
R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

João Pessoa, Paraíba - �����ǧ	����ǡ�ͷ�de agosto de 2016 123 anos ǧ�������W�����������A���

Ano CXX1II
Número 161

A UNIÃO  

clima & tempo
^�Ùã�Ê

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
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DÓLAR    R$ 3,193  (compra) R$ 3,194  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 3,070  (compra) R$ 3,320  (venda)

EURO   R$ 3,548  (compra) R$ 3,553  (venda)

O�MPF quer ouvir ex-secretário sobre polêmica na obra da Lagoa. Página 3

O Carlos Aranha homenageia a capital na coluna Essas Coisas. Página 17

O Movimento João Pessoa que Queremos aponta caminhos. Página 14

O Emissão de notas fiscais eletrônicas bate recorde no Estado. Página 18
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INJEção dE rECursos Nos MuNICíPIos

O governo destinou R$ 650 milhões em impostos aos 223 municípios paraibanos no 1º 
semestre, um aumento de 4,7% na comparação com o mesmo período de 2015.  ��
����͵

Cresce o volume de 
repasses estaduais

Eleição 2016

Festa das Neves

2o Caderno

Nublado com 
chuvas ocasionais

Partidos definem 
candidatos na reta 
final das convenções

Justiça libera
barracas na
Praça do Bispo

Zé Ramalho faz 
show nos 431 anos 
de João Pessoa

O PSB, de Cida Ramos, e 
o PSD, de Luciano Cartaxo, 
�ϐ�������������������������
à Prefeitura. ��
����Ͷ

Comerciantes já ca-
dastrados para a Festa das 
Neves estavam sendo impe-
didos de se instalar na Vis-
conde de Pelotas. ��
����ͷ

Músico toca hoje à 
noite, no Teatro A Pedra 
do Reino, acompanhado 
da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba. ��
�����ͻ

17 partidos já apoiam a candidatura de Cida Ramos à Prefeitura da capital O atual prefeito Luciano Cartaxo ao lado do candidato a vice, Manoel Júnior

FoTo: Marcos Russo FoTo: Reprodução/Instagram

�����.!����������A polícia prendeu 12 suspeitos de integrar 
um grupo que articulava crimes de dentro dos presídios. ��
����6

Atletas do Estado parti-
cipam hoje da cerimônia de 
abertura dos Jogos. ��
����ʹͶ

Seis chances de 
medalha para a PB 

Olimpíadas

No aniversário da 
cidade, edição especial 
aborda história, 
cultura e economia
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Os quatrocentos e trinta e um anos de 
fundação de João Pessoa, que hoje se com-
pletam, é uma oportunidade que a popula-
ção da cidade tem não só para comemorar 
������ǡ����������±���������ϐ��������������
que é preciso fazer para tornar a capital pa-
raibana um lugar ainda melhor de se viver.

Em um passado recente, João Pessoa 
teve a oportunidade de experimentar 
um ousado processo de modernização. 
Criou-se uma infraestrutura que, ao mo-
��ϐ����ǡ� �������������ǡ� �� ��������� ��-
bana e a oferta de bens e serviços, con-
solidou a capital como destino turístico 
nacional e internacional.

Governo que se diz progressista não 
������ ��� ��×����� ������ǡ� � �� ����ϐ�����
�����������������������Àϐ���ǡ������������-
ção exclusiva ao turista, por exemplo. Por-
tanto, de uma maneira geral, os favoreci-
dos com as melhorias introduzidas, em um 
período de quase dez anos, foram os mora-
dores da capital.

������������ ���������� ���������� ���-
creta mostra que o programa de desenvol-
vimento socioeconômico da cidade, ao ser 
interrompido, em consequência de fator 
político, possibilitou o retorno de velhos 
problemas, como também o surgimento de 
novos transtornos para a população.

A capital precisa retomar esse pro-
cesso evolutivo, para fazer justiça a um 
conceito cuja conquista se deu a custa de 
muito esforço, de muita dedicação. A im-
plantação de políticas públicas inovadoras 

� ������������ ϐ����� ������������� �������
passado recente, como a rubrica “de um 
tempo bom que se foi”.

�����������������ǡ� ������������-
tura, uma nova demanda, principalmen-
te entre as novas gerações e segmentos 
sociais antes marginalizados, que requer 
um governo municipal sintonizado com 
a mudança, no sentido de modernização 
� ���×�������������������ϐÀ����ǡ���������
relações sociais.

João Pessoa precisa avançar na cria-
 �� ��� ������ ������� ����� �� �������� ���
educação, da cultura, da saúde, dos es-
portes, além da manutenção adequada 
�������������������Àϐ������������������Ǥ���
questão da mobilidade urbana carece de 
����������� ��������������ǡ� ��� ����� ���
que se faz no plano estadual.

A capital da Paraíba tem uma incrível 
diversidade de riquezas. O esplêndido li-
toral, os valiosos monumentos artísticos 
e históricos, os modernos equipamentos 
públicos e, acima de tudo, as virtudes do 
seu povo, são apenas algumas amostras 
������������������������Ø�������ǲ�������
�����������ǳǤ

Assim sendo, um dos melhores pre-
sentes que a cidade poderia receber seria 
um projeto político-administrativo que a 
��������������������Ù��������������������
����������������������ï�����������������ǡ�
para que todo o seu potencial fosse explo-
rado e convertido em maior qualidade de 
vida para a população.

Editorial

À frente, João Pessoa
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PROjETA 2º TURNO

PROTAgONISMO E PRIMEIRO TURNO

Na eleição proporcional, o DEM e 
M�/1�MÂAG?JGX?P?K�?JG?L�?�MLRCK��
)SLRMQ�T�M�J?L�?P����A?LBGB?RMQ�
?� TCPC?BMP� CK� )M�M� /CQQM?�� .�
NPCQGBCLRC�KSLGAGN?J�BM�NPGKCGPM�
BCNSR?BM� 1?MLG� ,CLBCQ� BGQQC�
OSC� QCS� N?PRGBM� RCP�� ��� NMQRS-
J?LRCQ�?�A?BCGP?Q�L?�"�K?P?�,S-
LGAGN?J�� -M� /1� M� L�KCPM� BC�KS-
JFCPCQ� OSC� BGQNSR?P�M� ?� CJCG��M�
�� OS?QC� GES?J� ?M� BC� FMKCLQ�� ���
A?LBGB?RMQ�AMLRP?����A?LBGB?R?Q�

.�CV�QCL?BMP�$DP?GK�,MP?GQ�
?APCBGR?� OSC� CK� "?KNGL?�
&P?LBC� ?� CJCG��M� QCP�� BC-
AGBGB?� CK� BMGQ� RSPLMQ�� .L-
RCK�?M�AMLÂPK?P�M�?NMGM�?�
5CLCXG?LM� 5GR?J� T?RGAGLMS��
µ5?KMQ� JCT?P� ?Q� CJCG��CQ�
N?P?� M� QCESLBM� RSPLM� C�
TCLACP¶��-M�A?KNM�B?Q�MNM-
QG��CQ�?�AF?N?�OSC�N?QQ?P�
?BG?LRC�RCP��M�?NMGM�B?Q�MS-
RP?Q�GQQM���NMLRM�N?A�ÂAM���

µ-CLFSK?� AF?LAC�� 2MS� HSGX�
NPMÂQQGML?J�� ,GLF?� A?PPCGP?� ��
L?�K?EGQRP?RSP?�C�L�M�NPCRCLBM�
Q?GP�:A?LBGB?RM<¶��#M� HSGX� DCBC-
P?J� 2�PEGM� ,MPM� ?QQCESP?LBM�
MLRCK� BSP?LRC� ?SBG�LAG?� L?�
"�K?P?�BMQ�#CNSR?BMQ�OSC�H?-
K?GQ�AMLAMPPCP��?�A?PEM�CJCRGTM�
LM� N?�Q��  BKGRGS� OSC� CQR?T?�
µA?LQ?BM¶�BCTGBM�?M�EP?LBC�TM-
JSKC�BC�RP?@?JFM�OSC�BCK?LB?�
?Q�GLTCQRGE?��CQ�B?�+?T?�)?RM������

$K�LMR?�MÂAG?J�BGTSJE?B?�MLRCK�?�BCNSR?B?�#?LGCJJ?�1G@CGPM�	//
�SQMS�SK�KGQRM�BC�NMCQG?�C�ÂJMQMÂ?�
?M�?BKGRGP�QS?�BCQGQR�LAG?�BC�AMLAMPPCP�CK�"?KNGL?�&P?LBC��µ'��SK�RCKNM�N?P?�A?B?�AMGQ?�BC@?GVM�
BM�QMJ��$QQ?�CVNPCQQ�M�OSC�CLACPP?�SK?�Q?@CBMPG?�GLÂLGR?�BCTC�QCKNPC�ESG?P�C�MPGCLR?P�RSBM�?OSGJM�
OSC�D?XCKMQ¶��,?Q�QC�DSPRMS�BC�?LSLAG?P�?NMGM��

$K� "?KNGL?� &P?LBC� MLBC� SK� QCESLBM�
RSPLM� ?GLB?� �� SK?� NMQQG@GJGB?BC� AMLAPCR?�
M� #$,� QCJMS� ?JG?L�?� AMK� 5CLCXG?LM� 5GR?J�
	/,#!
��.LRCK�L?�AMLTCL��M�BM�N?PRGBM�L?�
A?NGR?J�AMK�?�NPCQCL�?�BM�NCCKCBC@GQR?�M�
NPCQGBCLRC�$DP?GK�,MP?GQ�AMLÂPKMS�?� GLBG-
A?��M�BC� %CJGNC�&?SB�LAGM� AMKM� A?LBGB?RM�
?� TGAC��  � AF?N?� QCP�� ?NPCQCLR?B?� FMHC� L?�
AMLTCL��M�BM�/,#!�

#C�6GJQML� %GJFM� ?M�?LSLAG?P� ?� AMKNMQG��M�BM�
/3!� AMK� M� /2!� ?ÂL?LBM� QCS� BGQASPQM� AMK� M�
BC�"GB?�1?KMQ�AMLRP?�M�²AF?N�M³��µ)?K?GQ�D?PG?�
OS?JOSCP�?AMPBM�CK�RPMA?�BC� A?PEMQ�C�@?PE?-
LF?Q�� 5?KMQ� LM� A?KNM� B?Q� MNMQG��CQ� AMK-
@?RCP� CQQC� ?HSLR?KCLRM� BC� GLRCPCQQCQ� OSC�
PCNPCQCLR?�?�A?LBGB?RSP?�BM�NPCDCGRM�OSC�OSCP�
M�NMBCP�NCJM�NMBCP¶�

AfINADOS VICE DE VENEzIANO

NA PROPORCIONAl

FIlOSOFOU, MAS NÃO ANUNCIOU APOIO

NÃO é CANDIDATO

-CQQ?�PCR?�ÂL?J�B?�NP��A?KN?-
LF?� CJCGRMP?J� CK� )M�M� /CQQM?�
?� A?LBGB?RSP?� B?� NPMDCQQMP?�
"GB?� 1?KMQ� 	/2!
� E?LFMS� SK�
NPMR?EMLGQKM� GL�BGRM�CK�CJCG-
��CQ� KSLGAGN?GQ� L?� A?NGR?J��
/MQQGTCJKCLRC� �� ?� NPGKCGP?�
TCX� OSC� SK?� A?LBGB?RSP?� BM�
A?KNM� B?Q� MNMQG��CQ� PC�LC�
K?GMP� OS?LRGB?BC� BC� N?PRGBMQ�
?JG?BMQ� OSC� ?� AF?N?� EMTCPLGQ-
R?��$�CQQC�?QNCARM�CK�NMJ�RGA?�
��CVAC��M��.�A?LBGB?RM�OSC�CQR��LM�CVCPA�AGM�BM�A?PEM�TG?�BC�PCEP?���M�OSC�RCK�K?GQ�NMBCP�N?P?�
?EJSRGL?P�N?PRGBMQ�?M�QCS�PCBMP��#CR�K�?�TMLR?BC�?�A?LCR?�MQ�A?PEMQ�C�?�BCAGQ�M�N?P?�?@PGE?P�?JG?BMQ��
"MLRSBM�M�NPCDCGRM�+SAG?LM�"?PR?VM�QMDPCS�BCDCA��CQ�CK�QS?�@?QC�C�L�M�RPMSVC�RMBM�M�/,#!�N?P?�M�
QCS�J?BM��2��SK?�N?PRC�°�C�OS?LRM�?M�/2#!�@CK�CQQC�H��CQR?T?�?JGLF?BM�?MQ�GLRCPCQQCQ�BM�NPCDCGRM�
L?�"�K?P?�,SLGAGN?J�� �AMJGE?��M�DMPK?B?�NCJMQ�QMAG?JGQR?Q���OS?QC�M�BM@PM�B?Q�?JG?L�?Q�?AMPB?B?Q�
NCJM�/2#�����AMLRP?����� M�J?BM�BC�"GB?�1?KMQ�CQR�M�/2!�/#3�/1�#$,�/3!�//2�1$#$�/3�BM�!�//+�
/13!�/2+�/$-�/1.2�/1/�/5�/,!�/3-�C�/3"��"MK�M�NPCDCGRM�/2#�/,#!�/2#!�/,-�/1!�//�/2"�2#�
/"�BM�!�C�/'2��#CQLCACQQ�PGM�BGXCP�OSC�?�AFCE?B?�BC�6GJQML�%GJFM�?M�?PAM�BC�?JG?L�?Q�B?�A?LBGB?R?�
QMAG?JGQR?�DMG�M�NPGLAGN?J�D?RM�NMJ�RGAM�B?�QCK?L?�� J�K�BC�SLGP�M�BGQASPQM�B?Q�MNMQG��CQ�NPMHCR?�SK?�
NMQQG@GJGB?BC�OSC�KCQCQ�?RP�Q� QCPG?� GKNCLQ�TCJ�� ?�CJCG��M� ?EMP?�NMBC�QCP�BCAGBGB?�CK�NPGKCGPM�
RSPLM�°�N?P?�GQQM�AMLRPG@SGS�?�BCQGQR�LAG?�BC�/,#!�C�/3!�� QQGK�?�NMJ?PGX?��M�CLRPC�?Q�BS?Q�A?LBG-
B?RSP?Q�K?GQ�PM@SQRCAGB?Q�NMP�?JG?BMQ���GLCTGR�TCJ��$�M�/3�C�M�/2.+�MQ�MSRPMQ�NMQRSJ?LRCQ�?M�A?PEM�
BC�NPCDCGRM�CK�RCQC�L�M�BCTCK�RCP�BCQCKNCLFM�?QQGK�R�M�CVNPCQQGTM�OSC�DMPAC�SK�QCESLBM�RSPLM�
L?�A?NGR?J�� �QMPRC�CQR��J?L�?B?Ă
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A invenção do futuro

Por esses dias comecei a ler “Vo-
zes de Tchernobil”, da prêmio nobel 
de Literatura Svetlana aleksiévitch. 
O livro é como um soco na boca do 
estômago, e exala a angústia profun-
da daqueles que foram despatria-
dos sem qualquer aviso, sem prepa-
�� �ǡ��������������������� �Ǥ

Leio, e penso no mundo para o 
qual estamos sendo solapados, um 
mundo bizarro onde a madrugada 
empresta seu silêncio e seu lençol 
de frio para a arte das facas, a explo-
�������������������������������ǡ����
mundo onde a festa se desfaz sob a 
virulência da morte, em seus múlti-
plos tons de cinza. 

������� ��� �������� ��� �����ǡ� ���-
nadas de tristeza, mas penso sobre-
��������������À�ǡ���������������-
te, com toda a força de uma erosão, 
a ideia de que também instalou-se 
aqui uma espécie de Tchernobil, 
não a partir de uma explosão, mas 
do modo como Svetlana Aleksiévi-
tch nos descreve, um mal-estar, uma 
sensação de caminharmos para  um 
lugar que ainda não conhecemos, 
um salto para o que ainda não exis-
te, o desfazimento de um solo de 
pertencimento, de um conjunto de 
crenças, nossas mãos vazias, estica-
das para o abismo.

Ocupamos uma passarela estrei-

��������ϐ�����������������������������
olímpicos, salpicados dos gritos de 
protesto e do medo insidioso que a 
�������ϐ����ǡ���������������������
anda a seu lado, com seu casaco es-
�������ǡ�������������������ǡ��������-
petência para o sorriso de facebook. 

Passo a passo, como se numa se-
����������ǡ����������������������×�����
derrocada, enquanto os políticos, os 
banqueiros, a justiça de plantão, in-
��������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
e da invenção do futuro.

O futuro é o passado reformado. 
Reforma da previdência, da educa-
ção pública, da saúde, do desenvol-
vimento urbano, da distribuição da 
�����������������ǡ����������� �����
petróleo, soba cúpula de um estado 
mínimo, anêmico e cartorial, assi-
nando decretos e medidas provisó-
rias com sua caneta Montblanc.

O futuro inventado, sob a capa 
do cinismo mal disfarçado da polí-
tica, acentua as estratégias de eva-
cuação dos mais pobres, de assassi-
nato a sangue frio, dos negros, dos 
índios, dos homossexuais.  

Passo a passo, saltamos para 
esse lugar estranho, passo a passo, 
nos apropriamos do nosso próprio 
Tchernobil.

Artigo  joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Passo a passo, saltamos para esse lugar estranho, passo a passo, nos 
apropriamos do nosso próprio Tchernobil.”

SUPERINTENDENTE

EDITORES SETORIAIS: geraldo Varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
Macedo, Felipe gesteira e Denise Vilar

PROJETO GRÁfICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio Bezerra

Albiege Fernandes

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Murillo Padilha Câmara Neto

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Vieira, Emmanuel Noronha, josé Napoleão 
Ângelo, Marcos lima e Marcos Pereira

DIRETOR DE OPERACÕES
gilson Renato

CHEfE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

DIRETOR TÉCNICO
Walter galvão

EDITORA ADJUNTA
Renata Ferreira

UNInforme
Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de agosto de 2016 3
Políticas

Governo do Estado repassa mais de 
R$ 650 mi em tributos aos municípios

FOTO: Evandro Pereira

Montante destinado no 
1º semestre é 4,77% maior 
que o registrado em 2015

Mesmo em cenário de 
������ϐ�����ǡ���
������������-
����� ����������� ���� ��� ���À-
�������ï�����������ʹʹ͵�����-
�À����������������������������
���������̈́�ͷǡʹͶ�����Ù���
��� ��������� ���������Ǥ� �����
���� ����������� ���������� ���
���������������������������Ǥ�

���������±�ͶǡΨ���������-
���������������À�����������
�������ǡ�������������������-
��������̈́�ʹǡͺ�����Ù��Ǥ

�� ������ ������� �����-
����� ϐ����� ���� �� ����� ������
��� ʹͷΨ� ��� �������� ������
�����Ù��� ���������� �� �����-
�� �������������������������
������Ù��� ��� �������� ���
����������� �������������� ��
��������������� �� ��� ������-
�� �� ȋ����Ȍǡ� ���������� ����
�����À����Ǥ� ���� ����� ������

������ ���ǡ� �� �������� ���� ��-
����� ����������� �������� �̈́�
ͷͲǡͷʹ� ����Ù��Ǥ� ������� �̈́�
ͺǡͳͻ�����Ù���������������-
�����������������������������
��À������������������ ȋ����Ȍǡ�
���������������ͷͲΨ�������-
����������������Ǥ�������ǡ����-
����� �����Ǧ������ ��� ��������
��������ǡ�������������ͺΨ����
�������� ��� ������������ �����-
��������������������������Ǥ

��������� ����²� �� ����
��������������͑�͵����ͳͻͻͲǡ�

�� �������� ��� ����� ��� ������-
������ ������������ �� ʹͷΨ� ���
�������� �� ��� �������ǡ� ���-
�����À��� ������������ ��� ��-
��������Ù��� ����������� ����
�������������� �����A���������
��������� �� ���� �����À�����
ȋ���Ȍǡ� ��ϐ������ ����� ����� ��-
����Ǥ������������������������ǡ�
�������������������������À����
���������À���������������������
ͶͲΨ� ��� �������� �����������
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MPF quer ouvir Polari sobre 
polêmica nas obras da Lagoa

SUSPEITA DE SUPERFATURAMENTO
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O Ministério 
Público Federal  
apura supostas 
irregularidades e 
superfaturamento 
nas obras de 
revitalização, 
apontados pela CGU

Ex-secretário de Planejamento, Rômulo Polari, deverá responder sobre supostas irregularidades
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STF manda ex-prefeito de 
Marizópolis voltar à prisão

Iphaep empossa conselheiros 
e aprova novos tombamentos

SUSPENSÃO DE LIMINAR

Michèlle Canes
Da Agência Brasil
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Políticas
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Definição das candidaturas 
aconteceu no penúltimo 
dia para as convenções 
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������������ �ǡ����������
�� �������� ��� ��������� ����
������������ �����������-

������������Ǥ�ǲ�����±���������
������ ������� �����������
���� �� ��������� �� ��� ��-
�������������������������
������ �� �������������ǡ�
������������� �� ���� ��� �±��
��� �� �ǡ� ���� ���� ������
���ϐ����� ����� ������� ��-
��²����� ��� ��������� ���� ���
�������� �������ǳǡ� �ϐ�����Ǥ�
����� ��� �������� �������
ï����� ���� �����������ǡ� ��-
������ ���� ���� ��������ǡ� ��
��±������� �Ǥ

�� ����� ������� ï�����
����±�� ������� ���ϐ������
���� �� ������ �� ��� ����� ��
��������� ���� �����Ǥ� ǲ�����
��� �� ±� ���� ������ ������� ��
���������������� ��������ǳǡ�
�ϐ�����Ǥ���������������������

�������� �� ��� ���� �����-
�������������ϐ���������������
�� �������� ������������� ����
��������������������������-
������Ǥ� ��������� ���� ��±�
������ �� ��������� ���� ��
����������������������� ï-
���������������������������-
������� ���������Ǥ

�� ������ �� �������
�������������������������-
����������������������������
��� ��ǡ� ���������� �������ǡ�
��� ��������� �������� ������
������ ����� ȋ����Ȍǡ� �� ��-
���������������������������-
���������ǡ��������������-
�� �ǡ� ���������� ���������ǡ�
����������ǡ� ��±Ǧ�����������
�� �������������ͳʹ����������
������� ����������������Ǥ�

Ao todo, 17 partidos compõem o arco de alianças em torno do nome de Cida Para a tentativa de reeleição do atual prefeito, 12 partidos estão coligados

FOTO: Divulgação FOTO: Marcos Russo

Iluska Cavalcante
Ana Rachel Almeida
Especial para A União
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Liminar garante a 
permanência das barracas 
na Visconde de Pelotas 

Justiça libera ambulantes na praça
FESTA DAS NEVES

O juiz Wladimir Alcibí-
ades Marinho Falcão Cunha 
da 4ª Vara da Fazenda Pú-
blica concedeu liminar a 
favor dos ambulantes que 
montaram suas barracas na 
Rua Visconde de Pelotas, em 
frente à Praça Dom Adauto, 
para que permaneçam no lo-
cal durante a Festa de Nossa 
Senhora das Neves. A deci-
são só é válida para este ano.

Segundo Marcelo Tri-
gueiro, advogado da Asso-
ciação dos Ambulantes e 
Trabalhadores em Geral da 
Paraíba (AMEG), o local em 
questão já era utilizado há 
bastante tempo por ambu-
lantes durante a festa e a 
remoção deles causaria pre-
��À���� ϐ����������Ǥ� ��� ����-
���� ���������� ������ ϐ�����
acordado alguns termos, 
entre eles, a preservação do 
patrimônio histórico, como 
a instalação das barracas a 
dois metros de distância dos 
prédios tombados.

Relembre o caso
Em abril deste ano foi 

realizada uma reunião entre 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), o 

Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), o Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), o Instituto 
Patrimônio Histórico Artístico 
Do Estado Paraíba (IPHAEP) 
e a Arquidiocese da Paraíba 
onde foi assinado um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) para que alguns locais 
não fossem ocupados visando 
a preservação do patrimônio 
histórico da região em torno 
da Praça Dom Adauto. 

