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Número 099

A UNIÃO  

clima & tempo
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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
23o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,574  (compra) R$ 3,575  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 3,430  (compra) R$ 3,720  (venda)

EURO   R$ 3,974  (compra) R$ 3,979   (venda)

O Justiça manda FestVerão garantir segurança e fluidez do trânsito. Página 5

O PRF faz apreensão recorde de cigarros contrabandeados na PB. Página 6

O Operação vai fiscalizar uso de carvão e gás por ambulantes. Página 7

O Faróis baixos durante o dia passam a ser obrigatórios em BRs. Página 8

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Pacote de medidas anunciado ontem pelo governo interino prevê limitação dos gastos públicos em todas as 
áreas, inclusive em saúde e educação, e mudança nas regras para a aposentadoria dos trabalhadores.  ��
����ͻ

Temer vai limitar 

despesa com saúde

baixa

06h11

18h41

2.3m

2.1m

ALTA

ALTA

12h23 0.4m

FOTO: Evandro PereiraFOTO: Cláudio Goes

FOTO: Edson Matos

������.!�����������Lixo acumulado nas ruas de Santa Rita coloca em perigo a saúde dos 
moradores e revela a precariedade do serviço de limpeza urbana do município.  ��
����ͷ

FOTO: Edson Matos

Pôr do Sol Literário 
terá lançamentos 
e debates hoje

 

Ana Adelaide Peixoto 
lança dois livros e José 
Octávio discute “A Revolução 
Estatizada”.  ��
����ʹͳ

Botafogo faz 
primeiro jogo 
na Série C
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Polícia desarticula
organização criminosa

Pré-candidatura do PSB 
forma Conselho Político

Delegada responsável pela operação 
“Hidra de Lerna” em entrevista coletiva

Cida Ramos, pré-candidata do PSB, 
discursa na formação do Conselho

Campina João Pessoa

FOTO: Evandro Pereira

Detran-PB

��	���� O Governo do 
Estado inaugurou ontem 
a nova pista de testes da 
sede do Detran-PB, em 
Mangabeira.  ��
����͵

Educação
235 mil inscrições 
para o Enem na PB 

Número de inscritos 
este ano foi menor do que o 
registrado em 2015. Prazo 
para pagamento da taxa 
termina hoje.  ��
����ͳͶ
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Gravação explosiva

A gravação da conversa entre o se-
nador Romero Jucá (PMDB) e o ex-pre-
sidente da Transpetro, Sérgio Macha-
do, que provocou a queda do primeiro 
como ministro do Planejamento do go-
verno Temer, reforçou os argumentos 
segundos os quais o PMDB conspirou 
em várias frentes para apear a presi-
dente Dilma Rousseff do poder. E, en-
���� ������� ������ǡ� ���ϐ����� �� ���� ��-
������ ��� ����� �� ������� �ϐ��������
após a derrocada do deputado Eduar-
do Cunha (PMDB) da Presidência da 
Câmara dos Deputados: Cunha, nos 
últimos instantes, foi usado para dar 
celeridade ao processo do impeach-
ment e, agora, que está na iminência de 
ser cassado, foi isolado dentro do seu 
partido – “Eduardo Cunha está morto”, 
disse Jucá na gravação, mostrando que 
o descarte do deputado é fato.     

É grave que um parlamentar da 
base do governo provisório – e que 
passou apenas 12 dias como ministro 
nomeado – insinue a necessidade de 
formação de uma espécie de pacto en-
tre as forças que sustentam o governo 
interino para “estancar a sangria” cau-
sada pela Operação Lava Jato. A rigor, 
Jucá deveria ser enquadrado da mesma 
forma que o foi o ex-senador Delcídio 
do Amaral, cassado por quebra de de-
coro parlamentar, e processado no STF 
por obstrução da Justiça – o ex-petista 
teria tentando impedir o depoimento 
de Nestor Cerveró, ex-diretor da Pe-
trobras, no âmbito da operação da Po-
lícia Federal. Ao sugerir uma ação com 

���� ϐ����������Ȃ�������������������Ȃ���
senador peemedebista teria cometido 
idêntica ilicitude. Convém lembrar que 
Jucá responde a processo no STF e é 
um dos investigados na PF.

O fato é que Romero Jucá terá muito 
a explicar nesse seu retorno ao Senado 
Federal – promete para hoje fazer um 
discurso a respeito das gravações, que 
têm um enorme pode explosivo. Sem 
dúvida, o vazamento dos áudios é o 
fato político mais importante da sema-
na, porque não somente derrubou um 
ministro recém-empossado, mas abriu 
uma clareira no discurso dos oposito-
res da presidente afastada, ao expor 
a opinião de um de seus principais re-
presentantes a respeito da Lava Jato, 
sugerindo que era preciso lhe dar ‘um 
freio’. Ora, não foi esse um dos princi-
pais assuntos do discurso do presiden-
te interino, Michel Temer, não interfe-
rir no andamento da operação?

O senador, pelas declarações da-
das ontem, sabe o que o espera na 
sessão de amanhã do Senado, quando 
pretende explanar sua versão acer-
ca das gravações. E tanto é assim que 
reagiu, digamos, com aspereza quan-
do foi acusado pela senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB) de tentar obstruir 
as investigações – disse que debaterá 
com “fundamentalistas, petistas, arri-
vistas, qualquer um que queira levan-
tar qualquer tipo de questionamento”. 
Não fará mais do que a sua obrigação: 
esclarecer o que, ao preço de agora, pa-
rece muito suspeito.   

Editorial
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BOI DE pIRAnhAnABOR cAnDIDAtOAtABAlhOADA

pOR umA cpI IsEntA E EquIlIBRADA

A prefeita de Patos, Francisca 
Motta (PMDB), deu pistas, 
numa entrevista a emissora 
de rádio, que poderá não ser 
candidatada à reeleição: “Na 
hora oportuna, Patos irá acei-
tar minha decisão”, disse. Caso 
a prefeita desista da disputa, 
ganhará força o nome do de-
putado Nabor Wanderley 
para substituí-la – a propó-
sito, Nabor já administrou a 
cidade por duas vezes.

O vazamento da conversa entre o 
senador Romero Jucá e o ex-pre-
sidente da Transpetro, Sérgio 
Machado, possivelmente ligou o 
sinal de alerta do deputado Edu-
ardo Cunha, quanto ao seu isola-
mento no PMDB. Jucá foi taxativo 
nesse aspecto em dois trechos 
– “Esquece Eduardo Cunha, ele 
está morto” e “Tem que ser boi 
de piranha, pegar um cara, e a 
gente passar pra resolver, chegar 
do outro lado da margem”.

“É uma gestão atabalhoa-
da, sem planejamento, que 
leva os projetos no improvi-
so, sem racionalização dos 
gastos”. Do vice-prefeito de 
João Pessoa, Nonato Bandei-
ra (PPS), avaliando a admi-
nistração de Luciano Cartaxo 
(PSD). Lembrou que a pre-
feitura criou uma secretaria 
em Brasília para acompanhar 
os projetos da capital, “mas 
está sem titular”.

A ExOnERAÇÃO REspOnDEu A pERguntA
-?�AMJSL?�B?��JRGK?�OS?PR?�DCGP?�ÂX�?�QCESGLRC�GLB?E?��M��µ-�M�RCPG?�QGBM�K?GQ�NPSBCLRC�M�NPCQGBCLRC�
Michel Temer (ainda interino) escolher um ministério mais distante do universo das investigações da 
.NCP?��M�+?T?�)?RM�¶�� �CVMLCP?��M�BM�QCL?BMP�1MKCPM�)SA��NS@JGA?B?�LM�#G�PGM�.ÂAG?J�BC�MLRCK�PCQ-
pondeu, a contento, a pergunta. Além de ser investigado pela Lava Jato, o senador responde a processo 
no STF. Outro ministro. Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) também é investigado.

“Vai ampliar o debate com os diversos seg-
mentos da sociedade e dar governabilidade 
ao futuro governo de Cida Ramos. Estamos 
estabelecendo uma base sólida de diálogo in-
terno, entre os partidos, e dos partidos com 
a sociedade”. Do governador Ricardo Coutinho 
(PSB), ontem, na instalação do Conselho Políti-
co, formado por legendas que dão sustentação 
à pré-candidatura da socialista, na capital.

cOnsElhO pOlítIcO
nO lugAR ERRADO

                    A Eneida  

Deixei com Crisaldo Sales Gomes, para 
encadernar, uma versão de bolso da Enei-
da, das antigas Edições de Ouro, com nota 
introdutória de Paulo Rónai. Foi, dos meus 
sonhos, o nunca alcançado. Entrar na leitu-
ra do poeta máximo, do poeta dos poetas, 
mestre de Dante, sol que abre o livro dos 
livros da língua portuguesa.  Tentei várias 
vezes, sempre me complicando, ora por 
������ϐ���� ��� ����� �ǡ� ���� ����� ������ ��
da vida vulgar, sempre me arredando do 
aprendizado tenaz. 

Em novembro de 1963, aproveitei um 
longo tratamento hospitalar para abrir a 
Eneida que Ermano Ponce Leon me em-
prestara, tradução do maranhense  Odorico 
Mendes, estilista do 1800, cuja versão por-
tuguesa do poema não era mais acessível 
que a original do tempo do imperador Otá-
vio Augusto. Juarez Batista, ouvindo minha 
lástima na porta do Café Alvear, quando 
confessei que lia mas não desaparecia na 
leitura, por mais que tentasse, aconselhou-
me engasgado na própria risada: 

“Negro, pegue os quatro volumes do 
Latim do Ginásiodo nosso Vandick Londres, 
������� ������� ���� �������ǡ� ���� ���� ϐ������
mais fácil ler o original do tempo de Otávio 
Augusto do que a versão no português ma-
nuelino de Odorico Mendes. Faça isto”. 

� �� ϐ��Ǥ� ������� ��� ��������ǡ� ������ ����
com um livrinho das Edições de Ouro que o 
compadre Nathanael havia me levado. “Vou 

mitigar palavra por palavra, sair da ansie-
���������� ����� ϐÀ����� �����������������-
nhagem de Eneias.” – decidi-me. Mas veio 
a alta, pus um papelote linhas depois que 
as naus se destroçam, a frota se dispersa 
e Netuno dá sinais de socorro, e larguei de 
novo o poema até que o encontro, tantas 
décadas depois, com as folhas descoladas, 
jogado num caixote de coisas velhas pou-
padas das mudanças. E me veio a lembran-
ça da disponibilidade, só quebrada agora 
pelas duas crônicas semanais que a amiga 
Albiege me prescreve como antídoto para 
a inclinação que os velhos têm de se sentir 
ignorados e inúteis.

E levei o que restava do livrinho a Cri-
saldo: “Capriche, faça o melhor que possa. 
Se eu não puder pagar, Juarez Farias paga.” 
Juarez é um dos que exploram a sua arte, 
�����������ǡ����� �������ϐ�����������������
encadernação.

E saímos para um cafezinho na praça 
da alimentação no mercado da Torre. Que 
cafezinho que nada! Rendiam-nos os va-
pores irresistíveis da carne na brasa e dos 
caldeirões de guisados. Era de ver a avidez 
gulosa do sujeito ao nosso lado, um Eneias 
a enfrentar a tempestade regada de bom 
inhame e suculento molho de carne. Não viu 
nem ouviu Crisaldo falar com ele. Nem Ro-
mero Jucá mordendo o próprio rabo em ex-
plicações na TV. O vulgar sempre me ataca 
quando empino grandes pretensões. 

Foi, dos meus sonhos, o nunca alcançado. Entrar na leitura do poeta máximo, do poeta 
dos poetas, mestre de Dante, sol que abre o livro dos livros da língua portuguesa.”

