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Esportes

Cultura

Paraibano perdeu 
por centésimos 

Caminhos do Frio 
tem Chico César 

Cai o número de 
doações de órgãos 

Primeiro atleta do 
Estado a participar 
dos Jogos Olímpicos,  
João Batista Eugênio 
�ϐ��������������������
mundo inteiro. 
��
����ʹͳ

Músico toca pela pri-
meira vez dentro da pro-
gramação da Rota Cultural 
e apresenta o show “Estado 
de Poesia”.  ��
����ͻ

Estado vem realizando 
campanhas para sensibilizar 
a população, mas atualmente 
374 pessoas aguardam por 
uma doação de rim.  ��
����

Pacientes do Ambulatório TT 
falam sobre o processo

de redesignação sexual e o
enfrentamento ao preconceito

Saúde

Transexualidade

Ambulatório para Travestis e Transexuais da PB é referência nacional e há três anos atende pessoas 
que ainda precisam enfrentar o preconceito para assumir a própria identidade.  ��
�����ͳ���ͳͺ

������������������ǡ�
����������������� �

Uso de drogas deixa 
estradas inseguras

����� �����������������
������� ������� ��� ������ǡ�
��������������������������
������������������Ǥ����
����

ANFETAMINAS 

Entre janeiro e julho foram realizados 
16 transplantes de rim na Paraíba

�M>�Z��� � ZΨ�ϯ͕Ϯϱϳ��;ĐŽŵƉƌĂͿ� ZΨ�ϯ͕Ϯϱϴ��;ǀĞŶĚĂͿ
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A professora Cida Ramos acredita que 
o suposto apoio de Manoel Junior à 
reeleição de Luciano Cartaxo é uma 
BCAGQ�M�NCQQM?J�L�M�PCÃCRC�LCACQQ?-
riamente, a opinião dos peemedebis-
tas. E acredita na possibilidade de uma 
aliança com o PMDB em João Pessoa: 
“O PMDB é da base do governo, vamos 
aguardar”, disse.

O deputado estadual Gervá-
sio Filho (PSB) não acredita 
que o PMDB vai estar ao lado 
do PSDB no apoio à reeleição 
de Luciano Cartaxo, por que 
faltaria convergência ideoló-
gica entre peemedebistas e 
tucanos, no plano local – “não 
enxergo o PMDB ao lado de 
Cássio”. Para ele, a sigla tem 
mais identidade com o projeto 
político dos socialistas.   

O deputado federal Wilson Filho garante que nesta 
próxima semana vai anunciar o candidato a vice-
-prefeito que comporá a chapa majoritária do PTB, 
na capital - “vai depender dos partidos que darão 
apoio à nossa pré-candidatura”. A legenda fará sua 
convenção no dia 5 de agosto, que é a data-limite 
estipulada pela Justiça Eleitoral.  

NO prAzO fiNAl

NÃO AcREDitA

StF: AumENtO DE SAláRiOS pODERá REpERcutiR NOS EStADOS

UNinforme

AliANÇA Em 2018 DiálOgO cOm O pSB

ApOiO DE pESO cONtRA O impEAchmENt

Nas repercussões sobre a 
retirada da candidatura do 
PMDB em João Pessoa, o ex-
-governador Roberto Paulino 
surpreendeu ao antecipar sua 
opinião sobre as eleições de 
2018. Dizendo-se “anti-Cássio 
C� ?LRG�/2#!¶� ?ÂPKMS� OSC�
tem muita simpatia pelo PSB 
e defendeu aliança com o go-
vernador Ricardo Coutinho nas 
eleições daquele ano.  

Desafeto de primeira hora do 
PSDB, o deputado estadual 
Raniery Paulino, assim como o 
seu pai, Roberto, é entusiasta 
de que o PMDB dialogue com 
o PSB em João Pessoa. Des-
de que se especulou sobre a 
aproximação dos peemede-
bistas da capital com o PSD, 
que tem apoio dos tucanos, 
ele foi um dos primeiros a re-
chaçar essa ‘aliança’.     
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Em agosto, o Senado vai decidir sobre o reajuste salarial de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que resultará, por consequência, em novo teto do funcionalismo público. O PLC 27/2016 prevê o aumento 
dos subsídios de ministros em 16,38%: o salário passaria de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil, a partir de 
janeiro de 2017. O projeto é polêmico, pois poderá ter repercussões nos estados, devido às vinculações 
constitucionais. É o chamado “efeito cascata”. 

AiNDA AcREDitA

Não é um apoio qualquer, tem um peso no campo das relações internacionais. A repercussão contra o 
NPMACQQM�BC�GKNC?AFKCLR�B?�NPCQGBCLRC�#GJK?�1MSQQCÁ�	DMRM
�LM�CVRCPGMP�E?LFMS�K?GQ�DMP�?�AMK�?�AML-
denação de 33 congressistas do Partido Democrata e de sindicatos e entidades sociais, em carta enviada 
ao secretário John Kerry. Os parlamentares e a poderosa Federação Americana do Trabalho e Congresso 
de Organizações Industriais sugerem “cautela” ao Governo de Barack Obama durante a realização dos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no que concerne à relação com o governo interino de Michel Temer, para 
não parecer que os EUA apoiariam o impedimento da presidente. A avaliação dos signatários da carta é 
crítica quanto à natureza do processo: “Este não é um julgamento legal, mas político, onde dois terços de 
SK�2CL?BM�RMK?BM�NCJ?�AMPPSN��M�NMBCK�B?P�ÂK�?M�K?LB?RM�BC�#GJK?¶�
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Editorial

Artigo

  Valia a pena ouvir de novo

Não há como olvidar títulos que inspiravam uma volta ao 
escurinho do cinema ou uma esticada de sessão”     

Hoje em dia é muito fácil: aperta-se 
uma tecla no controle remoto e, instan-
taneamente, aparece no vídeo a imagem 
(e o áudio) da cena que se quer rever. 
Eu mesmo  perdi a conta das vezes em 
que aciono o botão e me encanto com a 
abertura de “Um Lugar Chamado Not-
ting Hill”(1999), de  Roger Michell. Alias, 
para ser mais preciso, com a abertura e 
também com o fechamento, pois não há 
como resistir a Elvis Costello cantando, 
na apresentação dos letreiros e na se-
��²�����ϐ����ǡ������ ��ǲ���ǳǡ������������
���������Ǧ���ϐ�����������������ǲ����À����
��������������ǳ�ȋͳͻͷͷȌǡ��������������ǡ�
o título de minha reprise favorita.

Antigamente, no caso do cinema, não 
tinha disso não. Era um suplício matar a 
saudade de um tema musical (incluindo o 
do melodrama que serviu ao trocadilho), 
�������������������������������ϐ�������������
novamente ou, na melhor das hipóteses, 
passar de uma sessão contínua a outra 
apenas para rever a cena com a canção 
que não queria calar. Depois, saía-se de 
ϐ������Ǥ�������� ��������� ���������� ±� ��
da comédia romântica “Candelabro Ita-
liano” (1962), de Delmer Daves: quantos 
espectadores não permaneceram na sala 
��������Ù�����������������������������
Periocoli  cantar outra  vez “Al Di La” na 
sessão seguinte? E Gigliola Cinquetti in-
terpretando “Dio Come Ti Amo” no lacri-
moso drama (1966) dirigido por Miguel 
Iglesias, mereceu ou não a permanência? 
Atire o primeiro candelabro ou a primei-
ra lágrima quem não recorreu à artima-

���ǡ�������������������Ǥ
Cabe lembrar que também se cur-

tiam as chamadas “músicas de espe-
ra”, aquelas tocadas antes do início da 
sessão, com a tela ainda encoberta pela 
cortina, e que compunham repertórios 
��������À������� ��� ����� ����� ���������Ǥ�
ǲ������������������������ǳǡ������������ǡ�
���� �� ����� ��� �����ǣ� ǲ����� 	��� �� ����ǳǡ�
��������Ǥ����������������� ���������-
����ǡ� ����������Ǧ��� ��� ��������� ��� ����
����������������������ǡ����������������-
�������� ��������� ��������� �����������
����������������������ǲ��������������-
te Cinema”.

Retornando aos temas musicais, não 
há como olvidar outros títulos que igual-
mente inspiravam uma volta ao escuri-
nho (ou uma esticada de sessão) só para 
ouvi-los quantas vezes desse na telha. 
�������������������²�ǡ�����������������-
���� ���� �����������ǣ� ǲ���������� �����
�����������ǳǡ����ϐ�����ǲ���������������ǳ�
ȋͳͻ͵ͻȌǡ� ��� ������� 	������ǡ� ������� ��-
���ǡ�
�����������ǡ���������������������
Taurog (o professor João Batista de Brito 
�������� ������������������������±�ǤǤǤȌǢ��
ǲ����������ǳǡ�����ǲ������������������ǳ�
ȋͳͻͳȌǡ� ��� ������ �������Ǣ� �ǡ� �����ǡ�
ǲ�������ǳǡ����ǲ	±������������ǳ�ȋͳͻͷͷȌǡ�
de Joshua Logan - este, valorizado pela 
arrebatadora sequência em que William 
����������������������������������-
co iluminado por lanternas coloridas. 
Quem viu (e reviu) não esquece, jamais. 
Qualquer domingo destes voltou a tocar 
(sem trocadilho) no assunto.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

Há uma passagem interessante em 
um dos “recortes” do primeiro dos dois 
������ ��� �� ����������ǡ� ������ ��� ���
��������������������������ǡ�������������
��ï���� 2����� ���À�����Ǥ� ��� ���������
francês anota, em seu diário de viagem, 
que, naqueles tempos do Brasil Colônia, 
ser - ou aparentar ser - uma pessoa sim-
��������������������ϐ������� ������������
menor deferência. Essa indiferença par-
tia não só dos poderosos, mas também 
da população pobre.

Naquela época, quem tinha poder, 
seja oriundo dos títulos de nobreza, do 
dinheiro ou das armas, de cabeça ergui-
da, montado em robustos cavalos, fala-
va alto e grosso, no modo imperativo 
arrogante, para os milhares de pobres 
coitados que já compunham a maioria 
do povo brasileiro. Diante da persona-
lização do poder, os humildes e ultraja-
�������������������������������������ǡ�
de olhos quase enterrados no chão.

Essa relação desigual e desumana 
entre as elites e as classes humilhadas 
e ofendidas enraizou-se, ao ponto de 
transformar-se em elemento consti-
tuinte da sociedade brasileira. Embo-
ra os avanços e propagação dos ideais 
progressistas, por meio da luta política, 
tenham diminuído o fosso, as desigual-
dades sociais persistem. É um dos pro-
blemas graves, para os quais o Brasil 
����������������������������Ù����ϐ���-
zes, com vistas à superação.

Esse tipo de preconceito também é 

um dos responsáveis pela falta de ética 
que continua corrompendo a sociedade 
brasileira. Para ajudar as pessoas a en-
tenderem melhor o assunto, o teólogo 
Leonardo Boff escreveu um artigo bri-
lhante, “A escandalosa falta de ética no 
Brasil”, que este jornal publicou na edi-
 ����������Ǧ�������������Ǥ�����ǡ���������
passeia pela história, para mostrar as 
origens do “jeitinho brasileiro”, da fa-
migerada “Lei de Gerson”.

���������������������������������ϐ��-
���������ϐ���Ù��Ǥ��������Ǧ���������������
de ética não é privilégio de uma classe 
������Ǥ� �� ��������� ±� ��� ������ �����Ǥ�
Envolve ricos, pobres e miseráveis. É 
provável que, entrevistado, ninguém se 
considere antiético. No entanto, a reali-
dade mostra que o desrespeito à ética 
���������������Ù�������������ǡ���������
�����������ǡ��������������ϐ������������-
mercado ou superfaturar o contrato de 
uma obra pública.

������������������������±�����-
�Ù�� �Ù��� ����� ������������ �� ������
��� ±����Ǥ� �������� ���ǡ� �� ��������� ���
“aperfeiçoamento comportamental” 
deve começar na família. Educar os 
������ǡ� ���� �������ǡ� � �� �������������
apenas enviá-los para a escola, mas 
preocupar-se, principalmente, com a 
criação do caráter. Adotar a tradução 
que Leonardo faz dos dez mandamen-
tos já seria um bom começo, no que diz 
respeito ao “arejamento da atmosfera 
ética do nosso país”.

O primeiro passo

 martinho moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Pesquisadores e ambientalistas veem 

erros e riscos no projeto da Beira Rio
FOTO: Evandro Pereira

No último dia 8, a Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) apresentou 
aos ciclistas pessoenses um 
projeto de reestruturação 
da Avenida Ministro José 
Américo de Almeida - mais 
conhecida como Beira Rio -, 
que pretende resgatar a área 
das calçadas da avenida para 
uso dos pedestres, e implan-
tar uma ciclovia que ligaria 
o Parque da Lagoa à Orla do 
Cabo Branco pelo canteiro 
central da Beira Rio. Ambien-
talistas e grupos de partici-
pação popular da cidade, no 
�������ǡ��ϐ���������������-
jeto precisa ser reestrutura-
do, porque fere o meio am-
biente, já que derrubará mais 
31 árvores adultas - além das 
mais de 30 já derrubas pela 
gestão - e põe em risco a se-
gurança dos ciclistas. 

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa plantará - 
em substituição às árvores 
que serão derrubadas, 900 
mudas de árvores em todo o 
trecho, sendo 300 destas es-
pécies frondosas - que serão 
colocadas no canteiro cen-
tral - e 600 dessas árvores 
palmeiras - que serão plan-
tadas nas calçadas. Segundo 
a bióloga e professora do 
curso de Gestão Ambiental 
do Instituto Federal da Pa-
raíba (IFPB), Tânia Maria de 
Andrade, o projeto da ciclo-
via é uma estratégia de qua-
lidade de vida e bem-estar, 
que acaba por destruir as 
áreas de sombreamento e a 
estética verde do local.