Todos os órgãos, com ex-
ceção do MPPB, não faziam 

questão de que os ambulan-
tes se instalassem na Rua 
Visconde de Pelotas, contan-
to que preservassem os pré-
dios tombados. O MPPB quis 
que fosse cumprido o que foi 
assinado no TAC, então cou-
be ao órgão responsável da 
Prefeitura de João Pessoa fa-
zer a retirada dos ambulan-
tes, que aconteceu na última 
terça-feira pelos agentes da 
Sedurb com o apoio da Guar-
da Municipal.

Segundo o advogado 
Marcelo Trigueiro, nenhum 

integrante da associação foi 
convocado para participar 
da reunião onde foi assina-
do o TAC. Todos os ambu-
lantes pagaram as devidas 
taxas para utilização do solo 
e em nenhum momento fo-
���� ����ϐ������� ��� ���� � ��
poderiam instalar as estru-
turas das barracas em frente 
à Praça Dom Adauto, local 
que já é ponto de tradição 
dos comerciantes. Além de 
querer retirar os ambulantes 
sem o conhecimento deles, 
a Sedurb não providenciou 

outros lugares para os ambu-
lantes que seriam retirados.

A Festa das Neves é his-
tórica e já acontece há vários 
anos nas proximidades da 
Praça Dom Adauto. Todos os 
anos, comerciantes instalam 
as estruturas de suas barracas 
na Rua Visconde de Pelotas, 
em frente à praça, e nunca fo-
��������ϐ��������������������-
so. A remoção acabaria pre-
judicando os ambulantes que 
só querem trabalhar. Muitos 
deles dependem do apurado 
na festa para poder pagar as 

mercadorias que foram com-
pradas a prazo.

De acordo com Marcelo 
Trigueiro, não existem estu-
dos que comprovem que a 
permanência dos ambulan-
tes naquela região durante 
a Festa das Neves tenha cau-
sado degradação ao patri-
mônio histórico. Marcelo diz 
que a melhor solução para os 
próximos anos é que seja fei-
ta uma reunião junto a AMEG 
para que sejam acertados os 
termos para a instalação das 
barracas.

Davison Eliziario
Especial para A União

Foto: ortilo Antônio

Instalação de barracas em frente à Praça Dom Adauto não foi vista como prejudicial ao patrimônIo público pela maioria dos órgãos que assinaram um TAC  em abril deste ano
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Operação prende 12 acusados de 
crimes em Itabaiana e na capital
Participaram da Operação 
Cárcere, 80 policiais civis e 
militares nas duas cidades

As Polícias Civil e Militar 
da Paraíba, com sede no mu-
���À���� ��� ���������ǡ� ��ϐ��-
graram, na manhã de quinta-
feira (4), a Operação Cárcere. 
O objetivo foi desarticular 
uma organização criminosa 
que agia de dentro de uni-
dades prisionais do Estado, 
articulando crimes contra a 
vida e patrimoniais nas cida-
des de Itabaiana e João Pes-
soa. Foram presas 12 pes-
soas, entre elas um técnico 
em manutenção de câmeras 
de segurança que trabalha-
va nas Penitenciárias PB1, 
Róger (João Pessoa) e Ser-
rotão (Campina Grande). As 
prisões ocorreram em João 
Pessoa e em Itabaiana.

Foram presos: Tarcísio 
José da Silva, de 32 anos (é 
tido como chefe do grupo); 
Davyd José Melo do Nasci-
mento, de 26 anos (técnico de 
câmeras de segurança); Ze-
naide de Oliveira, de 42 anos; 
Luiz Gomes de Lira, de 56 
anos; Ivaldo Silva de Araújo, 
de 20 anos; Elivan Vicente da 
Silva, de 21 anos; Iago Ferrei-
ra de Souza, de 22 anos; Keo-
ma da Silva Souza, de 21 anos; 
Cézar da Silva, de 31 anos; Pe-
trônio Lucas Dias, de 18 anos; 
Josemir Cipriano da Silva Jú-
nior, de 19 anos e Mário de 
Brito Marinho, de 21 anos. 

De acordo com o delega-
do da 9ª Seccional, com sede 
em Itabaiana, Hugo Helder, 
participaram da operação 80 
policiais civis e militares e, 
além dos mandados de pri-
são, ainda foram cumpridos 
nove de busca e apreensão. 
“Nossa intenção foi coibir o 
���ϐ���� ��� ������� ��� ���� ��

Presos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que agia dentro de unidades prisionais do Estado, articulando crimes contra a vida e patrimoniais 

Começa nesta segunda-
feira (8), na Suécia, o 48º 
Campeonato Mundial Militar. 
A competição, que vai reunir 
militares de todo o mundo, 
terá uma equipe brasileira 
integrada por um soldado do 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB). O sol-
dado Yuri Marinho, do Bata-
lhão de Busca e Salvamento 
(BBS), competirá junto com a 
equipe de life-saving (salva-
mento aquático), composta 
���� �ϐ������� �� ������ �����-
rinha do Brasil e Corpos de 
Bombeiros Militares de cinco 
estados. 

O militar paraibano par-
ticipou em maio, no Rio de 
Janeiro, da seletiva que esco-
lheu os membros da equipe 
que iria representar o Brasil 
na Suécia. À época, Yuri sa-
grou-se campeão em duas 
provas e ainda conquistou a 
segunda e a quinta coloca-
ção em outras duas.  Ele foi 
acompanhado pelo major 
Arthur Vieira, chefe da dele-
gação paraibana na ocasião. 
O soldado Yuri é o primeiro 
militar da Paraíba a partici-
par desse campeonato, que 
nesta edição seguirá até o dia 
15 de agosto. 

Bombeiro paraibano integra 
equipe brasileira na Suécia

CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR

Além do soldado Yuri, 
mais cinco homens e seis 
mulheres integram a equi-
pe brasileira, que é liderada 
pelos comandantes da Ma-
rinha, Alves e Coelho, e pelo 
major bombeiro militar Fá-
bio Braga.  No total, a equi-
pe participará de 23 provas 
distintas, incluindo natação 
com obstáculos, resgate de 
pessoas, natação com fase 

em apneia, resgate com pran-
chas, sufskis, resgate com tu-
bos de resgate, aquatlhon e 
�����Ǧϐ���� ȋ����� ��� ��������
na areia).

Life-saving
A modalidade de Life-

Saving (salvamento aquá-
tico) ainda é pouco conhe-
cida e difundida no Brasil, 
mas em outros países ela 

é centenária e está no ran-
king dos esportes mais 
praticados. Ela consiste  de 
provas de natação, rema-
da e corrida, aplicadas ao 
salvamento de pessoas em 
situações de perigo em am-
bientes aquáticos, ocorren-
do tanto em piscina quanto 
em praia, locais mais pro-
pícios e passíveis de afoga-
mentos.

Soldado Yuri participou de seletiva em maio, no Rio de Janeiro,  e sagrou-se campeão em duas provas

FotoS: Secom-PB

O trabalho inves-
tigativo da Polícia Civil 
da Paraíba resultou na 
apreensão de parte de 
uma carga de eletroele-
trônicos de som e mídia, 
na quarta-feira (4), em 
Campina Grande. A ação 
foi desenvolvida pela De-
legacia de Crimes contra 
o Patrimônio (Roubos e 
Furtos) e o material havia 
sido furtado no mês de 
abril, em São Paulo. 

De acordo o dele-
gado Cristiano Santa-
na, titular da unidade 
policial especializada, 
o material avaliado em 
mais de meio milhão de 
reais e que pertencia a 
uma importadora foi 
furtado com uso de um 
caminhão. “A quadrilha 
emparelhou o veícu-
lo no depósito onde os 
equipamentos estavam 
e retirou tudo por meio 
de buracos na parede. A 
ocorrência foi registrada 
e a informação que re-
cebemos foi que o mate-
rial estaria no Nordeste. 
A partir daí iniciamos as 
investigações de forma 

integrada entre as Polí-
cias Civis da Paraíba, Rio 
Grande do Norte e São 
Paulo, e conseguimos 
recuperar aparelhos de 
som automotivo, caixas 
amplificadoras e lanter-
nas no Centro de Campi-
na Grande, em uma loja 
que comercializa produ-
tos do gênero”, explicou 
o policial. Outra parte 
dos equipamentos fur-
tados foi recuperada em 
Natal, no Rio Grande do 
Norte.

A polícia ouviu a 
proprietária do estabe-
lecimento, que afirmou 
ter adquirido os produ-
tos de um suposto fun-
cionário da empresa, 
que já foi identificado 
pela equipe da delega-
cia. A quadrilha usou 
um logotipo falso da im-
portadora para adesivar 
as caixas dos produtos. 
“Continuamos com as 
investigações e também 
vamos identificar outras 
pessoas que tenham ad-
quirido esses produtos 
em Campina Grande”, 
finalizou o delegado. 

Equipamentos são 
recuperados em CG

FURTO EM SP

de Itabaiana e prevenir os 
crimes contra a vida, que vi-
nham sendo executados por 
uma quadrilha bem articu-
lada. Os alvos da operação 
compõem o primeiro e o se-
gundo escalão do grupo pre-
so e que comandava diversos 
tipos de crimes de dentro de 
unidades prisionais. Outros 
����������� ������ ������ϐ�-
cados e mais prisões devem 

ocorrer nos próximos dias”, 
disse a autoridade policial. 

As investigações poli-
ciais tiveram início no mês 
de março de 2016, após a 
denúncia de um crime en-
volvendo um adolescente, 
assassinado e esquartejado 
na cidade de Itabaiana. “Em 
nossos levantamentos, con-
��������� ������ϐ����� ���� ��
Tarcísio era apontado como 

o mandante do homicídio. 
Logo depois do assassina-
to, outras mortes violentas, 
além de roubos e incêndios 
a residências, apareceram e 
estavam sempre sendo atri-
buídas ao mando de Tarcísio, 
o chefe desse grande esque-
ma criminoso que desarti-
culamos”, disse o delegado 
Hugo Hélder, acrescentando 
que as investigações tam-

bém indicaram que Tarcísio 
e comparsas planejavam 
uma série de assassinatos 
na cidade de Itabaiana, com 
��������������������������ϐ����
de drogas na região. “Desco-
brimos uma possível lista da 
morte’, que já contava com 
o nome de sete pessoas que 
provavelmente seriam exe-
cutadas”, explicou.

A operação recebeu o 

nome de ‘Cárcere’ pelo fato 
de a organização criminosa 
investigada ser comandada 
do interior de um presídio de 
segurança máxima. A ação 
policial desta quinta-feira 
contou com o apoio do setor 
de inteligência da Secretaria 
de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap) e do 
Grupo Penitenciário de Ope-
rações Especiais (Gpoe).
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João Pessoa foi a cidade onde 
mais choveu este ano na Paraíba 
Apesar das chuvas abaixo 
da média histórica, capital 
foi destaque no Estado 

A capital paraibana re-
gistrou uma queda de 81% 
no índice pluviométrico du-
rante o mês passado. A mé-
dia histórica de julho é 240 
milímetros, mas segundo a 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado (Aesa) 
choveu apenas 45,8 milíme-
tros. A principal causa foi a 
diminuição da força dos ven-
tos que trazem a umidade do 
Oceano Atlântico para a costa 
nordestina. Mesmo com a re-
�� �������ϐ�������ǡ� � �����-
soa ocupa o posto de cidade 
onde mais choveu este ano, 
com 1.338,6 milímetros. 

O setor de Monitora-
mento e Hidrometria da 
Aesa também anotou ín-
dices pluviométricos bem 
abaixo da média histórica 
em cidades localizadas nas 
regiões Brejo e Agreste. Em 
Campina Grande, onde a mé-
dia histórica de julho é 110 
milímetros, choveu 17,4 mi-
�À������Ǥ� ����������ǡ����±-
dia é 190 milímetros, mas o 
registrado foi 35,4. 

“Houve uma diminuição 
������������������������ �����
Atlântico Sul. Durante os me-
ses de junho e julho a atuação 
dele foi fraca, o que fez com 
que os ventos que trariam 
umidade para a nossa cos-
ta não conseguissem chegar 
aqui. Além disto, a tempera-
tura do Oceano Atlântico não 

������� ��������� �� ��ϐ��������
para que ocorressem maiores 
chuvas na faixa leste do Nor-
deste”, explicou a meteorolo-
gista da Aesa, Marle Bandeira.

A perspectiva é de que 
este sistema meteorológico 
continue com uma atuação tí-
mida durante este mês. “Acre-
ditamos que as chuvas devem 
ϐ�������������������������±-
dia em agosto no Litoral, Bre-
jo e Agreste. No caso do Cariri 
e Sertão, não são esperadas 
������� �����ϐ��������� ������
época do ano, uma vez que os 
maiores índices pluviométri-
cos nestas regiões ocorrem 
em fevereiro, março e abril”, 
completou Bandeira. 

Além da capital paraiba-
na, integram a lista das dez 
cidades onde mais choveu 
����� ���� ��� ����À��ǣ� ����-
delo (1.275,3mm), Alhan-
dra (1.262,8mm), Rio Tin-
to (1.095,4mm), Mataraca 
(1.086,5mm), Cruz do Espíri-
���������ȋͳǤͲͶͷǡͻ��Ȍǡ����Ù���
(997,5mm), Baía da Traição 
(989mm) e Mamanguape 
(976,1mm) e Cuité de Ma-
manguape (973,2mm). 

Açudes - Dos 126 reser-
vatórios monitorados pelo 
Governo do Estado, 36 estão 
com mais de 20% do seu vo-
lume total, 36 tem menos de 
20%, 51 estão em situação 
crítica (com menos de 5% do 
volume total) e 3 estão san-
grando. A relação completa 
e o nível de cada reservató-
rio estão disponíveis no site 
www.aesa.pb.gov. 

Fãs do cantor e compositor Zé 
Ramalho e da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba formaram ontem em 
frente ao Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, uma fila 
quilométrica  com o objetivo de 
trocar alimentos não perecíveis por 
convites para o concerto de hoje, 
às 21h, no Teatro Pedra do Reino, 
no Centro de Convenções de João 
Pessoa. Segundo informações do 
secretário de Cultura do Estado, 
Lau Siqueira, foram arrecadados 
cerca de 4 mil quilos de alimentos, 
que serão doados à Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de 
João Pessoa (Apae). Antes do meio 
dia, todos os convites disponíveis 
ao público já tinham sido trocados 
por alimentos.

Lau disse também que o con-
certo vai ser gravado em DVD para 
promover a cultura paraibana que 
tem um dos maiores e mais confor-
táveis teatros da América Latina, 
uma das melhores Orquestras Sin-
fônicas do Brasil e um compositor 
(Zé Ramalho), que é uma referên-
cia nacional. "Apesar da poesia 
dele ser muito complexa, Zé Ra-
malho consegue transmitir o sen-
timento que é uma coisa rara em 
um artista. A ideia foi construir um 
produto para divulgar e promover 
a Paraíba, terra de Celso Furtado e 
do maestro José Siqueira, que criou 
a Orquestra Sinfônica Brasileira".

Antes das 7h, as pessoas 
começaram a chegar e formar uma 
longa fila para a troca. Dois quilos 
de alimentos valiam um convite. 
Além da troca de alimentos, tam-
bém foram distribuídos convites 

para convidados e familiares do 
cantor Zé Ramalho, dos 138 músi-
cos da orquestra, do Projeto Pri-
ma e para algumas autoridades 
do Estado. Só para os convidados 
foram destinados 500 convites e os 
demais, mais de 2 mil, foram para 
o público. A capacidade total do 
Teatro Pedra do Reino é de 2.925 
pessoas.

"Esse concerto com a Orques-
tra Sinfônica e Zé Ramalho vem 
sendo trabalhado desde dezem-
bro do ano passado. Nove câmeras 
serão utilizadas na gravação do 
DVD e, para esse espetáculo, o al-
godão colorido da Paraíba vai es-
tar presente no cenário, mostran-
do o artesanato paraibano", disse 
o secretário de Cultura do Estado 
Lau Siqueira, enfatizando que esse 
concerto será um marco na história 
da Paraíba.

Alimentos arrecadados serão doados à Apae
ORQUESTRA SINFÔNICA E ZÉ RAMALHO

Milhares de pessoas 
foram ao Espaço 
Cultural para trocar 
alimentos por 
convites para o 
concerto

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, promo-
veu na manhã de ontem a 5ª 
edição da Corrida da Saúde. 
O evento reuniu mais de 60 
pessoas com o intuito de pro-
mover o esporte e propor-
cionar melhor qualidade de 
vida e saúde. A prova foi divi-
dida nas categorias masculi-
no e feminino, com percurso 
de 1km. A largada foi dada às 
8h30 e todos os inscritos ga-
nharam kits.

De acordo com o coor-
denador da corrida, o psicó-
logo Moisés de Lima, o even-
to que faz parte do programa 
Cuidando de Quem Cuida é 
������������ ���� ��������-
rios da unidade de saúde e 
teve como objetivo fazer um 

alerta à população sobre a 
������������ ��� �������� ���
����������� ϐÀ�����ǡ� ��±�� ���
celebrar o Dia Mundial da 
Saúde comemorado hoje.

Vencedores
No masculino a vitória 

foi de Zerton da Silva, 33 
anos, técnico em refrigera-
ção. O pódio ainda teve Iar-
����������ǡ�͵͵�����ǡ���������-
rio do apoio na 2ª colocação 
e Alex Vagner, 37 anos, au-
������� ��� ��������� ��� ͵͑� ��-
gar. A prova feminina teve a 
vencedora Luciana Barbosa 
Marques, 42 anos, técnica de 
enfermagem.

Premiação
Os vencedores ganharam 

como premiação bolsas de es-
tudo em cursos técnicos.

Corrida da Saúde reúne 
mais de 60 participantes

EM CAMPINA GRANDE

O Departamento Esta-
�����������������ȋ������Ǧ��Ȍ�
promove a 2ª sessão do lei-
lão de veículos na próxima 
segunda-feira (8), a partir 
das 9h, no Centro de Edu-
�� �� ��� ���À���� �������ǡ� ���
Mangabeira. Dos 430 veícu-
los expostos no último dia 
29, todos arrematados, ape-
nas 130 irão participar des-
sa nova sessão, porque não 
foram quitados pelos seus 
arrematantes.

Os carros e motos rema-
nescentes da 1ª data do lei-
� ���������������������������
sede do Detran, no Conjunto 
Mangabeira VII. Os veículos 

expostos a leilão foram re-
movidos por infração ao có-
digo de trânsito e não foram 
����������������������������-
rios nos prazos e forma esta-
belecidos pela legislação.

Segundo o presidente 
da Comissão de Leilão do 
������Ǧ��ǡ� ���²���� �������ǡ�
�� ��À����� ��������� �������
voltar a circular, desde que o 
arrematante tome as provi-
�²�����������������Ǥ��� ������
mínimo para arrematação 
���������� ������������� ��-
ferior ao valor da avaliação 
correspondente. Mais infor-
��Ù��������������������Ǧ��ǡ�
no menu “Leilões”.

Detran realiza leilão 
de mais 130 veículos

2a SESSÃO

Alunos dos 
cursos de boas 
práticas recebem 
FHUWLʏFDGRV

����������� ʹͻͲ� ��������
que participaram dos cursos 
��� �����ϐ��� �� ��� ����� ���-
ticas de Fabricação Alimentar 
para os empreendedores da 
��������� ���������� �� �����-
empreendedores individuais 
��� ����À��ǡ� ����������� �����

��� �� ���ϐ������ ȋ
�Ȍǡ� ����-
beram os diplomas ontem du-
rante solenidade no Interpa.

Durante a solenidade, 
houve apresentação do vio-
linista Yagonan, de cinco 
anos, e  de músicas regionais 
com Nino do Acordeon e do 
agrônomo da Emater Auna-
dir Cabral. 

Os cursos sobre agroin-
dústria de polpa, cozinha 
agroindustrial e agroindústria 
de queijo aconteceram nas 
cidades de Mogeiro, Riachão 
������ǡ������������À��������-
to, Iraporaroca, Areia, Conde, 
�������ǡ� �������� ��� � �� 	�-
���ǡ� �������ǡ� �����ǡ� ������� ���
Fogo, Alhandra, São Bentinho, 
�����ǡ� ������ ������ǡ� �����-
�����ǡ� �������� 
�����ǡ� ����-
����ǡ����������À������������Ǥ

A Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) classi-
ficou 46 praias do Litoral 
paraibano como apropria-
das para o banho. A qua-
������� ��� ����� ������ ������
excelente, muito boa e sa-
tisfatória. 

De acordo com o rela-
�×�����������ǡ����� �����-
soa, deve-se evitar o banho 
nas praias do Bessa I na 
��������������ͳͲͲ����������
esquerda e 100m à direita 
do Maceió da sua extensão. 
����������������À��������-
nhistas devem evitar o tre-
cho 100 metros à direita 
e 100 metros à esquerda 
da galeria pluvial no fim 
da Avenida Ruy Carneiro/
Bahamas. 

���������������������-
co é bom evitar o banho 
nos trechos localizados no 
fim da Av. Monsenhor Odi-
lon Coutinho (100m à di-
reita e 100m à esquerda) 
e na rotatória final da Av. 
Cabo Branco (100m à di-
reita e 100m à esquerda). 

�����������������ǡ�����Ǧ���
evitar o banho nas proxi-
midades da desembocadu-
��� ��� ���� ��� ������Ǥ� �� ���
������ ��� ���ǡ� ±� ���� �������
banho nas proximidades da 
desembocadura do Riacho 
Camurupim.

No município de Luce-
na, os banhistas devem evi-
�����������������������ǡ����
trecho que fica nas proxi-
��������������������������
de Costinha. Em Cabedelo, 
����Ǧ��� ������� �� ������ ���
�������� �� �� ������ ��� �-
���±ǡ� �� ����� ���� ����� ����
evitada fica à esquerda do 
��������������������À��Ǥ� ��
��� �����À���� ��� �������ǡ�
é recomendado evitar o 
������ ��� ������ ��������×ǡ�
100 metros à direita e 100 
metros à esquerda da de-
sembocadura do Riacho 
�������� �����Ǥ� �� ��� ������
Azul/Santa Rita, 100 me-
tros à direita e 100 metros 
à esquerda da desemboca-
dura de córregos e galerias.

A equipe da Coorde-
nadoria de Medições Am-

bientais da Sudema divul-
ga, uma vez por semana, a 
situação de balneabilidade 
das 56 praias, por meio 
de coleta de material para 
�������� ���� �����À�����
���������Ǥ� ��� � �� ������ǡ�
������� �� �������ǡ� ���� � ��
praias localizadas em cen-
tros urbanos com grande 
fluxo de banhistas, o moni-
toramento é semanal. Nos 
demais municípios do Li-
��������������������������±�
realizada mensalmente.

Banhistas podem aproveitar 46 
praias paraibanas durante feriado

PRÓPRIAS AO BANHO

Qualidade da 
água das praias 
do Litoral 
do Estado 
varia entre 
excelente, 
muito boa e 
satisfatória 

FOTO: Marcos Russo
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Barroso dá 72 horas para Câmara se 
manifestar sobre pedido de Cunha
O advogado Marcelo Nobre 
comparou a situação de 
Cunha com a de Dirceu

Mariana Oliveira
G1 Brasília

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), deu prazo 
de 72 horas para a Câmara 
dos Deputados se manifes-
tar sobre pedido do deputa-
do afastado Eduardo Cunha 
para suspender o processo 
que pede a cassação dele.

Na Câmara, Cunha res-
ponde por quebra de deco-
ro parlamentar sob a acusa-
ção de que mentiu na CPI da 
Petrobras sobre existência 
de contas na Suíça em seu 
nome. O ministro Barroso 
determinou que a Câmara 
se manifeste e notificou a 
Advocacia Geral da União 
(AGU) para que o órgão en-
tre no caso se considerar 
necessário.

Além do processo na 
Casa, ele é alvo de ação pe-
nal no STF, e a Procuradoria 
Geral da República afirma 
que ele usou contas no ex-
terior para lavar dinheiro 
desviado da Petrobras.