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Esmagadora maioria governista. Dos cinco vereadores indicados ontem para integrarem a CPI da La-
goa, apenas um, Raoni Mendes (DEM), faz parte da bancada de oposição ao prefeito Luciano Carta-
xo (PSD) – os outros quatro são apoiadores do prefeito de primeira hora: Benilton Holanda (PSD), 
/CBPM�"MSRGLFM�	/'2
�!MQOSGLFM�	/2"
�#GLFM�	/,-
��-�M�QCPG?�HSQRM�?OSG�?ÂPK?P�OSC�?OSCJCQ�OSC�
fazem parte da base não teriam a necessária isenção para conduzir os trabalhos – a atuação de cada 
vereador será avaliada a partir de sua postura no colegiado, durante o processo investigatório. To-
davia, o presidente da Casa (foto), Durval Ferreira (PP), deveria ter conferido mais equilíbrio a essa 
balança, escolhendo, pelo menos, dois oposicionistas. Evitaria comentários acerca de uma suposta 
parcialidade quanto aos rumos investigatórios do colegiado e, por tabela, ainda daria uma resposta 
à população no que diz respeito ao equilíbrio com que o assunto será abordado pela comissão – até 
porque, ele havia indeferido o pedido de instalação da CPI, acatando-o, agora, por determinação ju-
dicial. A propósito, na sessão de ontem, a oposição revelou outro aspecto sobre a obra da Lagoa. De 
acordo com Raoni Mendes, os depoimentos de representantes da empresa Compecc, responsável pela 
retirada de detritos da Lagoa, na Controladoria-Geral da União (CGU) e no Ministério Público Federal 
(MPF) são contraditórios quanto aos dias em que as supostas 200 toneladas de lixo foram retiradas. 
À primeira, disseram que o transporte do material ocorria todos os dias da semana, à noite, enquanto 
que para a segunda informaram que a ação se realizava apenas em dias úteis.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Presidente estadual do PPS, Nonato 
Bandeira criticou as recorrentes mu-
danças de secretários na Prefeitura 
de João Pessoa. “Colocou Zennedy 
[Bezerra] no Planejamento, que es-
R?T?�RCLBM�@M?�?RS?��M�L?�"FCÂ?�BC�
Gabinete. Mas ele entende de projeto 
e de orçamento tanto quanto eu en-
tendo de física quântica”, ironizou. E 
completou: “Ele colocou as pessoas 
certas no lugar errado”.
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Políticas

Governo entrega reforma da pista 

de testes para candidatos do Detran 

Foram inauguradas, na 
tarde de ontem, as obras de 
reforma da pista de testes 
da sede do Departamen-
to Estadual de Trânsito 
(Detran-PB), no conjunto 
Mangabeira VII. Além da 
revitalização da sinalização 
vertical e horizontal das 
pistas, duas salas de apoio 
foram construídas para me-

lhor acomodar os candida-
tos a obterem a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
e seus respectivos instru-
tores - uma para os que fa-
rão a prova de carro e outra 
para os que farão a prova de 
motocicleta. As áreas são 
totalmente climatizadas e 
são  constituídas por salas 
de atendimento, espera e 
validação (captura digital); 
sala dos examinadores, ga-
binete, copa e banheiros 
com acessibilidade.

“Investimos R$ 1,8 mi-
�� ����ϐ�����������������������
������ǡ� �����ϐ������� ����� ��-
paço e o serviço prestado pelo 

Detran. Fizemos ainda pontos 
de apoio para todos os candi-
datos. Hoje, o Detran tem ca-
pacidade de produzir e aten-
der muito mais em função de 
investimentos como este que 
estão sendo realizados não só 
na sede central como na outra 
Ciretran, que construímos no 
Valentina, para descentralizar 
o serviço e em várias outras, 
sendo a última (Ciretran) 
inaugurada em Piancó”, des-
tacou o governador do Estado, 
Ricardo Coutinho.

De acordo com o chefe 
do Executivo Estadual,  “há 
um esforço muito grande 
de melhorar o serviço e 

tornar o Detran mais trans-
parente, para não permitir 
qualquer desvio de suas fi-
nalidades”. Ele ainda adian-
tou que no próximo sábado, 
na audiência do Orçamento 
Democrático a ser realiza-
da no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, será assinado 
o edital para a seleção de 
1.500 pessoas a serem con-
templadas com o programa 
Habilitação Social, que pos-
sibilita o acesso de pessoas 
de baixa renda à obtenção 
da Carteira Nacional de 
Habilitação. “Então é um 
esforço para tornar a CNH 
mais acessível e melhorar 

a prestação de serviços do 
órgão”, finalizou.

Também esteve pre-
sente na solenidade do 
evento o superintendente 
do órgão, Aristeu Chaves. 
Na ocasião, ele anunciou 
seu desligamento do órgão 
para se dedicar à pré-can-
didatura para a Prefeitura 
Municipal de Camalaú, a 
qual disputará pelo Partido 
Republicano Progressista 
(PRP). “Em primeiro lugar, 
vai oferecer [as obras] con-
forto e tranquilidade para 
os instrutores das autoes-
colas, os candidatos que 
vêm para obter a CNH e 

naturalmente os examina-
dores do Detran, que an-
tes ficavam em um abrigo 
improvisado e hoje terão 
uma sala com todo confor-
to e ar-condicionado. É um 
miniauditório para acolher 
esse pessoal”, ressaltou.

Novo nome ao local

Além das obras, a so-
lenidade marcou o novo 
nome da sede do Detran na 
Paraíba. O local passa a se 
chamar Procurador Ednal-
do Dias de Barros, que em 
1976 transformou a Delega-
cia de Trânsito em uma au-
tarquia - o atual Detran.

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

Na entrega da obra que custou R$ 1,8 milhão aos cofres do Estado, o governador Ricardo Coutinho ressaltou que “há um esforço muito grande de melhorar o serviço e tornar o Detran mais transparente”

Antônio Carneiro assume a vaga deixada pelo juiz Tércio Chaves

Também foram entregues 
salas de espera que servem
como pontos de apoio 
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Tomou posse, nessa se-
gunda-feira (23), em sessão 
solene do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), 
presidida pelo desembarga-
dor José Aurélio da Cruz, o 
juiz de Direito Antônio Car-
neiro de Paiva Júnior, como 
membro efetivo da Corte Elei-
toral, na vaga deixada pelo 
juiz Tércio Chaves de Moura 
em decorrência do término do 
seu segundo biênio.

Após a assinatura do 
termo de posse, Antônio Car-
neiro foi saudado, em nome 
da Corte Eleitoral, pelo juiz 
Ricardo da Costa Freitas, que 
ressaltou as qualidades do 
empossado: “Este tribunal 
vos acolhe, certo de que Vossa 
Excelência em muito contri-
buirá com a missão institucio-
nal, não só com conhecimen-
to jurídico acumulado, mas 
também com sua sensatez, 
equilíbrio, espírito público e 
democrático, e ainda com sua 
��������ǡ������� ����ϐ�������
de propósitos”.

Em seguida, o represen-
tante do Ministério Público 
Eleitoral, procurador João 
Bernardo da Silva, usou da 
palavra enaltecendo o mais 

TRE-PB dá posse ao juiz Antônio 
Carneiro como membro efetivo

MiSSÃO iNSTiTUCiONAL

O governador Ri-
cardo Coutinho encerra 
nesta sexta-feira (27), na 
cidade de Guarabira (2ª 
Região Georçamentá-
ria), e no sábado (28), em 
João Pessoa (1ª Região), 
o quarto e último bloco 
de audiências públicas 
regionais do Orçamento 
Democrático Estadual, 
Ciclo 2016. A audiência 
em Guarabira acontece a 
partir das 19h, no Ginásio 
da Escola Estadual Profes-
sor José Soares de Carva-
lho; e a de João Pessoa, a 
partir das 16h, no Espaço 
Cultural, localizado em 
Tambauzinho.

Para a audiência 
da região de Guarabira 
devem participar a po-
pulação dos municípios 
de Alagoinha, Araçagi, 
Cuitegi, Duas Estradas, 
Mulungu, Pilões, Pilõe-
zinhos, Pirpirituba, Serra 
da Raíz e Sertãozinho. E 
para a de João Pessoa, as 
14 cidades integrantes: 
Alhandra, Bayeux, Caa-
porã, Cabedelo, Conde, 

Cruz do Espírito Santo, 
Lucena, Mari, Pitimbu, 
Riachão do Poço, Santa 
Rita, Sapé e Sobrado.

Assim como aconte-
ceu nas demais 14 audi-
ências, a população que 
for participar da plenária 
de Guarabira e Joao Pes-
soa deverá acessar o cre-
denciamento nos locais 
sinalizados e preencher a 
ficha de prioridade, com 
as sugestões de obras, 
ações e/ou serviços que 
gostaria que fossem exe-
cutados nas respectivas 
regiões. 

As audiências do 
ODE são espaços públicos 
de diálogo com o gover-
no, onde a população é 
convidada a indicar e ele-
ger até três prioridades 
de investimentos. São es-
sas prioridades que subsi-
diarão as peças orçamen-
tárias do próximo ano. A 
população também po-
derá votar nas priorida-
des, através da página do 
OD Digital, no endereço: 
(oddigital.pb.gov.br).

ODE 2016 termina
nesta sexta e sábado 

GUARABiRA E JOÃO PESSOA
MPF denuncia 
ex-prefeito por 
irregularidades 
na obra em praça

O Ministério Público 
Federal (MPF) no Municí-
pio de Sousa, no Alto Ser-
tão paraibano, denunciou 
o ex-prefeito de Cajazeiras, 
Carlos Rafael Medeiros de 
Souza, por irregularidades 
envolvendo obra em pra-
ça. As penas somadas vão 
de quatro a oito anos de 
detenção, mais pagamento 
de multa.

Além do ex-prefeito, o 
MPF requer a condenação 
de Luciana Sena de Sou-
za Oliveira, ex-presidente 
da Comissão Permanente 
de Licitação (CPL); Solang 
Pereira da Costa e Francis-
co Wanderley Figueiredo 
de Sousa, ex-membros da 
CPL; Afrânio Gondim Jú-
nior, empresário; Manoel 
Cirilo Sobrinho, engenheiro 
e empresário; Enólla Kay 
Cirilo Dantas, empresária; 
Márcio Braga de Oliveira, 
engenheiro e funcionário 
público; e José Cirilo Sobri-
nho, engenheiro e empresá-
rio, pelos crimes de fraude 
licitatória. Enólla e Manoel 
Cirilo Sobrinho foram de-
nunciados por organização 
criminosa.

novo membro da Corte Elei-
toral: “Ansiamos de juízes 
como Vossa Excelência, que 
decidem pensando no povo, 
na sociedade, pensando nos 
menos favorecidos e que pro-
curam restaurar para nossa 
sociedade a ética, a moral e a 
decência”.

Pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – seccional Para-
íba, a advogada Rayssa Kelly 
������������ǡ�ϐ�������������-
sado, o saudou lembrando a 
“Associação Solidariedade”: 
“O olhar do magistrado deve 
se dar para além dos autos; 
as demandas sociais contam 
com agentes transformadores 
que ainda que com pequenos 

gestos ajudem a construir 
uma sociedade mais justa”.

Em seu pronunciamento, 
o juiz Antônio Carneiro enfati-
zou: “Chego a esta Corte com a 
exata consciência da necessi-
dade de colaborar, contribuir 
para que as altas tradições do 
tribunal sejam sempre pre-
servadas buscando o respeito, 
o cumprimento das decisões 
deste colegiado”.

Ainda na cerimônia, a es-
posa do empossado, Rosana 
Bezerra Duarte de Paiva, rece-
beu das mãos da desembarga-
dora Maria das Graças Morais 
Guedes, vice-presidente e cor-
regedora, um buquê de rosas 
como gesto de boas-vindas.

FOTO: Divulgação/TRE-PB
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Políticas

Assembleia aprova 181 matérias e 

regulamenta entendimento do TCE
Deputados também 
aprovaram MP que 
institui o ParaíbaTEC

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), durante a 
Sessão dessa terça-feira (24), 
aprovou 181 matérias, entre 
as quais um projeto de lei de 
autoria do Governo do Esta-
do, que prevê adequações ao 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB). Também 
foram apreciados vetos do go-
vernador, medidas provisórias, 
projetos de lei e requerimentos 
na Sessão Ordinária.

De acordo com a matéria 
aprovada em plenário, o Pro-
jeto de Lei 867/2016 foi fun-
damentado em interpretações 
do TCE-PB sobre a concessão 
de diárias para servidores pú-
blicos do Poder Executivo Esta-
dual, especialmente de gover-
nador e vice-governador. Para 
o presidente da ALPB, Adriano 
Galdino, a aprovação do proje-
to é extremamente importante 
porque atende a uma determi-
nação do TCE. “Os governado-
res, no passado, utilizavam as 
diárias com base em decretos 
e, segundo o tribunal, isso é 
ilegal, teria que ser através de 
projeto de lei. Então, o gover-
nador nos enviou para regula-
mentar a situação. O projeto foi 
aprovado por unanimidade e 
isso mostra o grau de amadu-
recimento dos deputados da 
oposição e da situação”, expli-
cou o presidente.

