de melhoramento com alto 
padrão genético desenvolvi-
do pelos pesquisadores da 
Emepa”, destacou a coorde-
nadora do Projeto Ecoprodu-
�������������������Ǥ

Vacinação do rebanho evita o contágio da febre aftosa, enfermidade que prejudica o negócio de animais em nível nacional e internacional

Agricultura é de 80% e todos 
os municípios paraibanos ul-
trapassaram a meta mínima 
com destaque sempre para 
os municípios da região de 
Patos, com índice superior a 
98%. O secretário titular da 

Sedap, Rômulo Montenegro, 
destaca a importância da va-
cinação para o rebanho de 
bovinos e bubalinos.

 “Contamos com a par-
ticipação dos criadores para 
manter o Estado reconheci-

do por órgãos internacionais 
como livre de aftosa. A doen-
ça é uma enfermidade alta-
mente contagiosa devido ao 
seu grande poder de difusão, 
e isso interfere diretamente 
no comércio estadual, inte-

restadual ou internacional 
de animais, seus produtos e 
subprodutos e causa prejuízos 
sem precedentes à econo-
mia. Por esses motivos, não 
podemos retroagir”, observa 
o secretário.

Estado repassa caprino para agricultores familiares

��A������������ϐ��������
����������� ȋ���Ȍ� ��� ���� ��
Metropolitana de João Pessoa 
caiu em abril. O nível de con-
ϐ����� �������� ����� ��������
mês consecutivo e registrou 
baixa de 2,03% em compara-
ção ao mês anterior, passan-
do de 97,39 pontos em março 
para 95,41 pontos neste mês. 
O levantamento é realizado 
����� ����������	�������������
Pesquisas Econômicas e So-
�������������À���ȋ����ȌǤ

Na comparação anual, 
houve uma retração de 
ǡͲͳΨǤ� �� ���� ������� ���
101,52 pontos em abril de 
2015 para 95,41 em abril 
deste ano. É importante lem-
brar que a escala que mede a 
���ϐ���������������������-
ria de 0 a 200 pontos. Abaixo 
de 100 pontos é considerado 
pessimismo e, acima deste 
nível, indica otimismo.    

“Este recuo apurado pelo 
���� ����� ���� ������À��ǡ� ���
parte, às consequências da 
persistente crise política e 
econômica como: aumento 
do desemprego, restrição da 
oferta de crédito ao consumi-
������ ��ϐ�� ���������������
elevados. Além disso, o alto 
nível de endividamento do 
consumidor vem afetando 
o orçamento familiar, o que 
��ϐ�������� �������������� ��
���ϐ����� ���� ���������-
res”, apontou o presidente da 
Fecomercio Paraíba, Marco-

ni Medeiros. (-1,90%) estão 
���������ϐ������Ǥ����À�������
���ϐ����� ���� ������� �����-
trou 94,57 pontos em abril 
e o das mulheres 96,11. Na 
avaliação por escolaridade, 
�����������������������������
concluíram o Ensino Médio 
(-2,19%). Por estado civil, 
os consumidores casados ou 
em regime de união estável 
foram os que registraram a 
maior queda (-2,35%). E, na 
análise por renda, os consu-
midores que recebem acima 
de 10 salários mínimos foram 
os que registraram a maior 
������ ��� �À���� ��� ���ϐ�����
(-2,77%), seguidos pelos que 
ganham entre sete e 10 salá-
rios mínimos (-2,37%).      

Metodologia
A pesquisa compreende 

dois subindicadores: Índice 
das Condições Econômicas 
������� ȋ����Ȍǡ� ���� ��������
o sentimento do consumidor 
em relação à sua situação 
atual; e Índice de Expecta-
����� ��� ����������� ȋ���Ȍǡ�
���� ����� �� ���ϐ����� ���
relação à sua situação futu-
ra. Em abril de 2016, tanto 
���������������������������-
taram queda na comparação 
com o mês anterior, com 
taxas de -2,34% e -1,61%, 
respectivamente. Entre os 
itens relacionados à situa-
ção atual dos entrevistados, 
a parcela de consumidores 

que avaliou como “melhor” 
a atual situação familiar 
caiu de 18,97% em março 
de 2016 para 17,34% neste 
mês. Entre os quesitos rela-
cionados à situação futura 
da família, o percentual de 
entrevistados que avaliaram 
como “melhor” também caiu, 
passou de 50,87% em março 
para 46,20% em abril. Por 
outro lado, o percentual dos 
que avaliaram como “pior” a 
situação futura da família su-
biu de 18,60% para 22,22% 
neste mesmo período.