Cunha entrou com 
mandado de segurança sob 
o argumento de que houve 
irregularidades no anda-

mento da ação contra ele na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, 
porque a sessão que anali-
sou o recurso que ele havia 
apresentado foi aberta com 
quórum menor do que o 
exigido pelo regimento in-
terno.

Além disso, a defesa 
afirma que foram conside-
rados, para efeito de cál-
culo do quórum, suplentes 
de titulares que estavam 
na sessão. No mandado de 
segurança, de 78 páginas, 
a defesa de Eduardo Cunha 
diz também que o processo 
de cassação deve ser sus-
penso enquanto ele estiver 
fora do mandato.

Para isso, o advogado 
Marcelo Nobre comparou a 
situação de Eduardo Cunha 
com a do ex-ministro da 
Casa Civil José Dirceu, no 
caso do processo de cassa-
ção ao qual ele respondeu 
em razão do escândalo do 
mensalão do PT.

Outro argumento da 
defesa é que o processo é 
nulo porque o deputado 
Marcos Rogério não pode-
ria ter relatado o caso, por 
estar filiado a uma legenda 
do mesmo bloco partidário 
de Cunha, o que é proibido 
pelo regimento. Em meio ao 
processo, Marcos Rogério 
trocou o PDT pelo DEM. O deputado Eduardo Cunha (PMDB) responde a processo por quebra de decoro parlamentar sob acusação de mentir na CPI da Petrobras 

FOTO: Reprodução internet

O cantor e compositor pa-
raibano Zé Ramalho concedeu 
entrevista coletiva na tarde de 
ontem no Centro de Conven-
ções de João Pessoa. Zé Rama-
lho falou da expectativa para 
a apresentação de hoje com a 
Orquestra Sinfônica da Paraí-
ba (OSPB), no Teatro A Pedra 
do Reino, em homenagem aos 
431 anos da capital. Na oca-
sião, será gravado um DVD 
que será divulgado em todas 
as regiões brasileiras.

Durante a conversa com a 
imprensa, o compositor parai-
bano ressaltou ser um momen-
to de muita emoção comemo-
rar os 40 anos de carreira com 
o aniversário da capital do Es-
tado em que nasceu. “Quando 
recebi o convite para fazer par-
��� ������ �������ǡ� ϐ������ ������
feliz e cheio de expectativas. A 
primeira coisa que discuti com 
o Governo do Estado foi a sele-
ção do repertório. As músicas 
escolhidas são muito represen-
tativas”, disse.

Entre as músicas que se-
rão executadas com a Orques-
tra Sinfônica da Paraíba estão 
Admirável Gado Novo, Avôhai, 
Vila do Sossego e Jardim das 
Acácias. “Ao todo, eu selecionei 
12 músicas que representam, 
��������������������ϐ�������ǡ����
meus 40 anos de carreira. Será 
um momento de grande emo-
ção fazer essa apresentação 
com a Orquestra Sinfônica da 
����À��ǳǡ��ϐ�������±��������Ǥ

O secretário de Estado da 
Cultura, Lau Siqueira, destacou 
o bom momento do cenário 
cultural paraibano. “Todos sa-
bemos que estamos enfrentan-
��� ������� ����ϐ���� Ȃ� ����� ���
��������������������À��ǡ���ϐ����-
dade econômica -, mas a cultura 

“Será um momento de grande 
emoção”, declara Zé Ramalho

aniversáriO de jOãO pessOa

paraibana resiste e inova. É um 
setor que tem uma capilaridade 
muito grande: divulga o Estado, 
movimenta o turismo. Temos 
���������������� ϐ����������-
perançosos de que tempos me-
lhores virão”, destacou.

Com relação à gravação 
do DVD, Lau Siqueira enfatizou 
que será um momento de ce-
lebrar os grandes talentos do 
Estado. “Esse DVD será uma 
grande homenagem ao ani-
versário de João Pessoa, mas 
também aos grandes talentos 
artísticos que a Paraíba tem, 
como o próprio Zé Ramalho 
e a Orquestra Sinfônica, com 
músicos geniais. Além disso, a 
gravação deste DVD é um pro-
duto que vai promover o Esta-
do cada vez mais”, pontuou.

O concerto
A cerimônia, que poderá 

ser assistida em dois telões ins-
talados no hall de entrada do 
teatro, terá a participação de 
138 músicos e assinala a pro-
posta da OSPB em popularizar 
a orquestra ao convidar artis-
tas da música brasileira, como 
é o caso de Zé Ramalho. O show 

vai contar com o arranjo de 
Emanuel Barros, jovem de ape-
nas 21 anos que já é referência 
no cenário nacional.

De acordo com o progra-
ma, serão executadas: Meu 
Sublime Torrão (Genival Ma-
cedo), com arranjo do maestro 
Duda; Avôhai, Vila do Sossego, 
Chão de Giz, Admirável Gado 
Novo, Beira Mar, Garoto de Alu-
guel, Jardim das Acácias, Can-
ção Agalopada, A Terceira Lâ-
mina, Eternas Ondas, Tico-Tico 
no Fubá (Zequinha de Abreu), 
com arranjo do maestro Cliff 
Colnot. Leia mais sobre o show 
na página 9 desta edição.

Q�A apresentação de Zé Ramalho com 
a Orquestra Sinfônica da Paraíba será 
às 20h no Teatro A Pedra do Reino, no 
Centro de Convenções de João Pessoa.
Q�O show é uma realização do Gover-
no do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Cultura (Secult), e 
marca o aniversário da cidade de João 
Pessoa. A regência ficará a cargo do 
maestro Luiz Carlos Durier.

serviço

FOTO: Marcos Russo

Músico faz show hoje em homenagem aos 431 anos da capital



Momento 
histórico

Zé Ramalho faz show ao lado da OSPB no aniversário da capital
Gilson Renato
gilsonrenato@gmail.com

Parabéns pra você. A sua cidade 
e toda a Paraíba, são aniver-
sariantes hoje e, entre outras 
celebrações, dois ícones da nossa 
música se reunirão para encerrar 
este dia festivo com históricas 
canções e muita poesia. Zé Rama-
lho e a Orquestra Sinfônica da 

Paraíba (OSPB), sob regência do maestro Luiz 
Carlos Durier, numa parceria inédita, geram 
expectativas para o que, pelo viés artístico, 
certamente será uma das mais belas noites 
dentre os 431 anos que hoje comemoramos.

O Governo do Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Cultura (Secult), realiza o 
evento a partir das 20 horas, no Teatro Pedra 
do Reino, Centro de Convenções. Os arranjos 
estão assinados pelo músico Emanoel Barros, 
de 21 anos e já receberam elogios do neto 
do Avôhai. Aproximadamente 130 músicos 
estarão no palco, reunindo as orquestras 
tradicional, jovem, camerata juvenil e mais o 

convidado especial. É louvor para a cidade, 
será um exercício da história da música parai-
bana para homenagear a história da Paraíba.

Quando Zé Ramalho entoou os seus 
acordes e sobre estes, com sua voz gutural, 
montou a sua poesia constituída dos sais 
sertanejos e marinhos - um movimento com 
ingredientes diversos como rock, Bob Dylan, 
cordel, Augusto dos Anjos e jovem guarda, 
entre outros - o estranhamento foi genera-
lizado no primeiro momento. Originalidade 
a partir de matrizes tradicionais, apuro 
���±����������������������������ϐ����������
música no mundo.

Quando professores, músicos e institui-
ções como a universidade e o próprio Estado 
�������������ǡ����ͳͻͶǡ�ϐ�������������À���
ouvir pela primeira vez a sua Orquestra 
Sinfônica, não houve estranhamento, mas 
um gozo absoluto. O som sinfônico afagava 
corações e vaidades, promovia prazer e 
������ǡ��ϐ����ǡ��������±����ǡ�������������ǡ���
��������������������ï���������Àǡ�ϐ���������ǡ�
Bach, Mozart, Tchaykovsky e tantos outros 
tocaram a velha Parahyba.

O tempo e ouvidos privilegiados se 
encarregaram de credenciar Zé Ramalho e a 
OSPB. As duas instituições conquistaram o 
direito e também o prazer de protagonizar a 
festa de aniversário da Paraíba e, particular-
mente, da capital João Pessoa.

O maestro Durier se confessou en-
cantado com o resultado dos ensaios e diz 
que a música de Zé Ramalho se dá per-
feitamente aos arranjos sinfônicos. Além 
da música ele destaca o caráter social do 
evento, através da troca de cada ingresso 
por dois quilos de alimento e o prazer de 
trabalhar com o convidado, “é motivo de 
muita satisfação participar como regente 
desta apresentação, pois há várias gerações 
de músicos reunidos em torno da obra ma-
ravilhosa de Zé Ramalho, e, ainda mais, por 
ser em homenagem a nossa querida cidade 
������������������ǳ��ϐ��������������Ǥ

Para Zé Ramalho a oportunidade é tam-
bém muito honrosa e prazerosa. “Gostei dos 
arranjos e me sinto muito feliz com esta opor-
tunidade em um dia tão especial que é o 5 de 
agosto, aniversário desta cidade que é muito 

importante na minha vida por acolher a mim, 
���������À��������������������ǳǡ��ϐ������±Ǥ�
Ele lembra também que João Pessoa foi a 
cidade onde teve a oportunidade de compor 
as principais músicas de sua carreira, canções 
������ϐ������������������������������������
lhe garantiram a possibilidade de dedicar-se 
inteiramente ao trabalho de cantar e compor.

A noite será de exibição destas músicas, 
as quais Zé Ramalho já levou em seu “alforje 
de caçador” de sonhos e cantador de ma-
ravilhas, quando saiu de João Pessoa para 
conquistar admiradores em todo o País, nos 
países de língua portuguesa e também em 
outras comunidades. Quem for esta noite ao 
Teatro Pedra do Reino ouvirá; Vila do Sosse-
go, Avohay, Beira Mar, Eternas Ondas, Chão 
de Giz, Vila do Sossego, Garoto de Aluguel, 
Admirável Gado Novo, Jardim das Acácias, 
Canção Agalopada e Terceira Lâmina. “Se” o 
bis for pedido, provavelmente ele virá com 
Banquete dos Signos e Ave de Prata. Feliz 
aniversário João Pessoa, OSPB, Zé Ramalho e 
todas as pessoas que terão a sorte de assistir 
a esta noite de música e Paraíba.

Evento cultural vai 
movimentar escadaria 
Malagrida, na capital
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AGENDA

A escritora Vitória Lima 
celebra hoje 70 anos de 
vida em evento cultural

Página 10

Confira o melhor da 
programação deste 
final de semana
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DIVERSIDADE

Considerado um dos 
maiores nomes da música 
brasileira, Zé Ramalho 
faz show antológico 
acompanhado da OSPB

FOTOS: Divulgação



Uma das militantes mais 
atuantes na área da 
cultura e em defesa das 
causas sociais, mas, 
principalmente, em 
defesa dos direitos da 
mulher, a professora e 
poetisa pernambuca-

na - nascida em 1946, no Recife, mas 
que já possui o título de cidadã de 
João Pessoa desde 1998, onde está 
radicada - Vitória Lima, que também 
é colaboradora do jornal A União, 
no qual escreve uma coluna semanal 
publicada no 2º Caderno, completou, 
na última quarta-feira, sete décadas de 
vida. “A gente nasce feminista e morre 
feminista e não deixarei de ser nunca”, 
confessou ela. “Sempre tive por Vitória 
Lima um sentimento de admiração 
profunda, daqueles que a gente nutre 
por artistas e grandes ídolos, sabe??? 
Inteligente, antenada, moderna, cheia 
de vida e mente super aberta, marcou 
uma época e sua geração. Torço para 
que sua vida continue maravilhosa, 
com todas as dores e prazeres neces-
sários e inevitáveis, mas com saúde e 
força para continuar lutando pelo que 
acredita”, disse a presidente da PBTur, 
jornalista Ruth Avelino, ao parabenizar 
a aniversariante pelo transcurso da 
festiva data, cuja comemoração aconte-
ce hoje, no Clube Cabo Branco..

“Conheci Vitória Lima no começo 
���������ͺͲ��ǡ�����ǡ�����ϐ�������������-
santíssima me chamou a atenção! Nun-
ca fomos íntimas nem muito ligadas, 
mas, nessa distância confortável, cres-
ceu em mim um sentimento de irmã, 
� ����ϐ����ǡ��ï������Ǥ����������������ǡ�
amiga querida! Que Deus te abençoe 
sempre!!!!!! Beijos e Abraços!!!”, lem-
brou, ainda, Ruth Avelino. 

O talento artístico e a capacida-

Diversidade 
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A poetisa, ativista cultural e colaboradora do jornal A União 
Vitória Lima comemora, hoje, os seus 70 anos de vida 

Celebrando a vida

������ϐ�������������������������×�����
de Lima Rocha - seu nome comple-
to - permitiram que a aniversariante 
atuasse em diversas áreas. Na litera-
tura, por exemplo, ela já lançou dois 
livros de poesias, em João Pessoa: Anos 
����������ȋ��������A União, 1997) e 
	ï�����ȋ���������������Ʋ����ǡ�ʹͲͲȌǤ�
��������Ǧ������������ ��������������
para escrever outra obra - lembrou ter 
participado em várias antologias, que 
são as seguintes: Nordestes (Funda-
ção Joaquim Nabuco / Sesc São Pau-
��ǡ�ͳͻͻͻȌǢ����� ��������ǡ�����������
Poética 3 (Prefeitura do Recife, 2004); 
�������������������Ȃ��������ȋ��������
Grafset, 2005, JP); Imagem Passa Pala-
vra – Poesia (Faculdade de Belas Artes, 
Universidade do Porto, 2004) e Coletâ-
�������Ø���������������Ø�����ǡ��������ͳ�
(Prefeitura do Recife, 2010). 

Graduada em Letras (Inglês e Por-
tuguês) pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Vitória Lima também é 
mestra em Inglês pela Universidade de 
������ǡ������������ǡ���������������ǡ���
�����������������������������������-
������������������ǡ��������������������
Birmingham, na Inglaterra. Na coluna 
que escreveu e publicou na edição do 

jornal A União de 20 de julho de 2016, 
a poetisa confessa beber da sabe-
doria que emana da obra do bardo 
����²����������������������ȋͳͷͶ�
- 1616). “Posso afirmar, em sã cons-
ciência, que ele me formou, me infor-
mou e me informa, a cada dia, cada 
ano, sempre. Sem a leitura de suas 
peças, de seus poemas, seria infinita-
mente mais pobre, mais solitária, me-
nos alegre, mais triste”, confessou a 
poetisa, que concluiu esse texto com 
a seguinte declaração: “Como mulher, 
����������������±�����������������
a minha formação e modos de me co-
locar no mundo. Vendo a passividade 
de algumas de suas heroínas, a raiva 
e a revolta de outras, fui me definin-
do e escolhendo minhas posições na 
vida”.

Vitória Lima passou a morar na 
capital paraibana em 1968. Três déca-
das depois, ou seja, em 1998, por causa 
de sua atuação como militante cultural, 
a escritora recebeu o título da Cidadã 
���������ǡ�������������������������-
nicipal. A propositura foi do saudoso 
vereador Júlio Rafael e, na ocasião, ela 
foi recebida por ele e pelo então verea-
dor Ricardo Coutinho, hoje governador 

FOTOS: Marcos Russo

Nascida em Recife, 
Vitória Lima escolheu 
a cidade de João 
Pessoa para viver 
e aqui idealizou um 
dos maiores blocos 
de rua do Brasil, o 
Muriçocas do Miramar 

No ano de 
1998, Vitória 
Lima recebeu o 
Título de Cidadã 
Pessoense por 
sua relevante 
contribuição 
como militante 
cultural na 
capital 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

da Paraíba. “Fiquei muito feliz com 
essa homenagem e mantenho esse 
título em exposição no meu escritório, 
na minha casa”, confessou a poetisa.         

A escritora Vitória Lima - que foi 
professora de Literatura em Língua 
Inglesa na UFPB, no período de 1970 
a 1992, e aposentou-se da mesma fun-
 ��������������������������������-
��À���ȋ����Ȍ����ʹͲͳͷ�Ǧ��������������
de vida caracterizado pela defesa das 
causas feministas. Nos anos 1980,  
ajudou a fundar um grupo - agora 
extinto, pois integrantes passaram a 
criar outras entidades com o mesmo 
objetivo, a exemplo do Cunhã - deno-
�������������������ǡ���������������
lutar contra os casos de violência que 
se registravam e contribuíram para a 
morte de algumas, como o assassinato 
da poetisa paraibana Violeta Formiga. 
No entanto, ela lembrou que as agres-
sões continuam a ocorrer nos dias de 
hoje, a exemplo do estupro, e, por isso, 
ela mantém sua militância pelo uso 
das redes sociais ou em eventos. “O 
feminismo esteve presente em toda 
minha militância de vida”, garantiu a 
poetisa. 

Vitória Lima ainda tem participa-
 ��������������������������������
����������ǡ������������������������-
dadoras, em 1986, durante uma festa 
�����������������������������������ǡ�
na capital, e que é Patrimônio Cultural 
e Imaterial da Paraíba, por meio de lei 
�ϐ����������������
����������������ǡ�
em 2011. “João Pessoa era um grande 
cemitério no Carnaval, nos anos 80, e 
aí fundamos o bloco, o que foi muito 
bom para nós e para a cidade, pois dá 
������������������ǳǡ����������Ǥ��ǡ�����-
te do crescimento registrado, com o 
passar do tempo, pois é considerada a 
segunda agremiação que mais arrasta 
foliões pelas ruas, no Brasil, admitiu 
sentir “muito orgulho”, por ver os ami-
������ϐ�±�����������������������Ǥ�



A ativista cultural Ednamay Cirilo é reconhecida pela sua luta para a preservação deste importante monumento histórico da capital

Roteiro
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Em cartaz

Evento
Livros em destaque

AM                                 
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Transa Reggae

FM

0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

Participação da comunidade e disseminação da cultura são propostas 
culturais que movimentam o primeiro Pega Beco Malagrida

Rádio Tabajara

O Funesc [3211-6280] O�Mag Shopping [3246-9200] O�Shopping Tambiá [3214-4000] O�Shopping Iguatemi [3337-6000] O�Shopping Sul [3235-5585] O�Shopping �Manaíra (Box) [3246-3188] O�Shopping Mangabeira [3565-1400]  
O�Sesc - Campina Grande [3337-1942] O�Sesc - João Pessoa [3208-3158] O�Teatro Lima Penante [3221-5835 ] O�Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] O�Teatro Severino Cabral [3341-6538] O��Ăƌ�ĚŽƐ��ƌƟƐƚĂƐ��[3241-4148] O�

Galeria Archidy Picado [3211-6224]�O�Casa do Cantador  [3337-4646]

 Serviço

Obra essencial do Modernismo 
em novo projeto gráfico

Obra considerada essencial 
da primeira fase do Modernis-
mo brasileiro - movimento que, 
���������������������ǡ�������ϐ��-
grado, inicialmente, na Semana 
de Arte Moderna, em 1922 -, 
o livro intitulado Cobra Nora-
to (96 páginas, R$ 29,90), de 
Raul Bopp, está chegando nas 
livrarias brasileiras pela Editora 
José Olympio, do Grupo Record, 
só que agora em novo projeto 
���ϐ�������������������������
ilustrações inéditas de Ciro Fernandes, além de extras que 
incluem entrevista com o autor e um pequeno resumo 
sobre a publicação de sua obra no Brasil e no exterior. 

O  livro é um poema que reconta a lenda da índia 
que engravida da Cobra Grande ao se banhar entre os rio 
����������������������Ǥ���������� ������������������-
no – Norato – e a menina, chamada Maria Caninana, que 
era considerada uma peste e vivia provocando naufrágios. 
Já Norato, que era bom, foi obrigado a matá-la. E, como pe-
nitência, Norato, à noite, passou a transformar-se em um 
�������������ǡ����������������������������������������Ǥ�����
a lenda que, se alguém conseguisse pingar leite na boca da 
cobra e ferir sua cabeça, ela se desencantaria e se tornaria 
�×������Ǥ�������������������������������������������������
���������Ǥ

No entanto, há outras versões, pois Raul Bopp criou 
uma variante própria. Arranjou uma moça para Cobra 
������ǡ���ϐ��������������������Ǥ����ǡ�������������������
propósitos, como revela o poeta, a personagem tem que 
ǲ�����������������������������������Ǥ���������������������
sete mulheres brancas, de ventres despovoados; terá que 
����������������������������������	����Ǣ����������������
mirongas na lua nova”.

A obra Cobra Norato começou a ser escrita em 1921, 
�������������������������������������������±��ȋ��Ȍǡ���
����������������À����������������������Ø���ǡ������������
por um período. Nesse sentido, ele mesmo confessa, em 
trecho publicado na introdução do livro: “A estada de 
����������������������������Ø����������������������-
����������ϐ��²�����Ǥ�����������������ǡ������������������
�����������������������������������ǡ���ϐ������Ǧ�������
���������������� ��������À�������������Ǥ���ϐ������������
������ϐ����������������Ǥ���������Ǧ���������������������
��Ø�������������Ǥ������������������ǡ�����������������
����������������������������������Ǥ�ȋǤǤǤȌ�������������������ǡ�
em versos, impressões recolhidas em minhas andanças 
na região. Senti claramente o desgaste das antigas formas 
poéticas, de vibrações silábicas em uso”. 

 
 
 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

 

No Chopp Time, banda McCartney faz 
tributo ao ex- Beatles Paul McCartney

Fazendo um passeio pelos grandes sucessos da banda 
britânica The Beatles, acontece no próximo sábado 13, no Chopp 
Time, às 22h, o show da banda “The McCartney Project”. A 
apresentação, que contará ainda com a performance do Front 
Man Waldir Dinoá, faz um tributo ao ex-Beatles Paul McCartney. 
Os interessados em participar da atividade podem adquirir os 
ingressos no valor de R$ 30. 

Música

FoToS: Divulgação

Fortalecimento, intervenção artís-
����������±��������������������ϐ���� ��
de uma identidade cultural. Essas 
são as propostas que movimentam 
o feriado na capital com a primeira 
��� �����ǲ���������������������ǳ�
�������������������×����Ǥ������������
pelo Coletivo Cajueiro, a atividade será 
dividida em dois momentos. O primei-
ro deles haverá intervenção artística 
e em seguida uma celebração e muita 
�ï�������������������������������²-
����������Ǥ�������������������������
��������������Ǧ��������×�����������ǡ����
interessados em movimentar a Beco 
podem comparecer ao evento às 14h. 
A entrada é franca.

A proposta do evento é acreditar 
na apropriação do espaço como forta-
lecimento da identidade do beco, tudo 
isso sendo feito através da participação 
da comunidade na intervenção e da in-
��� �����������������������������������
o local com o incentivo para que haja 
mais uso do espaço, assim como outros 
locais públicos do Centro Histórico.

Segundo a diretora do bloco car-
�������������������ǡ����������������
�����ǡ�����������	�����������������×-
ria cultural para contar e a população 
sabe disso, é inclusive logradouro 
�������������������Ǥ�

ǲ���±����������������������ϐ���������
primeiro bloco carnavalesco do Cen-
��������×���������������������ͳͶ����
fevereiro de 1994, fundado por mim 
e minha família, com apoio da Maior 
��±���������������������������Ȃ���	�����
de Rua - há mais de duas décadas, na 
capital”, completou Adnamay. 

Um fato interessante a se destacar 
é que, todos os anos é feita uma lava-
gem na escadaria ao som dos tambo-
res africanos e de diversas expressões 
���������Ǥ����������������������������
história da fundação da cidade de João 
������ǡ��������±������������������-
lação cultural, pois fora a malagrida, 
o beco é local de outras intervenções 
culturais, a exemplo de o cinema do 
beco da faculdade, serenata dos anjos, 
arte no beco, entre outras. 