O texto foi aprovado com 
a adição de uma emenda de 
autoria do deputado Raniery 
Paulino, que, segundo ele, tem 

como objetivo contribuir ain-
da mais com a administração 
pública. “Estamos confeccio-
nando leis para a continuida-
de da gestão. A ideia é fazer 
leis perenes que garantam a 
��������²����ǡ� �� �ϐ���²����� �� ��
moralidade da gestão pública”, 
�ϐ�������������������Ǥ

Os deputados votaram 
também pela aprovação da 
Medida Provisória 243/2016, 
do governador da Paraíba, que 
institui o Programa de Educa-
 �����ϐ�����������������×�����
do Estado da Paraíba – Paraí-
baTEC, vinculado ao Pronatec, 
e dispõe sobre a concessão de 
bolsa auxílio para membros 
do Magistério da Educação 
Básica e demais servidores 
ativos e inativos das redes 
�ï������� ��� ����� �� ���ϐ��-
������ǡ������Àϐ������������×�����
com atuação no programa.

Discutir estratégias, propostas, 
elaborar planos de governo, traçar 
metas de atuação, organizar a cam-
panha de forma mais efetiva e defi-
nir o vice da pré-candidata do Par-
tido Socialista Brasileiro (PSB), Cida 
Ramos à Prefeitura de João Pessoa. 
Estes são alguns dos principais obje-
tivos do Conselho Político, que foi 
instalado ontem, em um dos hotéis 
da orla da capital. O evento contou 
com as participações do governador 
Ricardo Coutinho, da vice-gover-
nadora Lígia Feliciano, secretários, 
pré-candidatos a vereador e presi-
dentes de partidos. A meta é mos-
trar a unidade das forças de oposi-
ção que conta com a participação 
de 14 partidos que estão apoiando 
a pré-candidata socialista.

  Entre os partidos aliados es-
tão o Democratas, PPS, PDT, PROS, 
PV, PSL, PTdoB, PR, PPL, PRTB, PEN 
e PRP. O governador Ricardo Cou-
tinho falou da importância do 
Conselho Político que vai ampliar 
o diálogo com os diversos segmen-
tos da sociedade para garantir a 
governabilidade. “Iremos articu-
lar e trabalhar com todos os alia-
dos buscando fortalecer a campa-
nha junto à sociedade. Será uma 
grande frente popular para tirar 
João Pessoa da mesmice em que se 
encontra”, disse. O chefe do Exe-
cutivo ressaltou que o conselho 
terá autonomia, juntamente com 
os partidos que estão apoiando a 
pré-candidata. “Todos os partidos 
serão ouvidos e as propostas discu-

Cida reúne aliados na oposição
CONSELHO POLÍTICO

Encontro reuniu 14 partidos políticos que integram as forças de oposição na capital

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

tidas para que possamos produzir 
alternativas que possam melhorar 
a vida da cidade que vem na políti-
ca do atraso, sintetizou.

 Cida Ramos disse que o Con-
selho Político terá papel funda-
mental na discussão em torno do 
nome que será o candidato a vice 
na chapa. Segundo ela, o perfil tem 
que agregar o grupo, ser traba-
lhador e dialogar com os diversos 
segmentos da sociedade para cons-
truir novos tempos para João Pes-
soa.    “São referências que iremos 
discutir com todos os aliados para 
definir o melhor nome para formar 
uma chapa vitoriosa. Temos boas 
opções, mas prefiro ouvir, discutir e 
buscar o que possa agregar o gru-
po”, enfatizou. 

O presidente do Diretório Mu-
nicipal do PSB, Ronaldo Barbosa, 
ressaltou que o conselho dará su-
gestões e propostas para o progra-
ma de governo da pré-candidata 

socialista: “terá um papel impor-
tante para que possamos elaborar 
um programa de políticas públi-
cas, que possam melhorar a cidade 
que vem sendo esquecida. A união 
das forças aliadas será fundamen-
tal para conseguir os objetivos”, 
disse Ronaldo.

Encontro de mulheres
Uma gestão municipal pro-

gressista e sensível às questões so-
ciais precisa colocar a mulher na 
construção do seu projeto político, 
defende a pré-candidata à Prefei-
tura de João Pessoa, Cida Ramos, 
que nesta quarta-feira (25) esta-
rá no Encontro de Mulheres com 
Cida, às 17h, no Hotel Tambaú. O 
evento vai reunir autoridades, re-
presentantes da universidade, mo-
vimentos sociais e demais mem-
bros da sociedade para discutir as 
necessidades da população femi-
nina de João Pessoa.

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa que iria investigar o 
suposto desvio de R$ 10 mi-
lhões na execução da obra 
de recuperação do Parque 
Solon de Lucena, conheci-
da como CPI da Lagoa, foi 
arquivada nessa terça-feira 
(24). Conforme informou 
o portal G1, o arquivamen-
to aconteceu depois que o 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, Marcos 
Cavalcanti, cassou a liminar 
do juiz da 1ª Vara da Fazen-
da Pública, Marcos Salles, 
que determinava ao presi-
dente do Legislativo, Dur-
val Ferreira (PP), a instala-
ção da comissão num prazo 
de cinco dias, período es-
gotado nessa segunda-feira 
(23). Por causa da liminar, a 
CPI chegou a ser instalada 
na manhã de ontem.

Com a decisão do TJPB, 
vale o arquivamento deter-
minado anteriormente pelo 
presidente da Casa, Durval 
Ferreira. Ainda na fase de 
admissibilidade, o parla-
mentar recorreu ao Regi-
mento Interno da Casa para 
dizer que o pedido proto-
colado pelos vereadores 
de oposição continha ape-
nas três dos cinco requisi-
tos exigidos. No recurso à 
Justiça, a Procuradoria da 
Câmara Municipal apontou 

interferência do Judiciário 
em outro poder, no caso, 
o Legislativo. Durval alega 
que nada impede aos ve-
readores da oposição de 
novamente apresentarem a 
demanda, suprindo as exi-
gências regimentais.

A denúncia da oposição 
tem como base o relatório 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU) que, durante 
inspeção, apontou suposto 
superfaturamento de quase 
R$ 10 milhões nas obras. A 
Prefeitura de João Pessoa 
nega as acusações e alega 
que os auditores não leva-
ram em conta, na avaliação, 
dados técnicos apresenta-
dos pelo Executivo.

Justiça cassa liminar e 
arquiva CPI da Lagoa

Dilma Rousseff virá à PB

VALE A DECISÃO DE DURVAL

Durval alega que 
nada impede 
aos vereadores 
da oposição 
de novamente 
apresentarem 
a demanda, 
suprindo as 
exigências 
regimentais

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Reda-
ção (CCJ) da Assembleia 
Legislativa da Paraíba 
(ALPB) aprovou, durante 
a realização da 12ª Reu-
nião Ordinária, projetos 
de lei relevantes ao povo 
paraibano nas áreas de 
Saúde, Direitos do Con-
sumidor e Sustentabili-
dade. Presidida pela de-
putada Estela Bezerra, 
a reunião teve a partici-
pação da deputada Ca-
mila Toscano, Hervázio 
Bezerra, Gervásio Maia 
e Branco Mendes.

A comissão apro-

vou por unanimida-
de o Projeto de Lei nº 
573/2015, de autoria da 
deputada Olenka Mara-
nhão, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das 
operadoras de serviços 
de TV por assinatura e 
internet manterem lo-
jas físicas ou escritórios 
para atendimentos ao 
consumidor. Para a rela-
tora do projeto, Cami-
la Toscano, existe uma 
dificuldade enfrentada 
pelo consumidor destes 
serviços quando deseja 
realizar algum tipo de 
reclamação.

PL beneficia consumidor

Durante aprovação do Projeto de Lei 867/2016, o presidente Adriano Galdino destacou a importância da medida do governo, pois atende a uma determinação do TCE-PB

FOTO: Divulgação/ALPB

FOTO: Evandro Pereira

Os deputados paraibanos 
aprovaram ontem (24), por 
unanimidade, o requerimento 
de Nº 5.089/2016, de autoria 
do deputado Jeová Campos 
(PSB), que propõe a realiza-
ção de uma audiência pública 
com o objetivo de debater a 
democracia e o atual momen-
to político brasileiro. A presi-
dente Dilma Rousseff será a 
principal interlocutora deste 
momento. O deputado Jeová 
já entrou em contato com a as-
sessoria da presidente Dilma 
solicitando a reserva de uma 
data na agenda dela para que 
se possa marcar o dia da reali-
zação do evento na ALPB.

“Estou muito feliz, inclu-
sive, pela sensibilidade de to-

dos os deputados da Casa que 
entenderam a importância 
deste momento e deste debate 
na atual conjuntura nacional e 
aprovaram a minha solicita-
ção. Vamos fazer um debate 
de altíssimo nível, esclarece-
dor e sobretudo oportuno e 
com a presença do principal 
agente político brasileiro da 
����������ǳǡ��ϐ���������Ǥ

Assim que o requeri-
mento foi aprovado, o par-
lamentar entrou em contato 
com a assessoria da presi-
dente, solicitando a inclusão 
do evento na agenda dela o 
quanto antes. “Só estamos 
���������� �� ��ϐ��� �� ���
data para marcarmos o dia 
da audiência”, disse Jeová.



Polícia Civil prende oito 
acusados de envolvimento 
em homicídios em CG
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Comissão da Assembleia 
Legislativa realizou inspeção 
técnica ontem no município

Lixo invade ruas e rios de Santa Rita

desCarte irreGular

Montanhas de lixo espa-
lhadas em todas as esquinas 
de Santa Rita, ruas que mais 
parecem lixões a céu aberto, 
acúmulo de detritos no en-
torno de um posto de saúde, 
toneladas de lixo, inclusive, 
pneus e restos de material de 
construção jogados às mar-
gens dos rios e mananciais, 
e até uma rua, a Francisco 
Pinto, no Bairro Popular, pra-
ticamente interditada por 
causa de um monte de lixo. 
Essa situação foi constata-
da na manhã de ontem, du-
rante uma inspeção técnica 
convocada pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba, sob a 
coordenação da Comissão de 
Desenvolvimento, Turismo e 
Meio Ambiente da Casa, que 
teve ainda a participação da 
Cagepa e da Sudema.

“O lixo tomou conta da 
cidade, a população está à 
����²� ��� ������ �� ϐ�������
doente por causa da proli-
feração de mosquitos oriun-
dos do acúmulo de sujeira, 
os rios e mananciais estão 
sendo poluídos por causa do 
descarte criminoso de tone-
ladas de lixo em seus leitos e 
�������������� ������� ϐ�����
omissa e calar diante de uma 
situação tão dramática como 
essa”, declarou o deputado 
Jeová Campos, que preside a 
comissão coordenadora dos 
trabalhos.

Segundo o parlamentar, 

FOtO: Edson Matos 

que estava acompanhado dos 
deputados José Paulo, Bosco 
Carneiro e Ricardo Barbosa, 
constatada as irregularida-
des, o próximo passo ago-
ra será a realização de uma 
audiência pública, com data 
�� ���� ��ϐ�����ǡ� ���� �������-
pação de agentes públicos e 
privados interessados nessa 
����� �ǡ���ϐ������������������

formalização de uma denún-
cia junto aos órgãos compe-
tentes, inclusive, ao Ministé-
rio Público Federal.

“É preciso atuar neste 
caso de forma enérgica. O que 
constamos em Santa Rita é 
uma situação dantesca, um 
grave crime contra a popula-
ção e ao meio ambiente e, nes-
te último caso, não restrito a 

Santa Rita, e que atinge outras 
localidades, pois ao poluir o 
Rio Tibirizinho (Preto), que 
abastece a cidade, se polui 
também o Rio Paraíba, já que 
o Tibirizinho deságua no Rio 
Paraíba”, denuncia Jeová.  

Somente em março pas-
sado foram despejados 16 mil 
toneladas de lixo no principal 
rio da cidade, entre pneus, res-

tos de materiais de construção, 
sacos plásticos, dentre outros 
materiais que degradam o meio 
ambiente. Em contato com 
alguns moradores do Centro, 
Várzea Nova, Jardim Planalto e 
Bairro Popular, o grupo que fez 
a inspeção tomou conhecimen-
to de que o município não tem 
coleta regular de lixo domiciliar 
já há algum tempo e que, a pelo 

menos um mês, a Prefeitura 
não faz a coleta dos resíduos 
que se acumulam nas ruas, es-
quinas e até em frente das ca-
sas, postos de saúde, escolas e 
outros equipamentos públicos. 
Atualmente, cerca de seis mil 
toneladas de lixo são jogadas, 
todos os meses, em terrenos e 
nos leitos dos rios e mananciais 
de Santa Rita.