“As árvores da avenida 
são árvores que têm entre 30 

Jadson Falcão
Especial para A União

e 40 anos, e retirando-as você 
vai deixar feridas abertas no 
solo em prol da qualidade de 
vida do ser humano. Essa con-
cepção de gestão ambiental é 
antropocêntrica e voltada para 
a questão corporal, deixando 
de lado o conforto ambiental 
que também traz o bem-estar”, 
�ϐ������������������Ǥ

Tânia Maria de Andrade 

salientou que a retirada das 
árvores será prejudicial tam-
bém porque deixará o solo 
recebendo a refração solar de 
forma direta, o que causará o 
aquecimento do local e preju-
dicará o conforto térmico dos 
moradores. Ainda segundo 
ela, as palmeiras que serão 
colocadas na avenida terão 
apenas efeito estético. 

“As palmeiras oferecerão 
praticamente apenas o efeito 
estético, porque o sombrea-
mento proporcionado por 
elas é menor e suas folhas 
se parecem com espátulas, o 
que dá a ela uma menor con-
�� �� ��� ϐ����� �� ��� ���� ��
que tem as copas de árvores 
frondosas que vão ser retira-
das”, explicou.

Tânia observou ainda 
que a plantação de novas ár-
vores como compensação pe-
las que serão mortas pode se 
�����������ϐ����ǡ�������������
as mudas plantadas trarão os 
efeitos de conforto térmicos 
e ambientais somente daqui 
a 20, 30 ou 40 anos. “Acredito 
que poderia ser feito um estu-
do de viabilidade que conser-

vasse mais a biodiversidade, 
e assim esse projeto poderia 
ser realizado em outras ave-
nidas onde não fossem mor-
tas tantas árvores. Eu ponho 
em questionamento até onde 
a questão da saúde humana 
vale a cobertura vegetal tão 
necessária ao planeta e aos 
������ �������ǳǡ� ϐ��������� ��
professora. 

O jornalista, professor universitário 
e integrante do grupo João Pessoa Que 
Queremos (JPQQ), Henrique França, 
afirmou que ao contrário do que pro-
paga a prefeitura, o projeto da ciclovia 
já existia anteriormente à gestão do 
prefeito Luciano Cartaxo. Henrique re-
lembrou que a proposta foi arquivada 
no ano de 2013, sendo seguida de outra 
ainda mais prejudicial ao meio ambien-
te que, de acordo com ele, retiraria no 
mínimo 200 árvores da avenida. 

“Esse projeto foi retirado do site da 
prefeitura em 2013 sem qualquer ex-
plicação, e no lugar dele os secretários 
começaram a dizer que iriam fazer um 
novo projeto na Beira Rio, que pretendia 
retirar dois metros de cada lado do can-
teiro central para passar mais uma faixa 
de carros na avenida. Quando soubemos 
disso, nós nos reunimos - e essa foi uma 
das principais motivações para a criação 
do JPQQ - porque isso seria um retroces-
so na cidade, uma vez que aquela é uma 
das avenidas mais arborizadas que nós 
temos”, explicou Henrique. 

O João Pessoa Que Queremos rea-
lizou audiências públicas e debates nas 
praças da cidade sobre o projeto, além 
de manifestações chamadas de “Ocu-
pe Beira Rio”, no qual o grupo ocupou 
a avenida e requereu da prefeitura a 
manutenção do canteiro central e a 
preservação do espaço verde da capi-
tal. Segundo Henrique, o grupo reque-
reu ainda da prefeitura o projeto exe-
cutivo da obra que, de acordo com ele, 
nunca foi enviado. 

“No final das contas, depois de 
alguns meses de insistência eles disse-
ram que era somente uma ideia e que 
o projeto não existia. O projeto da ci-
clovia ficou engavetado, e felizmente 
o da outa via para os veículos também 

foi”, explicou o professor. 
Henrique França afirmou ainda que 

a Prefeitura Municipal de João Pessoa 
está retomando o projeto da ciclovia 
apenas com fins eleitoreiros, uma vez 
que este estava arquivado e às vésperas 
da eleição está sendo retomado. “Fal-
tando apenas três meses para as elei-
ções, a prefeitura anuncia basicamente 
o mesmo projeto, e o fechamento da 
licitação também vai culminar em três 
meses, ou seja, às portas da eleição. É ló-
gico que retomar um projeto que passou 
três anos parado às vésperas das eleições 
é uma jogada eleitoreira”, afirmou. 

A Associação Paraibana dos Amigos 
da Natureza (Apan) também combateu 
veementemente a terceira via de veícu-
los na Beira Rio em 2013, e seu presiden-
te, Antônio Augusto, classificou o atual 
projeto da ciclovia como absurdo por 
derrubar as árvores que, segundo desta-
cou, datam da época em que a avenida 
foi construída, tendo hoje mais de 40 
anos. Antônio Augusto afirmou ainda 
que a proposta é “uma permuta desvan-
tajosa para a cidade”. 

Proposta original queria matar 200

A ciclista e doutora em 
Mobilidade Urbana, que tam-
bém é integrante do grupo 
João Pessoa Que Queremos, 
����� ������ǡ� �ϐ������ ���� ��
projeto precisa ser reestru-
turado, pois apresenta riscos 
de segurança aos ciclistas, 
uma vez que não coloca se-
máforos para os usuários nos 
cruzamentos. “Num projeto 
cicloviário, o que é mais pe-
rigoso para o ciclista são os 
cruzamentos, e nesse da pre-
feitura não existe nenhum 
semáforo, nem nos cruza-
mentos”, explicou.

�������������ϐ����������
falta também a elevação ne-
cessária para que os ciclistas 
sejam priorizados na ciclovia, 
e para que a faixa não alague 
em dias de muita chuva na ci-
dade. “Não há nenhum tipo de 
elevação da via para que exista 

uma prioridade para os ciclis-
tas. O projeto da ciclovia da 
Beira Rio está igual à ciclovia 
da Avenida Hilton Souto Maior, 
onde ao invés de a ciclovia ser 
15 centímetros mais elevada 
que o asfalto estando ao nível 
do canteiro, é como se a ciclo-
���� ������ ������� �� ϐ������� ���
nível do asfalto”, observou.

Para Aida Pontes, outro 
problema do projeto executivo 
é que nele não são indicados 
os locais onde as novas árvo-
res serão plantadas, mas ape-
nas a quantidade de árvores 
que serão retiradas e de árvo-
res que existem na área. 

“Pelo que eles mostraram 
pra gente, criticamos o fato de 
que nas calçadas serão colo-
cadas palmeiras imperiais. 
Nós achamos que deveriam 
ser colocadas árvores que 
ofereceriam a sombra aos pe-

destres ao invés das palmei-
���ǳǡ� ���������� ���ǡ� ���� �ϐ��-
mou ainda que o grupo João 
Pessoa Que Queremos não é 
contra a implantação do pro-
jeto, mas sim contra a forma 
que este está sendo conduzi-
do, tanto no que diz respeito 
aos pontos já indicados por 
ela, quanto no tocante à devi-
da participação da população 
nas decisões do projeto que, 
segundo ela, não aconteceu.

Questionada pela repor-
tagem de A União sobre a 
possibilidade de executar o 
projeto em outra avenida ou 
de forma a livrar um maior 
número de árvores, a Secreta-
ria de Planejamento da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
se limitou apenas a informar 
a quantidades de árvores que 
serão mortas e a quantidade 
que será replantada. 

Pesquisadora alerta para risco aos ciclistas

Mais de 30 árvores adultas (foto) já foram sacrificadas pela prefeitura; bióloga afirma que gestão ambiental na capital prejudicará o conforto térmico dos moradores

Aida Pontes questiona falta 
de segurança à integridade 
dos ciclistas e a forma como 
o projeto foi apresentado

Henrique França lembra o projeto inicial

FOTO: Reprodução/Facebook

FOTO: Reprodução/Facebook
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Políticas

PL quer obrigar bancos a separar 

atendimento para evitar ‘saidinha’
Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Depu-
tados analisa o Projeto de 
Lei 504/15, do deputado Die-
go Garcia (PHS-PR), que cria 
regras para reforçar a seguran-
ça em agências bancárias com 
a intenção de evitar os crimes 
conhecidos como “saidinha de 
banco”, em que os ladrões per-
seguem a vítima na saída da 
�������� �� ϐ���������� �������
de avisados por comparsas de 
que aquela pessoa estaria de 
posse de grande quantia de di-
nheiro. O relator do projeto é o 
deputado paraibano Welling-
ton Roberto (PR-PB).

O projeto obriga as agên-
�������������������������ϐÀ������
para impedir a livre circulação 
dentro da instituição. Os cai-
xas de atendimento deverão 
ser separados entre si e tam-
�±�� ϐ���� �� ��������� ��� �����

de espera. A intenção é impe-
dir que outras pessoas vejam 
as operações feitas por cada 
cliente.

������ 
������ �ϐ����� ����
as agências investiram em se-
gurança contra roubos dentro 
das instituições, mas o clien-
te continua vulnerável aos 
golpes depois de realizadas 
as transações. Segundo ele, o 
����������� ϐÀ����� ���� �����²��
de atendimento é uma medida 
�������������������������ϐ��������
combate à saidinha de banco.

Impedir bandido “A iden-
��ϐ��� �� ��� ����� �� �����-
zada pela vítima é condição 
necessária à prática do crime, 
o que não mais seria possível 
[com a aprovação da medida]. 
Restaria prejudicada a ativi-
dade do bandido que repas-
sa ao comparsa informações 
sobre a vítima, pois não seria 
possível visualizar o saque de 
recursos”, disse.

A proposta altera a lei que 
obriga agências e transporta-

Agências terão de isolar 
os caixas de atendimento 
entre si e da área de espera

doras de valores a manter um 
sistema de segurança privado 
(Lei 7.102/83), para incluir as 
novas exigências.

Ficam mantidas as regras 
atuais que obrigam os vigilan-
tes a serem pessoas prepa-
radas e o uso de pelo menos 

mais de um dos seguintes dis-
positivos: câmeras de seguran-
ça; artefatos que retardem a 
ação dos criminosos; e cabine 

blindada com permanência de 
vigilante.

Pelo texto, as agências 
também terão de instalar 
alarmes que permitam a co-
municação entre a agência e a 
empresa de vigilância ou a de-
legacia mais próxima. Os ban-
cos terão 180 dias, contados da 
publicação, para fazer as adap-
tações necessárias ao cumpri-
mento das novas regras. 

Tramitação

O projeto está apensa-
do ao PL 5101/09 que, por 
sua vez, tramita em conjunto 
com o PL 4298/12, que trata 
do piso salarial de vigilantes 
��� ��������Ù��� ϐ����������� ��
trabalhadores de empresas 
de transporte de valores. To-
dos os projetos serão analisa-
dos por uma comissão espe-
cial cujo relator é o deputado 
Wellington Roberto. Depois de 
votados pela comissão, esta-
rão prontos para votação em 
Plenário.

Durante as atividades par-
lamentares da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP), no 
1º semestre deste ano, os ve-
readores sugeriram a aplicação 
do Imposto Predial, Territorial 
Urbano (IPTU) Progressivo nos 
terrenos abandonados e subuti-
lizados da cidade.

O vereador Zezinho Bota-
fogo (PSB) cobrou, através de 
requerimento, a regulamenta-
ção do “IPTU Progressivo” sobre 
imóveis subutilizados ou aban-
donados na capital paraibana. 

O socialista lembrou que existe 
previsão constitucional para a 
cobrança desse tributo e a PMJP 
e os vereadores precisam come-
çar a discutir essa questão.

Os artigos 156 e 182 da 
Constituição Federal (CF) auto-
rizam os municípios a aplicarem 
alíquotas progressivas de IPTU 
em duas diferentes situações: 
em relação ao valor venal do 
imóvel, a sua localização e o seu 
uso; e na chamada “progressi-
vidade no tempo”, que tem a 
função de penalizar o proprie-

tário que não dá o adequado 
destino a sua propriedade imo-
biliária, sob o ponto de vista do 
cumprimento da função social 
da propriedade.

“O IPTU Progressivo é um 
‘remédio constitucional’ para 
que a especulação imobiliária 
não ganhe força e se sobrepo-
nha à função social que a pro-
priedade precisa ter”, assegu-
rou Zezinho Botafogo.

O parlamentar lembrou 
das expulsões de cidadãos que 
ocupavam áreas ociosas no País, 

em função da falta de mora-
dias, e ressaltou a existência de 
uma demanda reprimida por 
habitação no Brasil, que gera 
uma pressão muito grande por 
moradias. “Entretanto, no con-
traponto dessa realidade, há 
segmentos da sociedade com 
largas e amplas áreas dentro 
do nosso município, que ser-
vem apenas para a especulação 
imobiliária e não cumprem com 
a função social que a Constitui-
ção estabelece”, destacou.

O socialista apontou como 

fundamental que João Pes-
soa e a CMJP se debrucem so-
bre a forma que pode vir a ser 
adotada para regulamentar 
a cobrança do IPTU Progressi-
vo. Segundo ele, além da es-
peculação imobiliária sobre 
os imóveis subutilizados ou 
abandonados da cidade, gravi-
tam outros problemas, como o 
acúmulo de lixo e detritos, que 
se tornam foco para a prolife-
ração de várias doenças, e em 
pontos de prática de crimes ou 
de consumo de drogas.

Câmara Municipal sugere criação de IPtU Progressivo
IMÓVEIS ABANDONADOS E SUBUTILIZADOS

Famoso por ter se tornado defensor ferrenho de Eduardo Cunha, paraibano é relator do PL



Cidade de Solânea mostra 
potencial turístico na 
Rota Caminhos do Frio
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SeguRança no tRânSito

Pedestres pedem atenção na faixa
FOTOS: Ortilo Antônio

Atualmente existe em 
João Pessoa cerca de duas mil 
faixas de pedestre, de acordo 
com a Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob). As faixas servem 
principalmente para facilitar 
a travessia em locais de ris-
co e, assim, evitar acidentes. 
Entretanto, alguns cuidados 
devem ser tomados tanto pe-
los motoristas quanto pelos 
pedestres para que esse meio 
de segurança no trânsito não 
acabe sendo um causador de 
acidentes.