Como dito anteriormente, o 
���������������������������������
pelo Coletivo Cajueiro, tem a missão 

de promover ações urbanas, efêmeras, 
artísticas, políticas, lúdicas e sociais. 
Atualmente, o Cajueiro atua questio-
nando as problemáticas urbanas por 
meio de ocupações críticas e poéticas, 
���������������������� ����������-
����ï�����������������������Ǥ��������-
mos a cidade, a arte e a cultura como 
��������� ����ϐ��������������������
mais humanos e inclusivos.

	����������������������×����ǡ���
fundação do local se deu com a vinda 
de Gabriel Malagrida, nascido Gabriele 
Malagrida, um padre jesuíta italiano. 
�����������������������������������
������������������ǡ���������������-
denado como herege no âmbito do 
�������������������Ǥ�	���������������
queimado na fogueira num auto-de-fé 
�����������������������������Ǥ

Resistência

ESQUADRÃO SUICIDA (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 123 min. Classificação: 12 
anos. Direção David Ayer. Com Margot Rob-
bie, Will Smith, Jared Leto. Sinopse: Reúna 
um time dos super vilões mais perigosos 
já encarcerados, dê a eles o arsenal mais 
poderoso do qual o governo dispõe e os 
envie a uma missão para derrotar uma 
entidade enigmática e insuperável que a 
agente governamental Amanda Waller de-
cidiu que só pode ser vencida por indivíduos 
desprezíveis e com nada a perder. No então, 
assim que o improvável time percebe que 
eles não foram escolhidos para vencerem, e 
sim para falharem inevitavelmente, será que 
o Esquadrão Suicida vai morrer tentando 
concluir a missão ou decidem que é cada 
um por si?. CinEspaço3: 14h, 19h (DUB) e 
16h30, 21h30 (LEG).  Manaíra5/3D: 12h10, 
15h (DUB) e 18h, 21h (LEG). Manaíra9/3D: 

13h10, 19h10 (DUB) e 16h10, 22h10 (LEG). 
Manaíra10/3D: 14h, 17h, 20h e 23h (LEG). 
Mangabeira1/3D: 13h, 16h , 19h e 22h (LEG). 
Mangabeira5/3D: 12h30, 15h30, 18h40 
(DUB) e 21h30 (LEG). Tambiá2: 18h e 20h50 

(DUB). Tambiá4: 16h25 (DUB). Tambiá6/3D: 

14h05, 16h20, 18h35, 20h50 (DUB). 

A LENDA DO TARZAN (EUA 2016). Gênero: 
 TCLRSP?�� #SP?��M������KGL�� "J?QQGÂA?��M��
12 anos. Direção David Yates. Com Alexander 
Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz. 
Sinopse: Releitura da clássica lenda de 
Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é 
criado na selva, e mais tarde tenta se adaptar 
à vida entre os humanos. Na década de 30, 
Tarzan, aclimitado à vida em Londres em con-
junto com sua esposa Jane, é chamado para 
retornar à selva onde passou a maior parte da 
sua vida onde servirá como um emissário do 
Parlamento Britânico. Manaíra3: 21h30 (DUB) 
e 19h (LEG). Manaíra6/3D: 14h10, 19h30 
(DUB) e 16h50, 22h (LEG). Mangabeira3: 20h 
e 22h30 (DUB). Mangabeira4/3D: 19h30 e 
22h15 (DUB).Tambiá4: 14h20 e 20h40 (DUB). 
Tambiá5/3D: 20h45 (DUB). 

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 134 min. Classificação: 
livre. Direção: Mike Thurmeier e Galen T. Chu. 

Com Diogo Vilela, Márcio Garcia, Tadeu Mello. 
Sinopse: Após uma nova trapalhada de Scrat, 
uma catástrofe cósmica ameaça a vida na Terra, 
obrigando Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid a dei-
xarem seus lares. Eles encontram o abrigo ideal 
em uma caverna ocupada pelo excêntrico líder 
espiritual Shangri Lhama e seus seguidores. 
CinEspaço2: 14h e 16h (DUB). Manaíra7: 13h40, 
16h e 18h20 (DUB). Mangabeira3: 14h30 e 17h 
(DUB). Tambiá2: 14h35 e 16h35 (DUB). Tambiá4: 

18h40 (DUB).

PROCURANDO DORY (EUA 2016). Gênero: Ani-
K?��M��#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M��JGTPC��
Direção: Andrew Stanton e Angus MacLane. 
Com Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Idris Elba. 
Sinopse: Um ano após ajudar Marlin a reen-
AMLRP?P�QCS�ÂJFM�-CKM�#MPW�RCK�SK�GLQGEFR�C�
lembra de sua amada família. Com saudades, 
ela decide fazer de tudo para reencontrá-los 
e na desenfreada busca esbarra com amigos 
do passado e vai parar nas perigosas mãos de 
humanos. CinEspaço4:  14h (DUB). Manaíra2: 
14h30, 17h10 e 19h40 (DUB). Mangabeira2: 

18h10 (DUB). Tambiá3: 14h25 e 18h30 (DUB). 

Q�Primeiro Pega o Beco Malagrida

Q�Quando: Hoje

Q�onde: Rua Gabriel Malagrida, Centro Histórico

Q�Horário: 14h

Q�Entrada: Franca 

Serviço



Sábado

Q Quando: Amanhã
Q Onde: Casarão 39
Q Horário: 22h
Q Entrada: R$15  

FEsta dO sinal

Q�Quando: Amanhã
Q�Onde: Vila do Porto
Q�Horário: 13h 
Q�Entrada: R$ 10

a OrdEm é samba cOm 
trEm das OnzE E FEijOada

Q�Quando: Domingo
Q�Onde: Espaço Cultural
Q�Horário: 15h
Q�Entrada: R$ 5 e alimento 
não perecível 

bailE mOnstrO EdiçãO 
brEak - batalHa dE brEak

Usina da música aprEsEnta: 
riEg + gUirraiz E Vj a ricHart

Q�Quando: Domingo
Q�Onde: Usina Cultural Energisa
Q�Horário: 17h
Q�Entrada: R$ 10

Domingo

Domingo

Sábado

agenda
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paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

O� costa do conde 

O Mussulo by Mantra, instala-
do na Costa do Conde, Litoral Sul, 
está intensificando a campanha 
de divulgação para reservas do Dia 
das Crianças. A expectativa do se-
tor comercial do resort paraibano 
é muito grande, tendo em vista a 
data, que se comemora o Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, em uma quarta-feira. A 
campanha é feita com um dos mas-
cotes do resort, um lindo urso dei-
tado em um banco e, no fundo, um 
cenário bastante atrativo do mar 
e o céu completamente azul, sem 
nenhuma nuvem.

O� joão pessoa 
As mulheres são a grande atração pro-

gramação profana da 431a Festa de Nossa 
Senhora das Neves, iniciada na última quar-
ta-feira e encerra-se amanhã. As cantoras 
Sandra Belê, Nathalia Bellar e Polyana Re-
sende se reúnem para celebrar os 20 anos 
de carreira de Gracinha Teles no show ‘Mu-
lheres’ na noite de encerramento no palco 
principal, montado no Ponto de Cem Réis. 
Os shows começam às 21h, a programação 
no pavilhão principal do Ponto de Cem Réis 
começa amanhã às 17h30 onde se apresen-
tam o grupo Ventriloquia, da cidade de Gua-
rabira, o Ciranda do Sol (Cruz das Armas) e 
a Nau Catarineta de Cabedelo.

O� passarinhando

Aos amantes da na-
tureza e do cantor dos 
pássaros uma boa pedida 
para o feriado de Nossa 
Senhora das Neves é o 
“Passarinhando no Pico 
do Jabre”, um parque es-
tadual situado entre os 
municípios de Mãe D’água 
e Matureia, um dos ecos-
sistemas mais ricos da 
Paraíba, abrigando árvores típicas da mata úmida e elementos da Caatinga. 
O Pico do Jabre surpreende por suas belezas, clima agradável e uma visão de 
encher de entusiasmo e energia positiva qualquer visitante, possuindo apro-
ximadamente 500 hectares de área composta de espécies de Mata Atlântica 
e Caatinga, sendo reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como 
uma das maiores fontes de pesquisas biológicas do País, pois possui espécies 
endêmicas que só existem aqui na reserva ecológica e devem ser fruto de 
estudo para evitar extinção de exemplares raros da fauna e da flora. O Par-
que possui 1.197 metros de altitude e é um observatório natural que permite 
que os visitantes contemplem do alto toda a cobertura vegetal acompanhada 
de relevos e fontes de água dos municípios vizinhos. O Passarinhando será 
realizado a partir de hoje até o a próximo domingo. Informações e inscrições 
podem ser feitas através do telefones (83) 99954-2243 / 98754-6695 ou 
no email dorgivalmacedofilho@gmail.com. 

Fim de semana
atraçÕEs diVErsas

O� serraria
“Natureza, Seresta e Engenhos” é o tema da programa-

ção do “11ª edição Caminhos do Frio – Rota Cultural 2016”, 
no Município de Serraria que vai ser realizado até o próximo 
domingo. O município se destaca por ser uma das cidades 
mais lindas do Brejo paraibano, estando a 600 metros 
acima do nível do mar, preparada para receber os turistas 
com uma programação cultural que envolve a natureza, 
serestas e engenhos. Na programação estão acontecendo 
oficinas, apresentações de grupos folclóricos e repentistas, 
trilha ecológica e a apresentação de Fernando Show, Hilton 
Moura, Carlos Alexandre Júnior, Tinho, Sandro e Tércio, GG 
Bismark, Maike José, Os 3 do Xamego e Curió Forró Caboclo. 
A Rota Cultural deste ano foi iniciada em 4 de julho e será 
realizada até o dia 4 de setembro em nove municípios do 
Brejo paraibano, iniciando por Areia (4 a 10/7), Pilões (11 a 
17/7), Remígio (18 a 24/7), Solânea (25 a 31/7), Serraria (1 a 
7/8), Bananeiras (8 a 14/8), Matinhas (15 a 21/8), Alagoa Nova 
(22 a 28/8), encerrando em Alagoa Grande (28/8 a 4/9). O 
Caminhos do Frio é uma realização do Fórum Regional de 
Turismo Sustentável do Brejo Paraibano e das prefeituras 
envolvidas, contando com apoio do Governo do Estado, 
através da PBTur e do Sebrae Paraíba.

O� cabedelo  
Se você é um apreciador 

da boa música e da boa gas-
tronomia, uma boa opção para 
o seu fim de semana é o Lin-
do’s Prime Mar, localizado na 
BR-230 em Cabedelo. Curtam 
a Banda Travessia aos sába-
dos e domingos, que traz em 
seu repertório os mais varia-
dos estilos musicais. 

FotoS: teresa Duarte

Foto: Divulgação

joão pessoa recebe a turnê do 
espetáculo teatral Frida y diego

vida íntima de dois artistas mexicanos e o legado que eles ����������������×������������� �����ϐ������������������peça que estará em cartaz amanhã e domingo, às 20h, no Teatro Paulo Pontes. “Frida y Diego” retrata a complexa e intensa relação do casal, em uma história de paixão e cumplicidade. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento e variam de R$ 45 a R$ 100 reais.  

Hoje
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Hoje

Q�Quando: Hoje
Q�Onde: Usina Cultural Energisa
Q�Horário: 21h
Q�Entrada: R$ 15

sErEsta mOdErna cOm Erick 
VOn sOHstEn E WagnEr malta



Hillary abre vantagem
contra Donald Trump 
em pesquisas nos EUA
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Comissão aprova parecer de relator
O relatório, aprovado 
por 14 a 5, será votado 
na próxima terça-feira

imPEAcHmEnT DE DilmA
13

Por 14 votos a 5, a Co-
missão Especial do Impea-
chment do Senado aprovou 
o relatório do senador An-
tonio Anastasia (PSDB-MG), 
favorável ao prosseguimen-
to do processo e ao julga-
mento da presidente afas-
tada Dilma Rousseff por 
crime de responsabilidade. 
Com isso, a comissão en-
cerra os trabalhos. Como já 
havia antecipado que faria 
desde que assumiu o cole-
giado, o senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) foi o único 
que não votou.

Na próxima terça-feira 
(9), o mesmo relatório será 
votado pelos 81 senadores 
no plenário da Casa. A ses-
são será presidida pelo pre-
sidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski. Para o rela-
tório ser aprovado em ple-
nário, são necessários votos 
da maioria simples dos par-
lamentares, ou seja, metade 
mais um dos presentes à 
sessão. Caso os senadores 
decidam pela continuida-

de do processo, Dilma será 
julgada no fim do mês, em 
data ainda a ser definida.

No julgamento final, os 
senadores terão de decidir 
se Dilma será afastada defi-
nitivamente do cargo e fica-
rá inelegível por oito anos. 
Para aprovação, são neces-
sários, no mínimo, 54 votos, 
em votação no plenário do 
Senado.

Antes da votação do 
relatório, os senadores ti-
tulares e líderes de partidos 
tiveram cinco minutos para 
defender suas posições e 
a maioria aproveitou para 
justificar e antecipar o voto. 
O primeiro inscrito foi o 
senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES). Segundo ele, o 
relatório de Anastasia “gri-
ta, berra e materializa todos 
os fatos relacionados com 
os crimes cometidos pela 
presidente afastada”. Para 
Ferraço, a política fiscal de 
Dilma fez o País mergulhar 
em sua mais complexa crise 
econômica.

Também favorável ao re-
latório do tucano, o ex-minis-
tro da Integração Nacional 
de Dilma, Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), disse que 
seu voto “sim” é um “voto de 
esperança na reconstrução 
do Brasil”. O senador per-

Karine Melo
Da Agência Brasil

Um dos momentos mais tensos da 
comissão ocorreu quando a senadora 
Fátima Bezerra (PT-AM) se referiu ao re-
latório de Anastasia como “fraudulen-
to”. O presidente Raimundo Lira pediu 
que a expressão fosse retirada da trans-
crição da íntegra da sessão, que é feita 
pela taquigrafia do Senado, e causou 
revolta entre os petistas.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) 
disse que o centro de sua fala seria na 
mesma linha e acusou Lira de censura. 
“Isso não é censura, é equilíbrio”, reba-
teu Lira, que manteve a decisão.

Raimundo Lira lembrou que em ou-
tros dias, quando petistas utilizaram a 
mesma expressão, tomou a mesma ati-
tude. Ele disse que em uma das reuniões 
da comissão também pediu que retiras-
sem a palavra “criminosa”, usada por 
parlamentares em referência a Dilma 

Rousseff. O senador justificou a decisão 
com base no Artigo 19 do regimento in-
terno da Casa, que proíbe a utilização 
de expressões descorteses.

Outro artigo citado foi o de nú-
mero 48 que prevê que ao presidente 
compete promover a publicação de 
todos os debates e atos de Senado im-
pedindo expressões vedadas pelo regi-
mento do Senado.

Logo no início da sessão, Raimundo 
Lira agradeceu servidores do Senado e 
fez um balanço do trabalho de 100 dias 
à frente da comissão. “O momento que 
hoje vivemos é um episódio decisivo na 
história de nossa democracia, e creio 
que a forma como trabalhamos nesta 
comissão será vista, no futuro, como um 
exemplo de reverência aos princípios 
democráticos, nesta situação crítica em 
que nos encontramos”, destacou.

Sessão foi marcada por muita tensão

carolina Gonçalves
Da Agência Brasil 

Beneficiário de foro 
privilegiado, o juiz Sérgio 
Moro, responsável pela 
Operação Lava Jato na 
primeira instância da Jus-
tiça Federal no Paraná, 
afirmou ontem que este 
é um tema complicado e 
que, se a lei permitisse, 
abriria mão dessa salva-
guarda especial.

Ao participar da pri-
meira audiência pública 
da comissão especial cria-
da para analisar o projeto 
anticorrupção, Moro dis-
se que o foro, pelo qual 
autoridades só podem 

ser julgadas por Cortes 
superiores, “fere a ideia 
básica da democracia de 
que todos devem ser tra-
tados como iguais. Não 
existe razão para salva-
guardas”.

Segundo o juiz, o 
foro, aliado aos resul-
tados da Lava Jato “as-
soberbou” o Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
responsável pelo julga-
mento de senadores e de-
putados e autoridades do 
primeiro escalão. “Tem 
um problema prático, 
porque temos hoje o STF 
assoberbado com um nú-
mero de processos gigan-
te. Acho difícil tratar des-

tes temas com agilidade. 
O ministro Teori Zavascki 
tem feito trabalho extra-
ordinário, mas existem 
problemas estruturais.”

Moro fez elogios ao 
Congresso Nacional por 
dar início à tramitação 
do projeto anticorrupção. 
O juiz lembrou que não 
há “bala de prata” para 
acabar com a corrupção, 
mas afirmou que uma le-
gislação atualizada pode 
minimizar a prática. “Se 
aprovada, [a nova legis-
lação] vai representar um 
avanço inegável no qua-
dro institucional. O ponto 
mais importante é iniciar 
o circulo virtuoso”, disse. 

Moro critica foro privilegiado e 
afirma que sobrecarrega STF

AUDiÊnciA PÚBlicA

A Comissão de Impeachment encerrou os trabalhos com a aprovação do parecer de Anastasia

FOTO: Antonio Cruz-Agência Brasil

nambucano acrescentou que 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal foi “claramente ferida” 
pelo governo Dilma para ob-
ter a reeleição.

O líder tucano, Cássio 
Cunha Lima (PB), foi na 
mesma linha. Ele afirmou 
que “os crimes do governo 
Dilma” foram cometidos 
com propósito político. Ao 
defender que o processo 
contra a petista seja con-
cluído ainda este mês, 
Cunha Lima destacou que 
“a agonia do país não pode 
durar mais”. Sobre as de-
clarações dos defensores 
do mandato da presidente 
afastada, o senador encer-
rou a fala com a seguinte 
frase: “Não vai ter golpe, vai 
ter impeachment”.

Contrários
Em defesa do mandato 

de Dilma Rousseff, o sena-
dor Humberto Costa (PT-PE) 
comparou o momento atual 
do Brasil a uma “repetição 
farsesca” do golpe de Esta-
do de 1964, que segundo 
ele, se justifica “pelo com-
bate à corrupção reclama-
do pelos corruptos”. Costa 
disse ainda que a presiden-
te afastada não cometeu 
crime e que os decretos de 
créditos suplementares, 

alvo do processo, “jamais 
justificariam” a retirada de 
um presidente.

Na contramão dos pró-
prios colegas de partido, bas-
tante exaltada, a ex-ministra 
da Agricultura de Dilma, Kátia 
������ ȋ����Ǧ��Ȍǡ� �ϐ������
que o processo de impeach-
ment é fruto de “uma chanta-
gem de Eduardo Cunha”, que 
queria se ver livre das acusa-

ções que pesavam contra ele.
A senadora criticou 

ainda a política fiscal do 
governo interino de Michel 
Temer. E acrescentou que “o 
mensalão e o petrolão não 
são de um partido só” e que 
“muitos estão atolados”. Ao 
declarar voto contrário ao 
relatório de Antonio Anas-
tasia, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) afirmou 

que, apesar de um resulta-
do desfavorável para Dilma, 
os aliados da presidente 
afastada cumpriram seu 
papel. A petista criticou a 
comissão por ter dado mais 
importância ao rito que ao 
conteúdo e avaliou que há 
um golpe em curso, “não 
contra Dilma, Lula ou o PT, 
mas contra os 54 milhões 
de eleitores”.
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Geral
14 
Anvisa suspende comercialização de 
dois remédios do laboratório Aché
A empresa deverá recolher 
todo o estoque dos 
medicamentos no mercado

www.facebook.com/paginajpqq

Movimento
João Pessoa
Que Queremos

Pouca participação dos cidadãos nas decisões políticas 
���������ǡ����������ϐ�������� �������������������������²�����
administrativa, negociatas entre gestores públicos e iniciativa 
privada, desvio de verbas, uma engrenagem político-
����������������������Ǥ��ϐ����ǡ���������±��������ǫ�	��������������
���������������������������������������������� �������������
Queremos, na última semana, durante entrevista a uma emissora 
de TV. A resposta poderia ser simplista, enumerando nomes e 
�������ǡ�����������À���������������²Ǧ����������ϐ������ǡ�������
������ǡ��������������������������������������������������������
hoje 431 anos.

�����ï����ǡ��������������±�������������À���������
�����������������Ȃ�������������������������Ǧ�������������������
��������������������������������������������������
���������������ȋ�ï����������������ȌǤ��ϐ����ǡ������������������ǡ�
matas e patrimônio histórico dispostos nesse universo urbano 
estão sob o impacto direto ou indireto de decisões representativas 
Ȃ��������Ù��������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������ϐÀ�����
de explicar: ocupação desordenada do solo, uso abusivo de 
��������ï������������ϐ����������������ǡ�����²����ǡ������������������
Ȃ������ȋ��Ȍ�����ϐ������������������������������������Ǥ

������������� ������������������������������������
������������Ù���������������ǣ����ʹͲͳ͵���������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������ȋ������������������ǡ�������������������������
����������������������Ȍ�������������������������������������������
����������������������������������������×����Ǥ��������������������
��������������ϐ����������À�������������������������À������������
�������������������ǡ���±�������������������������ʹͷͲ��������Ǩ�����
������������ǣ���������������������������������������������������ǡ�
������������� �����������������²������ï�����ǡ�������������
�������������ǡ������ ��ǡ����������Ǥ�����ï������ϐ���������������
������� �����������ǡ�����������������������������������������
�����������������������ʹͲ���������Ȃ��������������������������
����������������������Ȃ����������������������������������
para impedir a gestão pública de agir em total desacordo com o 
���������������������������Ǥ����ǡ��ϐ����ǡ��������� �������������
��������ǫ

���������������������ǡ��������������������������ǣ����������
���������������������Ǥ�����������ϐ���������������������������
�����������������������������À����ǡ�������������������ǣ����
����������������������������²������ï�����Ǣ���������������������
����������������������������������������Ǣ������������������
����������������ï����������������������������������� �����Ǥ�
�������������������Ȃ���±ǡ������������������������������������ ��
�������Ǥ�������������������ǡ�����������������������������������
����������� ������� ����� ��������ǡ������������������������
�����������������ǣ����������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������Ù������������������������ǡ�
suas decisões político-administrativas suas perspectivas de 
sustentabilidade.

������������ ����������������±�����������������Ǥ���
���������������������������������Ͷ͵ͳ������±���������������
������������������������������������ǡ�������������������� �����
eventos comemorativos ou curtir o feriado tomando banho de sol 
�����Ǥ�������� ������������������������������Ǥ������� ��������ǡ�
����������ǡ�±��������������������������×����������Ȃ������ǡ����
����ǡ�±�Ȃ������������������Ǧ������������������Ǥ�����ǫ��������
������������������������������������������������ǲ����ǳǤ��������ǡ�
�����������ǡ������������������Ǥ�����������������±�������������
�����×����ǡ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������Ȃ���������������������������������������������������������
���������������������������±Ǥ�������������������ǣ��������������±�
�����������ǫ�������������������������������ǡ����������ǫ

��������������������� ���������±��������������ǣ�������²�
� ����������������� ������������������ǡ�������������Ǧ�����������
������ǫ����� ��������������������������������������������
������������������� �ǡ�������������ϐ���������������������������
�����×������������������ǫ�����������������������������������
�����������������������������ǡ������������ǡ������������������������
���������������������� �������������������������������ǫ��������
�����������������������������×����������������������������������
�����������À��������������������ǫ����������������� �����������
�������������������������������ǫ

������������������������������������ ��������ǡ�����������
�������ǡ�±���������������������Ù���������� ���ï������Ȃ���������������
��������²��������������������������������������ǡ�ϐ������������
números e obras ou denunciando decisões escusas e assumindo 
�������������±�������������������������������������������������
����������Ǥ������ϐ����ǡ����²��������������ǡ���������������ǡ�����
��� ����������������������������������ǡ�����������������������
de verbas públicas (do seu bolso) estão sendo destinadas a obras 
���������ǡ�������ï���������������������� ����������������������
pura propaganda e nada mais.