Janielle Ventura
Especial para A União

No feriado de Corpus Christi 
que ocorre amanhã, a Polícia Ro-
doviária Federal fará uma ação 
que se caracteriza como reforço 
em alguns trechos das rodovias. O 
Departamento Estadual de Trânsi-
to da Paraíba (Detran-PB), também 
fará uma operação que será reali-
zada na Grande João Pessoa e na 
cidade do Conde (Litoral Sul). Os 
agentes irão fiscalizar veículos a 
fim de coibir as irregularidades e 
aplicar as penalidades previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em 2015, a PRF registrou 2.755 
acidentes com 170 mortes nas ro-
dovias da Paraíba. Este ano, já fo-
ram 704 registros com 46 óbitos. 
As principais causas são a falta de 
atenção, excesso de velocidade, 
embriaguez ao volante e ultrapas-
sagens irregulares. Entre o quilô-
metro 0, em Cabedelo, e o 50, em 
Santa Rita, a PRF lembra que o mo-
torista deve ter atenção redobra-
da, destacando o trecho entre o 
Km 20 e o Km 30, que é onde ocor-
re o maior número de acidentes. 

Esses trechos são destacados 
porque trata-se de um perímetro 
urbano, onde o fluxo rodoviário 
mistura-se ao da cidade, com pes-
soas de experiências e hábitos di-
ferentes. Esse volume de tráfego 
muito elevado e, principalmente, 
com a prática de conduzir o veí-
culo muito próximo ao da frente, 
eleva os riscos de acidentes.

Chuva
Sob chuva, a PRF lembra que 

todo trecho pode ser de risco se 
o motorista não tomar medidas 
comportamentais de segurança. 
Nesses casos, deve-se reduzir a 
velocidade, aumentar a distância 
em relação ao veículo da frente e 
acender os faróis. 

Em caso de aquaplanagem 
(perda do contato do veículo com 
o solo), não se pode frear ou ten-
tar mudar de direção. O melhor a 
se fazer é aguardar o veículo di-
minuir a velocidade e retomar o 
contato com o piso.

ultrapassagens
A PRF na Paraíba é responsável 

pela fiscalização de aproximada-
mente 1.300 km de rodovias fede-
rais, dos quais, 275 km são vias du-
plicadas, sendo 148 km na BR-230 
e 127 km na BR-101. São, então, 
aproximadamente 1.000 km de 
vias simples, mas em sua maioria, 
em boas condições de trafegabili-
dade e onde os motoristas são fla-
grados efetuando ultrapassagens 
indevidas. 

De acordo com a PRF, dos 19,8 
mil acidentes registrados no Esta-
do entre 2010 e 2014, mais de 500 
foram colisão frontal. No mesmo 
período, o órgão também regis-
trou 956 mortes em acidentes de 
trânsito, dessas, 194 foram decor-
rentes de colisões frontais. Esses 
acidentes ocorrem em situações 
de ultrapassagem em local proibi-
do e ultrapassagens forçadas. 

Fiscalização será intensificada no 
feriado de Corpus Christi na PB

OPeraçãO nas estradas

A Justiça Federal na Pa-
raíba acolheu pleito do Minis-
tério Público Federal na Pa-
raíba (MPF/PB) de execução 
da ação civil pública que con-
templa medidas para garantir 
������� ϐ���������� ������������
BR-230 e vias de acesso, orga-
nização no entorno e seguran-
ça aos usuários do FestVerão 
Paraíba, evento que ocorre 
anualmente no mês de janei-
ro, em Cabedelo.

De acordo com a decisão 
da 3ª Vara Federal em João 
Pessoa, os organizadores do 
evento deverão cumprir todas 
as exigências da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) até 30 dias 
antes da realização da festa. As 
exigências abrangem melho-
rias na infraestrutura viária, 
���������������������ǡ��������ǡ�
iluminação, saídas de emer-
gência, estacionamentos, sina-
lização, entre outros aspectos. 
Ainda segundo a decisão, foi 
cominada multa de R$ 500 mil 
por dia de show, caso as exi-
gências sejam descumpridas.

Em 3 de janeiro de 2011, 
foi assinado um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
da empresa com a Prefeitura 
de Cabedelo, a Polícia Rodovi-
ária Federal e o Ministério Pú-
blico Federal. Em 17 de janeiro 
de 2014, diante da reincidência 
dos promotores do evento em 
não proporcionar a segurança 
mínima ao público, o MPF ajui-
zou  ação civil pública pedindo 
a condenação dos organizado-
res do FestVerão a pagar inde-
nização por dano moral coleti-

vo e a se absterem de realizar o 
evento sem atender os requisi-
tos exigidos pela PRF. A ação foi 
julgada procedente em parte, 
determinando-se que os orga-
nizadores do evento atendam 
as exigências para a segurança 
da rodovia, sob pena de multa.

O MPF interpôs recurso 
quanto a improcedência do 
pleito de danos morais cole-
tivo, argumentando que, ao 
contrário do entendimento 
do juízo da 3ª Vara Federal, o 
risco suportado pelo público 
em geral durante o evento de 
ʹͲͳͷ������ϐ��������������� ��
pecuniária compensatória em 
favor do Fundo de Interesses 
Difusos e Coletivos. Um dos 
promovidos também interpôs 
recurso requerendo a refor-
ma da sentença, para liberar o 
empreendimento de qualquer 
exigência imposta pela PRF. 
Ambos os recursos aguardam 
apreciação do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região, em 
Recife (TRF5).

Após a sentença, o MPF 
requereu antecipação da tute-
la jurisdicional para que fosse 
proibida a realização do evento 
edição 2016, tendo em vista o 
descumprimento dos requi-
sitos de segurança indicados 
pela PRF, pleito acolhido pelo 
juízo de primeiro grau, que 
não considerou crível que os 
organizadores do evento con-
seguissem satisfazer, até o pri-
meiro dia do evento, 3 de janei-
ro,  todos os aqueles requisitos.
No entanto, o TRF5 manteve a 
realização do FestVerão PB.

FestVerão tem que 
implantar melhorias

deCisãO da Justiça

Equipe da Assembleia encontrou muito lixo jogado às margens do Rio Tibirizinho, inclusive pneus e restos de material de construção e de eletroeletrônicos

Q Desde 2014, quando foi sancionada a Lei 
no 12.971/2014, o condutor que comete esse 
tipo de infração é punido com mais rigor. 
As alterações fazem parte do pacote de 
alterações legislativas propostas pela PRF 
para diminuir as mortes no trânsito em 50% 
entre os anos de 2011 e 2020. Esta meta foi 
recomendada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para a década da segurança 
viária. As principais mudanças estão em rela-
ção ao valor das multas.

Confira condutas e valores de multas:

Q�Prática de rachas e outras com-
petições 
r$ 1.915,40 + 7 pontos

Q�Ultrapassagem forçada
r$ 1.915,40 e direito de dirigir suspenso 
+ 7 pontos

Q�Reincidência nos últimos 12 meses 
r$ 3.830,80 (valor dobrado) + 7 pontos

Veja dicas da Polícia rodoviária Federal 
para uma viagem segura no feriado:

Q�Faça uma revisão atenta no veículo antes 
de viajar. Verifique principalmente pneus (in-
clusive o estepe), palhetas dos limpadores de 
para-brisa e itens de iluminação e sinalização.
Q�Planeje a viagem, lembre-se de programar 
paradas em locais adequados para alimen-
tação, abastecimento e descanso.
Q�Mantenha a atenção na rodovia.
Q�Respeite a sinalização e os limites de ve-
locidade, eles existem para proteger a sua vida.

Fique atento
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PC prende oito pessoas envolvidas

em homicídios em Campina Grande
Acusados agiam também 
no comércio ilegal de armas 
e tráfico de drogas

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Crimes contra Pessoa (Homi-
cídios) da 10ª Delegacia Sec-
cional, com sede em Campina 

�����ǡ� ��ϐ������� ��� ���� �
��� �����ǡ� �� ����� �� ������
de Lerna. O objetivo foi de-
����������� ���� �������� ��
���������� ���� ����� ��� ���� ��
em várias frentes criminosas, 
����� �����À����ǡ� ���±�����
ilegal de arma de fogo e ain-
��������ϐ�������������Ǥ��	�����
presas oito pessoas, via man-
������ ��� ���� �� �����������
�� ����±�� ��� ϐ��������Ǥ� � ���
� ��������������������������
��������������������Ù��Ǥ�

De acordo com a dele-
����� �������� ��� �����������ǡ�
��À����������ǡ�������� ������
���������� ��� ������� ��������
da cidade, como Santa Rosa, 
�����±����ǡ� ������������ ��
������ �Ǥ� ǲ����� �������� ��
���������� ������� �� ������
com mais força depois da 
���������������������������ǡ�
���������������Ǯï�����
��-
��ǯǤ� �� ������ ���� ��������
pessoas fossem presas, o 
������ ���������� �����������
�������ǡ� �������� ��������-
tes e cometendo delitos. 

��������������������� ��
���� ������ ��� �����ǡ� ��������
���� �������������������ǡ�����
����������������������������-
���������������ǡ�������������
��� ���� �� �� ��²�� ������� ���
��������Ǥ� ������� ���� ������
�����������ǡ������������������

A Operação Hidra de Lerna, que aconteceu ontem, contou com integrantes da Delegacia de Crimes contra Pessoa (Homicídios), com sede em Campina Grande

�����Ǥ�����������������������-
va o bando, mesmo com bai-
���ǡ��������������������������
criminosos, arregimentavam 

����������������������������
������ǳǡ�����������������������
��������ǡ����������������������
���������Ù�������������� �����

�����������������������-
bro do ano passado. 

�������� �� ���� �� ������
������ ��� �����ǡ� ���� �����±��

ϐ�����������Ǥ�����������������
����������������������������
de Polícia Civil, no bairro Ca-
���±ǡ� ����� ���������� �����-

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

Investigações reali-
zadas pela Polícia Civil 
da Paraíba, por meio 
da 19a Delegacia Seccio-
nal, com sede em Sousa, 
resultaram no cumpri-
mento de mandado de 
prisão em desfavor de 
Marculino de Oliveira 
Paiva, de 82 anos. Ele é 
suspeito de envolvimen-
to em um latrocínio na 
cidade de Pombal e esta-
va foragido há 23 anos.  
A prisão foi realizada pe-
las Polícias Civil e Militar 
do Rio Grande do Norte, 
com base nas informa-
ções repassadas pelos 
investigadores paraiba-
nos, sobre a localização 
do preso, que estava na 
zona Rural de Pilões, na-
quele Estado, próximo 
a Alexandria, município 
que faz divisa com Santa 
Cruz, na Paraíba. 

De acordo com a 
titular da 19a seccional, 
delegada Patrícia Forny, 
a polícia conseguiu che-
gar até o foragido após 
levantar informações 
na tentativa de resolver 
casos que já se encon-
travam na delegacia. 
“Esse é um mandado 
que estava em aberto 
há algum tempo, então 
conseguimos dados que 

apontavam para o pa-
radeiro do suspeito. Em 
conjunto com a Polícia 
Civil e Polícia Militar do 
Rio Grande do Norte, 
nós o localizamos no 
município de Alexan-
dria. Ele ficou surpreso 
no momento do cum-
primento do mandado, 
precisou de cuidados 
médicos, mas todo o 
procedimento foi reali-
zado dentro da lei”.

O suspeito foi enca-
minhado para a Cadeia 
Pública de Pombal, onde 
aguardará as decisões da 
Justiça, já que ele apre-
senta a idade avançada.  

Moto recuperada
Na manhã de on-

tem, policiais civis de 
Pombal recuperaram 
uma moto furtada no 
município de Lagoa. O 
trabalho foi executado 
pela equipe da 1a De-
legacia Distrital, que 
apreendeu o veículo 
no sítio Açudinho, na 
zona Rural. 

A moto foi furtada 
no dia 4 de abril deste 
ano e estava sob o poder 
de um adolescente de 14 
anos, que foi conduzido 
à unidade policial para 
as medidas cabíveis. 