Uma das principais re-
clamações é a falta de atenção 
dos motoristas. Alguns não 
respeitam a faixa e, muitas ve-
zes, acabam até estacionando 
no local ou não diminuindo a 
velocidade ao se aproximar 
daquela área de segurança. 
Por outro lado, os pedestres 
também precisam fazer a sua 
parte e esperar que o veículo 
pare antes de atravessar. A 
multa para o motorista que 
estaciona o veículo sobre a 
faixa destinada a pedestres 
é considerada grave. Além 
de desembolsar R$ 127,69, o 
motorista ainda está sujeito a 
ter o veículo apreendido.

A Central de Informa-
ções e Reclamações (Cerin) 
da Semob registra denúncias 
e solicitações de revitaliza-
ções da sinalização das faixas 
�����������ǡ����������ϐÀ������
e linhas de divisão de eixo. No 
entanto, até o momento, não 
foram registradas denúncias 
sobre a conduta de motoris-
tas ou pedestres.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Quem usa a faixa tem que 
ter o cuidado de sinalizar 
e esperar o carro parar

Dicas para uma travessia segura em faixas sem semáforos. 

saiba mais
Para denunciar qualquer infração relacionada à conduta dos motoristas em relação às faixas de pedestre, o Cerin deve 
ser procurado, através dos telefones: 0800 281 1518/3218-9330/ 3218-9310

artigo 70 do Código de trânsito Brasileiro

Capítulo iV - DOs PEDEsTREs E CONDUTOREs DE VEÍCULOs NÃO mOTORiZaDOs

Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de pas-
sagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.

Parágrafo único
Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que 
não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.      

“Eu não tenho problema 
em atravessar nas 
faixas de pedestre sem 
sinal. Porque sempre 
antes de atravessar a 
rua na faixa eu sinalizo 
levantando os braços 
e espero todos os 

carros pararem. Eles sempre param, inclusive é 
ótimo existir esse tipo de faixas, porque é muito 
mais seguro para os pedestres que precisam 
atravessar as ruas”.

 µ4K?�B?Q�BGÂASJB?BCQ�
que os motoristas 
enfrentam é a falta de 
sinalização dos pedes-
tres. Eles não avisam 
ou dão sinal de que vão 
atravessar, eles simples-
mente atravessam. E nós 

motoristas, que geralmente andamos entre 50 
km/h e 60 km/h, não temos como parar de ime-
diato. É necessária a contribuição dos pedestres 
para evitar acidentes”.

“É horrível conseguir 
atravessar nessas faixas 
porque a maioria dos 
motoristas não respeita. 
Agora mesmo acabei de 
atravessar e eles quase 
não param, tive que ir 
andando porque se eu fosse esperar não iria 
conseguir ir ao outro lado da rua. Eles deveriam 
respeitar, principalmente porque estou com 
criança. Deveriam assim que observar a faixa já 
diminuir a velocidade, pelo menos”. 

µ$S�LSLA?�RGTC�BGÂASJB?BCQ�
com relação a pedestres nas 
faixas, sempre ando com 
atenção e, assim que vejo 
uma pessoa se preparando 
para atravessar, diminuo a 
velocidade para ela passar. 
Na verdade, acho que as faixas são essenciais 
N?P?�?�QCESP?L�?�LM�RP�LQGRM�� �K?GMP�BGÂASJB?BC�
é com os pedestres que não a utilizam. Às vezes 
eles estão até perto de uma, e preferem atravessar 
fora, correndo riscos.

a União foi às ruas e quis saber 
quais são as maiores dificuldades 
de motoristas e pedestres nas 
faixas sem semáforo. as opiniões 
foram divididas, entre motoris-
tas e pedestres satisfeitos e 
insatisfeitos com a segurança 
das faixas, o que predomina é 
a certeza de que o respeito e a 
atenção são os melhores aliados 
de quem quer contribuir com a 
paz e a segurança no trânsito.

Raimundo  PEREiRa- advogado Enéas Batista  - porteiro JosElanE PEREiRa  - comerciante José idEmaR alvEz  - taxista

Fala Povo

Fique atento
Para conscientizar a população de seus direitos e deveres no trânsito, a campanha 
“Faça sua parte” melhora a relação entre motoristas e pedestres através de pales-
tras educativas, colocando sempre o ser humano como prioridade.  

Para o pedestre:
- Coloque-se em lugar visível ao condutor.
- aguarde na calçada o momento certo 
para atravessar a rua.
- acene com a mão pedindo passagem.
- aguarde a parada dos veículos.
- atravesse sobre a faixa.
- agradeça ao condutor.

Para o motorista:
- Reduza a velocidade ao se aproximar 
da faixa.
- Observe se há pedestre na faixa ou 
próximo a ela.
- Pare antes da linha de retenção.
- só siga quando o pedestre concluir a 
travessia.
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O número de pacientes 
que ingressam na fila de 
transplante de rim apresen-
ta um aumento progressivo, 
entretanto as doações ain-
da são insuficientes para 
atender a demanda. De ja-
neiro deste ano até o últi-
mo dia 14 foram realizados 
16 transplantes de rim na 
Paraíba e cerca de 374 pes-
soas aguardam na fila para 
receber o órgão. As infor-
mações são da Central de 
Transplantes da Paraíba e 
ressaltam para a necessida-
de de doação de órgãos, já 
que em todo o Brasil houve 
uma queda no número de 
transplantes de rim.

De acordo com a co-
ordenadora da Central de 
Transplantes da Paraíba, 
Gyanna Montenegro, todos 
os anos são realizadas cam-
panhas estaduais junto com 
ações nacionais em prol da 

doação de órgãos. Fora isto, 
a Central de Transplante da 
Paraíba mantém um progra-
ma de educação continuada, 
contando sempre com uma 
agenda de palestras em es-
colas, universidades, igrejas, 
associações de bairro, etc. 
Ainda sobre campanhas, a 
Central conseguiu implan-
tar na conta de água a frase : 
doe órgão, doe vida.

“Neste momento, esta-
mos nos preparando para 
a XVI Campanha Estadual 
de Doação de Órgãos, que 
acontece sempre nos mês de 
setembro, já que dia 27 é o 
Dia Mundial de Doadores de 
Órgãos. Assim, também pe-
dimos o apoio de toda mídia, 
para nos ajudar na divulga-
ção desta causa. Aprovei-
tamos a oportunidade para 
chamar atenção para os pré-
dios comerciais e públicos 
que, junto conosco, vão ser 
iluminados de verde e exibir 
laços da mesma cor, ao nos-
so pedido, já que o verde é 
�ϐ�������������������������-
plante, segundo o Ministério 
da Saúde”, completou a co-
ordenadora.

Fila de espera para transplante 

de rins é de 374 pacientes na PB
Este ano, 16 pessoas 
conseguiram se submeter 
à cirurgia no Estado

Davison Eliziario
Especial para A União

Foto: Secom-PB

Foto: Divulgação

Gyanna Montenegro, coordenadora da Central de Transplantes

Jardel Viana da Silva, 35 anos, 
passou por uma cirurgia de trans-
plante de rim há seis meses e está 
muito feliz por essa nova fase em 
sua vida. Ele conta que o procedi-
mento cirúrgico foi tranquilo e que 
não teve nenhuma complicação. 
Depois de um ano, quando come-
çou a fazer a hemodiálise, Jardel 
começou a pensar no transplante 
renal, mas devido a algumas con-
versas que ouviu de pessoas dizen-
do que depois do transplante o 
paciente ficava com várias compli-
cações, ele ficou apreensivo e desis-
tiu de fazer o procedimento.

“Passei sete anos fazendo he-
modiálise e depois que vi um colega 
meu fazer o transplante e melhorar 
consideravelmente sua saúde, de-
cidi que iria fazer o transplante”, 
contou Jardel sobre o que o moti-
vou a escolher melhorar a sua saú-
de. Ele foi para Campina Grande 
com mais três irmãos e, depois dos 
exames, um foi mais compatível. De 
acordo com Jardel, foi preciso ter 
bastante paciência porque durante 
esse período a rotina dos exames é 
muito estressante.

Jardel conta que devido a com-
plicações causadas pela pressão 
alta o seu rim foi comprometido, 
mas no primeiro instante pensou 
que fosse algo simples de resolver. 
“Resolvi ir ao médico por ter ficado 
com uma falta de ar constante um 
dia todo. Depois de examinado, o 
médico disse que a situação do 
meu rim não era muito boa e me 
encaminhou para um nefrologista. 
Quando fui ao nefrologista, ele dis-
se que precisaria fazer hemodiálise. 
Disse ‘tudo bem’, sem saber do que 
se tratava. Quando fui fazer a he-
modiálise numa clínica e vi outras 
pessoas na mesma situação e que 
tive que ficar por mais de quatro 
horas em tratamento, fiquei aba-
lado. Permaneci angustiado por 
bastante tempo. O dia mais chato 
da semana para mim era quando 
tinha hemodiálise e eu precisava fi-
car lá durante muito tempo”.

Hoje em dia, Jardel garante 
que está muito melhor de saúde, 
só precisa tomar alguns remédios 
e a sua dieta também contém res-
trições. Após a operação ele só 
precisou tomar cuidados para não 

Jardel passou por cirurgia há 6 meses

A nefrologista Cecília Neta Al-
ves Pegado Gomes, que se dedica 
ao estudo da fisiologia e das do-
enças dos rins, explica que a prin-
cipal função dos rins é, entre ou-
tras, filtrar o sangue para eliminar 
substâncias nocivas ao organismo, 
como amônia, uréia e ácido úrico. 
Entre suas funções pode-se desta-
car a manutenção do equilíbrio 
de eletrólitos no corpo, como só-
dio, potássio, cálcio, magnésio, 
fósforo, bicarbonato etc., e a pro-
dução de hormônios, como a eri-
tropoietina que atua na produção 
do nosso sangue.

De acordo com a médica as 
principais doenças que causam 
lesões nos rins são a hipertensão 
arterial e a diabetes, responsá-
veis por 60% dos casos de trata-
mento. Atualmente as nefrites 
crônicas (doença inflamatória 
dos rins) não são as principais 
causas de doenças renais crônicas 
no Brasil. A terceira causa é a do-
ença renal policística, uma enfer-

midade geralmente hereditária.
O excesso de peso, alerta a 

médica, pode trazer vários pro-
blemas para os rins pelo fato de 
que está associado a uma série 
de problemas graves de saúde, 
em especial, com o desenvol-
vimento de diabetes do adul-
to (tipo 2) e também de hiper-
tensão arterial ou pressão alta, 
principais causas de doença re-
nal crônica.

Existem três tipos de trata-
mentos que são comuns para o 
paciente com problemas renais: a 
hemodiálise, que através de uma 
máquina limpa e filtra o sangue, 
fazendo parte do trabalho que 
o rim doente não pode fazer; a 
diálise, onde o processo de tra-
tamento ocorre dentro do corpo 
do paciente, com o auxílio de um 
filtro natural como substituto 
da função renal; e, por último, o 
transplante renal, onde um rim 
saudável de uma pessoa viva ou 
falecida é doado a um paciente 

portador de insuficiência renal 
crônica avançada.

O transplante renal é consi-
derado a mais completa alter-
nativa de substituição da fun-
ção renal, tendo como principal 
vantagem a melhor qualidade de 
vida, pois garante mais liberda-
de na rotina diária do paciente. 
Porém, a indicação da melhor es-
tratégia de tratamento depende 
de vários fatores, como: idade do 
paciente, causa da doença renal 
crônica, outras doenças que o pa-
ciente apresenta, fatores econô-
mico-sociais, etc. Então a melhor 
opção deve ser individualizada 
para cada paciente.

Segundo a nefrologista Ce-
cília Pegado Gomes, após um 
transplante de rim, o paciente 
fica tomando remédios chama-
dos de imunossupressores, que 
diminuem a chance de rejeição 
do órgão, evitando consequên-
cias como perda do rim trans-
plantado e outras complicações.

Hipertensão e diabetes são as principais vilãs

contrair nenhuma bactéria duran-
te o tempo de recuperação, mas 
depois de uns dois meses ele já es-
tava trabalhando e de volta com a 
sua rotina.

A atitude do seu irmão de ter 
doado um rim é considerado um 
gesto de um herói para ele. “Já 
vi uma pessoa desistir de fazer o 
transplante por causa do medo. 
Minha família me apoiou muito 
e meu irmão foi muito corajoso e 
em todo o momento esteve firme 
do meu lado, me dando forças e 
me ajudou quando mais precisei. 
Sou muito grato a ele por esse 
gesto tão bonito”, completou.

Saiba mais

Central de Transplantes da Paraíba
A Central de Transplantes da Paraíba fica localizada em João 
Pessoa e mantém núcleos de captação na capital, Campina Grande, 
Patos e Guarabira. Esses núcleos funcionam, respectivamente, no 
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Luce-
na, Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, 
Hospital Regional de Patos e Hospital Regional de Guarabira. A Cen-
tral funciona 24 horas e pode ser mobilizada através dos telefones 
(83) 3244-6192 e (83) 8845-3516.

Para mais informações sobre doação de órgãos, os interessa-
dos podem acessar o endereço eletrônico www.saude.pb.gov.br/
transplante ou ligar para a Central de Transplante no telefone 
3244-6192.