����������������������������������������±������� ������
ǲ�������ǳǤ������±�������������������������������������������
��������������������������������������� �Ǥ������������������
���������������������������������������������ǡ�������������������
���������×���Ǥ������ǡ����������ǡ���������±��������ǫ�������×��
������������������ǡ��������������������������±�������������
����������� �ǣ���������������������������Ǧ������Ǥ���� �ǡ���������
�����������������������������������������������Ǧ����������ǫ�����ǡ�
���ǡ�������������������������� ���������������������Ǥ

Qual é a João Pessoa 
que Queremos?

����²�������������������-
�������������������ȋ������Ȍ����-
������� �� ������������ �� ���
�����������ǡ� ���±���� ������-
do para emagrecimento, e do 
���������ǡ� ������ ������� ���-
�������������ǡ�����������������
�������×���� ���±Ǥ� �� ��������
�������������������������������
���� ������������� ���� ��� ��
no mercado.

������������²�����������-
dora, o Biomag (cloridrato de 
sibutramina monoidratado) 
�������������ǡ����������±����ǡ���
Coloridrato de Sibutramina, de 
ͳͲ��������������ͳͷ�����������ǡ�

Aline Leal 
Repórter da Agência Brasil 

FOTOS: Reprodução internet

estavam sendo fabricados com 
���±���Ǧ������ ��� �����������
diferente do aprovado.

�� �� 
�������� ȋ������-
���Ȍǡ� ����Ù��� ��� ͳͲ� �������-
���������ʹͲ�����������ǡ� �����
�� ������������ �� ��������ǡ�
segundo a Anvisa, por ser fa-
bricado com formulação dife-
�������������������������²�����
reguladora.

���������� ����� ��²�-
���� ������ǡ� �� �������×���� ���±�
��������� ���� ����� ��������
������ ����������� ������������
����� �������� ��� ������Ù���
����������������������������-
��Ǥ�ǲ�����±��ϐ����������������
����������������������ǡ�����
se encontram atualmente no 
mercado, são absolutamente 
�����������ϐ������ǡ�����������
com os mais altos padrões de 
���������ǳǡ� �����������������
a empresa.

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil 

Um grupo de presos tentou atear 
fogo nos bloqueadores de celulares 
instalados na Penitenciária Estadual 
de Parnamirim (PEP), na Região Me-
tropolitana de Natal (RN). Segundo 
a Secretaria da Justiça e da Cidada-
nia (Sejuc), o motim aconteceu na 
noite de ontem, durou cerca de uma 
hora e foi contido por militares e 
agentes de segurança.

Os detentos usaram colchões 
para tentar atingir duas torres de 
bloqueadores que estavam funcio-
nando no presídio desde terça-feira 
(2). A Sejuc informou que o sistema 
continua funcionando, mas que téc-
nicos irão hoje ao local verificar a si-
tuação. A instalação de bloqueado-
res de sinal é a causa de uma onda 
de ataques no Rio Grande do Norte 
desde a sexta-feira (29), em cidades 
do interior e da Região Metropolita-
na da capital.

No último boletim divulgado 
pelo Governo do Estado foram re-
gistradas 106 ocorrências, entre in-
cêndios, tentativas de incêndios, 
disparos contra prédios públicos e 
proximidades, depredações e uso de 
artefatos explosivos e 32 veículos, 
entre ônibus e micro-ônibus foram 
incendiados.

O governo informou que o pre-

sídio de Parnamirim foi selecionado 
para funcionar em regime diferen-
ciado de gestão penitenciária, por-
tanto, terá prioridade na adoção de 
controles e restrições mais rígidas.

Outros bloqueadores de sinal, 
que segundo o governo, foram ad-
quiridos com recursos próprios, se-
rão instalados em unidades prisio-
nais. As próximas a receberem os 
equipamentos serão a Cadeia Públi-
ca de Nova Cruz, em Nova Cruz, e as 
penitenciárias estaduais Dr. Francis-
co Nogueira Fernandes (Alcaçuz) e 
Rogério Coutinho Madruga, ambas 
em Alcaçuz.

O Rio Grande do Norte possui 32 
unidades prisionais e têm hoje apro-
ximadamente 7,7 mil detentos.  Se-
gundo a Sejuc, não houve distúrbios 
em outros presídios, mas as unida-
des estão em alerta, e as interven-
ções, como revistas às celas e presos, 
foram intensificadas.

Forças Armadas
Hoje, 1,2 mil militares das Forças 

Armadas começam a atuar no Esta-
do, auxiliando a polícia local na se-
gurança e combate aos ataques. O 
ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
e o ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional, Sérgio Et-
chegoyen, estão no Rio Grande do 
Norte para acompanhar o primeiro 
dia de trabalho e contribuir com o 
plano de ação das tropas militares.

Detentos tentam incendiar os
bloqueadores de celular no RN

PENITENCIÁRIA DE PARNAMIRIM
Com chegada do 
Pokémon Go, 
Detran-RJ quer 
evitar acidentes

O Departamento de 
��������� ��� ���� ��� �������
(Detran-RJ) lançou na ma-
nhã de ontem uma campa-
nha educativa alertando os 
��������������������±����
��
��������������������������������
�����������Ǥ�����������������-
������� ����������� ����������
como realidade aumentada, 
projetando os monstrinhos 
�����������������������ǡ�������
pode causar acidentes. O jogo 
chegou ao Brasil na noite de 
������������Ǧ�����Ǥ

���� �� ����� ��� �����-
top, a campanha busca refor-
��� ���� �� �ï������ ��� ��������
��������ǡ� ���� ���� � �� ��-
����������������������������
atenção ao atravessar ruas e 
��������� �������� ��� �������Ǥ�
Segundo o coordenador-geral 
de educação do Detran-RJ, o 
uso crescente dos aparelhos 
�×����� ���� ������ ���� ���� ��
combinação celular/direção 
�������� ��� ����� ��� ͶͲͲΨ�
as chances de acidentes, de 
������� ���� ���������� �����-
������ ����� ������������� ���
����ǡ�������������������Ǥ

Toda essa preocupação, 
������������ǡ� ���� ��� ����-
plo recente. Amanda Tinoco, 
36 anos e moradora da Tiju-
��ǡ� ������ǡ� ��� ʹͲͳͶǡ� �� ����
ï�����ϐ����ǡ�
������ǡ�ͳ�����ǡ�
� ���������������������Ǥ�����
foi atropelado por um ônibus 
ao atravessar uma rua das 
�������������������� �������
no celular.

O menino tentava desco-
brir um portal do jogo cha-
����� �������ǡ� ��� 
�����ǡ� ��
����±�����������������±����

�Ǥ��������������������������
estava bem próximo do aci-
dente. Segundo o Detran-RJ, 
o número de acidentes com 
pedestres nessa situação 
������������������������� ���
�������������������ǡ������-
gitar uma mensagem, o tem-
��� ��� ��� �� ϐ���� ���������
���͵ͷΨǤ

���±����±��������������
de jogos eletrônicos lançada 
���ͳͻͻǡ�����������������-
������������������������������
em forma de desenho nas 
televisões de todo o mundo, 
��±�� ��� ������ǡ� ϐ������ �� ��-
����Ǥ����ʹͲͳǡ����À���������-
������ʹͲ�������������×���Ǥ

Bloqueadores de telefone celular do presídio de Parnamirim foram incendiado pelos presos

O laboratório Aché disse que já está tomando as providências 
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Hillary abre vantagem frente a 
Trump em pesquisas nos EUA

Washington (AE) - No-
vas pesquisas sobre a corrida 
presidencial nos EUA mostra-
ram o candidato pelo Partido 
Republicano, Donald Trump, 
atrás da candidata democra-
ta, Hillary Clinton, em meio 
a uma série de tropeços do 
magnata e após um tumulto 
dentro do Partido Republica-
no prejudicar a campanha do 
bilionário.

Quatro pesquisas di-
vulgadas entre quarta-feira 
e esta quinta-feira mostra-
ram que Hillary teve uma 
grande abertura frente ao 
seu rival, após a convenção 
democrata ter sido repleta 
de homenagens a Hillary e 
ataques contra Trump. Além 
disso, a imagem de Trump 
piorou depois que ele “ata-
cou” a família de um soldado 
muçulmano do Exército que 
morreu no Iraque, além das 
divisões dentro do Partido 
Republicano sobre a candi-
datura de Trump.

Em New Hampshire, 

pesquisa divulgada pelo 
WBUR mostra Hillary com 
47% das intenções de votos 
e Trump com 32%. A lideran-
ça de Clinton ampliou con-
sideravelmente desde maio, 
quando uma pesquisa seme-
lhante de eleitores do Estado 
mostrou um empate técnico. 

A candidata democra-
ta também leva 11 pontos 
à frente na Pensilvânia, de 
acordo com uma nova pes-
quisa do Instituto Franklin 
and Marshall, com 49% dos 
votos contra 38% de Trump. 

Em Michigan, onde a 
campanha de Trump espera 
ganhar devido à sua grande 
população da classe traba-
lhadora de eleitores brancos, 
Clinton está 9 pontos à fren-
te, de acordo com uma son-
dagem do Detroit News.

E na Flórida, uma pes-
quisa da Universidade Inter-
nacional da Flórida de eleito-
res hispânicos divulgada na 
quarta-feira, mostrou Trump 
em uma posição de baixa his-
tórica, com apenas 13% dos 
hispânicos prontos para vo-
tar nele. Em um Estado onde 
eles compõem 18% do eleito-
rado, a má posição de Trump 
poderia custar-lhe o Estado 
- e a Presidência. 
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A candidada democrata 
está tirando proveito de 
tropeços do republicano 

Da Agência Estado

Ancara (AE) - Um tri-
bunal na Turquia emitiu um 
mandado formal de prisão 
nessa quinta-feira contra o 
clérigo muçulmano Fethullah 
Gulen, que o governo turco 
acusa de estar por trás da 
tentativa fracassada de gol-
pe no dia 15 de julho e que 
deixou mais de 270 pessoas 
mortas. A agência de notícias 
estatal Anadolu disse que um 
tribunal com sede em Istam-
bul emitiu o mandado para 
“ordenar a tentativa de golpe 
de 15 de julho”.

O governo diz que Gulen, 
um ex-aliado do presidente, 
Recep Tayyip Erdogan, e que 
vive exilado na Pensilvânia, 
nos EUA, foi o mentor da ten-
tativa de golpe realizada por 
�ϐ������� ���������� ���� ������
armadas da Turquia. Erdogan 

quer que ele seja extraditado 
para a Turquia. Gulen nega o 
envolvimento ou conhecimen-
to prévio da tentativa de golpe. 
Ancara ainda não fez um pedi-
do formal de extradição, mas o 
mandado de detenção poderia 
ser um prelúdio. Washington 
pediu evidências de que o clé-
rigo esteja envolvido, e disse 
que o processo de extradição 
deve ser autorizado a tomar o 
seu curso.

Desde a tentativa de gol-
pe, o governo turco lançou uma 
repressão abrangente sobre o 
movimento de Gulen, que se 
caracteriza como uma organi-
zação terrorista e que admi-
nistra escolas, instituições de 
caridade e empresas interna-
cionalmente. Na Turquia, cerca 
de 70 mil pessoas foram sus-
pensas de seus empregos sob 
suspeita de estarem envolvidas 
no movimento.

Os britânicos estão recu-
sando sacos plásticos. Econo-
mizando mais de seis bilhões 
de sacos, a Grã-Bretanha tenta 
solucionar um problema de 
poluição ambiental.

No primeiro semestre 
de 2016, os britânicos usa-
ram 500 milhões de sacos de 
plástico. Parece muito, mas no 
mesmo período do ano passa-
do, foram utilizados 7 bilhões 
dessas embalagens.

É pouco provável que 
os residentes do Reino Uni-
do se tenham tornado muito 
mais conscientes em termos 
de proteção ambiental. Uma 
����������� ����� �ϐ����� ���
que a divulgação de infor-
mações sobre os perigos do 
plástico para ecossistemas 
virou o imposto sobre sacos. 
Em outubro do ano passado, 
o governo introduziu o tribu-

to com o valor de 5 pence, o 
equivalente a R$ 0,22.

O governo britânico espe-
rou diminuir o número de em-
balagens usadas e teve razão: 
quase imediatamente após a 
introdução da taxa, compra-
dores começaram a recusar os 
sacos de plástico. No primeiro 
semestre deste ano, eles usa-
ram 85% menos pacotes de 
plástico que no ano passado.

Se outros países introdu-
zirem um imposto semelhante, 
será alcançado um impacto po-
sitivo sobre o meio ambiente. 
Anualmente, os oceanos e ma-
res recebem oito milhões de 
toneladas de plástico. Este ma-
terial tem um impacto devasta-
dor sobre todos os ecossiste-
mas: muitos animais marinhos 
o confundem com alimento.

Pedaços de plástico foram 
detectados em mais de 31 es-
pécies de mamíferos marinhos 
e em 100 espécies de aves.

Turquia emite mandado
de prisão contra clérigo

Ingleses reduzem uso de 
sacos plásticos em 85%
Da Sputnik Brasil

Da Sputnik Brasil

Da Agência Estado 

A candidata democrata Hillary Clinton vai ganhando a simpatia de mais americanos na disputa contra seu concorrente Donald Trump

Foto: Reprodução/Internet

O ministro da Defesa 
chinês, Chang Wanquan, 
convocou ontem as forças 
da China para se prepara-
rem para defender a sobera-
nia do país em caso de “uma 
guerra no mar”.

De acordo com a agên-
cia Xinhua, o ministro fez 
essas declarações durante a 
inspeção das forças da defe-
sa nacional na província de 
Zhejiang.

 Wanquan chamou os 
militares a reconhecer a gra-
vidade da situação no que se 
refere à segurança nacional 
e dedicou atenção especial à 

ameaça marítima. O minis-
tro da Defesa disse que as 
Forças Armadas, a polícia e a 
população devem estar pre-
paradas para se mobilizar 
em caso de uma guerra e de-
fender a soberania e a inte-
gridade territorial da China.

Campo de batalha
Além disso, Wanquan 

disse ser necessário pro-
mover a educação na área 
da defesa nacional. Vários 
especialistas apostam que, 
no futuro, a região pode-
rá se tornar um verdadeiro 
campo de batalha entre Wa-
shington e Pequim.

A disputa marítima 

entre os Estados Unidos a 
China no Mar do Sul da Chi-
na tornou-se um problema 
sério nas relações entre as 
duas potências mundiais.

Em 12 de julho, o Tri-
bunal Permanente de Arbi-
tragem de Haia determinou 
que Pequim não tem “direi-
tos históricos” sobre os ter-
ritórios em disputa no Mar 
do Sul da China. As autori-
dades chinesas, no entanto, 
rejeitam a jurisdição de Haia 
para resolver a questão, e 
anunciam que vão ignorar a 
decisão do tribunal.

Vários países, incluindo 
a China, o Japão, o Vietnã e 
as Filipinas, têm desacordos 

sobre as fronteiras maríti-
�����������������ϐ��²��������
Mar do Sul da China e Mar 
da China Oriental. A China 
acredita que alguns deles, 
como as Filipinas e o Vietnã, 
aproveitando o apoio dos 
Estados Unidos, escalam a 
tensão na região.

Em janeiro de 2013, as 
Filipinas contestaram unila-
teralmente as reclamações 
da China em relação a uma 
série de territórios no Mar 
da China do Sul no Tribunal 
Internacional do Direito do 
Mar, mas Pequim se recusou 
�ϐ���������������������������
questões no âmbito jurídico 
internacional.

Ministro da Defesa convoca tropas
para defender soberania da China

Serra aponta saída para o Mercosul

GUERRA No MAR

MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA

O ministro das Relações 
Exteriores, José Serra, disse 
ontem que espera uma solu-
ção negociada para resolver 
o impasse da presidência do 
Mercosul. Serra sugeriu que 
os embaixadores dos países 
do bloco formem um conselho 
informal e assumam a coorde-
nação do Mercosul nos próxi-
mos seis meses, evitando as-
sim que a Venezuela ocupe a 
presidência pro tempore.

“Temos que pegar os 
embaixadores dos países no 
Mercosul, temos lá uma em-
baixadora em Montevidéu 
que cuida da Aladi [Associa-
ção Latino-Americana de Inte-
gração] e do Mercosul, pegar 
esses embaixadores que re-
presentam seus países e eles 
fazerem um conselho infor-

mal para tocar os assuntos”, 
disse o chanceler a jornalistas 
após encontro com o presi-
dente da Confederação Suíça, 
Johann Schneider-Ammann.

Representantes do Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai 
reuniram-se ontem em Mon-
tevidéu para discutir os ru-
mos da presidência do bloco 
regional. No dia 29 de julho, 
o Uruguai deu por encerrada 
sua gestão à frente do Merco-
sul sem transferir o manda-
to para um país sucessor. A 
presidência muda de seis em 
seis meses, seguindo a ordem 
alfabética dos países, o que 
daria o mandato à Venezuela. 
No entanto, Brasil, Argentina 
e Paraguai são contrários à 
sucessão, por causa da situa-
ção política do país de Nicolás 
Maduro.

Na avaliação de Serra, a 
ausência de um país na pre-

sidência do Mercosul não 
atrapalharia as atividades do 
bloco econômico. “Vamos con-
������� �������ǡ� � �� ���� ϐ�����
parado. Muita coisa não preci-
sa de presidente para ir para 
frente. Se o Mercosul realizas-
se tudo que já foi acordado, já 
������ �����������ϐ�������ǡ�����
� ������ϐ�����������ǳǡ������Ǥ

O ministro reiterou sua 
avaliação de que a Venezuela 
não tem condições de assumir 
o comando do Mercosul. “A Ve-
nezuela não tem condições de 
assumir, por um lado porque 
não cumpriu ainda os requisi-
tos do Mercosul, segundo por-
que imagina que o Mercosul 
deveria funcionar em Caracas. 
É inteiramente utópico imagi-
nar essa possibilidade.”

Depois que o Uruguai 
deixar a presidência do blo-
co, Serra enviou uma carta 
aos chanceleres dos países do 

grupo em que diz não reco-
nhecer a Venezuela na presi-
dência do Mercosul.

Mercosul e Efta
José Serra se reuniu na 

tarde de ontem com o pre-
sidente da Confederação da 
Suíça, Johann Schneider-Am-
mann, e, após o encontro, os 
������ϐ�����������������������
estreitar as relações entre o 
Mercosul e a Associação Euro-
peia de Livre Comércio (Efta), 
formada pela Suíça, Noruega, 
Islândia e Liechtenstein.

“Estamos de acordo 
quando queremos que pros-
siga um acordo de livre co-
mércio entre Mercosul e 
Efta. A economia suíça de-
pende de atividades inter-
nacionais, por isso focamos 
no Mercosul e em países da 
América do Sul”, disse Jo-
hann Schneider-Ammann.

Yara Aquino 
Da Agência Brasil
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Conscientização sobre violência psicológica é avanço
Lei Maria da Penha

431 anos de uma cidade cheia de amantes

Zé Ramalho e a OSPB
A presença marcante do grande 

compositor e intérprete paraibano 
Zé Ramalho (foto) abrilhantará ain-

da mais os festejos de comemoração 
dos 431 anos de João Pessoa.   O 

próprio governador Ricardo Couti-
nho foi quem teve a ideia de trazer 

Zé para os 431 anos e o convidou. 
Também haverá apresentação da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba e 

Zé Ramalho deverá cantar com ela  
(não em todos os números). O show 
será a partir das 20h, no Teatro Pedra 

do Reino, que, com  2.880 poltronas, 
passou a ser o segundo maior teatro 
do Brasil. Por questão de saúde não 

poderei ir. Assim, daqui vão os meus 
parabéns ao governador e meu gran-

de abraço no amigo Zé.

Gosto de me reunir, conversar, discu-
tir e até “parceirizar” trabalhos com pessoas 
cultas, inteligentes, sintonizadas com os 
processos tão instigantes que hoje reúnem 
passado, presente e futuro sem priorizar 
nenhum deles. Por isso, pedi ao “workaho-
lic” Reginaldo Marinho, viciado em trabalho 
- um artista compulsivo e muito impulsivo 
- uma foto para minha coluna de hoje, nos 
431 anos da nossa cidade. Uma foto que 
saísse da repetição das repetições (Lagoa, 
Cabo Branco, Cidade Baixa, etc.). Está a 
foto aí em cima, com um detalhe da Mata do 

Buraquinho. 
Tinha de ser 
Reginaldo, 
�������ϐ����
grato, pois 
João Pessoa 
cresceu 
tanto, 
desenvolveu 
novos hábi-
tos, novas 
paisagens, 
extraordiná-
rios “in-
sights”, como 

a escultura de Miguel dos Santos no Parque Solon 
de Lucena, que a foto desta coluna, em direção aos 
450 anos, não poderia ser um clichê do clichê. 

Consigo olhar para João Pessoa inteira, 
cidade onde nasci - e no Parque Solon de 
Lucena, nº 52. Pessoense de nascimento na-
quela área, assim como Geraldo Vandré. Her-
bert Vianna e Cátia de França nasceram bem 
perto do lugar, mas tão perto que podem ser 
considerados “lagoenses”. Pois é, consigo 
olhar para a cidade sem ver fotos ou vídeos, 
sem sair do lugar.  Acompanho atentamente 
suas mutações cotidianas há mais de vinte
anos. Tenho um pacto não revelado com a ci-

dade. É minha grande amante, apesar de algu-
mas feridas que dela recebi e não cicatrizarão. 
Mas, existe algum intenso amor sem feridas?
        O passado de nossa cidade não será es-
quecido, principalmente pelos registros foto-
���ϐ�������������������������������ǲ�����������
lírico da cidade de João Pessoa”, o antológico e 
genial livro de Jomar Morais Souto, traduzin-
do-a em poesia. Ainda tem a “Vila do Sossego”, 
de Zé Ramalho, a “Ponta do Seixas”, de Cátia 
de França, o “Bate com pé, xaxado”, na par-
ceria de Vital Farias e Livardo Alves, o “Hino 
das Muriçocas do Miramar”, de Fuba, o “Meu 
sublime torrão”, de Genival Macedo...
����������������������������ϐ������������� ��
cosmopolita, sua mistura da tradição de 431 
anos a que hoje chega com a ousadia de ser 
�������ǡ�����������ϐ������������������������
rio e o mar. Sanhauá e Atlântico beijam seus 
limites entre o nascer e o pôr do sol.
        Não nego minha preferência pelo Centro 
Histórico, que não é somente o Varadouro, 
Ele, no sentido oeste-leste, vai do Porto do 
������������������������²����Ǣ���������Ǧ
���ǡ��������������� ��	�����������������������
das Trincheiras . 
       Não sei se morrerei em João Pessoa, mas o 
fato de aqui ter nascido já deixa-me feliz nesta 
passagem pelo planeta Terra. 

Fernanda Cruz
 Repórter da Agência Brasil

A Lei Maria da Penha 
completa dez anos no do-
mingo (7) e um dos seus 
principais avanços foi a cons-
cientização sobre a violência 
psicológica, avalia Marisa 
Sanematsu, diretora de Con-
��ï��� ��� ���������� ����À����
Galvão, organização social 
���� ϐ���� ��������������������
no direito das mulheres.

Para Marisa, a lei é bem 
formulada e completa, uma 
���� ���� ��ϐ���� �����������
as formas de violência do-
méstica como moral, sexual 
ou patrimonial. “Muita gente 
nem sabia que violência psi-
cológica era um crime enqua-
drado, passou a saber com a 
divulgação da lei. Antes, a so-
ciedade só considerava a vio-
lência contra a mulher aquela 
����²�����ϐÀ����Ǥ���� ����������
ser simples, tinha que deixar 
a mulher com muitas marcas 
para as pessoas aceitarem 
que, dessa vez, o marido exa-
gerou”, disse. Levantamento 
da Secretaria Estadual de As-
sistência Social aponta que 
36.925 mulheres no Estado 

de São Paulo foram vítimas de 
diferentes formas de violência 
ϐÀ����ǡ�������×������������������
ano passado. Desse total, 3 mil 
foram encaminhadas para os 
Centros de Referência Espe-
cializados da Assistência So-
cial (CREAS). O Estado man-
tém 41 abrigos institucionais 
de mulheres, ao custo de R$ 
1,8 milhão por ano.