Preso no RN suspeito 
de latrocínio em Pombal

FORAGIDO HÁ 23 ANOS

�����À���������������	�-
������ȋ��	Ȍ������������������
������� �� ��� ��������� ���-
������������� ��� ���������
��� ���� ����×���� ��� ����À��ǡ�
������������ �����ï������
�������Ǧ������ ȋʹ͵Ȍǡ� ��� ��-
nicípio de Araçagi, na zona 
da m���� ������ ���������Ǥ���
� ������������������������
��������������������������-
�����Ǥ� ����� �������� ������
�������� �� ���� �������� ����
apreendida. O carregamento 
��� �������� ���� ������������
����� �� �����������²����� ���
���À����	������Ǥ

����	� ��������������-
�ï����� ��Ø����� ��� ���� ��-
garros contrabandeados do 
���������������������������
���������������������Ǥ����
������ ��� ������� �ǡ� ����
���� ����������������������-
����������������������������ǡ�
�������� ��� ���À���� �������-
����	������������������������-
���������������������������À-
������������������Ǥ�

��� ��������� ��� ������
��������� ������������ ����
enorme carga estocada em 
��������������� �Ǥ������-
tal foram encontradas 650 
������ǡ� ��������� ͵ʹǤͷͲͲ�
�������ǡ� �� ���� ���������
6.500.000 cigarros. Os pro-
������ � �� ����������� ����
marcas Gift, Record e R7. 
O dono da propriedade es-
����� ��������� �� ����������
���� �������� �� ������ �����
������������Ǥ�

PRF faz apreensão recorde 
de cigarros contrabandeados

NA PARAÍBA Polícia apreende 
pistola e detém 
acusados de 
roubos na capital

�����������������������	��-
������������ͷ͑������� ������-
�������������Ù��ǡ����ï������
�������Ǧ������ȋʹ͵Ȍǡ������������
��������������������������
������������������������������
������������zona S����������-
���Ǥ��������������������������
���� 	������������ ��ǡ� ��� ����-
���������������������������
���������������������������-
�À���������������������������Ǥ

�����������������������ǡ�
���� �� ������ ��� ʹͳ� ����� ��
o adolescente de 17 foram 
������������ ���� �������� ��-
������͵ͺͲ�����ʹͲ�����Ù�����
������� ���������� ��������� ���
������Ǥ���������������������-
�������� ������ �������������
para a Central de Polícia.

Prisão em Bayeux

Policiais militares da 4ª 
���������� �������������
������������ �����ǡ� �������-
Ǧ�����ǡ����������ǡ������������-
�������������Ǥ����������������
no bairro do Sesi, os policiais 
���������������������������-
��� ��������� ��� ���� ������-
�����ǡ� ���� ���������� ������
����������ǡ������������Ǥ����×��
�������� �ǡ� � ������������
������ ��� ����ǡ� ���� ��������
����������������������������
����ǡ����������������������-
���������������Ǥ

��� �������� � �� ����������
�������������������������
��-
���ǡ� ��� � �� ������ǡ� �� ������
������������������À����������
compareceram na delegacia. 

Arma de fogo

�������� ��� ����������
���� ���������� �� ���������ǡ�
���������������������������
���������������������������
�� ϐ�������������������������
���� �Ǥ��������������������-
���� ���������ǡ� ���� ���������
������������ ���� ���� ����

�������� ������� �������� ͵ͺͲǡ�
����ͳ͵�����Ù��������������
�������������������������-
���Ǥ� ������ �������À��������
de arma de fogo, foi preso 
pelo crime de porte ilegal. 
������À����������������������
envolvimento com o mate-
rial apreendido. 

Os cigarros estavam em uma fazenda no município de Araçagi

FOtO: PRF

FOtO: Secom-PB



O Corpo de Bombeiros 
vai elaborar um plano de ope-
�� ������� ϐ���������ǡ� ��� � ��
������ǡ�������������������-
��������������������� ��������
�������� ������������� ������ǡ�
����������������������������ǡ�
���������������������������×-
����������������������������-
ração de pessoas. A orienta-
 �� ����� ������ �������������
±� ���� ����� �� ����� �� ��� ͷ���
���ͳ͵��ǡ����������������������
previnam de queimaduras.

Com a aproximação das 
������� �������ǡ� �� �ï����� ���
����������� ��� �����ǡ� ����-
��ǡ� ��������������� �� �������
������������������Ǥ�������-
� �����������������������ǡ�
�������� ��×���ǡ� ������ ����
±� ��� ���À���� ������������
e que o botijão que deve ser 
���������� ±� �� ����� �ͳ͵ǡ� ����
������� ������������� �����Àϐ�-
���������������ǡ������������
��À���� �� ���� ����� ���� �������
������������������ ��������Ǥ�
ǲ��� ����� ��� �����������ǡ�
�������������������������������
�������� �ǡ������ �����������
��������� �Ǥ����ͳ͵�±����������
�������������ǡ��������������
����ǡ� ������������ ����±����
���ͷ��ǡ�������������������-
������ǳǡ���������Ǥ

�������� �� ����� �ǡ� ���
����������� ��� ʹ��� � �� ����-
������ ��� ����� ��� ���� ����ǡ�

Adrizzia Silva
Especial para A União

Paraíba
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2SHUD§£R�YDL�ʏVFDOL]DU�XVR�GH�
FDUY£R�H�J¡V�SRU�DPEXODQWHV
Fiscalização será realizada 
pelo Corpo de Bombeiros 
nos carrinhos de lanche

������ �������������������-
ça adequada. Portar extintor 
��� Ͷ��� ����±�� ±� �������×-
���ǡ� ����� ����� ������� ������
���²����Ǥ� ��±�������ǡ� ������-
�Ù��������������������������
����� �������� ������ǡ� ×�����
para frituras e brasas tam-
�±�����������������Ǥ�ǲ������
��������ǡ� ������ ���� �����-
������������� �������� �����
���������������������������-
�����Ǥ�� ���������������������
���� �������� �������� �����
�����ǡ�����ǡ������������������

�ǡ���������������ǡ�����������
�����������������ǳǤ

���������	�������ǡ������-
���� ��� �������� ��� ���� ����ǡ�
��×����� �� ��� ��������� ���
�������������ǡ�����������±���-
��������� ����� ���������� ����
Ambulantes e pela P���������ǡ�
�� �ϐ������ ���� ±� ���������� ��
ϐ�������� �������������������
�����Ǥ� � ǲ��� �������������� ���
���������� �ǡ����������������
�����ǡ��������������������-
����� ���������ǡ���������������
��� ����� ����� � �� ��������Ǥ� ��

����������±�����ǡ����������Ǥ�
��������������������������ǡ�
������� ��������Ǥ� �� ����±��
�×� ���� ×���� ����� �� ���� ���-
����ǡ������� ���������������
��������������������ǳǤ

������� ���� ������ǡ� ���-
������ ��� ��������� ��� ͳͷ�
����ǡ� ����±�� �����������
������²����� ������� ��� ����
��� ���� �������� �� ��� ��������
��� ��������ǡ� ���� ��������
���� ��� ��������� �� Prefeitura 
����� ������� ����� �����������
e ainda não obteve retorno. 

ǲ�� ����������� �×� ���� �������
����Ǥ�� ����������ǡ�� ��ϐ����-
����ǡ��������×�� ���� �������Ǥ�
A maioria do pessoal aqui que 
����������������������� ����-
�����Ǥ�����������������ͳ͵��ǡ�
���� ���������� �������ǡ� ��-
���� ��������� �� ���� �� ������
�������Ǥ���������������������
�����ǡ������������� �����������
���������������������������ǳǤ

�� ���������� 	�������ǡ�
��������������������������-
�����������������������������
������Ù��� ��� �����ǡ� ������

Q�A Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) informou que sempre 
fiscaliza se os ambulantes estão de 
acordo com as autorizações de ordem 
pública, como ocupação irregular do 
espaço público e uso de equipamento 
diferente do autorizado.

Q�Em dezembro de 2011, oito es-
tudantes do Colégio Menino Jesus 
ficaram feridos, em frente ao Colégio 
Marista Pio X, em João Pessoa, após 
um acidente provocado pela explosão 
de um botijão de gás de um carrinho 
de lanches. Os adolescentes, na faixa 
etária entre 14 e 18 anos, sofreram 
queimaduras de segundo grau distribuí-
das entre face, pescoço e tórax.

Q�Qualquer acidente com explosão 
de gás, queimaduras e incêndio ou 
denúncias de uso irregular de algum 
dos equipamentos adequados, comer-
ciantes e a população em geral devem 
acionar o Corpo de Bombeiros através 
do número de telefone 193.

Q�Dos 125 reservatórios monitorados pela Aesa, quatro estão sangrando, 40 
estão com capacidade armazenada superior a 20% do volume total, 32 têm 
menos de 20% e 49 estão em situação crítica, com menos de 5%. A lista 
com relação completa e o nível dos açudes está disponível no site www.aesa.
pb.gov.br. Na página também estão disponíveis orientações para retirada de 
outorgas, atas de trabalho dos comitês de bacias, além da previsão diária do 
tempo para toda a Paraíba.

Sedurb

Saiba mais

Serviço

Açudes

���� ���� ���� �� ����� ������
o alimento e também para 
��������������������������-
����������Ǥ�ǲ������ϐ�����������
���� �ǡ����������±����������
������ǡ� � �� ±� � �� ���������
����������Ǥ�����������������
��������±����������������-
���� �� ��������� �� ��� ��������
���� �� ����� ������ǡ� ���� ���
������ ����� ���������ǡ� �����
�������������ǳǡ��ϐ�����Ǥ

Vendedores de alimentos, como tapioca e milho, devem utilizar o botijão de gás tipo P13, que contém dispositivos específicos de segurança

FOTO: Edson Matos

Com o apoio e par-
ceria do Centro Univer-
sitário de João Pessoa 
(Unipê), o Ministério 
Público da Paraíba 
(MPPB), por meio do 
Programa de Proteção 
e Defesa do Consumi-
dor (MP-Procon), está 
implantando o Labora-
tório de Propaganda e 
Publicidade (LPP), com 
o objetivo de identifi-
car e reprimir as prá-
ticas abusivas contra 
o consumidor, princi-
palmente no que diz 
respeito às publicida-
des e às propagandas 
nocivas dirigidas às 
crianças, induzindo-as 
a comportamento ne-
gativo.

“Estamos dese-
nhando a estrutura e 
o funcionamento do 
laboratório, visando 
as ações que serão em-
preendidas por nós”, 
explica o promotor de 
Justiça Francisco Glau-
berto Bezerra, diretor-
geral do MP-Procon, 
durante reunião téc-
nica, na manhã de on-
tem, com o coordena-
dor adjunto de Práticas 
Jurídicas e Estágios Su-
pervisionados do Uni-
pê, Arthur Souto.

De acordo com o 
diretor-geral, o LPP 

terá a atuação de pro-
fessores, orientadores 
e estudantes estagiá-
rios (voluntários) do 
Unipê, das áreas de 
Gestão, Marketing, 
Psicologia e Direito. 
“Vamos atuar com 
uma visão holística, 
integral, transversal”, 
completa Glauberto 
Bezerra, lembrando 
que a atuação do La-
boratório de Propa-
ganda e Publicidade 
faz parte do Programa 
de Prevenção de Aci-
dentes de Consumo e 
de Segurança Humana 
do MP-Procon.

O LPP está inseri-
do no Núcleo de Pro-
paganda e Publicidade 
do MP-Procon, criado 
em março de 2015, na 
mesma época em que 
também foi criado 
o Núcleo de Análise 
Contábil e Econômica 
do órgão. 

“É importante a 
participação do Unipê 
nesse programa, prin-
cipalmente para os 
nossos alunos, que se 
preparam melhor para 
o mercado de traba-
lho e podem dialogar 
com outras esferas do 
conhecimento”, afir-
ma o representante do 
Unipê, Arthur Souto.

MP e Unipê implantam 
laboratório de publicidade

cOnTrA práTicAS AbuSivAS
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Secretário alerta para 
o prazo de vacinação

Órgãos de segurança 
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Congresso aprova destaques à meta 

ʏVFDO�H�GHUUXED���YHWRV�SUHVLGHQFLDLV
Intenção de Renan Calheiros 
era votar na madrugada 
projeto que altera a meta

Após manter, em votação 
única em cédula, os 24 vetos 
apostos pela presidente afas-
tada Dilma Rousseff a projetos 
de lei aprovados pela Câmara 
e pelo Senado, o Congresso 
Nacional até o fechamento 
desta edição havia aprovado 
dois dos 13 destaques apre-
sentados pelos partidos polí-
ticos. Com isso, os textos dos 
projetos que tinham sido ve-
tados (retirados da futura lei) 
foram restituídos à lei origi-
nada do projeto.