Principais sintomas de doenças renais
Pressão Alta
Inchaço ao redor dos olhos e nas pernas
Fraqueza constante
Náuseas e vômitos frequentes
Dificuldade de urinar
Queimação ou dor quando urina
Urinar muitas vezes, principalmente à noite
Urina com aspecto sanguinolento
Urina com muita espuma
Dor lombar, que não piora com movimentos
História de pedras nos rins

Cuidados com o rim
Praticar exercícios físicos regulares
Evitar o excesso de sal, carne vermelha e gorduras
Controle de peso corporal
Controle da pressão arterial
Controle do colesterol e da glicose
Não fumar
Não abusar de bebida alcoólica
Evitar o uso de anti-inflamatórios não hormonais
Cuidar com quadros de desidratação
Realizar, uma vez por ano, exames laboratoriais para avaliar a saú-
de dos rins: dosagem de creatinina no sangue e análise de urina
Consultar regularmente seu clínico
Não fazer uso de medicamentos sem prescrição médica

Jardel Viana está feliz com nova fase



Paraíba

Caminhoneiros aumentam perigo 

nas BRs com uso de anfetaminas
Dez pessoas foram detidas 
este ano pela PRF durante 
abordagens no Estado 

Dirigir um caminhão 
por vários dias sem dormir 
faz parte da rotina dos moto-
ristas. O que mantém muitos 
������� ���ϐ���������� ������-
dos é o uso de anfetaminas. 
Alguns chegam a usar outros 
tipos de drogas e, com isso, 
cumprir o prazo para a en-
trega da mercadoria sem se 
preocupar com o perigo e os 
acidentes que podem causar.

Estatística da Polícia Ro-
doviária Federal mostra que 
nas estradas da Paraíba, do 
início de 2016 até a semana 
passada, dez pessoas foram 
detidas durante as aborda-
gens, dentre motoristas e 
vendedores, por portarem 
ou comercializarem ilegal-
mente anfetaminas. 

Somente este mês, 
�������������	����ϐ���������
dois motoristas com anfeta-
minas. Em um dos casos, o 
condutor do caminhão qua-
se provocou uma tragédia 
no km 195 da BR-230, no 
município de Pocinhos, no 
Agreste paraibano. 

Segundo a PRF, equipes 
de policiais rodoviários fe-
derais, bombeiros militares 
e legistas do Instituto de Me-
dicina Legal foram surpreen-
didos enquanto trabalhavam 
em um local de acidente, 

devidamente sinalizado, por 
um caminhão que atropelou 
vários cones de sinalização, 
deixando um rastro em mais 
de 100 metros.

Mesmo sinalizando para 
que o motorista parasse, os 
policiais não foram obede-
cidos, tendo o condutor do 
veículo acelerado, iniciando 
uma perseguição. Durante 
o acompanhamento dos po-
liciais rodoviários em uma 
viatura, o caminhoneiro im-
pediu a passagem deles por 
diversas vezes, ziguezague-
ando propositadamente. Só 
depois de 15km foi possível 
abordá-lo.

Durante a revista, os po-
liciais encontraram em um 
bolso da calça do motorista 
uma cartela com três com-
primidos da anfetamina co-
nhecida como “nobésio”, que 
é uma droga de uso controla-
do. Este tipo de medicamen-
to, chamado popularmente 
de “rebite”, é um inibidor de 
apetite, mas é utilizado por 
muitos caminhoneiros por 
causa do efeito estimulante 
do sistema nervoso central, 
fato que inibe o sono por lon-
gas horas. 

Os policiais descobriram 
também que este mesmo ca-
minhoneiro foi preso em 
agosto do ano passado por 
não ter parado após colidir 
em um veículo que estava no 
acostamento de uma rodo-
via. Na ocasião, ele foi detido 
com vários comprimidos da 
mesma droga.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Fique atento

Riscos - Quando o efeito do medicamento passa, o sono aparece de maneira incontrolável, o 
que eleva os riscos de grandes acidentes, pois ocorrências envolvendo caminhões são muitas 
vezes catastróficas.

O que é anfetamina? - É uma droga lícita (desde que adquirida e usada através de pres-
crição médica) que atua no sistema nervoso central, provocando um efeito estimulante ao 
usuário. Por isso, inúmeros caminhoneiros usam para permanecerem acordados por longas 
horas. O grupo de anfetamina mais usado é o de inibidores do apetite. Este tipo de medica-
mento causa dependência.
A Polícia Rodoviária Federal constata o uso de anfetaminas no universo de motoristas aciden-
tados através de exames médicos toxicológicos. Assim sendo, a PRF não tem como confirmar 
o uso, mas tão somente se for feito o exame toxicológico, realizado através de exames em 
laboratórios autorizados.
De acordo com a PRF, motoristas usam drogas para poder concluir longas jornadas de trabalho 
(viagens) sem interrupções. Isso por interesses pessoais (realizar mais viagens em menos tempo 
e faturar mais) ou até mesmo por pressão das empresas.

Punição - Segundo o policial rodoviário federal Eder Rommel, a punição só acontece caso seja 
constatado que o condutor do veículo esteja dirigindo sob efeito de substância entorpecente, 
inclusive com a apreensão da CNH. 

Muitos motoristas arriscam a própria vida e a dos outros ao passar até três dias sem dormir para cumprir prazo de entrega da carga

O outro caso registrado pela 
PRF aconteceu no Sertão paraiba-
no, quando, numa ação de rotina, 
os policiais abordaram um auto-
carga que trafegava na BR-230 
próximo a Cajazeiras. Na opor-
tunidade, o condutor informou 
realizar trajeto do município de 
Cristalina, em Goiás, com destino 
a Natal, capital do Rio Grande do 
Norte.

 Durante a fiscalização, fo-
ram solicitados os documentos 
de porte obrigatório do condutor 

e veículo, como também o disco 
do cronotacógrafo, instrumento 
obrigatório em veículos de carga 
responsável por registrar veloci-
dade e tempo de deslocamento.  
Após a leitura do dispositivo, foi 
percebido o acúmulo de 30 horas 
dirigidas sem descanso pelo cami-
nhoneiro.

Foi realizada uma busca mi-
nuciosa no veículo, que resultou 
na apreensão de dez comprimi-
dos de anfetaminas e uma garra-
fa com a substância diluída.  Essa 

substância reduz o sono e aumen-
ta as chances de ocorrer aciden-
tes, pois o consumo desse medica-
mento coloca em risco a vida de 
quem utiliza as rodovias, uma vez 
que altera a percepção de risco 
dos motoristas, podendo levar ao 
sono profundo assim que o efeito 
da substância termina.

Para o condutor foi lavrado 
um Termo Circunstanciado de 
Ocorrência, pois a conduta é en-
quadrada no crime do artigo 28 
da Lei Antidrogas.

PRF flagra motorista que dirigiu 30 horas seguidas

O consumo de drogas, seja anfetaminas ou 
outros tipos é um perigo constante nas estradas 
brasileiras. O principal objetivo desses motoristas 
é não pegar no sono e entregar a carga no horá-
rio previsto. Muitos motoristas deixaram esposas 
viúvas e filhos órfãos. O perigo é constante nas 
rodovias e motoristas reconhecem o risco “Saí de 
João Pessoa para São Paulo sem dormir várias ve-
zes. Hoje me vejo sem condições de dirigir”, disse 
um motorista de poucos mais de 30 anos que não 
tem mais condições de dirigir um caminhão por 
conta das drogas.

Muitos motoristas começam com anfetaminas 
e para garantir a entrega da mercadoria, numa 
viagem que pode durar até três dias, chegam a 
usar outros tipos de drogas, até mesmo cocaína 
e crack. O rebite é um velho conhecido dos cami-
nhoneiros. Com esse tipo de ‘droga’ o profissio-
nal do volante pode dirigir dias sem se preocupar 
com o sono. O ‘rebite’ é o apelido de remédios 
à base de anfetaminas, que deixa a pessoa ‘mais 
ligada’. A Anvisa proibiu esse tipo de droga levan-
do motoristas a apelarem para o mercado negro. 

Outros tipos de drogas também são consumidos

Depoimentos

FOtOS: Ortilo Antônio/Divulgação

Feliphe Rojas
Especial para A União

Claudemir: pernoite é obrigatório

Policiais apreenderam dez comprimidos e a substância diluída

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - DOMINGO, 24 de julho de 2016

Um caminhoneiro do Paraná, que 
preferiu manter sua identidade em 
sigilo, está há quatro dias em João 
Pessoa esperando para descarregar. 
Ele opinou sobre o assunto. “Hoje em 
dia está muito na moda, e a moleca-
da nova que entra vai na onda, nem 
tanto por necessidade, é mais porque 
vê os outros [fazendo uso do ribite], 
porque o cara que é bom tem que 
fazer horário, aquilo e isso outro [sic] 
e os caras vão no embalo, mas não 
é tanto necessidade não. A maioria 
quer mostrar para os outros que “ah, 
porque eu fui de tal pra tal lugar em 
tanto tempo, por que você não vai?”. 
Eu já fiz uso, mas hoje tento usar 
o mínimo possível, só em exceções 
raríssimas”, comentou.

Claudemir Lázaro, por sua vez, 
trabalha no caminhão de uma trans-
portadora. Ele mora em Belém e 
estava em João Pessoa, almoçando 
na beira da estrada. Ele disse que 
com o aumento da fiscalização, 
as empresas passaram a respeitar 
mais a legislação vigente, que de-
termina um limite de horas que um 
motorista pode trafegar por dia. “É 
uma portadora do ISO e ela é muito 
rigorosa [em seguir as leis]. Nós te-
mos horário para começo, de início 
de jornada e de término de jorna-
da. Aqui a pernoite é obrigatória e 
qualquer dúvida, qualquer coisa, não 
podemos fazer nada sem autoriza-
ção. Então, mesmo que o caminho-
neiro queira se forçar a trabalhar 
mais, ele não tem como porque é 
tudo via satélite e o caminhão pode 
ser bloqueado”, explicou.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - DOMINGO, 24 de julho de 2016

Paraíba
8

nononononononon
nonononononono
nonononnononon

Solânea mostra potencial turístico

caminhos do frio

Começa amanhã a programa-
ção da “11ª edição Caminhos do 
Frio – Rota Cultural 2016”, em Solâ-
���Ǥ��������À���ǡ�����ϐ�������������
140 km de João Pessoa, passou a 
fazer parte do roteiro a partir de 
2014, sempre prometendo atrações 
que se incorporam a um clima frio 
em plena Serra da Borborema, en-
volvendo teatro, artesanato e patri-
mônio histórico, a exemplo do belo 
Santuário Padre Ibiapina, turismo 
de aventura e ecológico.

Este ano a atração nacional 
será a cantora Marina Elali, neta de 
Zé Dantas, grande parceiro de Luiz 
Gonzaga. O prefeito Beto do Brasil 

revela que o município terá uma 
vasta programação cultural. “Solâ-
nea tem o prazer de se integrar a 
esse festival que já é consagrado no 
Estado. Nós estamos numa expecta-
tiva muito grande, a nossa popula-
ção está totalmente envolvida e nós 
queremos fazer bonito para que o 
�����������������������������ϐ�����
marcado para atrair os turistas nes-
te e nos próximos anos”, destacou.

Tendo como tema “Memorial 
de Fé, Arte e Cultura”, a programa-
ção visa não somente mostrar aos 
turistas o local destinado à hos-
pedagem existente no Santuário 
Padre Ibiapina, como também o 
de divulgar o espaço de trabalho 
do Santo Padre que tem um rico 
acervo. O complexo do santuário 

é formado pela casa onde o padre 
morou, Casa dos Milagres, Igreja, 
Mausoléu do Padre Ibiapina, Mu-
seu, Casa de Caridade fundada em 
1866, refeitório e alojamentos co-
letivos, cujo espaço hoje é usado 
como meio de hospedagem que 
pode ser agendado com a Irmã Le-
tícia nos contatos: (83) 8721-8129 
ou (83) 3369-1202.

������ ��� ����������ǡ� ��� �� �ϐ�-
cinas, apresentação de teatro de 
bonecos, mostra de cinema, sarau 
��������ǡ� ���ϐ���� ��� ����ǡ� ���-
kshop, exposições de artes plásti-
���� �� ������� ��� ����Ǥ� ��� ������
começam na próxima quinta-feira 
(28), com a apresentação de Jack-
son Envenenado. Na sexta-feira 
ȋʹͻȌǡ�����������������������������

e Renata Arruda; enquanto que no 
sábado (30), se apresentam Eduar-
do Araújo e Marina Elali.

Serraria, próxima cidade

Após Solânea, Serraria será a 
quinta cidade que realizará a pro-
gramação da “11ª edição Caminhos 
do Frio – Rota Cultural 2016”. O 
tema no município será “Natureza, 
seresta e engenhos”. Um dos des-
taques da programação local será 
����������� ��������ǡ�����������-
ce de 2 a 4 de agosto. Também são 
����������� �ϐ������ǡ� ���������Ù���
de grupos folclóricos e repentistas, 
trilha ecológica e a apresentação de 
	������������ǡ�������������ǡ����-
los Alexandre Júnior, Tinho, Sandro 
e Tércio, GG Bismark, Maike José, Os 

3 do Xamego e Curió Forró Caboclo. 
A primeira cidade a receber o 

roteiro foi Areia (4 a10/7), depois  
Pilões (11 a 17/7), Remígio (18 a 
24/7), e agora Solânea, passando 
depois pelos municípios de Serra-
ria (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 rea-
lização do Fórum Regional de Tu-
rismo Sustentável do Brejo parai-
bano e das prefeituras envolvidas, 
contando com apoio do Governo 
do Estado, através da PBTur e do 
Sebrae Paraíba. Toda a programa-
ção pode ser encontrada na página 
����������ȋ����ǣȀȀ���Ǥ��������-
dofrio.com).

  segunda-feira (25/7)

Local: Cine Teatro Municipal. 
Q�19h30 – Abertura oficial do Festival Caminhos do Frio – Solânea – 
PB/2016: – Cerimonial Memorial de Fé, Arte e Cultura: Uma amostra 
artística com diversos grupos culturais do município.