Quanto à avaliação dos 
consumidores em relação à 
estabilidade de seus empre-
gos, a pesquisa revelou que a 
parcela de entrevistados que 
se sentiram “seguros” ou “ex-
tremamente seguros” caiu de 
30,34% em março de 2016 
para 28,97% em abril deste 
ano. Neste mesmo período, o 
percentual de entrevistados 
que se sentiram “nada segu-
ro” ou “um pouco seguro” su-
biu de 54,80% para 56,07%.

A pesquisa realizada 
����� ����� �����������ǡ� ����-
ximadamente, 400 consu-
midores na Região Metro-
politana de João Pessoa nos 
10 primeiros dias do mês. O 
levantamento foi desenvol-
vido com base no Consumer 
���ϐ������������ǡ����������-
sidade de Michigan, nos Es-
tados Unidos, e adequado à 
realidade paraibana. 

&DL�QGLFH�GH�FRQʏDQ§D�GRV�
consumidores paraibanos 

A Companhia Paraibana 
de Gás (PBGás) vai reduzir, 
pela segunda vez no ano, a ta-
rifa bruta do gás natural para 
o segmento industrial. A que-
da na tarifa média será de 5% 
a parir do dia 1° de maio, mes-
mo índice adotado no último 
mês de fevereiro, com objetivo 
de garantir competitividade 
para as indústrias locais que 
operam com o gás natural em 
um momento de retração eco-
nômica. 

�����������������������ϐ�-
ciar 37 indústrias paraibanas 
que exercem papel fundamen-
tal na geração de emprego, 
renda e receitas para o Estado. 
A redução varia de 4,30% a 
5,50%, de acordo com a faixa 
de consumo do cliente. 

O presidente da Federa-
 �� ���� ���ï������� ��� �������
da Paraíba (Fiep), Buega Ga-
�����ǡ� ������ϐ����� ����� ���-
damental a redução do preço 
do gás natural diante do ce-
nário de turbulência do setor, 
período em que os empresá-
rios buscam a otimização dos 
custos e da competitividade.  
“Neste momento de redução 
do preço do barril de petróleo 
no mercado internacional e a 
consequente queda do preço 
do gás natural, os empresá-
rios devem utilizar o produto 
como alternativa para atende-

rem às necessidades do mer-
cado interno e externo”, ava-
liou o empresário.  O diretor 
presidente da PBGás, George 
Morais, destacou o relevante 
papel que a companhia exerce 
������ �������� ��� ��ϐ������-
de econômica, diante da sua 
missão institucional em pro-
porcionar melhores condições 
de desenvolvimento para o 
Estado. 

Parceria
“A relação entre a PBGás 

e a indústria paraibana é de 
mão dupla: se a produção 
empresarial estiver aquecida, 
igualmente teremos um de-
sempenho comercial melhor. 
Portanto, é natural que este-
jamos trabalhando conjun-
tamente para retomarmos o 
crescimento, gerando energia 
através da utilização do gás 
natural”, observou.  

De acordo com o diretor 
Técnico Comercial da PBGás, 
Carlos Augusto Vasconcelos, a 
redução no custo do gás, neste 
momento, decorre do recuo 
do valor da commodity no 
mercado internacional, o que 
ocasionou a redução do preço 
do gás pela supridora Petro-
bras, além da redução dos cus-
tos operacionais da PBGás em 
razão da melhoria dos seus 
processos.