O primeiro destaque 
aprovado derrubou o veto ao 
projeto de lei de conversão da 
Medida Provisória (MP) 682, 
que atribui à Agência Brasilei-
ra Gestora de Fundos Garanti-
dores e Garantias a função de 
gerir o Fundo de Estabilidade 
do Seguro Rural. O dispositivo 
aprovado desobriga o produ-
tor rural de contratar apólice 
da seguradora do banco em 
que tomou empréstimo, o que 
era considerado venda casada.

De acordo com o dispo-
sitivo que passa agora a cons-
tar da lei, é livre a escolha do 
tipo de apólice e dos riscos 
cobertos quando da conces-
são de subvenção econômica 
pela União na contratação do 
seguro rural. O Poder Público 
também não poderá exigir a 
contratação de um determi-
nado seguro como condição 
para acesso ao crédito de cus-
teio agropecuário.

Igualmente vetado na 
nova lei, foi restabelecido 
com a votação de ontem 
dispositivo que prevê o for-
necimento de dados históri-
cos individualizados sobre a 
atividade agropecuária a ser 
segurada referente a ciclos 
produtivos anteriores.

Na votação na Câmara, 
foram 293 votos pela aprova-
ção do destaque e 11 contra. 
No Senado, houve 51 votos 
pela derrubada do veto e 4 
contra. Para aprovação de um 
destaque e consequente der-
rubada do veto, são neces-
sários os votos favoráveis de 
pelos menos 257 deputados 
e de 41 senadores.

Na votação de destaque 
a veto do Executivo ao projeto 
de lei que tratou da anistia a 
policiais e bombeiros milita-
res que participaram de mo-
vimentos reivindicatórios em 
vários estados, os parlamen-
tares aprovaram o dispositivo 
rejeitando o veto. Na votação 
na Câmara, foram 286 votos 
a favor e 8 contra. No Senado, 
houve 44 votos a favor do des-
taque e sete contra.

Em outra votação, o Con-
gresso aprovou destaque e, 
com isso, derrubou o veto par-
cial ao projeto de lei de conver-
são da MP 691, que autorizou 
a venda de imóveis pela União, 
inclusive de terrenos da Ma-
rinha, cujos recursos seriam 
destinados ao Programa de 
Administração Patrimonial da 
União. Com a aprovação do 
destaque, o texto a ser incluído 
na Lei 13.240 prevê o repasse 
de 20% do valor da venda de 
imóveis da União aos municí-
pios onde estão localizados.

Faltavam ainda ser apre-
ciados nove destaques a vetos 
presidenciais. A previsão do 
1º secretário da Câmara, Beto 
Mansur (PRB-SP), é que a vo-
tação dos destaques aos vetos 
na sessão de ontem do Con-
gresso Nacional só seria en-
cerrada por volta da meia-noi-
te. Só depois de concluídas tais 
votações é que começaria a ser 
discutido e votado o projeto 
�����������������������ϐ�����Ǥ�
Mansur informou que a inten-
ção do presidente do Congres-
so, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), era votar ainda na 
madrugada de hoje o projeto 
������������������ϐ�����Ǥ

Farol baixo durante 
o dia é obrigatório

O presidente interino Michel 
Temer alterou artigos do Código de 
Trânsito Brasileiro tonando obri-
gatório o uso de farol baixo em 
rodovias durante o dia.

A lei com as alterações foi 
NS@JGA?B?� MLRCK� LM� #G�PGM� .ÂAG?J�
da União.

Manter os faróis acesos 
em luz baixa durante o dia já era 
medida obrigatória a ônibus, ao 
circularem em faixas próprias, e 
às motos.

O condutor que não man-
tiver o farol baixo ligado em ro-
dovias cometerá infração média, 
poderá ser autuado e receber qua-
tro pontos na habilitação, além de 
multa de R$ 85,13.

Santa Rita vai ficar 
sem água hoje

A Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) executará, 
hoje, serviço de manutenção corre-
tiva e preventiva nas Elevatórias 
de Água Bruta e Potável, no Rio 
Tibirizinho.

Em decorrência dos traba-
lhos, o abastecimento de água 
será interrompido, das 8h às 22h, 
na cidade de Santa Rita, com ex-
ceção do Conjunto Eitel Santiago e 
Várzea Nova .

Mais informações sobre os 
serviços executados pela Cagepa 
podem ser obtidas gratuitamente 
pelo telefone 115.

Perícia de acidente 
interdita a BR 230

Em virtude dos trabalhos de 
perícia de acidente de trânsito, que 
será feito pela Polícia Civil e Instituto 
BC�/MJ�AG?�"GCLR�ÂA?�MLBC�BS?Q�NCQ-
soas morreram e outras duas saíram 
feridas, no quilômetro 18,1 da BR 
230, entre os viadutos da Av. Geral-
do Mariz e Beira Rio, em João Pessoa, 
no último sábado, a PRF informa que 
haverá fechamento deste trecho 
para a realização dos trabalhos, no 
dia de hoje, a partir das 5h. Não há 
NP?XM�RCKNMP?J�N?P?�M�ÂL?J�B?�NCP�-
cia, mas estima-se que durará até as 
8h. Por isso, a PRF aconselha os mo-
toristas a evitarem trafegar por este 
trecho neste período. Aconselhamos 
também o desvio de rotas, sendo: 
quem trafega pelo sentido interior 
capital, desviar pela Av. D. Pedro II ou 
pela Beira Rio. Já para quem trafega 
no sentido contrário, desviar pela via 
lateral logo após o Hospital de Emer-
gência e Trauma.

Preso suspeito de 
comandar tráfico

A Polícia Civil, por meio das equi-
pes da 13ª Delegacia Seccional de Picuí, 
no Seridó paraibano, realizou ontem, 
no município de Cubati, uma operação 
N?P?� AMK@?RCP� M� RP�ÂAM� BC� BPME?Q� C�
crimes contra a vida na região.

O trabalho investigativo foi 
motivado por ligações feitas para o 
197, Disque Denúncia da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social (SEDS). As 
pessoas informavam a existência de 
pontos de vendas de drogas e a ligação 
da venda de entorpecentes com vários 
crimes registrados na cidade.

As informações foram checa-
B?Q�C�AMLÂPK?B?Q�� �N?PRGP�B?��?�NM-
lícia chegou até Elidio Flavio Pereira 
Silva, 31, apontado por moradores 
como uma pessoa bastante violenta, 
efetuando a sua prisão.

Todos os grupos prioritários atin-
giram a meta da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 2016 na 
Paraíba. Segundo dados do Sistema 
de Informações do Programa Nacio-
nal de Imunizações (SIPNI) divulga-
dos ontem, foram aplicadas 735.515 
doses, o que representa cobertura de 
86,23%. A cobertura, por grupo prio-
ritário, foi: trabalhadores da saúde 
(123,87%), crianças (80,33%), gestan-
tes (85,13%), puérperas (88,97%), indí-
genas (85,57%) e idosos (84,74%).

De acordo com a gerente estadual 
de Imunização, Isiane Queiroga, os 
municípios que ainda não atingiram 
a meta devem continuar vacinando. 
“Ainda temos 33 municípios sem co-
bertura adequada. Estes municípios 
devem continuar a vacinação buscan-
do atingir a meta”, disse.

Isiane avalia como positivos os re-
sultados da campanha de vacinação. 
“A Paraíba se destacou nessa campa-

nha com uma cobertura boa, em tem-
po oportuno, graças ao empenho de 
todos os profissionais envolvidos com 
a imunização do Estado, garantindo 
homogeneidade e minimizando os ris-
cos de complicações e óbitos da doen-
ça nos grupos prioritários”, concluiu. 

Campanha
A campanha deste ano foi aberta 

oficialmente no dia 30 de abril e teve 
por objetivo diminuir os riscos das 
complicações de doenças respirató-
rias, reduzindo a mortalidade por di-
ferentes tipos de gripes. “A vacinação 
contra influenza mostra-se como uma 
das medidas mais efetivas para a pre-
venção da influenza grave e de suas 
complicações nos grupos prioritários”, 
acrescentou Márcia.

A vacina contra a gripe é trivalen-
te, ou seja, previne contra as compli-
cações referentes a três tipos do vírus: 
H1N1, H3N2 e B.

Paraíba imuniza mais de 735 
mil pessoas e atinge meta

VaCinação ContRa a gRiPe

Foto: Fábio Arantes

A vacina contra a gripe é trivalente e previne contra complicações referentes a H1N1, H3N2 e B

Boletim divulgado on-
tem pelo Ministério da Saú-
������ϐ���������ͳǤͶ͵Ͷ����²��
nasceram com microcefalia e 
outras alterações no sistema 
nervoso devido a infecção 
congênita. Desses, 1.273 es-
tão na região Nordeste.

Dos 1.434 casos, 208 fo-
���� ���ϐ�������� ���� ������
de laboratório para infecção 
pelo vírus zika. Porém, o MS 
estima que a maioria dos casos 
está relacionada ao zika.

��� ����ǡ� ��� ������ ���ϐ��-
mados são 50 a mais em com-
paração ao boletim da semana 
passada. Ainda não há diag-
nóstico conclusivo para 3.257 
recém-nascidos que podem ter 
a malformação. Os 1.434 casos 
���ϐ�������� ��� �� ��������À-
dos por 517 municípios, em 25 
unidades da Federação. 

Os números são referen-
tes ao período de outubro de 
2015 a 21 deste mês, quando 
foram registrados 7.623 casos 
suspeitos. Deste total, 2.932 
foram descartados por terem 
exames normais ou microce-

falia derivada de outras causas.
No mesmo período, fo-

ram registradas 285 mortes 
suspeitas de microcefalia e/ou 
alteração do sistema nervoso 
central após o parto ou duran-
te a gestação (abortamento ou 
natimorto) no País. Desses, 60 
������ ���ϐ�������� ����� ��-
crocefalia e/ou alteração do 
sistema nervoso central. Ou-
tros 187 continuam em investi-
gação e 38 foram descartados.

Zika

Transmitido por um 
mosquito bem conhecido dos 
brasileiros, o Aedes aegypti, o 
vírus zika começou a circular 
no Brasil em 2014, mas teve 
os primeiros registros feitos 
pelo Ministério da Saúde em 
maio de 2015. O que se sabia 
sobre a doença, até o segundo 
semestre do ano passado, era 
que sua evolução costumava 
ser benigna e que os sintomas, 
geralmente erupção cutânea, 
fadiga, dores nas articulações e 
conjuntivite, além de febre bai-
xa, eram mais leves do que os 
da dengue e da febre chikun-
gunya, também transmitidas 
pelo mesmo mosquito.

Brasil registra 1.434 
casos, segundo o MS

BeBêS CoM MiCRoCeFalia Márcio Freitas 
é o secretário de 
Comunicação 
da Casa Civil

O presidente interino Mi-
chel Temer nomeou Márcio de 
Freitas Gomes para exercer o 
cargo de secretário especial 
da Secretaria de Comunicação 
Social da Casa Civil da Presi-
dência da República no lugar 
de Olavo Noleto Alves. A no-
meação foi publicada na edi-
 ����������������������ϐ������
da União.

Márcio também substi-
tuiu Olavo na função de mem-
bro e presidente do Conselho 
de Administração da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo a Lei 11.652/08, 
a EBC é administrada por um 
conselho de administração e 
por uma diretoria executiva, e 
na sua composição conta ain-
��� ���� ��� ��������� ϐ������ ��
um conselho curador.

Criada em 2007 para for-
talecer o sistema público de 
comunicação, a EBC é gestora 
da TV Brasil, Agência Brasil, 
Radioagência Nacional e do 
sistema público de rádio, com-
posto por oito emissoras.

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
apresentou no Rio de Janeiro, 
projeto de mudança no atendi-
mento a idosos na rede priva-
da. De acordo com a agência, 
o “Projeto idoso bem cuidado” 
����������������������ϐ��������
a assistência médica a pacien-
tes com 60 anos ou mais, que 
são 12,5% dos cerca de 50 mi-

lhões de usuários de assistên-
cia de saúde privada.