Historicamente, avalia 
Marisa, as violações contra 
mulheres sempre existiram. 
Com o passar dos anos, a mu-
lher ganhou independência, 
sobretudo em termos socie-
conômicos, com a sua entrada 
no mercado de trabalho. “Só 
que, nas relações pessoais, 
essa desigualdade continua 
muito forte. Antes da lei, a so-
ciedade não tinha uma noção 
clara de que a violência con-
tra a mulher dentro de casa 
era um crime”, disse ela.

Disque-denúncia
O Disque-denúncia na-

cional (pelo telefone 180) 
indica aumento de 44,7% 
no número total de registros 
relacionados à violência con-
tra a mulher. Foram 76.651 
ligações em 2015 e 42.388 

em 2014. Para a especialista, 
esse aumento tem mais a ver 
com a conscientização das 
vítimas, que dispõem hoje 
de mais informações, do que 
com um efetivo aumento no 
número de casos.

“O aumento de denúncia 
tem a ver com uma maior di-
vulgação e a população que 
está mais informada sobre os 
seus direitos. Claro que não 
dá para dimensionar violên-
cia contra a mulher só pelos 
registros, pois a maior parte 
dos casos não vai para a esta-
tística”, disse Marisa

Segundo dados do Dis-
que-denúncia, 72% dos ca-
sos de violência foram come-
tidas por homens com quem 
as vítimas tinham vínculo 
afetivo. Em 74% dos casos, 
a violência ocorreu com uma 
frequência muito alta (dia-
riamente ou semanalmente).

As denúncias podem ser 
feitas também pelos telefo-
nes 181 (Disque-denúncia 
do Estado de São Paulo) e 
180 (Disque-denúncia na-
cional). Todos esses canais 
de atendimento funcionam 
durante 24 horas e garantem 
anonimato.

Começa hoje, em João 
Pessoa, o Projeto Gesto de 
Herói – o poder de doar vida, 
exposição itinerante sobre 
doação de órgãos que já 
passou pelas cidades de Rio 
Branco (AC), Manaus (AM), 
���±�� ȋ��Ȍǡ� ��������� ȋ��Ȍǡ�
São Luís (MA) e Natal (RN), e 
acontecerá durante o ano de 
2016 em mais três estados 
nas regiões Nordeste e Cen-
tro-Oeste do País.

A ação do Ministério da 
Saúde, em parceria com a 
Fundação Faculdade de Me-
dicina da Universidade de 
São Paulo (USP), tem como 

objetivo conscientizar a po-
pulação sobre a importân-
cia da doação de órgãos e, 
principalmente, colocar esse 
tema em pauta nas discus-
sões familiares.

�������������������������
doação pela família ainda é 
uma grande barreira ao au-
mento no número de doado-
res no País, principalmente 
nas regiões Nordeste, Norte 
e Centro-Oeste do País. Na 
Paraíba, a taxa de recusa ul-
trapassa 60%.

A exposição permanece-
rá na capital paraibana até o 
dia 14 de agosto, no Shopping 

Tambiá, com entrada gratuita. 
Além da exibição de depoi-
mentos reais de familiares de 
doadores falecidos e pacientes 
transplantados, a população 
poderá esclarecer as princi-
pais dúvidas relacionadas à 
doação e transplante de ór-
gãos.

Com painéis explicati-
vos sobre o processo e, ain-
da, a presença de especialis-
tas em doação e transplante 
para responder perguntas, 
o Projeto  Gesto de Herói se 
estenderá ao longo do ano 
pelos estados de Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Sergipe.

Exposição orienta o público sobre 
doação de órgãos em João Pessoa

PROJETO GESTO DE HERÓI

Lei define as formas de violência doméstica contra a mulher como moral, sexual ou patrimonial

A Paraíba terá seis pa-
raibanos disputando meda-
lhas nas Olimpíadas do Rio 
��� ������ǡ� ���� ������ �ϐ�-
cialmente nesta sexta-feira 
(5), data que também marca 
o aniversário de 431 anos de 
fundação de João Pessoa. En-
quanto os atletas representam 
o Brasil nos Jogos Olímpicos, o 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Turismo (Setde) 
e Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), divulga o po-
tencial turístico da Paraíba 
no Rio Media, local onde irão 
se concentrar cerca de 6 mil 
���ϐ�������������������������

todo o mundo, que estão na 
cidade para a cobertura das 
competições.

Nesta segunda-feira (8), 
será promovido um happy 
hour na área de convivência 
do Rio Media, onde será dis-
tribuído um kit especial para 
os jornalistas com material de 
divulgação trilíngue, copinho 
de água de coco e a cocada na 
quenga, ambos produzidos 
em Lucena, Litoral Norte pa-
raibano. 

Um técnico da PBTur, que 
fala alemão, inglês e espanhol, 
estará repassando informa-
ções sobre os destinos turís-

ticos pela Paraíba, que vão 
desde o sol e mar até o Sertão, 
com o Vale dos Dinossauros. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, destaca que a 
ação promocional da Paraíba 
será de grande importância, 
porque certamente irá gerar 
mídia espontânea de veícu-
los de imprensa de todos os 
cantos do mundo, além da 
imprensa brasileira que tam-
bém se fará presente no happy 
hour. O espaço reservado para 
a Paraíba será ocupado até o 
dia 10 de agosto, sempre com 
divulgação do material institu-
cional. 

Paraíba promove atividades de 
divulgação de roteiros turísticos 

OLIMPÍADAS DO RIO

FOTO: Reprodução/Internet
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Número de empresas 
e de NFC-e cresceu na 
Paraíba em julho
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Jovem publica foto 
e conquista ´crush´

criminosos fazem 
arrastão em ônibus 

No dia 28 de julho, Lethycia 
Jesus publicou em seu Facebook foto 
de um menino sentado no trem, com 
a legenda: “Linha 11 coral sentido Luz 
13h40, moço estou completamente 
apaixonada.”. Esse tipo de foto é bas-
tante comum nas redes sociais, princi-
palmente de pessoas vistas no trans-
porte público. Porém, com Lethycia a 
história foi um pouco diferente. O jovem 
da foto, Gabriel Carmo, não apenas viu a 
publicação como gostou da moça e eles 
se encontraram pessoalmente. Estão 
até namorando. Agora, o Facebook de 
Lethycia está repleto de mensagen, e 
CJ?�ÂAMS�AMLFCAGB?�AMKM�?�KCLGL?�OSC�
AMLQCESGS�AMLOSGQR?P�M�²APSQF³�

Cerca de 30 passageiros 
foram rendidos por dois crimino-
sos em um ônibus da linha 485 
	%SLB�M�2GOSCGP?� "?KNMQ
� L?� R?P-
BC� BC� OS?PR?�DCGP?� �� LM� 1GM� BC�
Janeiro. O ônibus havia passado 
pela Ilha do Fundão, na Zona Nor-
RC� MLBC� ÂA?� M� A?KNSQ� NPGLAGN?J�
B?�4LGTCPQGB?BC�%CBCP?J�BM�1GM�BC�
)?LCGPM� 	4%1)
� OS?LBM� MQ� @?LBG-
dos anunciaram o assalto na Linha 
Vermelha, na altura de São Cristó-
vão. A via está com policiamento 
reforçado para a Olimpíada.

Xuxa participa de 
‘stranger things’

#CNMGQ� OSC� ?� QS?� @MLCA?�
fez uma participação especial 
num vídeo de Stranger Things na 
OS?PR?�DCGP?���?EMP?���?�NP�NPG?�
7SV?� OSCK� CLRPMS� L?� µ@PGLA?-
deira”. Em um vídeo promocional 
NMQR?BM� LCQQ?� OS?PR?� NCJM� -C-
tflix, a apresentadora do Xou da 
Xuxa recebe uma carta de Joyce 
	NCPQML?ECK� BC�6GLML?� 1GBCP
�
OSC� AMLR?� M� BCQ?N?PCAGKCLRM�
BC�6GJJ�	-M?F�2AFL?NN
�C�CLR�M�
pede ajuda dos espectadores 
para achar o “baixinho”.

Homens armados 
sequestram suecos

Três turistas suecos foram 
abordados por homens armados 
na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, 
L?�9ML?�-MPRC� BM� 1GM� BC� )?LCGPM�
L?�LMGRC�BC�MLRCK�	�
��$JCQ�CQR?-
vam retornando de Jacarepaguá 
para o Centro da cidade, onde 
CQR�M� FMQNCB?BMQ� OS?LBM� BCAG-
diram parar próximo ao Complexo 
do Lins, para fotografar o local, 
OSC�PC�LC�T�PG?Q�D?TCJ?Q��-?OSCJC�
momento, foram abordados por 
homens armados e um dos turis-
tas foi levado para o interior da 
AMKSLGB?BC�� .�KMRMPGQR?� OSC� MQ�
transportava através do aplicati-
vo Uber, conseguiu sair do local e 
procurou uma  delegacia.

Fundação casa 
rebate a oEA

A Fundação Centro de Atendi-
mento Socioeducativo ao Adolescente 
	%SLB?��M� "?Q?
� GLDMPKMS� FMHC� NMP�
meio de sua assessoria de imprensa, 
OSC� ?� PCQMJS��M� CKGRGB?� NCJ?� "MKGQ-
são Interamericana de Direitos Huma-
LMQ�	"(#'
��PE�M�B?�.PE?LGX?��M�BMQ�
$QR?BMQ� KCPGA?LMQ�	.$ 
�N?P?�CTG-
R?P�OSC�?BMJCQACLRCQ� GLRCPLMQ�QCH?K�
K?JRP?R?BMQ� GLBGA?� KCBGB?Q� OSC� H��
vêm sendo adotadas pela instituição. 
A decisão da OEA partiu de um pedido 
da Defensoria Pública para proteger 
HMTCLQ� LM� "MKNJCVM� 1?NMQM� 3?T?PCQ�
em São Paulo. Foram apresentadas 
fotos, depoimentos, exames de corpo 
BC�BCJGRM�C�PCJ?R�PGMQ�OSC�AMKNPMT?K�
agressões. 

O número de empresas 
varejistas e as emissões da 
Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor (NFC-e) cres-
ceu no mês de julho na Pa-
raíba. Dados do Núcleo de 
Análise e Planejamento de 
Documentos Fiscais da Re-
ceita Estadual mostram que 
o volume atingiu 15,787 mi-
lhões de unidades de NFC-e 
no último mês, maior pata-
mar de emissões desde julho 
de 2015, quando o serviço 
entrou na obrigatoriedade 
no Estado da Paraíba. O nú-
mero de empresas varejis-
tas que passam a emitir as 
notas eletrônicas em julho 
também expandiu 6,68%, 
passando de 5.776, em ju-
nho para 6.162 estabeleci-
mentos, no último mês. 

A expansão de NFC-e 
e de varejistas em julho foi 
��ϐ���������� ����� ���������
de empresas varejistas da 
Paraíba que faturam acima 
de R$ 5,500 milhões, que 
passaram a emitir o serviço 
para o consumidor. No acu-
mulado de janeiro a julho, 
o volume de NFC-e emitida 
chegou a 89,366 milhões de 
unidades. 

VANTAGENS DA NFC-e 
A implantação do novo 

serviço da NFC-e tem como 
objetivo reduzir os custos 

das empresas varejistas com 
a dispensa do uso de impres-
����� ϐ������ ��	� ȋ�������� ���
Cupom Fiscal), pois cria a 
possibilidade de abrir novos 
caixas de pagamento com im-
����������� ��ϐ������Ǥ���ϐ����-
bilidade de imprimir o cupom 
ϐ���������������������������-
ra sem a obrigatoriedade de 
����ϐ������������������������
de 30% nos custos para as 
empresas varejistas.

Já para o consumidor, 
��±�� ��� ������� ϐ����� �����
������ϐ�����ǡ� ����� �������
���������������ϐ������ǡ�����
ϐ���� �� ����������� ��� ���-
ma eletrônica no Portal da 
SER-PB, que garante auten-
ticidade de sua transação 
comercial e mantém a re-
������ �� ��� ������ ϐ������
a qualquer momento. Ou 
seja, o consumidor passa a 
ter com a nova tecnologia 
�������������� ϐ��������������
que precisar, mas a empresa 
continua obrigada a impri-
mir de impressoras conven-
����������������ϐ�����Ǥ�

A Secretaria de Estado 
da Receita antecipou este 
ano o calendário de obri-
gatoriedade da emissão da 
Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) para seg-
mentos do varejo. Os esta-
belecimentos que faturaram 
R$ 3,6 milhões, no ano de 
2014, deverão emitir a NFC-
-e a partir de 1º de outubro 
deste ano em vez de janeiro 
de 2017. Já o restante das 
empresas varejistas, ainda 

não estão obrigadas, deverá 
emitir NFC-e a partir de 1º 
de janeiro de 2017, em vez 
de julho de 2017. As anteci-
pações foram já publicadas 
�����������������������ϐ������

Eletrônico (DO-e) da Receita 
Estadual. O consumidor tam-
bém poderá consultar a nota 
eletrônica via código QR-Co-
de, impresso no Documen-
to Auxiliar da Nota Fiscal 

de Consumidor Eletrônica 
(DANFE NFC-e), que contém 
mecanismo de autenticação 
digital, baseado em código 
de segurança fornecido pela 
SER-PB ao contribuinte.

Nota fiscal eletrônica é disponibilizada para o consumidor a qualquer momento pelo portal da SER-PB

O Ministério da Edu-
cação lançou nessa quarta-
-feira (3) o edital para o 
Exame Nacional de Revali-
dação de Diplomas Médi-
cos Expedidos por Institui-
ção de Educação Superior 
Estrangeira (Revalida). As 
inscrições ficam abertas 
até 17 de agosto. Os valores 
das taxas de inscrição para 
cada uma das duas etapas 
do exame são de R$ 100 e 
R$ 300, respectivamente.

Requisitos
Para participar do exa-

me, é preciso ser brasileiro 
ou estrangeiro em situação 
legal no País e apresentar 
o número do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) emiti-
do pela Receita Federal. O 
diploma de medicina deve 
ser expedido por institui-
ção de educação superior 
estrangeira reconhecida 
pelo Ministério da Educa-
ção do País de origem, ou 
órgão equivalente, e auten-
ticado por autoridade con-
sular brasileira.

Fases
A primeira etapa da 

prova, escrita, terá ques-
tões objetivas, de múltipla 
escolha, e questões discur-
sivas. Na segunda etapa, o 
candidato deve passar por 
uma avaliação prática de 
habilidades clínicas, com 
tarefas específicas distri-
buídas em dez estações de 
trabalho. Ambas são elimi-
natórias. 

A data da primeira fase 
está prevista para 11 de 
setembro. A prova objeti-

va terá duração de cinco 
horas e será aplicada das 
8h às 13h. Em seguida, os 
candidatos terão três horas 
para fazer a avaliação dis-
cursiva, das 15h às 18h. A 
divulgação dos resultados 
dessa etapa deve ocorrer 
em 14 de outubro. A segun-
da fase está prevista para 
os dias 12 e 13 de novem-
bro. O resultado será divul-
gado na data provável de 
26 de dezembro.

O Revalida consiste 
em um processo unificado 
para revalidação de diplo-
mas médicos estrangeiros 
compatíveis com as exigên-
cias de formação das uni-
versidades brasileiras. É 
uma ação articulada entre 
os Ministérios da Educa-
ção e da Saúde. Em 2015, o 
exame teve 4,2 mil inscri-
tos, dos quais 50,3% con-
seguiram a revalidação do 
diploma.

MEC abre as inscrições 
para revalidar diploma

mEdiciNA

Quando uma criança sofre um aci-
dente e bate a cabeça, ou ainda quan-
do sente uma dor de estômago forte e 
persistente, é muito comum os médicos 
recomendarem uma tomografia com-
putadorizada para investigar as causas e 
o ‘tamanho’ do problema. 

De acordo com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), esse tipo de exame 
de imagem está se tornando cada vez 
mais acessível no mundo todo – prin-
cipalmente para avaliar ossos, órgãos, 
vasos sanguíneos e outros tecidos moles 
– oferecendo resultados rápidos e deta-
lhados. Mas será que tem alguma reper-
cussão negativa para as crianças?

De acordo com Donald Frush, dire-
tor do Duke Medical Radiation Center 
(Estados Unidos), é importante que os 
pais busquem mais informações sobre 
cada exame e, principalmente, se há 
riscos em longo prazo por conta da 
exposição à radiação.  Para Frush, da 
mesma forma com que as pessoas estão 
preocupadas com a exposição à radia-
ção de telefones celulares e fornos de 
micro-ondas, também deveriam saber 
mais sobre a radiação ionizante presen-
te nos raios-X, por exemplo. “Em doses 
muito altas, esse tipo de radiação pode 
ter efeitos como queda de cabelo e ver-
melhidão na pele”.

Na opinião do pediatra Filipe Maia, 
gestor da clínica de diagnóstico por 
imagem São Judas Tadeu, em Minas 
Gerais, exames que expõem a criança à 
radiação têm que ser usados de forma 
comedida, para que o risco compense 
o benefício. “O exame clínico é funda-
mental e, na maioria das vezes, é sufi-
ciente para definir o diagnóstico do 
paciente. Se, depois de um bom exame 
clínico, o médico julgar necessário solici-
tar um exame de imagem para concluir 
o diagnóstico, ele fará isso de forma co-

erente. Isso vale para pacientes adultos 
e pediátricos”. O médico reconhece que 
um exame de imagem bem detalhado 
pode salvar a vida de uma pessoa, pro-
vendo informações que permitirão uma 
rápida tomada de decisão por uma linha 
de tratamento. Por outro lado, como as 
crianças estão em desenvolvimento, elas 
tendem a ser mais vulneráveis aos efei-
tos da radiação. Por isso, todo exame 
pediátrico de imagem deve ser muito 
bem indicado. “Os pais devem se sentir 
sempre à vontade para perguntar ao 
médico solicitante tudo o que quiserem 
saber sobre a escolha de determinado 
procedimento, como a dose de radiação 
que será ajustada, eventuais riscos de 
curto e médio prazo, especificidades de 
cada exame que a criança terá de fazer, 
bem como a forma ideal de preparo em 
cada etapa. Vale lembrar, que a dose 
usada no exame de uma criança de cin-
co anos é bem diferente daquela usada 
num bebê de colo”.

Filipe Maia afirma que a dose de ra-
diação nos exames de raio-X (realizados 
eventualmente) não deve preocupar 
tanto os pais, mas é fundamental que 
o médico que acompanha determinada 
criança em tratamento registre sempre 
os exames a que ela foi submetida, em 
que espaço de tempo, quais doses de ra-
diação foram empregadas etc. – princi-
palmente em relação à tomografia com-
putadorizada. 

 “Só assim será possível controlar 
melhor o nível de radiação a que a crian-
ça foi exposta e dimensionar seus possí-
veis efeitos”.

Dados da OMS indicam que a média 
anual da exposição da população à ra-
diação vem aumentando nos últimos 40 
anos, principalmente através dos proce-
dimentos médicos. Outras fontes de ra-
diação permaneceram semelhantes. 

Pais devem evitar os exames 
que expõem crianças a radiação

RAio-X ou tomoGRAFiA

Para participar 
do exame, é
preciso ser 
brasileiro ou 
estrangeiro em 
situação legal 
no País e 
apresentar o 
cadastro de 
Pessoa Física

Foto: Reprodução internet
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Ideme aponta alta de 0,89% em João Pessoa

Cesta básica
Poupança tem saque 
líquido de R$ 1,115 bi

Produção de veículos 
cresce 4,7% em julho

Exportações de 
carne bovina recua

Capes vai pagar 
R$ 298 mi em bolsas

Lei do saneamento 
é sancionada

O volume de recursos que os 
investidores sacaram da poupança 
em julho, já descontadas as aplica-
ções, foi de R$ 1,115 bilhão. Segundo 
o Banco Central (BC), apesar de ne-
gativo, a retirada foi a menor do ano 
e também é inferior aos R$ 2,453 
bilhões que deixaram a caderneta 
em igual mês de 2015. Em janeiro de 
2016, os saques superaram os depó-
sitos em R$ 12,032 bilhões. Em feve-
PCGPM� ?Q� PCRGP?B?Q� ÂA?P?K� 1�� �����
bilhões maiores do que as captações.

A produção de veículos au-
tomotores aumentou 4,7% em julho 
AMK� ?� NPMBS��M� BC� �������� SLGB?-
des ante junho, quando saíram das 
fábricas 181.400 veículos, de acordo 
com balanço da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), divulgado hoje, em 
São Paulo. Na comparação com julho 
de 2015, a produção caiu 15,3%. 
No acumulado do ano, quando foram 
fabricados 1.205.041 de veículos, 
houve queda de 20,4%.

A exportação de carne 
bovina in natura e processada 
registrou queda de 6% em julho 
em comparação com igual mês do 
ano passado. O setor embarcou 
105.041 toneladas ante 111.835 
toneladas no mesmo mês do ano 
passado. O faturamento teve 
queda de 18%, na mesma base 
de comparação, para US$ 408,7 
milhões. Estas informações são da 
Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), compi-
ladas pela Associação Brasileira de 
%PGEMP�ÂAMQ�	 @P?DPGEM
��

O Ministério da Educação 
liberou, nessa quarta-feira (3), 
1�� ����� KGJF�CQ� N?P?� ?� "MMP-
denação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Os valores serão aplicados no pa-
gamento de bolsas concedidas para 
estudo no País e no exterior. “A 
maior parte dos recursos, R$ 176 
milhões, será destinada a ações 
relacionadas a bolsas de estudo 
em vigência no Brasil”, explicou 
o ministro Mendonça Filho. Serão 
@CLCÂAG?BMQ� ���� KGJ� @MJQGQR?Q�
nas modalidades: mestrado, dou-
torado, pós-doutorado, professor 
TGQGR?LRC�Q�LGMP�GLGAG?��M�AGCLR�ÂA?�
supervisão; além de professores, 
coordenadores pedagógicos e coor-
denadores-gerais do programa.

O presidente em exercício, Mi-
AFCJ�3CKCP�Q?LAGMLMS�?�JCG�Lî��������
que institui o Regime Especial de In-
centivos para o Desenvolvimento do 
Saneamento Básico (Reisb). A medida, 
que ainda será regulamentada, prevê 
que empresas prestadoras de servi-
ços de saneamento básico aumentem 
os investimentos na área. Em contra-
partida, terão concessão de créditos 
na cobrança de tributos.O regime vai 
integrar o Plano Nacional de Sanea-
mento Básico, conforme descrevem 
as diretrizes do documento.  O novo 
modelo, sancionado na segunda-feira 
(1o), vai vigorar até 2026, e deve ser 
regularizado nos próximos dois anos.

FOTO: Reprodução/Intrenet

Preço do feijão voltou a apresentar maior alta, ficou em 14,61%, em julho, mas foi bem inferior aos 42,88% registrados em junho

O valor da cesta bási-
ca na cidade de João Pessoa 
apresentou acréscimo de 
ͲǡͺͻΨ� ��� �²�� ��� �����ǡ� ϐ�-
cando o acumulado no ano 
em 18,20% e nos últimos 12 
meses em 22,13%. Com isso, 
o custo total da cesta foi de 
R$ 373,51, o que representa 
aproximadamente 42,44% 
do salário mínimo. De acor-
do com o Instituto de De-
senvolvimento Municipal e 
Estadual (Ideme), o preço do 
feijão apresentou uma desa-
celeração em relação ao mês 
anterior.

Segundo a pesquisa do 
Ideme, os preços praticados 
na capital no mês de julho/16 
revelaram aumentos dos pre-
ços médios dos produtos entre 
1,22% e 14,61%. A maior alta 
foi registrada no item feijão 
(14,61%), mesmo assim, esse 
aumento foi bem inferior aos 
42,88% registrados em junho 
��������ϐ���������������������
no valor da cesta básica.