  Terça-feira (26/7)

Local: Cine Teatro Municipal. 
Q�7h30 – Oficina de Teatro: Interpretação corporal - Com o ator 
Thiago Rodrigues.
Q�10h – Oficina de Dança Contemporânea – Governo do Estado da 
Paraíba (Secult e Funesc). Inscrições com Tiago Salvador – (83) 
9-9327-2060.
Q�15h – Teatro de Bonecos e Mostra de Cinema Infantojuvenil – Com 
&TDPMBT�.VOJDJQBJT��Ô�"SU¢TUJDP�DVMUVSBM�FEVDBUJWP�
Q�20h – Mostra de Cinema e apresentação de um Sarau Poético 
Literário.
Exibição de Curtas Metragens Paraibanos e Sarau Poético Literário 
com o Grupo Frente Trovadora.

  Quarta-feira (27/7)

Local: Cine Teatro Municipal. 
Q�7h30 – Oficina de Teatro: Interpretação Corporal – Com o ator 
Thiago Rodrigues.
Q�10h – Oficina de Dança Contemporânea – Governo do Estado da 
Paraíba (Secult e Funesc). Inscrições com Tiago Salvador – (83) 
9-9327-2060).
Q�14h – Apresentações culturais infantis (música e contações de 
histórias).
Q�15h30 – Sarau Cultural Estudantil: “Cultura Popular”, com Eduardo 
Araújo.
Local: Ginásio de Esportes “Adauto Silva”.
Q�20h – Desfile de moda “Estação Inverno Solânea”. Amostra das 
principais peças da moda que agitam o frio em Solânea e Amostra 
musical com os “Tops” Solanenses.

Programação

FotoS: teresa Duarte

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

  Quinta-feira (28/7)

Homenagem a Jackson do Pandeiro.
Local: Cine Teatro Municipal. 
Q�8h – Workshop de Pandeiro – Com o músico “Robério Chaves”. 
Inscrições com Tiago Salvador – (83) 9-9327-2060.

Local: Grêmio Morenense.
Q�14h30 – Continuação do Workshop de Pandeiro seguida de 
Workshop de Samba de Roda – Com o músico “Robério Chaves”.

Local: Cine Teatro Municipal.
Q�19h30 – Espetáculo Teatral – Passos do Paó. Direção de Thiago 
Rodrigues.
Q�21h – Apresentação musical – Jackson Envenenado.
Horários: 8h -12h e 14h-18h - Exposições de Artes Plásticas.

  sexta-feira (29/7)

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação.
Q�8h30 – Oficina de Elaboração e Prestação de Contas de Projetos 
Culturais – Por Pedro Santos e Wellington Filho (Governo do Estado 
da Paraíba – Secult e Funesc).

Local: Grêmio Morenense.
Q�14h30 – Mostra de Dança – A poética dos movimentos.
Q�8h-12h e 14h-18h - Exposições de Artes Plásticas.

Local: Cine Teatro Municipal. 
Q�20h – Show Musical/Religioso: Memorial de Fé, Arte e Cultura.

Local: Praça 26 de Novembro. 
Q�21h30 – Show: Beauty Box.
Q�23h – Show: Renata Arruda.

  sábado (30/7)

Local: Feira Livre de Solânea
Q�8h30 – Arte na Feira “Linguagens da Cultura Popular”; Mostra Repentes;
Boi de Reis; Danças Populares.

Local: Memorial Santuário do Padre Ibiapina – Santa Fé/Solânea – PB.
Q�14h30 – Visitação histórico/cultural – Passeio pelos principais pon-
tos turísticos do município de Solânea.
Q�15h30 – Visitação ao Memorial Santuário do Pe. Ibiapina. 
Informações com Valnir Meneses. (83) 9-9379-5241.

Local: Grêmio Morenense.
Q�15h – Momento Cultural: Café, sebo, música clássica e lançamento 
de livros de filhos de Solânea: Edilson Amorin, “Era uma vez no Nor-
deste – Editora da Universidade Federal de Campina Grande”; Edonio 
Alves Nascimento, “O Desconcerto das Coisas mais Poemas Minimais 
– Editora Jovens Escribas”; Lailton de Oliveira Bastos, “Solânea a 
Idade da Razão, 2ª edição – Editora A União”.

Local: Igreja Matriz de Solânea.
Q�19h30 – Missa Especial.

Local: Praça 26 de Novembro. 
Q�21h30 – Show: Eduardo Araújo.
Q�23h – Show: Marina Elali.

  domingo (31/7)

Q�8h – Atividades Esportivas.
Q�9h – Turismo de aventura.

Município passou a fazer parte 
do roteiro há dois anos . 
Este ano o tema será “Memorial 
de Fé, Arte e Cultura” 



Paradigmas de uma nobre 
Academia, confira na 
coluna de Alex Santos
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CINEMA PERFÍL

André Aguiar faz uma 
reflexão sobre a função 
social e cultural das praças
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O trabalho da jovem 
perita criminal Gabriella 
Henriques da Nóbrega
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Ocantor e compo-
sitor Chico César 
vai estrear, como 
artista, no Cami-
nhos do Frio - Rota 
Cultural 2016, que 
está na 11ª edição 
e é organizada 

pelo Fórum de Desenvolvimento 
Turístico Sustentável do Brejo 
paraibano, com o apoio do Gover-
no do Estado, entre outras insti-
tuições. Ele apresenta o show 
Estado de Poesia - que também 
é o título homônimo do seu novo 
disco - hoje, a partir das 21h, na 
praça pública do Município de 
Remígio, cidade localizada na mi-
crorregião do Curimataú Ociden-
tal,  que, a propósito, participa do 
evento - cujo tema é “Cultura e 
Agroecologia na Serra” - pela pri-
meira vez. “A Paraíba é meu pri-
meiro público”, garantiu ele para 
o jornal A União. O músico disse 
ainda que, na próxima quarta-
feira, dia 27, às 16h, na Livraria 
Nobel, instalada no 1º andar do 
Mag Shopping, em João Pessoa, 
também lançará seu primeiro li-
vro infantil, cujo título é O Agente 
Laranja e a Maçã do Amor (selo 
Escritinha, do Grupo Editorial Es-
crituras, 48 páginas, R$ 32). 

“Para mim, é um imenso pra-
zer participar, como artista, do 
Caminhos do Frio pela primeira 
vez. Já tinha dado algumas can-
jas, com outros artistas, quando 
fui secretário de Cultura. Acho 
importante que a ação tenha se 
ampliado com a entrada de novas 
cidades no programa”, disse Chi-
co César para o jornal A União. 
Acompanhado de banda, o artis-
ta observou, ainda, que também 
será seu primeiro show em Remí-
gio, o qual será baseado no disco 
homônimo Estado de Poesia, mas 
incluindo músicas de diversos 
momentos da carreira. A propó-
sito, na área da música, a outra 
atração do evento, nesta noite, é 
o forrozeiro Assisão. 

Indagado sobre como se 
sentia poder voltar a fazer show 
na Paraíba, depois de exercer o 
cargo de secretário de Estado 
da Cultura de 2011 a 2014, du-
rante a primeira gestão do atual 
governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho (PSB), Chico César res-
pondeu o seguinte: “Eu me sin-
to muito feliz. Já havia voltado 
como artista, ao levar o Estado 
de Poesia a João Pessoa, no Es-
paço Cultural José Lins do Rego, 
em outubro do ano passado. É 
muito mais leve ser artista que 
gestor mas eu gostei muito da 
oportunidade de fazer algo pelo 
meu lugar na condição de gestor 
público. E aprendi muito”.

“Para mim, é uma opor-
tunidade de, ao lado de minha 
banda, formada por músicos 
paraibanos, mostrar o som que 
temos levado para o País inteiro 
e, também, para fora dele. É o 
momento de reencontrar ami-
gos, parceiros e meu primeiro 
público: a Paraíba”, confessou 
Chico César, ao falar sobre sua 
expectativa com relação ao 
show que realizará hoje, na ci-
dade de Remígio. Ele ainda dis-
se que, no momento, não está 
com nenhum outro projeto em 
vista. “Nada de novo. Só correr 
mundo com o show Estado de 
Poesia”, garantiu o artista.

Já na área da literatura, o li-
vro intitulado O Agente Laranja 
e a Maçã do Amor será a quarta 
obra a ser lançada pelo cantor e 
compositor Chico César, mas o 
primeiro direcionado ao público 
infantil. “Antes lancei Cantáteis - 
Cantos Elegíacos de Amozade (é 
com “o” mesmo), Rio sou Fran-
������ �� ������� ��������ϐ����Ǥ� ��
���������±�������×����������ϐ������
da Prefeitura de João Pessoa que 
se apaixona pela Maçã do Amor 
na Festa das Neves”, disse ele.

ǲ�����ϐ������±��������±������
sisudo até que chega numa bar-
raquinha, na Festa das Neves, 
em João Pessoa, e pergunta à 
vendedora que fruta é essa. Por 
que não pergunta a mim?, res-
pondeu para ele a própria fruta, 
que é uma maçã. Ele se assus-
ta, mas se apaixona pela fruta, 
a rapta e vão morar no campo, 
onde se tornam Alan Laranjeira 
e Maciel Macieira”, contou Chi-
co César, ao falar sobre o novo 
livro, durante sua participação 
- como convidado para fazer a 
trilha sonora - no programa En-
contro com Fátima Bernardes, 
exibido pela TV Globo na manhã 
da última terça-feira, dia 19. Na 
ocasião, ele cantou as músicas 
‘Os Reis do Agronegócio’ e ‘Es-
tado de Poesia”.  

“Conhecido no Brasil e no 
mundo como compositor e can-
tor de rara inventividade, Chico 
César é também poeta (Cantá-
teis) e, como este livro mostra, 
um contador de histórias ima-
ginosas e simples, onde as pala-
vras são saboreadas com o ouvi-
do, os olhos e a boca. O Agente 
Laranja e a Maçã do Amor nos 
deixa com a alegria da descober-
ta e a esperança de que a festa 
poética da imaginação do autor 
� �� ϐ����� �������� ������ ���-
seio”, registra o poeta - também 
paraibano - Bráulio Tavares, em  
texto escrito para a obra, que é 
ilustrada pela artista Fernanda 
Lerner, formada em Desenho In-
dustrial e que descobriu sua pai-
xão pelo desenho há pouco mais 
de dois anos.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTO: Luiz Garrido e Divulgação

Chico César declara seu amor à Paraíba e se apresenta hoje em
Remígio, no 1o show do artista dentro do projeto Caminhos do Frio

“Meu primeiro público”

Chico César já foi gestor cultural da Prefeitura de João Pessoa e do Governo da Paraíba e volta ao seu 
Estado de origem para apresentar o disco Estado de Poesia e ainda lança livro infantil durante a estada
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A classe ociosa, seu poder e prestígio 
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André 
Ricardo Aguiar

Crônica Kubitschek Pinheiro kubipinheiro@yahoo.com.br
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Certos livros, 
como lê-los?

Letra LÚDICA

Em cartaz

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�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] Galeria Archidy Picado [3211-6224]�O�Casa 

do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Cinema Alex Santos Cineasta e professor da UFPB  alexjpb@yahoo.com.br

FM
0h - Madrugada na Tabajara
5h - Aquarela Nordestina
6h - Bom dia, saudade!
8h- Máquina do tempo
10h - Programação Musical
12h - Sambrasil
15h - Futebol
18h - Programação Musical
18h30 - Rei do Ritmo
19h - Jampa Black
20h - Música do Mundo
21h - Trilha Sonora
22h - Domingo Sinfônico

AM
0h - Madrugada na Tabajara
5h - Nordeste da gente
6h - Bom dia, saudade!
8h - Sucessos Inesquecíveis
9h - Domingo no rádio
11h - Mensagem de fé
11h30 - Programação Musical
12h - Tabajara Esporte Show
15h - Grande Jornada Esportiva
20h - Plantão nota mil
20h30 - Rei do Ritmo
21h - Programação Musical

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Se for livro de poemas,sim, porque não existe livro 
de poesias. A poesia é uma experiência dos sentidos. Ain-
da não é linguagem, não é forma, não é representação. Só 
quando se converte, através da materialidade dos versos, 
em expressão verbal ou icônica, transmuta-se naquilo que 
entendemos como poema. Há, assim, sensações poéticas, 
vivências poéticas, inquietações poéticas que, por sua vez, 
se formalizam no poema por meio das operações inventi-
vas no corpo da linguagem.

Sim, se for de poemas, é preciso ler os livros dos 
clássicos, antigos e modernos. Ler uma vez, duas, três, 
enfim, sempre ler e reler, quer no plano geral da tessitura 
dos versos, quer na dimensão pontual deste ou daquele 
momento singular da dicção lírica.

Dos antigos, penso em Dante, na “Divina comédia”, 
sobretudo pelo andamento melódico de seus tercetos rigo-
rosos. Poucos poetas exploram as camadas acústicas dos 
vocábulos como Dante; poucos possuem, na elaboração 
das imagens, o sentido musical das palavras e dos versos, 
assim como a cadência geométrica do ritmo.

Dos modernos, não devo esquecer um Baudelaire, 
um Pessoa, um Borges, um Jorge e Lima, sobretudo o 
último Jorge, o do “Livro de sonetos” e de “Invenção de 
Orfeu”, aquele Jorge que, segundo Mário de Andrade, 
tinha o poder de fazer com que as imagens dançassem.

Digo que a experiência desta poesia encarnada na 
argila das palavras não pode nem deve ser fugaz, aleatória 
ou rarefeita. A grande poesia verbal exige uma convi-
vência mais íntima com a partitura dos poemas, em seus 
sinais imagéticos, ideativos e sonoros. Creio ainda que 
esta convivência, para além do prazer que nos mobiliza 
a sensibilidade, traz, consigo, as diretrizes de uma sutil 
pedagogia, isto é, a pedagogia do poético, em tudo aquilo 
que ela implica de beleza e sabedoria.