A ANS sugere um novo 
modelo de atendimento onde 
o hospital e a emergência dei-
xam de ser a porta de entrada 
do sistema de saúde e são subs-
tituídos por uma equipe fun-
������� �����Àϐ���� ����� ��������
a esse público. Outra proposta 
da ANS é a contratação de um 
���ϐ�������������������������-
lidade de conduzir e acompa-
nhar a passagem do paciente.

Assistência a idosos 
tem um novo modelo

na SaÚde PRiVada

O número de mortos du-
rante rebeliões em unidades 
prisionais do Ceará no últi-
���ϐ������������� � ��������-
lizado ontem para 18. A in-
formação é da Secretaria da 
Justiça e Cidadania do Ceará 
(Sejus), que chegou ao novo 
dado após análises da Perícia 

Forense (Pefoce). Dez corpos 
��� ��������ϐ����������������
de exame de DNA.

Anteontem à noite, um 
novo episódio ocorreu na 
Unidade Prisional Agente 
Luciano Andrade Lima, em 
Itaitinga, na Região Metropo-
litana de Fortaleza. Segundo 
a Sejus, a rebelião foi contida 
pela PM e agentes peniten-
ciários. Não houve feridos.

Mortos em rebeliões no 
CE já chegam a dezoito

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Aline Leal
Da Agência Brasil

Flávia Villela
Da Agência Brasil

Edwirges Nogueira
Da Agência Brasil

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil
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Cortes vão afetar saúde e educação

PacOte fiscal dO gOVernO temer

O presidente em exercí-
cio Michel Temer apresentou 
ontem três medidas do paco-
��� ϐ����������������������À�����
pública brasileira. Também 
elencou dois projetos em tra-
mitação no Congresso Nacio-
nal que disse considerar como 
�������������������������������-
������� ����À����� ��������� ���
regras para a aposentadoria 
dos trabalhadores. 

Segundo o ministro da 
	������ǡ� ��������� ���������ǡ�
�� �������� ���� ������ǡ� ������
�� ���� ������ǡ� ���� ������-
ta de emenda à Constituição 
(PEC) para criar um teto para 
o crescimento dos gastos pú-
blicos. Para limitar o cresci-
������ ��� �������� ��������ǡ�
��������������������ϐ�� �����
ano anterior. Estarão atrela-
�����������������ǡ����������ǡ����
despesas com saúde e educa-
 �ǡ��ϐ����������������Ǥ�

“É parte fundamental e 
componente estrutural dessa 
PEC que as despesas de saú-
de e educação sejam parte 
desse processo de mudança 
das regras de crescimento das 
��������� �ï������ǳǡ� �ϐ������
Meirelles. Ele disse que um 
��������ï�������������������
��������������Ø����ǡ����������-
��������À��������������������-
���������������Ǥ������������ǡ�
as despesas com educação e 
saúde também serão incluí-
�������������������±������������
�����������������ǡ������������
��ϐ�� �����������������Ǥ

����� ������� �� �À����� �ï-

�����ǡ� �� �������� ����±�� ��-
diu a antecipação de R$ 100 
bilhões do BNDES ao Tesouro 
Nacional dos empréstimos fei-
tos ao longo dos últimos anos. 
�����������������ǡ������������
parcela de R$ 40 bilhões será 
transferida nos próximos dias 
e as outras duas de R$ 30 bi-
lhões nos dois anos seguintes. 

Meirelles estimou em R$ 
7 bilhões o reforço nos cofres 
�ï������� ���� �� ������ǡ� ���-
respondente à diferença entre 
a taxa que o Tesouro paga para 
captar e o que o BNDES cobra 
nos empréstimos. Ele disse 
que a antecipação não afetará 
o papel do banco público no 
ϐ������������� ��� �������Ù���
porque esses recursos esta-
����ǲ�������ǳǤ

Temer também anunciou 
a extinção do Fundo Sobera-
�������������ȋ	��Ȍǡ�����������
atualmente com R$ 2 bilhões 
de patrimônio. O fundo foi 
�����������������������������-
�������������������������������
para os recursos do pré-sal. 
Assim como a antecipação do 
�����ǡ� ����� ������� �����-
�������������������������� ��
����������������������������Ǥ�

O presidente também 
anunciou que espera econo-
������ �̈́� ʹ� ����Ù��� ���� ����
ao proibir o aumento de sub-
sídios a não ser com compen-
sação do gasto extra. Durante 
���������������������ǡ�����������
������ ���� �� ������� ��������
tanto para diminuir as despe-
sas como para aumentar as 
receitas. 

�������������������������
�������������������²����������
sendo tratada como priori-
����� ��� �������ǡ� ���� � ��
detalhou nenhum alteração 
porque as regras estão em 

Reforma da Previdência é 
uma das prioridades para 
reduzir gastos públicos

Da Agência Estado

fOtO:  José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que criação do teto da dívida pública será  enviada ao Congresso por meio de uma PEC

negociação com as centrais 
sindicais. “Quando chegarmos 
�� ������������ǡ� ����������
����������� ��� ��À�ǳǡ� �ϐ�����Ǥ�
Essas mudanças nas regras 
para se aposentar no Brasil 
��������� ���� ���������� ���
Congresso. 

Petrobras

O presidente ainda listou 
dois projetos que tramitam no 
���������� ����� ������������ǡ�
������ �� ��������� �� ϐ��������-
�� �� ��� ���� �� ��� �����-
bras no pré-sal. A medida é 
polêmica por mudar o marco 

exploratório inaugurado nas 
����Ù��� ��������ǡ� �� ������� ���
partilha. A proposta de José 
Serra (PSDB-SP) (agora mi-
nistro de Relações Exteriores) 
����±����������������������ǡ�
mas acaba com a obrigatorie-
dade de a Petrobras participar 
de todos os leilões de explora-
ção do pré-sal.

Para defender o projeto 
�����������������������������ǡ�
���������������ǡ������������ǡ�
���������� ������������ �� ���-
������� �� ��������������� ���
���������ï�����ǡ����� �� �����-
dade mostrou que é preciso 

��������������� ����� ���������
���ϐ���²����Ǥ������ǡ�����������
����������ǡ������������������-
quias e empresas públicas

Fundos de pensão

Outro projeto que tem 
����������� ����� �� �������� ±�
�� ���� �������� �� ����������
dos fundos de pensão e das 
empresas estatais.

Temer disse que a medi-
�����������������������±������À-
gidos para a nomeação dos di-
rigentes dos fundos de pensão 
e de estatais. “Serão pessoas 
tecnicamente preparadas. Es-

tabelece um mecanismo que 
���������� �� ����� �� �ϐ�����-
te de centenas de bilhões de 
�����ǳǡ��ϐ�����Ǥ

Concessões

Temer lembrou que o go-
�������������������������������
especial que cuidará das con-
����Ù��ǡ� ���������� ���� ��-
reira Franco. “Vamos ter um 
departamento especial para 
������� �� ����������� ��� ���-
����Ù��ǡ� ��������� �� �����������
�����������������������������
��À�Ǥ����������������������������
���������ǳǡ����������Ǥ�

Sem aumento de imposto por enquanto
��������������	������ǡ�

��������� ���������ǡ� ������
��������������� �������ǲ���
momento” contemplando 
aumento de impostos. Se-
����������������ǡ��������-
��������������������������
a contenção dos gastos 
�ï������� ����� ������� �� ���-
�� ������������������������
�������������������À����Ǥ

ǲ��� ï������ ����ǡ� ���
������ �������ǡ� ����Ǧ���
temporariamente estabe-
lecer ou propor algum im-
�����ǡ� ��� ���� ����������ǡ� ��
������Ǥ��������������������
a carga tributária brasilei-

��� ����� ��� ����� ���� �À����
�������Ǥ� 2� ����������� � ��
sobrecarregar ainda mais 
������������������������ǳǡ�
������ ���������ǡ� �������� ��
���������������������������-
talhar as primeiras medi-
��������Ø�����������������
do presidente interino Mi-
chel Temer.

As despesas do setor 
�ï�����ǡ��������������ǡ����
encontram em uma traje-
�×�����������������Ǥ�ǲ������
apresentar a proposta de 
emenda que limitará o cres-
������������������ǳǡ������Ǥ

Meirelles também des-

�����ǡ����������������������
para detalhar as medidas 
��������� ������±ϐ������ï-
�����ǡ� ���� �� ������ �� ���
aproximadamente R$ 100 
bilhões do Banco Nacional 
��� ���������������� ���-
nômico e Social (BNDES) 
��� �������� ��������� ����
parte da boa gestão das 
contas públicas. “Esses re-
������� �������� �������ǡ�
causando custo desneces-
�����Ǥ� �������� ��������
uma boa gestão das contas 
�ï������ǡ����������������
������������������ǳǡ�������
Meirelles.

Os pontos do pacote fiscal desenha-
do pela equipe do ministro Henrique 
Meirelles foram anunciados sem a apre-
sentação das medidas legais necessárias 
para colocá-los em vigor. Analistas do 
mercado financeiro sentiram falta de 
algo mais “impactante” no curto prazo 
e reagiram com cautela. Permaneceram 
as incertezas em relação à capacidade 
do governo interino de pôr em prática 
o plano, principalmente se o Congresso 
vai aprovar medidas duras, que devem 
impor cortes nos gastos sociais. 

Como resultado dessa cautela, os 
indicadores do mercado financeiro fe-
charam praticamente estáveis. O dólar 

fechou com leve alta de 0,02%, cotado 
a R$ 3,5765. O Ibovespa, principal índice 
da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou 
em alta de 0,03%, aos 49.345 pontos. As 
taxas dos contratos futuros de juros tam-
bém refletiram a cautela dos investido-
res e fecharam perto da estabilidade.

Ao pedir apoio aos líderes da sua 
base de apoio no Congresso, Temer dis-
se que essas são medidas iniciais e outras 
virão para a retomada do crescimento. 
Também depende dos parlamentares 
endurecer as regras de acesso à aposen-
tadoria, pontos da reforma da Previdên-
cia que ainda estão sendo discutidos com 
as centrais sindicais.

Mercado financeiro reage com cautela

O presidente interino Michel 
Temer deu posse na tarde de on-
tem ao novo ministro da Cultura, 
Marcelo Calero, no Palácio do Pla-
nalto. Em seu discurso, Calero disse 
que “o partido da cultura é a cul-
tura”. “Estaremos sujeitos sempre 
a aquilo que a sociedade demanda, 
nunca a serviço de um projeto de 
poder. O financiamento público 
é uma ferramenta imprescindível 
para que a cultura cumpra sua ta-
refa elementar de sustentação da 

nacionalidade”, afirmou Calero.
O ministro destacou que quer 

marcar sua gestão por um “amplo, 
franco e produtivo” diálogo com os 
mais diversos segmentos da cultura. 
“Um diálogo que não seja um fim 
em si mesmo, mas que resulte em 
melhorias efetivas. Serei o ministro 
do diálogo, da ampliação da parti-
cipação social, da busca de soluções 
que sejam fruto do debate e do en-
tendimento”, acrescentou.

No fim de semana, Temer deci-
diu recriar o ministério após protes-
tos contra a incorporação da pasta 
ao Ministério da Educação. Críticas 

de artistas levaram à decisão, toma-
da após uma conversa de Temer com 
o ministro da Educação, Mendonça 
Filho, que concordou com a medida. 
Calero havia sido indicado para ser o 
secretário nacional de Cultura. 

Marcelo Calero era secretário 
municipal de Cultura do Rio de Ja-
neiro e estava no cargo desde o ano 
passado. Ele tem 33 anos e ingressou 
na carreira diplomática em 2007. 
Em 2013, foi cedido à Prefeitura do 
Rio para trabalhar na gestão do pre-
feito Eduardo Paes. No município, 
Calero comandou as comemorações 
dos 450 anos da capital fluminense.

Calero é empossado na Cultura
PlanaltO

Temer empossou o novo ministro da Cultura, Marcelo Calero

fOtO: Valter Campannato/Agência Brasil

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil
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Geral

Cinco partidos vão à Procuradoria

da República contra Romero Jucá

PT, PDT, Rede, PCdoB e 
PPS entraram ontem com uma 
representação contra o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR) 
na Procuradoria Geral da 
República (PGR) pedindo a 
instauração de procedimento 
investigatório para apurar a 
gravação onde o peemede-
bista conversa com o ex-pre-
sidente da Transpetro Sérgio 
Machado. Em outra frente, os 
petistas pedirão hoje, a parali-
sação dos trabalhos da comis-
são especial do impeachment 
no Senado até que o caso seja 
esclarecido.