Além do preço do fei-
jão, apresentaram aumento 
de preços o leite pasteuri-
zado (5,06%), a farinha de 
mandioca (4,30%), as frutas: 
banana e laranja (3,07%), o 
café moído (1,72%), o açú-
car (1,68%) e o pão francês 
(1,22%).  Já dos produtos que 
apresentaram quedas – os le-
gumes: abóbora, beterraba, 

batata-inglesa, cenoura e to-
mate (10,59%) – destacam-
se as quedas apresentadas no 
preço da beterraba (16,05%), 
da batata-inglesa (14,27%) e 
da abóbora (11,88%).

Outras quedas 
 Ainda no mês de julho, o 

Ideme também registrou que-
das de preços do óleo de soja 

(3,36%), raízes: inhame, bata-
ta-doce e macaxeira (2,83%) 
com destaque para a queda 
nos preços do inhame (8,04%), 
além de margarina (1,28%) e 
carnes (0,76%). O arroz não 
apresentou variação.

Com o custo total da ces-
ta básica de R$ 373,51, um 
trabalhador que, no mês de 
julho, recebeu um salário mí-

nimo de R$ 880,00 precisou 
trabalhar o equivalente a 93 
horas e 23 minutos para ad-
quirir sua alimentação indi-
vidual. Uma família compos-
ta por quatro pessoas teria 
que dispor de R$ 1.494,04 
para adquirir a alimentação 
básica.

A ração essencial míni-
��� ȋ������ ������Ȍǡ� ��ϐ������

pelo Decreto-Lei nº. 399, de 
30.4.1938, que estabelece 
treze produtos alimentares 
básicos (arroz, feijão, carnes, 
farinha de mandioca, café, 
pão, leite, açúcar, margarina, 
óleo de soja, legumes, frutas 
e raízes) e suas respectivas 
�����������Ǥ� ���ϐ���� ����-
lhes do estudo no site do Ide-
me:www.ideme.pb.gov.br.

Empresas que investem 
em conceitos inovadores e 
em boas práticas de gestão 
podem se inscrever no Prê-
mio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas - 
MPE Brasil 2016, até o dia 21 
de agosto. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas 
pelo sitehttp://mpepremio.
postbox.com.br/login ou nas 
agências do Sebrae. 

Podem participar empre-
sas com, pelo menos, um ano 
ϐ�������������������������������
até R$ 3,6 milhões em oito ca-
tegorias: indústria, comércio, 
agronegócio, turismo, TI, saú-
de, educação e serviços, além 
dos destaques em responsa-
bilidade social e em inova-
ção. Promovido pelo Sebrae 
Nacional, Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) e Gerdau, 

com apoio técnico da Funda-
ção Nacional da Qualidade 
(FNQ), a premiação é uma ex-
celente oportunidade para as 
empresas terem um diagnós-
tico da qualidade da adminis-
tração e da sua capacidade 
inovadora. Para participar é 
preciso preencher o questio-
nário de autoavaliação. Por 
meio dele as empresas serão 
avaliadas pela qualidade da 
administração e capacidade 
inovadora, tendo como base o 
Modelo de Excelência da Ges-
tão (MEG), da FNQ.

“As empresas que se ins-
creverem e preencherem todo 
o questionário receberão re-
latórios personalizados, com 
informações importantes”, ex-
plicou a analista técnica do Se-
brae Paraíba e gestora estadual 
da premiação, Cláudia Pereira.

Prêmio abre inscrição 
para empresa inovadora

Shopping centers: cai 
número de visitantes

 
Os brasileiros aumenta-

ram a prudência em contra-
���� ������� ��� ϐ�������������
em 2016, segundo pesquisa 
da Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento 
ȋ����ϐ�Ȍ����������������ǡ���-
presa de pesquisa de merca-
do. O levantamento mostrou 
que 85% dos brasileiros 
não estavam propensos a fa-
���� ��� ϐ������������� �����
2016, quando questionados 
em junho. Em março, o indi-
cador estava em 81%.

A pesquisa mostra tam-
bém que cresceu a preocu-
pação dos brasileiros com a 
��ϐ�� �ǣ� ʹͺΨ� ���� ��������-
tados consideram que o com-
bate à alta do índice de pre-
ços ao consumidor deve ser 
a prioridade da Presidência 
da República, ante 18% no 
levantamento anterior. Além 
�����ǡ�ͻ͵Ψ��ϐ��������������-
ϐ�� �� �������� ������������
��ͺͻΨ��ϐ�����������������-
to recai na tomada de novos 
empréstimos.

“A sociedade começa 
a criar a prioridade muito 
mais micro, saindo de um 
contexto institucional. Isso 
está muito claro, porque a 
��ϐ�� �� ������ �� ������ ����-
sitivo, que é o ponto central”, 
avaliou o consultor econômi-
����������ϐ�ǡ��������������

A percepção dos entre-
vistados de que a redução 
de juros deve ser a priorida-
de para o Governo Federal 
aumentou de 7% em março 

para 11% em junho. Já a re-
forma política caiu de 35% 
para 23% na mesma com-
paração. A pesquisa foi feita 
com mil entrevistados de to-
das as regiões do Brasil entre 
os dias 27 de junho e 5 de ju-
lho, segundo as instituições 
responsáveis.

Expectativa
O levantamento da Acre-

ϐ�����������������������������
os consumidores reduziram 
seu pessimismo em relação 
ao País, apesar da perma-
nência de certa preocupação. 
O porcentual dos otimistas 
em relação ao futuro cresceu 
de 16% em março para 18% 
em junho. O pessimismo, por 
outro lado, caiu de 12% para 
6%. A declaração de “preocu-
pação” em relação ao futuro 
aumentou de 68% para 70% 
no mesmo período.

“Nos últimos meses no-
tamos a retomada da con-
ϐ����� ��� ������ �� ��������-
res, mas ainda existe uma 
preocupação. Tudo isso está 
sendo endereçado de algu-
ma maneira em um País mais 
consciente”, disse o presiden-
����������ϐ�ǡ�������
�������Ǥ

A porcentagem dos que 
consideram que as medidas 
econômicas estão na dire-
ção errada caiu de 32% em 
março para 20% em junho. 
A fatia dos que veem o Brasil 
na direção econômica corre-
ta subiu de 22% para 25%. 
“A população acredita que a 
proposta da política econô-
mica está indo numa melho-
ra no futuro, isso melhora as 
expectativas. Em algum mo-

mento futuro, o consumidor 
vai voltar a consumir dentro 
de novos critérios e usar o 
crédito melhor”, avaliou Tin-
gas. O porcentual daqueles 
que dizem não saber se o 
País caminha em uma dire-
ção certa ou errada subiu de 
46% para 54%.

Também houve um au-
mento dos que não sabem 
quando a situação econô-
mica do País vai melhorar 
�����ϐ������������Ǥ� ������-
to em março a pesquisa não 
registrou pessoas que não 
davam uma data para a pre-
visão de melhora, esse índice 
atingiu 30% em junho. Entre 
os que esperam retomada no 
segundo semestre, o número 
caiu de 18% para 4%. Para o 
primeiro semestre de 2017, 
15% dos entrevistas espe-
ram melhora, ante 13% no 
levantamento anterior. “Está 
todo mundo olhando para o 
andamento da política eco-
nômica”, observou o econo-
mista.

Brasileiro aumenta prudência
SDUD�FRQWUDWDU�ʏQDQFLDPHQWR

PESQUISA DA ACREFI E DA TNS BRASIL

Daniel Weterman
Agência Estado

Circe Bonatelli
Agência Estado

O número de visitantes 
nos shopping centers do País 
recuou 2,19% em julho na 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Já na com-
paração com junho, houve um 
aumento de 4,94%, de acordo 
com pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira de Sho-
pping Centers (Abrasce) em 
parceria com a consultoria FX 
Retail Analytics, divulgada nes-
ta quinta-feira, 4

De acordo com o levanta-
mento, a região Sudeste regis-
trou o maior recuo na compa-
ração anual, com retração de 
3,30%, seguido do Nordeste, 

com 2,73%, e do Sul, com 1,18%. 
No acumulado entre janei-
ro e julho, a queda no setor 
foi de 4,25% em relação aos 
mesmos meses de 2015.

Para Marcelo Tavares, 
presidente da consultoria, o 
segundo semestre começou 
com incertezas para os co-
merciantes do segmento “O 
���������������������ϐ�������-
nor no segundo semestre se 
compararmos com o mesmo 
período do ano anterior. E, 
para driblar a crise, já estão 
se movimentando com ações 
e promoções para as datas 
sazonais, como Black Friday, 
Dia dos Pais, Dia das Crian-
ças e até mesmo o Natal”, 
avalia, em nota.

28% dos 
consumidores 
consideram que 
o combate à alta 
do índice 
de preços deve 
ser a prioridade 
do Governo 
Federal
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Zum Zum Zum
O�O�O�A Abrasel Paraíba lançou esta semana a Central de Compras em evento 
no Restaurante Manaçaí, em Manaíra. A ferramenta, criada pela Cronos, do Recife, 
permitirá a compra coletiva de produtos com cotações que reduzirão os preços. 

FOTO: Dalva Rocha

A estimada Maria Júlia Ferrer é a aniversariante de hoje

O�O�O��Foi aberta na última quarta-feira no Mezanino II da Fundação Espaço Cultural 

José Lins do Rego a exposição “Quinze por 21” da fotógrafa Isabella Diniz. A mostra 

apresenta cenários da vida rural, seja suas atividades, seja de seus participantes.

A matriarca Linê Marinho em momento especial com netos e 
bisnetos na Granja Cinco Irmãos

FOTO: Lúcia Padilha

Dois Pontos

O�O� O famoso show "The Beatles 
Love" do Cirque du Soleil no The MIrage 
Hotel&Casino, em Las Vegas, está com-
pletando 10 anos de exibição.
O�O Visto por oito milhões de pes-
soas, o show acaba de passar por uma 
PCDMPKSJ?��M�AMK�LMT?Q�AMPCMEP?Â?Q�
e inclusão de outras músicas dos 
Beatles.

“A maior felicidade é 
a certeza de sermos 
amados, apesar de ser 
como somos”

“Você sabe que está apai-
xonada quando você ama 
perfeitamente as imperfei-
ções de uma pessoa”

KAZUO OHNO SELENA GOMEZ

Empresários Isaú Vieira Lo-
pes, Carlos José de Andrade, 
Marcos Antônio Batista 
Ramos e Francisco Xavier 
de Andrade, diagramadora 
Nevinha Santos, ex-senador 
Cícero Lucena Filho, médi-
cos José Eymard Moraes 
de Medeiros e Gerlane de 
Oliveira Lima, advogada Niris 
Montenegro, Sra. Maria Júlia 
Ferrer, estudante Daniela 
Holanda de Andrade.

Parabéns

Ana Luiza Mendonça, Silvana Costa e Niris Montenegro que está hoje aniversariando

FOTO: Arquivo

Vitória
A ALEGRIA 

toma conta hoje, a 
partir das 19h, do 
restaurante Pa-
norâmico do Clube 
Cabo Branco com a 
comemoração dos 
bem vividos 70 anos 
da escritora e pro-
fessora Vitória Lima, 
fundadora do bloco 
Lítero-Musical Muri-
çocas do Miramar.

A festa terá 
ainda um telão 
para acompanhar a 
abertura dos jogos 
olímpicos e show de 
Robério Jacinto.

Festa Profana
NO PONTO de Cem Réis e no Parque da Lagoa estão 

programadas diversas atrações artísticas e musicais, pro-
movidas pela Funjope, como também o parque de diversões 
e barracas com comidas formam a Festa Profana das 
comemorações do aniversário da capital paraibana.

No Teatro Pedra do Reino, para homenagear a cidade 
o Governo do Estado promove show imperdível com Zé Ra-
malho e a Orquestra Sinfônica da Paraíba, onde o ingresso 
é trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis.

Gravuras

OBRAS cedidas do 
acervo do MAC de Cam-
pina Grande podem ser 
vistas na Galeria Archidy 
Picado, no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego. 
A mostra reúne gravuras 
de grandes artistas como 
Tomie Ohtake, Carlos 
Vergara, Shiró, Siron 
Franco, entre outras.

Grandes emoções
COMEÇA hoje o mega espetáculo que é a Olimpíada 

Rio 2016 que será transmitida pelas televisões e também 
por diversas salas de cinema no País.

Na Estádio do Maracanã acontece a cerimônia de aber-
tura dirigida pelos cineastas Fernando Meirelles, Daniela 
Thomas e Andrucha Waddington, com coreografia assinada 
por Deborah Colker e shows de Anitta, Caetano Veloso, Elza 
Soares, Ludmilla, Gilberto Gil e Wesley Safadão. A beldade 
Gisele Bündchen irá desfilar sobre uma passarela virtual 
imitando a calçada de Copacabana ao som da música Garota 
de Ipanema e o grande Rei Pelé acenderá a tocha olímpica. 

FOTO: Goretti Zenaide

Francisco Xavier de Andrade e Delânia, Irla Holanda, Ilka Holanda e Isis Holanda, ele está hoje aniversariando
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Festa da Padroeira
A CIDADE  vive hoje muitas comemorações pelo dia 

de sua padroeira, Nossa Senhora das Neves e pela sua 
fundação há 431 anos.

Um cortejo formado por integrantes do clero sairá 
às 8h30 do Mosteiro de São Bento em direção a Catedral 
Basílica de Nossa Senhora das Neves, onde o administrador 
apostólico da Arquidiocese da Paraíba, dom Genival Saraiva 
de França comandará solene celebração eucarística às 9h 
e outra às 15h seguida da tradicional procissão. 

Sonora Brasil

A USINA Cultural 
Energisa, o Teatro do 
Sesc Centro Campi-
na Grande e o Sesc 
Guarabira recebem 
nos dias 6 a 10 deste 
mês a Mostra Sonora 
Brasil 2016. Trata-se 
do maior projeto de 
circulação musical do 
País que terá como 
tema “Violas Brasilei-
ras”, dando oportuni-
dade a várias pessoas 
assistirem de graça 
artistas e a diversi-
dade de sons tendo 
como instrumento 
principal a viola. 

Mostra de porcelana
A DIRETORIA da Associação de Cultura e Arte dos 

Pintores de Porcelana da Paraíba convidando para a XXV 
Exposição Nacional de Pintura em Porcelana. O evento 
será realizado nos dias 23 e 24 deste mês no hall do Hotel 
VerdeGreen, na Praia de Manaíra, em João Pessoa.

O�O�O�Na próxima quarta-feira será lançado o livro “Ponto de Vista - Crônicas de um 

cego que vê”, do saudoso Neno Rabello. O lançamento será às 18h no Centro Cultural 

Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de agosto de 2016

JOGOS RIO 2016

Brasil abre 
as Olimpíadas
Maior evento esportivo 
do planeta reúne 10.500 
atletas de 206 países

Página 24

Paraíba na torcida
por seis atletas nos 
Jogos Olímpicos do Rio

O maior evento esportivo do 
planeta, os Jogos Olímpicos será 
aberto hoje no Rio de Janeiro. A ce-
rimônia será realizada no Estádio 
do Maracanã. A data marca o início 
�ϐ���������������ǡ�������������������
��� �������� ���ǡ� ����� ����� �����ǡ� ͵�
���������ǡ�����������������Ù��Ǥ���
�������������������������������ǡ�
����������ǡ���²������Ù�����������-
�������� ��������� ����Ǥ� ��������
dentro do estádio são esperadas 
45 mil pessoas. 

���������������������������-
�À����� ����� �� ����� �� ��� ��-
�������� ����������� �� �� ������ �����
�������͵Ͳ����������������Ǥ������-
do Fernando Meirelles, Daniela 
����������������������������ǡ�
diretores responsáveis, a ideia 
±� ������������ �� �������� ��� ���
�������������ǡ����������� ���������

ͳͶ�����������ǡ�ʹ���������Ù������
������͵��������������������������-
��ϐÀ���Ǥ� �� ��������� �� ��������
������������ ��� ����������� �����
����������ǡ� �������������������-
��Ù������͵��� �� ���������� ���-
pos do Maracanã. 

��� �����ǡ� ������Ǧ��� ����
������������� �����������ǡ� �����-
nada a críticas sociais. Ao som de 
���ǡ�������������ǡ���������������
�������� ���� ���������� �� ���
��À��������������ϐ��������ǡ������-
������������������Ǧ�����������±���-
�����������������������±���������
��Ø�����ͳͶ����ǡ�����������������Ǥ�
����� ����� ��� ��� ����������� ���
����� ��������������������������
momentos da história brasileira. 
Em contrapartida, vai ter também 
����������� ������������������-
���ǡ� �������� ������ ����� ������-
�� ��������²����Ǥ��������ǡ���������
����� ������� ʹͲͲ� ���������� ���-
ϐ���������ǡ�͵ͲͲ�����������ǡ��������
���ͷͲͲ���������������ͳʹ������������
���������
�������������Ǥ

O comitê organizador da Rio-
ʹͲͳ� ���ϐ������ ������ ��� �����-
nho da Viola, Gilberto Gil, Caetano 
������ǡ� ����� ������ǡ� ������ǡ� ���-
�����ǡ�����������������ǡ���������-
������ǡ� ����� ��������� �� ��������
D2. A primeira parte da cerimô-
�������� ������� �������������Ù���
���À���������������������������-
������������ �� �������� �����������
���������������������Ǥ�������� ��
passar pelo gigante palco de 128 
�����������͵�������ǡ������������
��������������� 
������ �ò������� ��
�����Ǥ

�� ������� ������� ��� ��������ǡ�
obviamente, a artistas brasileiros 
e será percebida logo no início, ao 
som do hino nacional interpretado 
��� ���� �� ���� �� ���� ��������� ���
�����Ǥ� ��� ��������� ���� ����� ��-
����������������ǡ����������������
��������� �� ����� ���������� ��� ��
���� ���������� ��� �����Ǥ� ����
������������������������� ǲ��À��
��������ǳ� ��������� �� ���ϐ���� ����
������Ù��ǡ� ��������� ���� ������-

tas de escolas de samba do Rio de 
Janeiro.

�� ����������������� ����±��
������������������������ ǡ��������
������������ͳͲ�������ͷͲͲ���������
��� ʹͲ� ��À���ǡ� ���� � �� ���ϐ����ǡ�
���� �������� ��������� ��� ������Ǥ�
��� ����²����ǡ� ������� ����������
do presidente do Comitê Olímpico 
�������������� ȋ���Ȍǡ� ������ ����ǡ�
�������������������²������������ǡ�
������� ������� ������Ǥ� ��� �ǡ� ��
����������� ������������������ǡ���-
chel Temer, declara abertos os Jo-
���Ǥ������������������������������-
zamento da tocha e o acendimento 
da pira olímpica. 

A cerimônia se encerra com o 
revezamento da tocha e o acendi-
����������������À�����ǡ�����ϐ������
�������������������������×���������
do estádio, na Candelária, no Cen-
tro do Rio. Como ela será acessa e 
������������������������������� ��
�������±���Ǥ�������� ������������
�� ������ ±� �� ��Ǧ�������� ��� ��������
Pelé.

Ainda em meio a uma crise políti-
ca mal resolvida, o Brasil terá hoje na 
abertura dos Jogos Olímpicos um nú-
mero menor de chefes de Estado e de 
governo do que o esperado, com ape-
nas 28 confirmados, e pouco interesse 
em encontros bilaterais com o presi-
dente interino Michel Temer.

No total, o Brasil deverá receber 
cerca de 50 autoridades estrangeiras. 
Nessa conta, no entanto, entram vice-
chefes de Estado e de governo, minis-
tros, e representantes de organizações 

internacionais como o próprio Comitê 
Olímpico Internacional (COI) e da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU).

Há pouco mais de um ano, quan-
do o Itamaraty preparou os primeiros 
encontros com embaixadores para 
tratar dos Jogos, a expectativa era de 
pelo menos 100 chefes de Estado e de 
governo – 10 além dos que estiveram 
na abertura dos Jogos de Londres, em 
2012. Há uma semana, o governo fala-
va em 50 confirmados, mas os núme-
ros reais nunca chegaram a isso. Nem 

mesmo os países dos Brics - tradicio-
nais parceiros do Brasil - irão mandar 
chefes de Estado. Da China, vem Liu 
Yandong, vice-primeira ministra. Da 
América do Sul, as presenças são res-
tritas. Estão confirmados o presiden-
te da Argentina, Maurício Macri, e do 
Paraguai, Horácio Cartes. Nem mes-
mo o presidente da Venezuela. Al-
guns europeus virão ao Brasil. Entre 
eles, o presidente da França, François 
Hollande e o de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Número reduzido de chefes de Estado

Um megaevento está 
programado para hoje no 

Maracanã, na abertura
das Olimpíadas

Foto: Divulgação



Fora dos Jogos, paraibana não 
acredita em pódio do nado
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Thafnnys Milka diz que vai 
continuar trabalho para 
representar país em 2020

O Comitê Olímpico Internacional aprovou na última 
quarta-feira cinco novas modalidades olímpicas que 
já estarão nos próximos jogos, em 2020. São surf, 
beisebol/softbol, karatê, skate e escalada, que irão 
estrear. A criação ocorreu durante assembleia geral 
do COI, que ocorreu no Rio de Janeiro, com a presen-
ça de representantes do Comitê Olímpico Brasileiro 
e outros integrantes. A notícia foi comemorada com 
muita festa por dirigentes, técnicos e atletas des-
sas modalidades contempladas, já que era um desejo 
antigo de todos eles.

Novas modalidades

A desilusão com os 
Jogos Olímpicos

Hoje o esporte está em festa, aliás, o maior 
evento do planeta terá sua abertura no Rio de Ja-
neiro. Me refiro aos Jogos Olímpicos de 2016, onde, 
10.500 atletas de 206 nações buscam uma medalha 
olimpíca, o que significaria em sua carreira mais con-
sagração, dividendos, fama e dinheiro.

O evento chega no Brasil em momento contur-
bado. O País passa por uma das maiores crises dos 
últimos anos, a começar pela indefinição no comando 
do País, onde, um presidente interino (Michel Temer) 
não tem o apoio da multidão e nem da grande maio-
ria dos países representantes. É um presidente que 
não é bem visto no cenário político internacional.

Por outro lado, o custo com o evento, conside-
rado bilionário, deixa um legado em dúvida: porque 
tanta despesa com este evento, quando o Brasil 
carece de melhorias na saúde, educação, segurança 
e outros setores. O problema é que no País onde 
tudo respira “esporte”, o brasileiro continua em berço 
esplêndido, acompanhando a tudo de camarote.

Fugindo desta ótica, ja que poucos não podem 
fazer nada, o jeito mesmo é torcer pelos paraibanos 
Douglas Santos, Andressa Morais, Jailma Sales, Kléber 
Ramos, Kaio Márcio e Mayssa Pessoa que possam 
fazer muito e tragam uma medalha para o Brasil e 
para a nossa Paraíba, pois, pelo menos, encheria de 
conforto milhares de conterrâneos.

É...no evento que treve início na Grécia antiga, é 
melhor apenas acompanhar os acontecimentos e tor-
cer para que, depois desses Jogos Olímpicos, quando 
tudo voltar à normalidade, tenhamos melhores dias. 
Isto é o que espero!

A tocha olímpica chega hoje 
ao Rio de Janeiro, depois de 
passar por todo o País e  
pelas mãos de 10 mil carre-
gadores durante um reveza-
mento que levou 100 dias e 
percorreu os 27 estados do 
Brasil. Até que enfim!

A tocha

A primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos foi 
em 1920, na Antuérpia. Curiosamente, apesar de todas as 
mudanças que aconteceram nesses quase 100 anos, foi 
a Olimpíada que o País conseguiu a melhor colocação: 150 
lugar, com apenas três medalhas. Todas foram no tiro, 
uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. O primeiro 
medalhista de ouro brasileiro foi Guilherme Paraense.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A última cerimônia de aber-
tura, na Olimpíada de Lon-
dres, alcançou a audiência 
global de 900 milhões de 
pessoas. Será que vamos 
conseguir bater este recor-
de hoje durante a abertura 
dos jogos no Brasil?