3%*¡V�UHGX]�SUH§R�SHOD�
segunda vez neste ano
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Estado distribui sementes para 40 mil famílias
Agreste e Brejo

Conab recebe verba 
para operar o PAA

Petrobras vai reduzir 
custo em até R$ 1,8 bi

Correios fechou com 
prejuízo de R$ 2,1 bi

Carga tributária 
sobe para 32,71%

CNI entrega a Temer 
lista com sugestões

A Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) investirá R$ 11,54 
milhões em novos projetos do Progra-
ma de Aquisição de Alimentos (PAA), 
na modalidade de Apoio à Formação 
de Estoques da Agricultura Familiar. 
Os recursos foram assegurados pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio (MDA). Mais R$ 1,09 milhão será  
utilizado pela Companhia. A modalida-
de de Apoio à Formação de Estoques 
NCJ?�  EPGASJRSP?� %?KGJG?P� �� BCÂLGB?�
NCJM� ?NMGM� ÂL?LACGPM� N?P?� ?� AMLQRG-
tuição de estoques de alimentos por 
organizações fornecedoras. 

Acionistas da Petrobras 
aprovaram na última quinta-feira 
- em Assembleias Gerais Extraor-
dinária e Ordinária - o plano de 
reestruturação da companhia, que 
prevê mudanças no estatuto so-
cial, redução no número de cargos 
de diretorias e gerências e altera o 
processo decisório cortando custos 
e cargos gerenciais. Com o novo mo-
delo, a Petrobras espera uma redu-
ção de custos de até R$ 1,8 bilhão 
por ano. Foram aprovados, ainda, os 
nomes dos integrantes do Conselho 
de Administração (CA) e do Conse-
lho Fiscal.

Os Correios fecharam 2015 
com um prejuízo de R$ 2,1 bilhões 
no orçamento. A receita líquida de 
vendas da estatal cresceu 6,75% 
em comparação com o ano anterior, 
enquanto as despesas aumentaram 
18,5%. Entre os motivos para o re-
sultado, segundo a empresa, está a 
defasagem no valor das tarifas pos-
tais. O reajuste de 8,89% nas tarifas 
foi autorizado apenas em dezembro 
pelo Ministério da Fazenda. 

Cerca de um terço de tudo 
o que o Brasil produziu em 2015 
foi parar nos cofres do governo. 
A carga tributária bruta encer-
rou o ano passado em 32,71% 
do Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços pro-
duzidos no País). O número foi 
divulgado no último dia 28, pelo 
secretário do Tesouro Nacional, 
Otávio Ladeira, ao explicar o dé-
ficit primário recorde no primei-
ro trimestre. O valor definitivo 
da carga tributária de 2015 é 
de responsabilidade da Receita 
Federal e só será divulgado no 
último trimestre deste ano. 

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) listou 36 medidas 
consideradas pela instituição como 
“indispensáveis” para tirar o País 
da crise e entregou o documento ao 
vice-presidente, Michel Temer, que 
assumirá a Presidência, caso o pedido 
de impeachment da presidente Dilma 
1MSQQCÁ�QCH?�?NPMT?BM�NCJM�"MLEPCQ-
so. “O documento sustenta que o País 
só voltará a crescer com ações nas 
�PC?Q� ÂQA?GQ� C� BC� AMKNCRGRGTGB?BC¶�
?ÂPK?�?�"-(��2CESLBM�?�AMLDCBCP?��M�
os empresários aguardam sinalização 
de que o governo investirá em medi-
das estruturais para recuperar a con-
Â?L�?�C�TMJR?P�?�GLTCQRGP�LM�!P?QGJ��

FOTOS: Reprodução/Internet

Pequenos produtores de 110 municípios paraibanos terão sementes com boa germinação para realizar o plantio de período de inverno

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
iniciou a distribuição de se-
mentes para 110 municípios 
das regiões do Agreste e Bre-
jo. A ação está em curso para 
atender 40 mil famílias e vá-
rios municípios já foram con-
templados, entre eles, Alagoa 
Grande, Picuí, Nova Floresta, 
Cuité e outros das regiões 
atendidas.