Dos clássicos também podemos passar para os con-
temporâneos. É preciso, na esfera dinâmica das leituras, 
não olvidar aqueles poetas que estão chegando, não 
importa se epigônicos, originais ou diluidores. Tanto os 
contumazes quanto os bissextos carecem de nosso olhar 
de leitor sedento de novas linguagens. Não raro, os de 
agora nos ajudam a mensurar melhor a densidade dos 
grandes mestres.

Contudo, devemos ter cuidado. O cuidado de não 
engolirmos gato por lebre, pois, nesta faixa de Gaza em 
que se transformou a experiência poética contemporânea, 
tudo é possível na esteira irresponsável do mais frouxo 
relativismo.

Se o leitor for um crítico, terá de assumir, pelos 
percalços do próprio ofício, o risco de ser apedrejado pelos 
irrequietos guerreiros do Parnaso, pois a sua voz não pode 
calar diante dos falsos moedeiros das palavras. Se for um 
leito comum, aquele leitor que lê simplesmente por prazer 
e fruição, pode se dá o luxo de não ir além do primeiro 
verso, fechar o livro de poemas e voltar ao convívio dos 
poetas que ama. Afinal, os bons poemas se renovam a 
cada leitura.

 /"��2GRC�BGQNMLG@GJGX?�NCPÂJ�BMQ�QCJCAGML?BMQ

Paradigmas de uma nobre Academia
Entre os historiadores e estu-

diosos das academias tem prevale-
cido a máxima de que a Academia 
Francesa (Académie Française) 
terá sido, por assim dizer, a pri-
meira no mundo a se constituir 
�ϐ����������Ǥ���������������������
Richelieu assinou o decreto de sua 
criação, ainda no reinado de Luís 
XIII, em 1635, sendo ocupada por 
ͶͲ�����������������Ǥ���������-
da metade do século XVIII, com a 
queda de Robespierre, os conven-
cionais sentiram a necessidade de 
restaurar o que chamaram de “par-
�����������������ǳǤ�����ǡ������������
������������������������ǡ�� ����
fazendo na Academia Francesa, 
mas, criando uma nova entidade, 
hoje, Instituto da França, tudo em 
���������������������������������
���������Ǥ

Com base nessa corporação 
francesa, muitas outras academias 
������������������������ǡ���������
�������Ǥ�������ǡ������������
�����À������������������ϐ����������ǡ�

que se tornaram compulsórias em 
���������������Ǥ������������ǡ�
quando se refere à única e formal 
��������������������� ��������
porte: as Letras; e somente a estas, 
��������������������������������
��������������Ǥ

Em razão do exposto, a Aca-
demia Brasileira de Letras vem de 
formalizar também sua compo-
sição, em 40 cadeiras patronais, 
����������������������������ʹͲ����
���������������ǣ�ǲ�×�����������
membros efetivos da Academia os 
brasileiros que tenham, em qual-
����������²�������������������ǡ�
publicado obras de reconhecido 
�±�������ǡ��������������²�����ǡ�
������������������������Ǥǳ

Assim tem sido, desde que 
mundo é mundo, e se procede no 
��������������������������������
continua sendo tão mister: o Livro; 
ou, simplesmente, a Literatura, seja 
ela na vertente que seja – roman-
��ǡ������ǡ�������ǡ���ϐ��ǤǤǤ������ǡ�
� �������������������ȋ�����������

�²�����������������������À�������
assunto) que uma Academia de 
�����������������������������������
culturais artísticos, na sua “imorta-
lidade”, senão o de sentido pura-
���������������Ǥ�����ǡ������ǡ�����
�����������������������������Ǥ

Cortando na própria carne, 
apontaria dois desatinos em duas 
das nossas Academias – a de Letras 
e a de Cinema: a primeira, pela 
�������������������������� ��������
�������������������ǲ�����������²�-
cias”, senão os literários, à sua no-
����������� �ǡ��������������²����
�������Ͳ�������Ǣ����������������ǡ�
mais fora dos princípios, ainda, o 
fato de a Academia de Cinema fazer 
�����������������������ͷͲ������-
ras, sem que, até hoje, setenta por 
������ȋ�������Ȍ�������������������
tenha correspondido à importância 
���������������������ǡ��������ǡ�
assim, das responsabilidades como 
���������Ǥ�Ȃ�����������ǲ���������-
������ǳǡ��������ǣ����Ǥ����������Ǥ
���Ǥ��Ǥ
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Os perfis dos três nomes indicados à vaga da Cadeira 
1 da Academia Paraibanade Cinema, deixada pelo cineasta 
Linduarte Noronha, cujo Patrono é Walfredo Rodriguez, já 
podem ser consultados pela Internet, no site da APC. A 
informação faz parte do programa de divulgação dos esco-
lhidospor um relator e aprovados na reunião do Conselho 
Diretor da Academia. Dados como formação acadêmica, 
cinematográfica e obras realizadas fazem parte do perfil 
de cada candidato selecionado. Além de material icono-

gráfico dos realizadores, suas participações em filmes e 
vídeos, com realizadores, atores, fotógrafos e suas devida 
premiações.

Conforme o previsto na Norma do Processo Eleitoral, 
já publicada, A escolha de um dos candidatos se dará no 
próximo dia 25 de agosto, uma quinta-feira, mediante 
votação dos membros da Academia Paraibana de Cinema, 
na sede entidade, durante todo o dia, das 9 às 17 horas, 
naFundação Casa de José Américo, em Cabo Branco.

Foto: Divulgação

 

Disco de Martinho da Vila 
terá participação de Criolo

O novo disco de inéditas de Martinho da Vila terá a contribuição de 
Criolo, que faz participação especial nas faixas “Alegria, Minha Alegria” e 
“De Bem Com A Vida”, música que dá nome ao álbum. O trabalho do rapper 
N?SJGQR?�DMG�?NPCQCLR?BM�?�,?PRGLFM�NMP�/PCRM�%CPPCGP?�ÂJFM�BM�Q?K@GQR?�
e que participa da produção do álbum. O convite emocionou Criolo, que 
cresceu ouvindo o cantor, um dos ídolos musicais do seu pai.

Além dos vocais de Criolo, o novo álbum de Martinho da Vila conta 
com a participação de músicos como Jorge Mautner, João Donato e Arthur 
Maia, além da produção de André Midani. O álbum chegará às lojas e às 
plataformas digitais em agosto.

Destaque

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). Gênero: 
 LGK?��M��#SP?��M������KGL�� "J?QQGÂA?��M��
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, Die-
go, Shira e Sid a deixarem seus lares. Eles 
encontram o abrigo ideal em uma caverna 
ocupada pelo excêntrico líder espiritual 
Shangri Lhama e seus seguidores. CinEs-
paço2: 14h50 e 15h50 (DUB). Manaíra1: 
16h30 (DUB). Manaíra5/3D: 14h45, 17h, 
19h20 e 21h40 (DUB). Manaíra11: 14h e 
18h50 (DUB). Mangabeira5/3D: 14h, 15h50, 
16h25, 18h15, 19h, 20h50, 21h25 e 23h15 
(DUB).  Tambiá2: 14h10 e 16h10 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30 e 18h35 (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 
PCCLAMLRP?P� QCS� ÂJFM�-CKM� #MPW� RCK�SK�
insight e 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:  
14h30 e 16h30 (DUB). Manaíra1: 14h (DUB). 
Manaíra6/3D: 12h50, 15h15, 18h e 20h30 
(DUB). Manaíra11: 16h20 e 21h10  (DUB).  
Mangabeira4/3D: 12h45, 14h42, 15h15, 
17h12,  17h55, 19h52, 20h45 e 22h45 
(DUB).   Tambiá1: 16h20 (DUB). Tambiá2: 
18h10 e 20h10 (DUB). Tambiá5/3D: 14h20 
e 18h40 (DUB). 

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
1MJ?LB�$KKCPGAF��"MK�+G?K�'CKQUMPRF�)CÁ�
Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: O planeta 
Terra volta a ser objeto de um ataque aliení-
gena aproximadamente de 20 anos após o 
retratado em Independence Day (1996). Na 
verdade, do ponto de vista dos aliens, são 
passadas poucas semanas, mas o que para 
eles são dias de viagem no espaço, para a 
Terra são muitos anos. Manaíra8: 16h (DUB)  

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gêne-
PM��1MK?LAC��#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA��M��

12 anos. Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia 
"J?PIC� 2?K� "J?ÃGL� )?LCR�,A3CCP�� 2GLMNQC��
Will é um garoto rico e bem-sucedido, até 
sofrer um grave acidente que o deixa preso 
a uma cadeira de rodas. Ele está profunda-
mente depressivo e contrata uma garota do 
campo para cuidar dele. Ela sempre levou uma 
TGB?�KMBCQR?�AMK�BGÂASJB?BCQ�ÂL?LACGP?Q�C�
problemas no trabalho, mas está disposta a 
provar para Will que ainda existem razões 
para viver.  Manaíra1: 19h30 e 22h05 (LEG). 
Tambiá3:  16h05 e 20h15 (DUB). 

CINE BANGUÊ - MEU NOME É JACQUE. Gênero: 
#MASKCLR�PGM��#SP?��M�����KGL��"J?QQGÂA?��M��
12 anos. Direção: Angela Zoé. Sinopse: O 
documentário “Meu Nome é Jacque”, conta a 
história da ativista Jacqueline Rocha Côrtes, 
mulher transexual brasileira e militante 
na luta contra a Aids e pelos direitos das 
pessoas trans que vivem com HIV e Aids. 
Portadora do vírus HIV há 22 anos, sua jor-
L?B?���K?PA?B?�NMP�BCQ?ÂMQ�C� AMLOSGQR?Q�
como seu papel de representante em redes 
e movimentos sociais, do governo brasileiro 
e da Organização das Nações Unidas. Horário 
das sessões: 18h, 18h30 e 16h.
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O diálogo com os mortos
Gabriella Nóbrega:

primeira vista, a bela jovem perita cri-
minal Gabriella Henriques da Nóbrega 
– superintendente do Departamento do 
����������������À���������Àϐ���Ǧ�������ͳ͐�
Região da Paraíba, advogada, professora 
universitária, doutoranda em Direi-
to Penal e coordenadora do curso de 
Direito da FESP-Faculdades de Ensino 

Superior da Paraíba – causa medo, sobretudo aos 
mais supersticiosos e sugestionáveis.

��������������������ǡ���������²��������ϐ���������
de Gabriella Nóbrega daria, sem sombra de dúvidas, 
um rico e maravilhoso enredo para uma novela de Sir 
Arthur Conan Doyle, o magistral criador do clássico 
��������������������������ǡ������������ϐ���������
mais conhecido do mundo.

Numa espécie de simbiose química envolvendo 
beleza, mistério, competência e dedicação, Gabriella 
não passa despercebida. Extremamente simpática, 
didática, envolvente e convincente é muito rígida 
nos seus princípios. Sabe estabelecer metas, cobrar 
responsabilidades e resultados. Nesse ponto “é braba 
prá danado. É uma onça”, segundo assevera um velho 
funcionário do IPC.

Filha de um conceituado médico o Dr. Fernando 
Nóbrega, proprietário de uma cadeia de hospitais, 
e da destacada criminalista Paula Frassinette Hen-
�����������×�����ǡ�À��������ͳ͑�������������ï������
�������ǡ�������������������ϐÀ���ǡ�
���������±�����±��
��� ��������������������������ǡ�	���������×���-
ga, no Estado de Pernambuco. Quando acadêmica do 
Curso de Direito na Universidade Federal da Paraíba 
– UFPB, teve oportunidade de integrar o Corpo de 
����������� ��������Ǥ�2�����������������������Ǩ

Ȃ��������� ����������������������� ��ϐ������Ǧ
me optar pelo Direito. Vivenciei no trabalho de minha 
mãe como advogada, de minha irmã como promotora 
e senti o dilema de julgar um semelhante quando in-
���������������������ï��Ǥ������ǡ���������������������-
���������������ϐ����������� ����������ǡ�������������
somos humanos e, por isso mesmo, premidos pelas 
limitações impostas pela própria condição humana – 
explica Gabriella.

“A Advocacia, a Magistratura e o Ministério 
�ï��������ϐ�����������������������������������������
valores e atitudes culturais. Daí as discussões acalo-
radas, muitas vezes apaixonadas, haja vista a natural 
divergência de opiniões resultante da diversidade, 
instrumento basilar das democracias. Daí me identi-
ϐ���������������À�����������������±�����������������
prima pela objetividade, independente da opinião – 
explicita.

– A Perícia Criminal não está para favorecer 
��������ǡ����������������������������������ǡ��±�����
vítima. Está para elucidar um crime. É um trabalho 
���������������������� �ǡ���������ǡ������������ϐ��-
� ���������������� ��������������������Ȃ��ϐ����Ǥ

Para Gabriella Nóbrega, “caso tenhamos inves-
timentos, apoio e recursos técnicos, os crimes serão 
elucidados. Como estudiosa e idealista não acredito 
em crime perfeito ou insolúvel. O que falta é mais 
estudo, pesquisa e dedicação. Fico feliz quando um 
crime é elucidado provando a culpa ou a inocência”.

Referindo-se à elucidação de um suposto crime de 
estupro, Gabriella relatou o depoimento de uma vítima 
que a comoveu com o relato. “Fui falar com o estupra-
dor, um negro alto, forte, taxista, que alegou inocência, 
����ϐ�����������������������������Ǥ�	�������������-
seguimos provar que o rapaz era inocente e foi acusado 
pelo preconceito. Na verdade, a pretensa “vítima”  ha-
via mantido relações sexuais com o namorado da irmã 
que levou as duas para um motel. Para evitar escândalo 
acusou um taxista negro, após o contratarem para o 
transporte, valendo-se do estigma que, lamentavel-
mente, permeia o imaginário brasileiro”.