Recorde

O País nos Jogos

Quando a Seleção Bra-
sileira de Nado Sincroniza-
do começar a competir nos 
Jogos Olímpicos do Rio de 
janeiro, a partir do dia 14 
deste mês, em João Pessoa, 
uma torcedora especial vai 
estar ligada, torcendo mui-
to para ver as meninas do 
Brasil brilharem. É a atleta 
Thafnnys Milka, de 17 anos, 
que integra a Seleção Brasi-
leira categoria Junior, e trei-
na atualmente no Tijuca Tê-
nis Clube, do Rio de Janeiro. 
Por muito pouco, segundo a 
atleta, ela não foi convocada 
para fazer parte do time do 
Brasil nestas Olimpíadas.

�������� ���ϐ�����ǡ�
ela se preparou muito para 
integrar a Seleção Brasilei-
ra Sênior, mas os critérios 
adotados para a convocação 
acabaram frustrando não só 
ela, mas muitas outras jo-
vens atletas. “Nós treinamos 
muito para uma seletiva, há 
dois anos, que escolheria o 
time principal do Brasil para 
as Olimpíadas, mas para a 
surpresa de todas as meni-
nas, não houve seletiva. A 
Confederação preferiu con-
vocar apenas as atletas mais 
experientes, e deixou muita 
gente, até com melhor nível 
técnico, de fora”, disse a atle-
ta paraibana.

Thaffnnys começou no 
nado sincronizado ainda 
muito jovem, com apenas 5 
anos, no Grêmio Cief e pos-
teriormente fez parte do 
Grêmio Marista, ambos em 
João Pessoa. Logo, ela co-
meçou a se destacar, e há 5 
anos, recebeu um convite da 
então técnica do Tijuca Tê-
nis Clube, Gláucia Coutinho, 
e aceitou se transferir para o 
Rio de Janeiro, onde está até 
hoje.

Apesar da frustração, 
Thafnnys Milka não desani-
ma e acredita que nas próxi-
mas Olimpíadas, ela vai es-
tar presente. “Vou continuar 
dando tudo de mim para con-
seguir realizar o meu sonho”, 
disse a paraibana, que já foi 
bicampeã sul-americana, em 
2013 e 2014, no Chile e Peru, 
respectivamente, além de vi-
ce-campeã pan-americana, 
em 2013, em Porto Rico e tri-
campeã brasileira.

De férias em sua terra 
natal, João Pessoa, Thafnnys 
acha que o Brasil vai fazer 
bonito nestas olimpíadas, 
mas não acredita em pó-
dio. “O Brasil tem melhora-
do muito, nos últimos anos, 
mas é apenas a sexta melhor 
equipe do mundo. Não temos 
ainda condições de vencer 
países como a Rússia, Cana-
dá, Estados Unidos, França 
e Ucrânia, por exemplo. Por 
este motivo, não acredito em 
pódio no Rio de Janeiro”, dis-
se a atleta, que já retorna aos 
treinos, no Rio de Janeiro, no 
próximo dia 20.

Acompanhada da mãe 
Maria José de Souza, a atle-
ta prevê os próximos quatro 
anos de muito trabalho, haja 
vista brigar por uma vaga na 
Seleção Olímpica do Brasil 
nos próximos jogos.

FOTO: Marcos Russo
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Adrizzia Silva
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Thafnnys Milka é paraibana, já representou o País em competições internacionais e está na capital

Dez refugiados de qua-
tro países são os integrantes 
da inédita Equipe Olímpica 
de Atletas Refugiados, que 
disputará os Jogos do Rio 
2016. A equipe foi criada 
pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) e é composta 
por dois nadadores sírios, 
dois judocas da República 
Democrática do Congo e seis 
corredores, sendo um da Eti-
ópia e cinco do Sudão do Sul.

Todos eles deixaram 
����� ��À���� ������� �� ���ϐ��-
tos e perseguição e encon-
traram refúgio aqui no Bra-
sil, na Alemanha, Bélgica, 

Luxemburgo e Quênia. Os 
dois judocas Popole Misenga 
e Yolande Mabika vivem no 
Rio de Janeiro. É a primei-
ra vez na história dos Jogos 
Olímpicos que haverá uma 
equipe composta exclusiva-
mente por atletas refugia-
dos.

Segundo a Agência da 
ONU para Refugiados (AC-
NUR) “a iniciativa de montar 
um time de refugiados para 
os Jogos Olímpicos, man-
da uma forte mensagem de 
apoio e esperança para os 
refugiados em todo o mun-
do. Esta iniciativa chega no 
momento em que, mais do 
que nunca, milhares de pes-
soas têm sido forçadas a dei-

xar suas casas por motivos 
��� ���ϐ������ �������ǡ� �����-
ção de direitos humanos ou 
�������� �ǳǡ��ϐ�����������-
����������ϐ�����Ǥ

O Comitê Olímpico In-
ternacional viu uma oportu-
nidade de fazer um gesto hu-
manitário, que mostra mais 
um lado positivo do esporte. 
Embora a presença dos refu-
giados na Olimpíada tenha 
mais a ver com algo simbó-
lico e político, ao virarem 
atletas, uma porta se abre 
para eles. Como refugiados, 
foram sempre ignorados. 
Mas como atletas olímpicos, 
eles vão receber, pelo menos, 
durante esse mês, um pouco 
de atenção.

Equipe de refugiados no Rio 2016 
tem 10 atletas de quatro países

INICIATIVA DO COI

A equipe de refugiados, no momento de embarque no Rio, para as disputas dos Jogos Olímpicos



42 modalidades em disputa
JOGOS OLÍMPICOS
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Durante 19 dias serão 306 
provas, reunindo 3.500 
atletas de 206 países

Botafogo contrata 
um novo atacante

Belo e Palmeiras 
têm jogo mudado

Atleta da Raposa 
não poderá jogar

O Botafogo Continua reforçando a 
equipe para as disputas do Campeonato 
Brasileiro da Série C. Ontem, o novo atacante, 
Williams de Oliveira Saldanha, já começou 
a treinar no CT da Maravilha do Contorno. 
Saldanha tem 27 anos, e estava no Novo 
Hamburgo do Rio Grande do Sul. Ele chega 
para substituir Muller Fernandes, que 
deixou o clube esta semana. O atacante 
chega para disputar a posição com Carlinhos, 
Danielzinho, Lucas Batatinha, Warley e 
Rodrigo Silva.

A CBF resolveu mudar a data do jogo 
BC�GB?�BM�!MR?DMEM�NCJ?Q�MGR?T?Q�BC�ÂL?J�B?�
Copa do Brasil. Agora, será no dia 31 deste 
mês, às 19h30, no Alianz Parque, em São 
Paulo, contra o Palmeiras. Por este motivo, o 
jogo contra o América, pela Série C, passou 
para o dia 27 de agosto, às 19 horas, no 
Estádio Almeidão, em João Pessoa. Enquanto 
o jogo não ocorre, os comandado do treinador 
Itamar Shulle continuam em atividade 
permanente, visando não apenas a Copa do 
Brasil, mas, também a Série C.

Acabou a novela sobre  o meia Diogo 
Peixoto, anunciado pelo Campinense, como 
reforço para o Campeonato Brasileiro da Série 
D. Segundo a CBF, o atleta já tem 4 contratos e 
3 transferências este ano, extrapolando assim 
o que permite a lei. Desta forma, o atleta não 
NMBCP��K?GQ�HME?P�NMP�LCLFSK�AJS@C�?R��M�ÂL?J�
deste ano. A CBF já marcou a data dos jogos 
do Campinense pela terceira fase da Série D. O 
primeiro jogo contra o Itabaiana-SE será em 14 
de agosto, às 19h, no Amigão. A volta será dia 
24 de agosto, às 19h.

4 partidas hoje pelo 
Paraibano Sub-19

O Campeonato Paraibano de Futebol 
Sub-19  programa para amanhã, 4 jogos válidos 
pela segunda fase da competição. Pelo grupo 
do Litoral, o Botafogo vai enfrentar o Spartax, 
às 15 horas, no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. No mesmo horário, no CT Ivan Thomaz, 
no Valentina de Figueiredo, o Auto Esporte vai 
encarar o Miramar. No grupo do Agreste, o Treze 
joga com o Lucena, às 15 horas, no Estádio 
Presidente Vargas, em Campina Grande. E 
ÂL?JKCLRC�NCJM�EPSNM�BM�2CPR�M�HME?K�2MSQ?�
e Nacional de Patos, a partir das 16 horas, no 
Estádio Marizão, em Sousa. 

O Auto vai encarar o Miramar

Curtas

O evento conta com a  
disputa de 42 esportes Olím-
picos. Serão 19 dias de com-
petição, com 306 provas que 
valerão medalhas. No total 
são 136 provas femininas, 
161 provas masculinas e 
nove mistas. Será um evento 
grandioso, com 10 mil e 500 
atletas de 206 países.

Todas as competições 
serão disputadas em quatro 
regiões do Rio: Deodoro, Bar-
ra, Copacabana e Maracanã. 
Futebol é o único esporte que 
será jogado em outras cida-
des além da capital carioca. 
As partidas serão disputadas 
no Maracanã e no Engenhão; 
no Mané Garrincha, em Bra-
sília; no Mineirão, em Belo 
Horizonte; na Fonte Nova, em 
Salvador; no Itaquerão, em 
São Paulo e na Arena Amazô-
nia, em Manaus. 

Nos Jogos Olímpicos Rio 
2016 serão distribuídas 306 
medalhas no total, nas 42 mo-
dalidades em disputas. As no-
�������ǡ�����������ǡ�ϐ���������
contas da inclusão das moda-
lidades de rugby e do golfe. No 
total, serão comercializados 
7,5 milhões de ingressos, di-
vididos em quatro categorias 
diferentes. O ingresso mais ba-
rato custa R$40 e o mais caro 
sai por R$4.600.

modalidade  datas locais

Atletismo 12 a 20 de agosto Engenhão 
Atletismo (Maratona) 14 e 21 de agosto Sambódromo
Badminton 11 a 20 de agosto Riocentro
Basquete 6 a 21 de agosto Parque Olímpico da Barra e Complexo Esportivo Deodoro
Boxe 6 a 21 de agosto Riocentro
Canoagem slalom 7 a 11 de agosto Complexo Esportivo Deodoro
Canoagem velocidade 15 a 20 de agosto  Lagoa Rodrigo de Freitas
Ciclismo BMX 17 a 19 de agosto Complexo Esportivo Deodoro
Ciclismo estrada 6, 7 e 10 de agosto Forte de Copacabana                       
Ciclismo de pista 11 a 16 de agosto Parque Olímpico da Barra
Ciclismo Mountain Bike 20 e 21 de agosto Complexo Esportivo Deodoro
Esgrima 6 a 14 de agosto  Parque Olímpico da Barra
Futebol 3 a 19 de agosto Maracanã; Mané Garrincha; Mineirão; Fonte Nova, Itaquerão; Arena Amazônia
Ginástica artística 6 a 11 e 14 a 16 de agosto Parque Olímpico da Barra
Ginástica Trampolim 12 e 13 de agosto Parque Olímpico da Barra
Ginástica Rítmica 19 a 21 de agosto Parque Olímpico da Barra
Golfe 11 a 14 e 17 a 20 de agosto  Campo Olímpico de Golfe
Handebol 6 a 21 de agosto Parque Olímpico da Barra
Hipismo 6 a 19 de agosto Complexo Esportivo Deodoro
Hóquei sobre grama 6 a 10 de agosto Complexo Esportivo Deodoro
Judô 6 a 12 de agosto Parque Olímpico da Barra
Levantamento de peso 6 a 16 de agosto Riocentro
Luta Olímpica 17 a 21 de agosto  Parque Olímpico da Barra
Luta Greco-Romana 14 a 16 de agosto Parque Olímpico da Barra
Natação 6 a 13 de agosto Parque Olímpico da Barra
Maratona Aquática 15 e 16 de agosto Forte de Copacabana
Nado Sincronizado 14 a 19 de agosto  Parque Olímpico da Barra
Pentatlo moderno 18 a 20 de agosto Complexo Esportivo Deodoro
Polo aquático 6 a 20 de agosto Parque Olímpico da Barra e Centro Aquático Júlio de Lamare
Remo 6 a 13 de agosto Lagoa Rodrigo de Freitas
Rúgbi de 7 6 a 11 de agosto  Complexo Esportivo Deodoro
Saltos ornamentais  7 a 20 de agosto Parque Olímpico da Barra
Taekwondo 17 a 20 de agosto Parque Olímpico da Barra
Tênis 6 a 14 de agosto Parque Olímpico da Barra  
Tênis de mesa   6 a 17 de agosto  Riocentro
Tiro com arco 6 a 12 de agosto Sambódromo
Tiro esportivo  6 a 14 de agosto  Complexo Esportivo Deodoro
Triatlo 18 e 20 de agosto  Forte de Copacabana
Vela 8 a 18 de agosto Marina da Glória
Vôlei de praia 6 a 18 de agosto  Arena de vôlei de praia
Vôlei 6 a 21 de agosto Maracanãzinho

calendário

O atletismo será disputado de 12 a 21 deste mês, no Estádio Engenhão e no Sambódromo, chamando a atenção de todo o planeta

FotoS: Divulgação
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Representantes do 
Estado competem em 
cinco modalidades

Paraíba na 
torcida por 
seis atletas

OLIMPÍADAS RIO 2016

Tanto nas modalida-
des coletivas como 
nas individuais, a 
Paraíba vai ter por 

quem torcer na Olimpíada Rio 
2016, evento que tem aber-
����� �ϐ������ ����� �� ������ �� ����
reunir mais de 10 mil atletas 
no Rio de Janeiro. São seis pa-
raibanos na maior competição 
���������� ��� �������ǡ� ������-
dos na missão de ampliar o 

�ï����� ������������ ��À���-
�����������×�������������ǣ������
Márcio (natação), Andressa de 
Oliveira e Jailma Sales (atletis-
��Ȍǡ���±����������ȋ��������Ȍǡ�
������� ������� ȋ��������Ȍ� ��
Douglas Santos (futebol).

��±� ����ǡ� ������� ��²��
paraibanos conquistaram 
��������� ��À������ǡ� �����-
�������ǡ��������������������ǣ�
�������ǡ� ��� �������� ȋ����ǡ�
ͳͻͺͺȌǢ��±������ǡ�����Ø�������
praia (Sydney, 2000) e Hulk, 
����±�������������ȋ�������ǡ�
2012). Com esse número de 
��������ǡ�������À�����������
17ª colocação no ranking de 

estados, considerando o lo-
cal de nascimento de todos 
��� ������������ �����������Ǥ�
Os seis paraibanos que estão 
nos Jogos Olímpicos deste 
ano, tentarão protagonizar 
�������������������������ï-
mero.

������� ������ ��� �����-
taram outras edições destas 
�������Ù��Ǥ� ����� �������
participa pela quarta vez das 
olimpíadas, enquanto que 
Jailma Sales participa pela 
��������� ���Ǥ� ����ǡ� ���������
Oliveira e Mayssa Pessoa es-
tiveram no evento esportivo 
����������ǡ����ʹͲͳʹǤ�

Adrizzia Silva
Especial para A União

FotoS: Divulgação

  

  Andressa Morais   
  
No atletismo, Andressa Morais Oliveira é 
um dos nomes fortes na categoria de lan-
çamento de disco no País. Com 25 anos e 
natural de João Pessoa, a melhor marca da 
paraibana é de 64,21 metros, conquistada 
em 2012 e que lhe valeu o recorde sul-a-
mericano. Com esse título, ela conseguiu 
vaga na Olimpíada de Londres e ficou em 
16º lugar, com a marca de 60,94 metros. 
Atualmente, Andressa está na segunda co-
locação do ranking brasileiro, com a marca 
de 59,64 metros. 

  Jailma Sales  
   
Jailma Sales é outra paraibana do atletismo 
que está na Olimpíada do Rio. Natural de 
Taperoá e com 29 anos, é a terceira vez que 
participa dos Jogos, já que também esteve 
em Pequim-2008 e Londres-2012. Ela repre-
senta o Brasil em duas provas: os 400m ra-
sos e, também integra a equipe brasileira 
do revezamento 4x400, com boas chances 
de fazer uma final olímpica. A equipe que 
conseguiu a classificação para os Jogos do 
Rio fez o tempo de 42s92. 
Jailma é irmã de Jucilene Sales, que também 
estava cotada para disputar essa olimpíada 
na prova do lançamento do dardo. No en-
tanto, uma contusão acabou frustrando os 
planos da caçula. Assim, a família Sales vai 
dedicar toda a torcida para a meio-fundis-
ta.
    
  Kaio Márcio

 O nadador Kaio Márcio, 31 anos e natu-
ral de João pessoa, é o mais experiente em 
olimpíadas, já que é a sua quarta edição 
dos Jogos. Ele competiu em Atenas-2004, 
Pequim-2008 e Londres-2012. Diferente das 
edições anteriores, desta vez Kaio vai nadar 
apenas a prova dos 200 metros borboleta, 
pois não se classificou para os 100 metros. 
Em 2007, Kaio conquistou a medalha de 
ouro nos Jogos Pan-Americanos que tam-
bém aconteceram no Rio e bateu o recor-
de sul-americano da prova. Foi o início da 
ascensão ao auge da sua carreira, atingido 
em Pequim-2008, quando ficou em 7º lugar. 
“Tive um pouco da experiência de como era 
nadar uma grande competição em casa, no 
Pan de 2007. Acho que vai ser ainda melhor 

nos Jogos Olímpicos. Ajudou muito a gente 
nos resultados e acredito que agora não vai 
ser diferente”, comentou. 
     A experiência adquirida na carreira lhe 
trouxe tranquilidade. O nadador conta que 
quase não dormiu na véspera de sua estreia 
na Olimpíada de Atenas, em 2004, e reco-
nhece que aproveitou pouco a oportunida-
de de tão nervoso que estava. Até porque 
na piscina havia ninguém menos do que o 
norte-americano Michael Phelps, dono do 
recorde dos 200 metros borboleta até hoje 
e maior medalhista da história dos Jogos 
Olímpicos.
     Competir com os principais nomes da 
natação mundial sempre foi um estímulo 
para Kaio. “O sonho era ganhar do Michael 
Phelps. É um cara que foi muito importante 
para mim, que eu sempre quis bater na car-
reira. Passei minha vida inteira tentando e 
consegui só uma vez”, enumera. Para alívio 
do brasileiro, a presença de Phelps encorpa 
o grupo dos ‘velhões’ nos Jogos do Rio. 
 “Esses Jogos do Rio vão ser o ápice para 
mim. Pelo menos nos próximos 50 anos não 
vamos ter outra Olimpíada no Brasil. É a 
chance que esperei a vida inteira para con-
quistar meus objetivos. Tudo está a favor”, 
disse em entrevista à Agência Estado.
     
  Douglas Santos

No futebol, o Brasil tem o jogador Douglas 
Santos, 22 anos, de João Pessoa. Ele tam-
bém representa a maior esperança de me-
dalha de ouro para a Paraíba na Olimpíada. 
Esta é a primeira vez que o lateral direito 
vai participar dos Jogos, mas o paraibano 
vem sendo convocado para as seleções de 
base e principal nos último quatro anos. 
“Eu recebi a notícia pelos meus pais, eles 
estavam assistindo. Eu não costumo assistir. 
É um momento único e eu gosto de escu-
tar dos meus pais, que são quem me dão 
carinho, força, apoio nesse sonho de ser 
jogador de futebol e conquistar esse ouro 
olímpico”, disse o jogador emocionado, em 
época da convocação.
     

A Seleção Brasileira é cinco vezes campeã 
mundial, mas ainda não tem um título 
olímpico. A equipe nacional masculina che-
gou três vezes à final, em 1984, 1988 e 2012 
e ficou com a prata em todas elas. O Bra-
sil ainda tem mais dois bronzes no futebol, 
conquistados em 1996 e 2008. 
     
  Kléber Ramos

Natural de Campina Grande e com 30 anos, 
Kléber Ramos é mais um estreante em Olim-
píada. Ele vai disputar a prova de ciclismo 
de estrada e contra o relógio. Considerado 
uma das grandes promessas da modalidade 
no País, Kléber foi uma aposta da Confe-
deração Brasileira de Ciclismo pela renova-
ção, desbancando nomes mais experientes. 
O paraibano treina na equipe do São José 
dos Campos, em São Paulo, já foi campeão 
brasileiro Sub-23 e é considerado um dos 
principais ciclistas das Américas. 
     No ano passado, ele foi o melhor brasilei-
ro no evento-teste para os Jogos, alcançan-
do o 7º lugar, com uma performance muito 
boa, principalmente nos trechos de subida. 
O paraibano tem se destacado muito nas 
últimas temporadas no circuito internacio-
nal e por isso está embalado para sua es-
treia em Jogos Olímpicos.
     “Estou muito contente de representar o 
País nas Olimpíadas. É um sonho de criança. 
Vou dar o meu melhor e espero sair com 
um bom resultado”, contou Ramos. Como 
o Brasil não tem tradição no ciclismo, ainda 
não conquistou nenhuma medalha nesta 
prova nos Jogos.
     
  Mayssa Pessoa

Mayssa Pessoa, 31 anos, natural de João 
Pessoa, está entre os 28 atletas brasileiros 
de handebol nas Olimpíadas. Ela foi a últi-
ma dos atletas paraibanos a ter vaga confir-
mada, mas tem boas chances de conseguir 
uma medalha, inclusive de ouro. Isto por-
que ela faz parte da Seleção Brasileira de 
Handebol, que vem brigando pelos primei-

ros lugares nos últimos anos. A meta des-
te ano é superar a Olimpíada de Londres, 
quando o time brasileiro foi eliminado nas 
quartas de final pela Noruega. 
     O sexto lugar em 2012 foi a melhor colo-
cação do Brasil em Olimpíada. Já em 2013, 
Mayssa esteve na Seleção Brasileira que 
venceu o Campeonato Mundial e o Pan-A-
mericano de Santo Domingo, na República 
Dominicana. Quatro anos depois, repetiu o 
ouro no Pan de Toronto, no Canadá. 
     Na Olimpíada do Rio, o time do técnico 
dinamarquês Morten Soubak ficou no Gru-
po A, junto com Noruega (campeã olímpica 
de 2012) e Romênia (que eliminou o País no 
último Mundial). A chave conta ainda com 
as equipes de Montenegro, Espanha e An-
gola. Como o esporte é muito disputado, o 
Brasil tanto pode ficar com uma medalha 
(incluindo o ouro) como também pode ser 
eliminada já numa primeira fase de mata
-mata.
“Eu estou ansiosa. Acredito que todos 
os brasileiros estão ansiosos com os jogos 
olímpicos, porque é uma pressãozinha a 
mais estar jogando em casa. Todo mundo 
quer medalha e tem que mostrar e dar re-
sultados. Vai ser bem legal jogar em casa”, 
afirmou a goleira.
O Brasil entra nas disputas olímpicas com 
465 atletas no total, essa é a maior delega-
ção brasileira na história. O esporte no País 
é algo que os campeões paraibanos conhe-
cem bem, pois eles são exemplos vivos de 
garra e determinação para os que, como 
eles, sonham um dia alcançar seus objeti-
vos, assim como participar de uma olimpía-
da e conquistar medalhas.
As olimpíadas 2016 ocorrem até o próximo 
dia 21 e as Paralimpíadas serão entre os dias 
7 e 18 de setembro. O local de abertura e 
encerramento acontece no Estádio do Ma-
racanã, no Rio de Janeiro. Vão ser disputa-
das 28 modalidades, duas a mais em relação 
aos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. 
Esta é a 31º Olimpíada desde 1º de janeiro 
desse ano até 31 de dezembro de 2019. E é 
a primeira vez que os Jogos Olímpicos são 
sediados na América do Sul, segunda vez na 
América Latina e terceira vez que aconte-
ce no hemisfério sul, depois de Melbourne 
1956 e Sydney 2000. Além disso, é também 
a oitava vez que o Brasil sedia um grande 
evento multiesportivo. 

Kaio Márcio, na natação; Kléber Ramos, 
ciclismo; Jailma Sales, atletismo; 

Douglas Santos, futebol; Mayssa 
Pessoa, handebol e Andressa Morais, 

atletismo, são os paraibanos nos 
Jogos Olimpicos de 2016