O secretário titular da 
Sedap, Rômulo Montenegro, 
designou uma comissão para 
acompanhamento e distri-
buição das sementes e lem-
bra que o governo faz um 
grande esforço para que o 
programa atenda às necessi-
dades de plantio dos peque-
nos produtores. “Foram prio-
rizadas as regiões do Agreste 
e Brejo em virtude das chu-
vas estarem começando, en-
tão os agricultores dessas 
regiões terão colheita certa” 
diz o secretário. O progra-
ma estadual de distribuição 
de sementes investiu cerca 

de R$ 4 milhões na compra 
de sementes de milho, feijão 
e sorgo, safra 2015/2016, 
para distribuição com traba-
lhadores das regiões citadas 

por motivo de zoneamento 
agroclimático determinado 
pelo Ministério da Agricultu-
ra Pecuária e Abastecimento 
(MAPA).

A Sedap comprou e re-
passou todo o lote de semen-
tes com 300 toneladas de 
milho, 150 toneladas de fei-
jão e 20 toneladas de sorgo 

aos escritórios locais da Em-
presa de Assistência Técnica 
e Extenção Rural (Emater) 
para a distribuição junto aos 
agricultores. 

Até as 14h30 
de ontem, 3,5 
mi não tinham 
entregue o IR

Daniel Lima 
Repórter da Agência  Brasil 

Nessa sexta-feira, até as 
14h30, 3,5 milhões de contri-
buintes ainda não enviaram 
a declaração do Imposto de 
Renda - Pessoa Física 2016. 
Segundo o supervisor do 
Imposto de Renda, Joaquim 
Adir, este ano já é possível 
observar que muitos deixa-
ram a entrega para o último 
dia. Até o momento, 24,9 mi-
lhões enviaram as informa-
ções para os computadores 
da Receita. A estimativa é de 
28,5 milhões de declarações.

“Este ano o contribuin-
te atrasou um pouquinho 
mais. Está claro que muito 
mais gente deixou para as 
últimas horas. Os sistemas 
estão preparados para re-
ceber todas as declarações. 
��±� �� ϐ��� ��� ������ ������
coisa deve acontecer”, disse.

O prazo terminou on-
tem (29) às 23h59min59s, 
horário de Brasília, e quem 
não entregou estar sujeito a 
uma multa de R$ 165,74 ou 
de 1% do imposto devido 
por mês de atraso, prevale-
cendo o maior valor. A multa 
máxima pode chegar a 20% 
do imposto devido.

O programa gerador da 
declaração para ser usado 
no computador pode ser 
baixado no site da Receita 
Federal. O órgão liberou um 
perguntão elaborado para 
esclarecer dúvidas quanto 
à declaração referente ao 
exercício de 2016, ano-ca-
lendário de 2015.

O aplicativo do Imposto 
de Renda para dispositivos 
móveis (tablets e smart-
phones) está disponível nos 
sistemas Android e iOS, da 
Apple. Os aplicativos podem 
ser baixados nas lojas vir-
tuais de cada sistema.

Em março de 2016, os preços 
da indústria geral caíram, em 
média, 1,21% quando compara-
dos ao mês anterior. O resultado 
de março é o menor da série ini-
ciada em janeiro de 2014. O acu-
mulado no ano foi de de queda 
de 1,17%, contra alta de 0,04% 
em fevereiro.

O acumulado em 12 me-
ses foi de alta de 5,25%, ante 
8,52%, em fevereiro. Entre as 24 
atividades das indústrias extra-
tivas e de transformação, oito 
apresentaram variações positi-
vas de preços, contra 10 do mês 
anterior, o que permitiu, no ge-
ral, a redução dos preços da in-
dústria. 

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP) das Indústrias Extrativas 
e de Transformação mede a evo-
lução dos preços de produtos 
“na porta de fábrica”, sem im-
postos e fretes, e abrange infor-
mações por grandes categorias 
econômicas, ou seja, bens de ca-

O preço dos produtos na 
saída das fábricas brasileiras 
teve queda de 1,21% em mar-
ço deste ano, segundo dados 
do Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP), divulgado ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Essa é 
a segunda deflação (queda de 
preços) consecutiva do indica-
dor. Em fevereiro, a queda de 
preços havia sido de 0,63%.

Segundo o IBGE, a taxa de 
-1,21% de março é a menor 
da série histórica iniciada em 

janeiro de 2014. O IPP acumu-
la deflação de 1,17% no ano 
e inflação (alta de preços) de 
5,25% no período de 12 meses.