��������������ϐ������������������������� ��
de um suposto suicídio de uma mulher, ocorrido na 
ï����������Ǧ�����ǡ����� ��������ǡ�������������������
um assassinato perpetrado pelo próprio marido da 
vítima.

– Não adianta forjar. O corpo de um morto, 
literalmente, fala. Ali estão todos os vestígios que 
servirão de provas. É um trabalho minucioso, uma 
���±�����������������ǡ�������������������±������ϐ�-
cante – explana.

Pesquisadora, coordenadora de curso de Direito 
e professora de Direito Penal tem um objetivo que 
chega a ser um sonho:

– É a criação de um Instituto de Pesquisas Cri-
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minais que aglutine experiências de diver-
sas áreas do conhecimento, a exemplo da 
	�����ϐ��ǡ����������������ǡ��������������ǡ����
Psicologia, da História, da Economia, da Sócio 
e Etnolinguística além da Comunicação e da 
Informação.

“Um dos grandes problemas que enfren-
to é justamente na área da Ciência da Infor-
mação na parte atinente à estocagem, coleta, 
�������� �ǡ�������ϐ��� ������������ �����
informação. A questão do combate à crimi-
nalidade e da elucidação de crimes perpassa 
pela informação, enquanto instrumento es-
tratégico de inteligência e desenvolvimento”

Reportando a questão do ensino dos 
cursos jurídicos Gabriella Nóbrega lamenta que 
“a grande maioria dos alunos não está interes-
sada em desenvolver uma formação sólida de 
bases humanísticas, com relação à responsabi-
lidade social atinente à função do Direito. Estão 
interessados, desde a graduação, em fórmulas 
mágicas e preconcebidas para passarem em 
concursos. Esse é o maior problema”.

– Enfrentando toda qualidade de resis-

tência implantei uma sistemática, na faculda-
de que coordeno, em mudar essa concepção 
ilusória. Não tem sido fácil, mas o resultado 
±�����������������������ϐ��� ��������������
Ministério da Educação e Cultura, durante o 
������������������ �����ʹͲͳͷǤ������������
nossas possibilidades tenho me preocupado 
em despertar o interesse pela leitura dos 
clássicos do Direito e, até mesmo, da boa 
Literatura – continua.

“É lamentável constatarmos que muitos 
ingressam no mercado sem saber ler um 
texto e, muito menos, escrever com clareza 
e consciência. Isso, em parte, decorre da dis-
persão consequente do abuso indiscriminado 
as tecnologias interativas. Ninguém quer 
�������������������������������ϐ����ǳǤ

Finalizando, a professora Gabriella Nó-
�������ϐ����������ǲ�����������������������
���ǡ��������� �����������ϐ��������������
����������������������������������ϐ�����-
nal, é necessário para se limitar a atuação 
���������������������ϐ������������������ϐ���-
dos no mercado”.

A jovem 
advogada e 
perita criminal 
Gabriella 
da Nóbrega 
luta pelo 
desenvolvimento 
de uma formação 
sólida de bases 
humanísticas

À
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Senado vai votar mais três reajustes

O Senado deverá decidir 
em agosto três reajustes sala-
riais que ainda estão penden-
tes. O mais polêmico deles é o 
projeto de lei que aumenta o 
salário de ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e, 
como consequência, o novo 
teto do funcionalismo públi-
co. O texto (PLC 27/2016) 
eleva os subsídios mensais 
dos ministros em 16,38%, 
dos atuais R$ 33,7 mil para 
R$ 39,2 mil a partir de janeiro 
de 2017.

Outros projetos penden-
tes são os de aumentos sala-
riais para o procurador-geral 
da República (PLC 28/2016) 
���� ������� �������� ��ϐ���-
dos para ministro do STF e 
para o defensor público-ge-
ral da União (PLC 32/2016).

Exceto o projeto da De-
fensoria, que não tem reper-
cussão nos estados, o que 
causa polêmica nos demais 
é o “efeito cascata”, provoca-
do pelas vinculações consti-
tucionais de subsídios, com 

O mais polêmico deles é 
o projeto que aumenta o 
salário dos ministros

aPós rEcEsso
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��ϐ������ ������ ��� ������� ���
União, dos estados e municí-
pios.

Por isso, o senador Ricar-
do Ferraço apresentou voto 
em separado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) pela rejeição do PLC 
27/2016 e do PLC 28/2016. 
De acordo com o parlamentar, 
aprovar tais reajustes, “em um 
��������� ��� ������ ϐ������ ����
precedentes”, sem considerar 
seus efeitos sobre os demais 
entes da Federação, seria um 
contrassenso.

Reajustes em série

O reajuste dos ministros 
do STF abre espaço para au-
mentos nos salários de de-
�������� �� ���������ǡ� ��ϐ��-
grando reajustes nos ganhos 
de deputados estaduais e ve-
readores. A elevação do teto 
salarial federal também gera 
aumento do teto adotado nos 
estados para todo o funciona-
lismo. Citando dados da Con-
sultoria do Senado, Ferraço 
registrou que, apenas para os 
estados, o PLC 27/2016 cau-
sará impacto anual superior a 
R$ 1,45 bilhão.

“A realidade dos estados, 
infelizmente, se apresen-
ta delicada. Vários já estão 

atrasando ou parcelando sa-
lários. Uma nova renegocia-
ção de dívidas estaduais está 
sendo feita em busca de um 
��À���� ������������������� ϐ�-
nanças estaduais. É com esta 
realidade que precisamos 
trabalhar”, alerta Ferraço.

O projeto de reajuste dos 
ministros do STF é relatado 
na CCJ, com voto favorável, 
pelo senador José Maranhão 
(PMDB-PB), que preside a 

comissão. A relatoria do pro-
jeto referente ao aumento do 
procurador-geral da Repú-
blica, também com voto pela 
aprovação, coube ao senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO). Os 
reajustes da categoria dos 
procuradores são escalona-
dos de acordo com o subsí-
dio do procurador-geral.

Outro projeto pendente 
é o que reajusta os salários 
da Defensoria Pública da 

União, que chegou a rece-
ber parecer favorável da CCJ 
e seguiu para o plenário. O 
PLC 32/2016 constava na 
pauta de votações do dia 13 
de julho, mas os senadores 
preferiram deixar a decisão 
ϐ�������������������� ��������
parlamentar.

O projeto estipula que o 
defensor público-geral fede-
ral, chefe do órgão, receberá 
um aumento de 8,6%, passan-

Foto: Antonio Cruz-Agência Brasil

do dos atuais R$ 31.090,85 
para R$ 33.763,00. Esse valor 
será efetivo apenas em 2018 
e atingido através de quatro 
reajustes escalonados. Os de-
fensores públicos receberão 
aumentos igualmente esca-
lonados. Conforme anexo ao 
PLC, os subsídios dos mem-
bros dessas carreiras osci-
larão, em 1º de janeiro de 
2018, entre R$ 28.947,55 e 
R$ 32.074,85.

Ao todo, foram enviados 
pela Câmara dos Deputados 
ao Senado Federal 14 proje-
tos de reajustes de servido-
res, dos quais 11 receberam 
aprovação, sendo encaminha-
dos à sanção presidencial.

O reajuste dos ministros do STF vai abrir espaço para aumentar os salários de deputados e senadores
O texto eleva
os salários dos 
ministros em 
16,38%, dos 
atuais R$ 33,7 
mil para R$ 39,2 
mil a partir de 
janeiro de 2017
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Justiça Federal exige apresentação 

de legado da Olimpíada no Brasil
Em decisão liminar, a 
Justiça Federal acatou 
integralmente o MPF

Vladimir Platonow
Repórter da Agência Brasil 

 A Justiça Federal deu 
prazo de 20 dias para a Au-
toridade Pública Olímpica 
(APO), a União, o Estado e o 
município do Rio de Janei-
ro apresentarem os Planos 
de Legado (PL) e o de Uso 
de Legado (PUL) da Olim-
píada Rio 2016. Em decisão 
liminar, a Justiça Federal 
acatou integralmente o pe-
dido do Ministério Público 
Federal (MPF) em ação ci-
vil pública e estabeleceu o 
prazo para apresentação 
dos planos, com multa de 
R$ 10 mil por dia de des-
cumprimento.

A notícia foi divulgada 
nessa sexta-feira (22), na 
página do MPF no Rio de Ja-
neiro na internet. Os planos 
devem conter o detalha-
mento dos equipamentos e 
complexos esportivos ad-
quiridos e construídos com 
verbas públicas, a identi-
ficação do ente público ou 
privado responsável pela 
destinação de cada em-
preendimento, os custos 
previstos de manutenção, 
a forma de gestão de cada 
um, a finalidade após a rea-
lização dos Jogos Olímpicos 
e os benefícios esperados.

O juiz Júlio Emílio 
Abranches Mansur, da 14ª 
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Foto: Reprodução/Internet

Qual é o momento experimentado pela 
democracia brasileira? Devido à polarização da 
disputa política entre conservadores e progressistas, 
������ϐ������� �� ����������� ���� ������ ��� ����ǡ�
as respostas minimamente mais elaboradas a essa 
questão, extraídas de fontes jornalísticas, por exemplo, 
passariam pelo crivo das perspectivas ideológicas 
conjunturalmente sobressalentes, principalmente 
a primeira das duas mencionadas, por predominar 
na grande mídia.  Para contornar esse problema, 
consultar pesquisas internacionais e nacionais com 
indicadores sobre a qualidade da democracia e dados 
de opinião pública pode contribuir para desintoxicar 
��������������ϐ��� �ǡ�������������������������������ǡ�
ainda que essas fontes empíricas também não sejam 
isentas de ideologia.

Em março deste ano, Reinaldo Azevedo, 
jornalista conservador e favorável ao impeachment 
de Dilma, publicou em seu blog na revista Veja 
um artigo intitulado “O PT e o comprovado ódio à 
democracia”. Dois meses após, em matéria escrita 
quando o governo interino já havia tomado posse, ele 
exaltou as ações da “democracia de farda” contra os 
movimentos sociais que um dia acamparam em frente 
à residência de Temer. Para esse jornalista da direita, 
a esquerda brasileira diz respeito aos “inconformados 
com o regime democrático”. Certamente, Azevedo 
considera que a democracia brasileira se livrou de 
um obstáculo ao seu desenvolvimento com a saída do 
PT do governo.

No espectro ideológico progressista, Jânio de 
Freitas, da Folha de S.Paulo, escrevendo sobre as 
primeiras medidas do governo Temer em várias 
�����ǡ��ϐ����ǣ�ǲ�������������������� ����������À�����
e prática geral, vista agora, só teve um precedente no 
������ǣ���������������������������������ͳͻͶǳǤ������
������������������ǡ��������ǣ�ǲ������������������������
não o noticiarem, coros de “Fora, Temer” estão pelo 
país todo”. Esse jornalista não atribui legitimidade ao 
atual governo. Fica implícita sua insatisfação com a 
trajetória da democracia.

Vejamos as referidas fontes empíricas. Na última 
������ϐ��� �� ��� A������ ��� ����������ǡ� ����������
pela Economist Intelligence Unit (EIU) e divulgado 
no início desse ano, o Brasil caiu sete posições 
em relação à pesquisa de 2014. Considerando 
167 países, a pátria brasileira recebeu em 2015 a 
����� ������ ǡͻǡ� ������������ ������ͶͶ͑��������ͷͳ͑Ǥ�
�������ǣ� ������ �ǡ� ������� �� ��� ������������ ��
pessimismo geral com a situação política. Desde a 
crise de 2008, a democracia vem apresentando sinais 
de retrocesso também nos EUA e Europa, mas, até 
2014, sua trajetória no Brasil era de progresso.

A pesquisa da EIU trabalha com quatro 
�������������������������À�����ǣ�������������������ǡ�
democracias falhas, regimes híbridos e regimes 
autoritários. O Brasil está incluído na categoria 
“democracia falha” (com notas entre 6 e 8). Para 
�� ������ϐ��� �� �����ǡ� ��������Ǧ��� ������ �������ǣ�
eleições e pluralismo, liberdades civis, funcionalidade 
governamental, participação política e cultura 
política. As democracias falhas têm eleições livres e 
liberdades civis, mas deixam a desejar nos demais 
quesitos. Chama a atenção a nota atual do Brasil em 
cultura política, 3,75, a mais baixa entre os cinco 
fatores. Em 2014, essa pontuação havia sido 6,25, 
ou seja, a queda em 2015 foi grande. Os dados foram 
�������������ϐ�����������Ǥ

Desde as eleições de 2014 e sobretudo durante 
2015, principalmente no âmbito das manifestações 
pelo impeachment, emergiram preocupantes 
expressões de ódio contra o PT e outras organizações 
de esquerda e demandas pela volta da ditadura, 
estas últimas minoritárias. O relatório de 2014 da 
�����ϐ����ǣ�ǲ���������������À��������������������Ǧ
sucedida implica que as partes perdedoras e os seus 
apoiadores aceitem o julgamento dos eleitores e 
�������������������²��������Àϐ������������ǳǤ��������
não tenha havido intervenção militar na recente 
mudança de governo, o ódio contra o adversário 
político, os apelos a um regime autoritário, a 
seletividade da mídia e das instituições jurídicas 
no combate à corrupção e o motivo no mínimo 
altamente controverso em que se baseia o processo 
de impeachment compõem um conjunto coerente 
de cultura política que pode ajudar a compreender a 
queda da avaliação do país nesse quesito.

Crise piora 
a democracia

opiniao.auniao@gmail.com

Ianoni
Marcus

Fraudes em transações 
financeiras no mercado 
clandestino de cigarros são 
o alvo da terceira fase da 
Operação Huno, deflagrada 
nessa sexta (22) pela Polí-
cia Federal (PF). Dessa vez, 
cerca de 30 agentes cum-
priram quatro mandados 
de busca e apreensão no 
Rio Grande do Sul, sendo 
um em Porto Alegre, um 
em Passo Fundo, no norte 
do Estado, e dois em Santa 
Cruz, na região central.

“Um dos contratos teria 
o valor de R$ 17 milhões. É 
um valor expressivo, mesmo 
em um mercado forte como 
o do tabaco, mais ainda em 
se tratando de alguém que 
tinha muitas dívidas. Não 
é normal que essa pessoa 
receba empréstimo de ban-
cos”, esclareceu o delegado 
da PF Gustavo Schneider.

Nessa terceira fase, a 
�	�������ϐ�������������Ù���
ϐ����������� ����������� ����
uma das pessoas presas na 
segunda fase da operação, 
em março deste ano. O sus-
peito é empresário do ramo 
fumageiro e teria efetuado 
diversos empréstimos frau-
dulentos em instituições 
ϐ����������Ǥ� ��� ������� ����
o delegado, a investigação 
abrange vários contratos e, 
portanto, o valor total dos 
empréstimos realizados 
pelo suspeito é ainda maior.
Os mandados de busca e 
apreensão foram realizados 
���� ��������Ù��� ϐ�����������
que liberaram os emprésti-
mos ao empresário. Foram 
apreendidos computadores, 
pendrives, mídias óticas, ex-
tratos bancários, agendas, 
minutas de contrato e ou-
tros documentos. 

PF investiga fraude de 

R$ 17 mi no comércio

merCAdO CLANdestINO

Brasília, (AE) - 
Sem fechar negocia-
ção sobre reajuste 
salarial, o Ministério 
da Saúde anunciou 
nessa sexta-feira, 22, 
a chegada de mais 
1,2 mil cubanos para 
reposição de vagas 
no Programa Mais 
Médicos. O ministro 
da Saúde, Ricardo 
Barros, também de-
monstrou a intenção 
de que as bolsas para 
estrangeiros sejam 
“provisórias” e que 
o projeto passe a ser 
composto apenas por 
médicos brasileiros.

De acordo com 
Barros, 1,5 mil vagas 
serão repostas até se-

tembro, quando ven-
cem os primeiros con-
tratos do programa, 
firmados em 2013. 
Além dos médicos 
cubanos, profissionais 
de outras naciona-
lidades e brasileiros 
também farão parte 
do grupo. O ministro 
também anunciou a 
abertura de 502 novas 
vagas no programa.

Apesar do anún-
cio, o Mais Médicos 
vive um impasse dian-
te do reajuste da bolsa 
dos profissionais. Ao 
todo, 18.240 médicos 
atuam na iniciativa, 
sendo que a maior 
parte deles (11.429) 
veio de Cuba.

Sem reajuste, Brasil 
recebe mais cubanos

mAIs 1,2 mIL mÉdICOs

Vara Federal, considerou 
uma “grave omissão dos 
réus” o fato de não terem 
sido apresentados os pla-
nos. Mansur lembrou que a 
elaboração do documento 
foi compromisso assumido 
������ ��� ʹͲͲͻǡ� ��� �����-
datura do Rio para sediar 
os Jogos de 2016, e que o 
tempo transcorrido desde 
então seria mais do que su-
ficiente para cumprimento 
da obrigação.

“Não é preciso recorrer 
a exemplos externos para 
demonstrar a gravidade da 
omissão no planejamento 
adequado do legado. Basta 
citar o exemplo dos Jogos 

Pan-Americanos de 2007, 
realizados na mesma cida-
de, e que, pretensamente, já 
serviriam para deixar pron-
ta toda ou grande parte das 
estruturas esportivas, mas 
que, pouco tempo depois, 
apresentavam falhas gra-
ves que culminaram em sua 
interdição e realização de 
novas – e onerosas – obras, 
com enorme prejuízo ao 
erário e grande frustração 
quanto ao anunciado lega-
do daqueles jogos”, afirmou 
o juiz na decisão.

O procurador da Re-
pública Leandro Mitidieri, 
coordenador do Grupo de 
Trabalho das Olimpíadas, 

argumentou na ação que há 
risco de desperdício de di-
nheiro público com a inde-
finição do legado olímpico.

“Observa-se que o tema 
está sendo tratado com 
descaso quando, a menos 
de um mês dos Jogos, ainda 
não foram tratadas ques-
tões relevantes como a for-
ma de utilização do legado, 
o modelo de estrutura e a 
forma de gestão, bem como 
as fontes de recursos para 
o custeio e manutenção das 
instalações esportivas no 
futuro, o incremento social 
que poderá advir do legado, 
entre outras questões”, dis-
se Mitidieri.

Foto aérea de parte do complexo que vai abrigar os Jogos da Olimpíada no Rio de Janeiro, em agosto

André richter 
Repórter da Agência Brasil 

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) pediu 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) urgência no 
julgamento da senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
e do marido dela, o ex-
-ministro do Planejamento 
Paulo Bernardo. Em maio, 
Gleisi e Bernardo foram 
denunciados ao Supremo 
sob a acusação de receber 

R$ 1 milhão para campa-
nha da senadora em 2010 e, 
de acordo com depoimen-
tos de delatores, o valor é 
oriundo de desvios de con-
tratos da Petrobras. Ambos 
foram citados nas delações 
do doleiro Alberto Youssef.

Saiba mais

Janot rebate Senado 
e diz que apartamento de 
Gleisi Hoffman não é bunker

Na manifestação en-
viada ao Supremo, a Pro-

curadoria sustenta que há 
provas evidentes dos cri-
mes. “Há de se reiterar que, 
segundo compreensão do 
MPF, há evidentes e hígidos 
elementos concretos para 
o recebimento da denúncia 
– que não deixam de existir 
diante das versões narradas 
nas respostas à acusação 
sob exame”, diz a PGR.

Na defesa encaminha-
da ao Supremo, a defesa 
da senadora alegou que as 
acusações são “meras con-

jecturas feitas às pressas” 
em função de acordos de 
delação premiada.

“A requerida [senadora] 
jamais praticou qualquer 
ato que pudesse ser caracte-
rizado como ato ilícito, espe-
cialmente no bojo do pleito 
eleitoral ao Senado Federal 
no ano de 2010, na medida 
em que todas as suas contas 
de campanha foram decla-
radas e integralmente apro-
vadas pela Justiça Eleitoral”, 
diz a defesa.

PGR pede urgência em julgamento

seNAdOrA gLeIsI e O ex-mINIstrO PAuLO berNArdO
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Interpol se une à colizão mundial

na luta contra o Estado Islâmico
A polícia internacional vai 
participar das ações para 
combater o grupo radical

COMPANHIA TROPICAL DE HOTÉIS
CNPJ nº 15.147.499/0001-31

NIRE 25 300010746
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas da COMPANHIA TROPICAL DE HOTÉIS (“Companhia”) 

a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, 
localizada em João Pessoa, PB, na Av. Almirante Tamandaré nº229, Praia do Tambaú, CEP 58039-
�����QR�GLD����GH�DJRVWR�GH�������jV�������KRUDV��D�¿P�GH�GHOLEHUDU�VREUH�D�VHJXLQWH�RUGHP�GR�
dia:(a) extinção do Conselho de Administração e consequente reforma do Estatuto Social no que 
VH�UHIHUH�j�DGPLQLVWUDomR�GD�&RPSDQKLD���E��HOHLomR�GRV�'LUHWRUHV���F��¿[DomR�GD�UHPXQHUDomR�
anual global da Diretoria; (d) aprovação do grupamento de ações proposto pela administração, na 
proporção de 30.000:1 (trinta mil para uma), e as consequentes alterações do número de ações e 
da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem como autorização à Diretoria para 
prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; e (e) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia.João Pessoa, PB, 21 de julho de 2016.Antonio Teixeira Maglione.Presidente do 
Conselho de Administração

Paris (EFE).- A Interpol 
se somou à coalizão interna-
�������������������������ǲϐ�����
de combatentes terroristas es-
����������� �� �� ϐ�������������
do Estado Islâmico (EI)”, infor-
mou a organização internacio-
nal de polícia.

“Intercambiar informa-
 �� ���� �� ��������� �����ϐ����
estender o perímetro de toda 
segurança nacional”, disse em 
comunicado o secretário-geral 
da Interpol, Jürgen Stock, insti-
tuição que atuará como “catali-
sadora” em um esforço conjun-
to “para resistir ao terrorismo”.

Stock, que participou da 
reunião ministerial de luta con-
tra o EI realizada na quinta-fei-
ra (21), em Washington, lem-
brou que graças à colaboração 
������������������� �������������
Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, foram obtidas 
“pistas da investigação de valor 
incalculável”.

Replicar este trabalho 
conjunto, segundo o secretá-
rio-geral, “melhoraria drasti-
�������� �� ²����� ���� �������-
gações” já que os esforços de 
aplicação da legislação são de-
tidos às portas da zona de con-
ϐ�����ǲ���������������²����ǳǤ

Por isso, apontou como 
passo fundamental “cons-
truir uma ponte” entre a zona 
������ϐ����ǡ������������������
o núcleo do EI, e outros lu-
gares sujeitos à aplicação de 
suas respectivas legislações, 
onde a organização radicali-
za e combate.

Atualmente, a Interpol 
põe à disposição de seus mem-
bros uma base de dados com 
informação acerca de mais de 
7.500 combatentes terroris-
tas estrangeiros apresentada 
por cerca de 60 países. Isso 
sem contar com os milhares 
������������������������������
���������� ���������� ���� ϐ����
analíticos para proporcionar 
pistas à polícia no mundo todo.

Criada em setembro de 
2014, esta coalizão internacio-

Da Agência EFE

nal conta com 66 parceiros e 
cinco linhas de ação, três delas 
agora apoiadas pela Interpol: 
ǲ��ϐ�������� �� ϐ����� ��� �����-
�������������������ǡ���������ϐ�-
������������������������������
verdadeira natureza”. 

Da AFP

Havana, (AFP) - Cuba, que 
durante anos foi acusada pelos 
Estados Unidos de contribuir 
para o narcotráfico, se transfor-
mou agora em aliada de Washin-
gton ao assinar um acordo para 
enfrentar esse crime.

Funcionários dos dois países 
assinaram um “Acordo para a 
Cooperação Operacional” com “o 
objetivo de enfrentar o tráfico de 
entorpecentes e substâncias psico-
trópicas”, disse a chancelaria local 
em um breve comunicado.

“A reunião transcorreu em 

um clima de respeito e profissio-
nalidade. Ambas as partes concor-
daram na utilidade do encontro 
e acordaram manter as conversas 
no futuro”, concluiu.

O acordo sobre combate ao 
narcotráfico é o décimo-primeiro 
assinado entre os dois países des-
de que restabeleceram as relações 
diplomáticas em 20 de julho de 
2015, após cinco décadas de de-
sencontros e hostilidades.

Depois que um caso de nar-
cotráfico em 1990 envolvendo 
altos oficiais cubanos, entre eles 
o general Arnaldo Ochoa e o co-
ronel Antonio de la Guardia, os 

Estados Unidos acusaram as au-
toridades da ilha de promover 
essa atividade.

Ochoa e De la Guardia fo-
ram condenados à morte e exe-
cutados depois de um julgamen-
to televisionado. Seus cúmplices 
foram condenados a longas pe-
nas de prisão.

Cuba está no centro da rota 
da droga, entre a América do Sul 
e os Estados Unidos. Aviões de 
narcotraficantes voam sobre os 
mares do norte da ilha, onde lan-
çam pacotes de drogas, que são 
recolhidos por lanchas rápidas 
provenientes dos EUA.

EUA e Cuba contra o narcotráfico 
acordo de cooperação

A Interpol põe 
à disposição de 
seus membros 
uma base de 
dados sobre 
mais de 7.500 
combatentes 
terroristas 
estrangeiros

Da Reuters 

Londres (Reuters) - A eco-
nomia do Reino Unido parece 
estar encolhendo no ritmo 
����� ������� ������ �� ������ ϐ�-
nanceira na esteira do referen-
do do mês passado que decidiu 
pela saída da União Europeia, 
de acordo com a pesquisa Ín-
dice de Gerentes de Compras 
(PMI, na sigla em inglês), que 
registrou a maior queda em 
seus 20 anos de história.

A preliminar do PMI do 
Markit mostrou que o setor 
de serviços - um dos poucos 
motores do crescimento eco-
nômico britânico - foi espe-
cialmente afetado pelo refe-
rendo, com as encomendas e 
�����ϐ��������������������Ǥ

O PMI para o setor de 
serviços caiu para 47,4 em 
julho de 52,3 em junho, 
queda mais acentuada des-
de que a pesquisa começou 
em 1996, e a leitura mais 
fraca desde março de 2009, 

Economia do Reino Unido se deteriora 

após referendo

por volta do pior momento 
da recessão econômica glo-
bal. Economistas consulta-
dos pela Reuters esperavam 
queda para 49,2.

A evidência da forte 
queda na atividade pode 
alarmar o banco central bri-
tânico, que está tentando de-

cidir com que força precisa 
atuar para amortecer as con-
sequências do referendo.

O Markit disse que se os 
PMIs permanecerem nesses 
níveis, serão consistentes 
com uma contração da eco-
nomia a um ritmo trimestral 
���ͲǡͶ����������ǡ�����������-

clínio que não é vista desde 
a recessão de 2008-09.

O PMI de indústria caiu 
para 49,1 de 52,1 em junho, 
menor leitura desde fevereiro 
de 2013. O PMI Composto, que 
combina serviços e indústria, 
caiu para 47,7 de 52,4, nível 
mais fraco desde abril de 2009.

foTos: Reprodução/Internet

A onda de ataques articulados pelo Estado Islâmico em vários países está obrigando uma união de forças para combater o grupo, que aterroriza o mundo com suas ações

Com a aprovação do referendo para saída da UE, a economia do Reino Unido já começa a encolher
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