Todas as grandes catego-
rias econômicas da indústria 
nacional tiveram deflação em 
março. A maior queda de pre-
ços foi observada entre os bens 
intermediários (-1,81%), que 
são os insumos industrializados 
para o setor produtivo. Os pre-
ços dos bens de capital recua-
ram 1% no mês. Entre os bens 
de consumo, os semi e não 
duráveis tiveram deflação de 
0,36%, enquanto os preços dos 
duráveis caíram 0,07%.

Dezesseis das 24 atividades 
industriais pesquisadas tive-
ram queda de preços em seus 
produtos, na saída das fábri-
cas em março, com destaque 
para outros produtos químicos 
(-4,11%), alimentos (-1,68%) e 
papel e celulose (-4,04%). Ape-
nas oito atividades tiveram in-
flação, com destaque para as 
indústrias extrativas (6,56%).

O IPP mede o preço dos 
produtos no momento em 
que eles deixam as fábricas, 
sem levar em consideração os 
impostos ou fretes, e os com-
para com o preço registrado 
no mês anterior.

Queda no preço freia a inflação

Produtos têm redução de preços de 1,21% 

AlImeNTOS em mARçO

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

pital, bens intermediários e bens 
de consumo (duráveis e semidu-
ráveis e não duráveis).

Principais reduções
As quatro maiores variações 

se deram entre indústrias extra-
tivas (6,56%), outros equipa-
mentos de transporte (-4,86%), 
fumo (-4,86%) e outros produtos 
químicos (-4,11%). As maiores in-
fluências para a redução do IPP 
em março vieram de outros pro-
dutos químicos (-0,43 ponto por-

centual), alimentos (-0,34 p.p.), 
papel e celulose (-0,15 p.p.) e in-
dústrias extrativas (0,15 p.p.).

A variação média dos pro-
dutos que compõem a atividade 
de alimentos foi de -1,68%, pri-
meiro resultado negativo desde 
maio de 2015 (-0,63%) e segun-
do maior resultado negativo da 
série (o primeiro foi o de feve-
reiro de 2013, -2,58%). Com essa 
variação, o acumulado recuou 
de 1,95%, em fevereiro, para 
0,24%, em março.



Encontro das 
“meninas”  em 
vernissage na 
Usina Cultural 
Energisa no 
ano de 2002: 
Gracinha Lyra, 
Albiege 
Fernandes 
que é a 
aniversariante 
de hoje, 
Carmen 
Amaral e 
Vitoria Lima

Velhos tempos, belos dias
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Professora Selma Smith, 
jornalista Albiege Fernandes, 
Sras. Maria Luiza de Athayde 
Rotta, Mariana de Alencar 
Costa, Lilian Silveira, Alba 
Lúcia Alves de Araújo, Ziza 
Lopes, Joyce Martins Guerra, 
radialista e advogado Otinal-
do Lourenço, executivo Fábio 
Guerra, procurador André Car-
lo Torres Fontes, empresário 
Lindenberg Vieira Cunha, 

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
O�O�O�Com entrada gratuita, a Paraybólica Cultural traz hoje às 17h30 para o palco 
do Espacinho, no Espaço Cultural José Lins do Rego, os cantadores Alex Sant´Anna, de 
Sergipe, e Gaston Modinho, da Argentina.
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No Paço dos Leões presenças de Irene Ribeiro, Socorro Leite Fontes, Fátima Braga e Zita Oliveira

OO�O ator Bruno Gagliasso vai inau-
gurar em Recife-PE, a hamburgueria 
Burger Joint.
OO O astro comanda o espaço recém- 
inaugurado em São Paulo e anuncia que 
vai expandir para outras capitais.l
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Ione e Otinaldo Lourenço, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

O�O�O�O Sindicato dos Radialistas da Paraíba realiza hoje eleições para dire-
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no Rumo Certo”, encabeçada pelo atual presidente Moisés Marques da Silva.

José Mário Porto Neto e Vanine Lisboa Braga são os noivos de hoje  na Igreja de N. S. do Carmo

O�O�O�Nesta segunda-feira, estreia em João Pessoa a Band News FM Manaíra, que faz 
parte do Sistema Opinião de Comunicação, do mesmo grupo do Hapvida. O lançamento 
contará com a presença do vice-presidente da Hapvida e presidente comercial e de 
relacionamento do SOC, Cândido Júnior.

Marcha nupcial
PROMETE ser dos mais bacanas o casamento dos 

jovens advogados Vanine Lisboa Braga e José Mário Porto 
Neto, às 20h, na barroca Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 
com cerimonial de Erika Gurgel e seguida de recepção no 
Paço dos Leões.

A noiva, que é neta dos estimados Carmi e José Mar-
tinho Lisboa, é filha dos médicos José de Almeida Braga 
e Vânia Carmen Lisboa de Almeida Braga; e o noivo, filho 
do advogado José Mário Porto Júnior e da juíza Ana Paula 
Azevedo Sá Campos Porto.

“Se você ama alguém, 
deixe-o livre. Se ele voltar, 
é seu. Se não, nunca foi”

“A liberdade e o amor são 
incompatíveis. Quem ama é 
sempre escravo”

RICHARD BACH MADAME DE STAËL

Djavan

NO PRÓXIMO dia 
30 de junho haverá 
show de Djavan em 
João Pessoa, que traz 
sua turnê “Vidas pra 
Contar” para a capital 
paraibana. O show será 
no Teatro Pedra do 
Reino, no Centro de 
Convenções.

Otinaldo

UM GRUPO de 
intelectuais que visa 
recuperar a memória 
da cidade de João 
Pessoa, formado por 
Mirabeau Dias, Geni-
val Veloso, Nathanael 
Rohr, Martinho Cam-
pos e Humberto Fon-
seca, promove hoje 
o lançamento de um 
video-documentário 
sobre o jornalista 
Otinaldo Lourenço, 
que é o aniversariante 
de hoje. 

Será às 19h30, 
no Cinema Mirabeau, 
localizado no Bessa.

A aniversariante de hoje Maria Luiza Rotta e Lúcia Jurema
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Arraiá de Cumpade
O CUMPADE João e Isaac Batista recebem hoje a 

imprensa paraibana às 11h na Divina Vila, na Fazenda Olho 
d´Água, em Galante, distrito de Campina Grande, com ani-
mado forró de pé de serra, para apresentar a edição 2016 
do Arraiá de Cumpade.

Trata-se do primeiro complexo turístico rural da Paraí-
ba, com 230 hectares, com ambiente cenográfico, onde no 
mês de junho recebe inúmeros turistas que vão conferir os 
saberes e fazeres do povo nordestino. 

Palestra
A VICE-presidente 

do Conselho Regional 
de Administração da 
Paraíba, Yêda Silveira, 
ministra hoje palestra 
na aula inaugural dos 
cursos de Pós-Gra-
duação da Uniccop, em 
Campina Grande. Ela 
falará sobre “O gestor 
e as oportunidades em 
época de crise”.

Saúde
A SECRETARIA 

de Saúde de Cabedelo 
promoveu esta semana 
uma palestra educacional 
para enfermeiros da 
rede de saúde sobre os 
procedimentos corretos 
no tratamento e no 
encaminhamento dos 
pacientes para admissão 
no serviço de curativos 
especiais. A enfermeira 
Ludmila Luna, da Amem, 
participou do evento.

Show
NO TEATRO Paulo 

Pontes, do Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego, acontece hoje 
às 17h, o show 
“Descoberta de Talen-
tos”, produzido pelo 
Centro de Atividades Es-
peciais Helena Holanda.

Conciliadores da Justiça

A PARTIR desta segunda-feira estarão abertas as 
inscrições para seleção de conciliadores para a Justiça 
Federal na Paraíba, com atuação na cidade de Guarabira, 
onde estão sendo oferecidas 10 vagas, e os candidatos 
classificados até a 30a posição formarão cadastro de 
reserva.

Para participar da seleção, o candidato deve ser 
brasileiro e, preferencialmente, bacharel ou estudante de 
Direito. O exercício da função de Conciliador é gratuito e, 
se exercida por um período contínuo superior a um ano, 
constitui título para concursos do TRF5a.
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