Para os 15 senadores 
que assinam o pedido, Jucá 
agiu para obstruir a Operação 
��������������������ϐ���������
o processo de impeachment 

da presidente Dilma Rous-
seff. “Pedimos que a PGR dê 
celeridade a esse processo. A 
conversa deixa muito claro de 
que ele constrói todo um am-
biente para viabilizar o impea-
chment da senhora presidente 
e, ao mesmo tempo, para im-
pedir o andamento das inves-
tigações pela Lava Jato”, disse o 
senador José Pimentel (PT-CE). 
Diferentemente do PSOL da 
Câmara, os senadores não su-
gerem a prisão preventiva do 
peemedebista. “A prisão é um 
desdobramento por parte do 
����������Ǧ�����ǳǡ� �����ϐ�����
Pimentel.

No pedido de investiga-
ção, os parlamentares pedem 
que Jucá seja impedido de vol-
tar a ocupar o Ministério do 
Planejamento e que, ao vol-
tar a circular no Senado, Jucá 
seja impedido de frequentar 
lugares, ter contato com pes-
soas ou usar da função parla-
mentar para criar obstáculos 
à Lava Jato. A representação 
é assinada por 10 senado-

res do PT, mais os senadores 
Cristovam Buarque (PPS-DF), 
Reguffe (sem partido-DF), 
Telmário Mota (PDT-RR), Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
e Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP). O pedido é uma ação 
paralela dos parlamentares 
à representação do PDT no 
Conselho de Ética no Senado, 
mas segundo Pimentel, os 
pedidos têm a mesma funda-
mentação. 

“Bandidos”

Os senadores acreditam 
que o caso de Jucá é mais gra-
ve do que a gravação do ex-se-
nador Delcídio Amaral (sem 
partido-MS) porque vai além 
da tentativa de cerceamento 
da Justiça, atinge o afasta-
mento da presidente Dilma 
Rousseff e fala em “acordo” 
com todos os setores. “Jucá 
era o maior articulador do 
impeachment no Senado. Era 
Eduardo Cunha na Câmara e 
ele no Senado”, disse o sena-
dor Lindbergh Farias (PT-RJ), 

que fará uma questão de or-
dem na reunião da comissão 
do impeachment pedindo a 
suspensão dos prazos.

Lindbergh lembrou as 
críticas feitas pelos jornais 
internacionais ao processo 
de impeachment e disse que 
o País se transformou em “re-
publiqueta”. “Parece uma qua-
drilha parlamentar tentando 
afastar uma presidente hon-
rada, honesta”, emendou. 

O senador ironizou as 
declarações do presidente em 
exercício, Michel Temer, sobre 
sua experiência em “tratar 
com bandidos” quando foi se-
cretário da Segurança Pública 
de São Paulo. “Nós estranha-
mos a declaração, foi quase que 
�����������ϐ��� �ǳǡ���������Ǥ��

O petista disse que o 
atual governo é fraco, vaci-
lante e que se desgasta há 12 
dias. “Na minha avaliação esse 
governo não se sustenta por 
mais três meses. A gente só 
está esperando os novos fa-
���ǳǡ��ϐ�����Ǥ

Bancadas querem um 
procedimento investigatório 
para apurar a gravação

���������������������������������������ϐ����������������
esta semana na carcaça quente dos desacertos, desrespeitos, 
preconceitos, e até escândalos, produzidos pela interinidade 
presidencial que se agarra feito fungo ao Palácio do Planalto. 
É um governo apropriado à micologia. 

Recordar é viver. Por isso, lembro aos esquecidinhos 
que micologia é o estudo dos fungos. Nada a ver com micos 
feito aquele que o presidente interino pagou ao pensar que 
estava conversando com o presidente da Argentina num 
programa de rádio portenho.  

Voltemos, então, aos micos, quer dizer, aos fatos do 
Governo Federal interino. Entre os desacertos está a formação 
���������±����͵�Ǥ�����������������������ϐ��������������������
surround salta aos olhos a tridimensionalidade ministeriosa: 
numa dimensão, está a equipe econômica (que anunciou 
ontem medidas que paralisam a gestão pública), cheia de 
moral, e aplaudida internacionalmente; na segunda, o bloco 
dos sujos formado pelos ministros e auxiliares investigados 
pela Lava Jato; a terceira dimensão, com forte imbricação com 
���������ǡ�±�����ϐ���������������������������������������������
da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

O Ministério, portanto, é um desacerto que é desrespeito. Já 
o preconceito vai por conta da exclusão, na equipe, da diversidade 
cultural, étnica e de gênero patrocinada pelo presidente interino. 
Quanto a escândalos, esse protagonizado pelo ex-ministro 
�������������������ǣ��������� �������������������ǡ����ϐ�������
��ϐ��²����ǡ������� ����������ǡ�����������������ǤǤǤ

A era da interinidade é, portanto, um prato cheio para a 
imprensa. Não seria diferente em qualquer lugar do mundo. 
A “Folha de S. Paulo” abriu na segunda-feira a temporada de 
caça à notícia premium, aquela que atrai, abala, conscientiza, 
diverte e vende. 

E deu a senha do tom à praça com a divulgação dos 
áudios do diálogo do desconstruído ministro Romero Jucá 
com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. E que 
vazamento. Então, as manchetes aconteceram. No alvo, o 
ponto crítico de ruptura do lulopetismo com a operação 
cotidiana do poder: o momento Temer.

Imprensa: Negócio legítimo

A imprensa livre na democracia de mercado vive de fatos. 
De fatos interessantes por revelarem as acrobacias dos grupos 
sociais na marcha da história, e relevantes por moldarem uma 
forma crítica de entendimento das coisas. A imprensa transforma 
o fato, que é um bem público, na mercadoria notícia.  

O século XX foi pródigo na disseminação dos meios 
comerciais de comunicação que se transformaram em 
conglomerados industriais do tipo Viacom e Grupo Globo 
parceiros de outra indústria, a da propaganda. Só a propaganda 
faturou em 2014 no Brasil R$ 47 bilhões. Já o Grupo Globo obteve 
receitas de R$ 16,2 bilhões no ano passado.  

O jornalismo é um modelo de negócios agora em 
mutação rápida. Mas um negócio legítimo. Uma empresa. 
Não como outra qualquer: propõe um parâmetro incrível 
��������ϐ��������������������Ǥ�����������������������������
é nada mais nada menos que a verdade. 

Para os grandes grupos, as razões de mercado se impõem 
às razões de consciência da ética jornalística com seu tripé feito 
de verdades, precisão e direito ao contraditório.

E são essas razões, as de mercado, e no caso do 
jornalismo as metas altíssimas de faturamento, que 
impulsionam as empresas, e também muitos jornalistas, a 
pactuarem vieses na cobertura que equivalem a manipulação 
dos fatos contra o princípio ético mínimo que é também 
técnico, mas máximo enquanto técnico, da veracidade do que 
está impresso e do que é transmitindo.  

Críticas e uma defesa

Desde 2013, ano emblemático para as relações de 
poder, sociais, políticas e de comunicação social no Brasil, 
quando as populações saíram de Norte a Sul em passeata 
contra o establishment político, exigindo ação contra as 
crises econômica e política, a imprensa nacional está sob 
observação crítica. E as maiores críticas vêm dos próprios 
�����������������������������������������Ǥ���������ϐ�����Ǥ��

“Reparem: a nossa imprensa serve ao poder porque o 
integra compactamente, mesmo quando, no dia a dia, toma 
posições contra o governo ou contra um outro poderoso. As 
conveniências de todos aqueles que têm direito a assento 
à mesa do poder entrelaçam-se indissoluvelmente”. (Mino 
Carta, jornalista).

“O abuso de reportagens baseadas exclusivamente em 
fontes mantidas em sigilo tornou-se a regra. Vazamentos com 
objetivo manipulatório foram a tônica. Parodiando o poema 
trágico de Murilo Mendes, essa mídia nativa, em busca de 
sobrevivência, nasceu para a catástrofe. (Mario Vitor Santos, 
jornalista, a propósito da cobertura da Lava Jato).

Embora a maioria dos jornalistas rejeite e condene as 
������������������������������ϐ��� ��������������������²�����
inevitável de vieses, mesmo em um tratamento da informação 
que se pretende honesto, eles pensam que, apesar de todas essas 
��ϐ����������������������������������Ù��ǡ������±������������
silêncio. (Patrick Champagne, sociólogo). Até a próxima.

Imprensa e poder

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Carros da Polícia Federal chegam com malotes e computadores na sede da polícia, no Rio

FOTO: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nova fase da Operação 
����� ���ǡ� ��ϐ�������� ������
pela Polícia Federal e pela 
Receita Federal, investiga 
desvios de mais de R$ 40 mi-
lhões em propina por meio de 
contratos fraudulentos entre 
a Petrobras e duas empresas 
fornecedoras de tubos que 
superam R$ 5 bilhões. Foram 
cumpridos 28 mandados de 
busca e apreensão e nove de 
condução coercitiva no Rio 
de Janeiro e em São Paulo. Os 
dois mandados de prisão pre-
ventiva já foram cumpridos 
em nome dos empresários 
Eduardo Aparecido de Mei-
ra e Flávio Henrique Macedo, 
sócios da Credencial Constru-
tora Empreendimentos e Re-
presentações Ltda. A empresa 
ϐ�������������������Ù��������
construtora de fachada para o 
repasse de propina.

Em entrevista coletiva 
para detalhar a nova fase da 
operação, o procurador da Re-
pública Roberson Pozzobon, 

Lava Jato investiga desvio de R$ 40 mi
TeNdO dIrCeu COmO FOCO

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O professor e pesquisador 
Amilcar Tanuri, do Laboratório 
de Virologia Molecular da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), teve o compu-
tador portátil furtado na últi-
ma sexta-feira (20) no estacio-
namento do Aeroporto Santos 
Dumont, no centro do Rio de 
Janeiro. O furto ocorreu enquan-
to o professor conversava ao ce-
lular. O laptop continha informa-
ções e dados de uma pesquisa 
inédita sobre o vírus zika.

“Eu estava saindo do San-
tos Dumont com uma mala de 
rodinha, que eu tinha o meu 
computador e atendi um tele-
fone, já estava na parte externa 
do aeroporto. Em um segundo, 
o pessoal passou por trás de 
mim, levou a minha malinha 

e foi embora. Eu nem vi. Uma 
senhora que estava perto disso 
que foram dois mal encarados 
que pegaram a minha mala, en-
traram em um carro e eu não vi 
nada”, disse à Agência Brasil.

Tanuri disse que o local 
tem pouca iluminação e segu-
rança. “Ali é uma escuridão e 
ninguém vê nada. Como é que 
não tem uma luz ali? Não tinha 
ninguém da polícia, nem lugar 
para dar parte e fazer um B.O. 
[boletim de ocorrência]. Tive 
que ir na delegacia do Leblon. 
Ali é uma zona franca de assal-
������ǳǡ� �ϐ�����Ǥ� �� ��������-
dor tentou atendimento com 
a Infraero, que administra o 
aeroporto. “Eu conversei com a 
coordenadora da Infraero para 
a área de segurança e ela falou 
que nem as câmeras funcio-
nam, porque é muito escuro“, 
relatou.

Roubado computador 
com pesquisa sobre zika

esTudO INédITO

A defesa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva recorreu ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
para tentar derrubar a 
decisão que o impediu 
de tomar posse como 
ministro da Casa Civil. 
Na prática, com o afas-
tamento da presidente 
Dilma Rousseff, os advo-
gados querem que a de-
cisão do ministro Gilmar 
Mendes não prevaleça e 
a Corte reconheça que a 
nomeação foi válida.

Os advogados pe-
dem que o STF decida 
que Lula foi ministro en-

tre 16 de março e 12 de 
maio, dia da exoneração, 
e, dessa forma, reconhe-
ça “as consequências ju-
rídicas decorrentes dessa 
situação”, como foro pri-
vilegiado, por exemplo.

Em março, o mi-
nistro Gilmar Mendes 
suspendeu a posse de 
Lula no cargo de minis-
tro-chefe da Casa Civil 
do governo Dilma. O 
ministro atendeu pedi-
do liminar do PPS e do 
PSDB e entendeu que a 
nomeação de Lula para 
o cargo de ministro teve 
por objetivo de retirar a 
competência de Sérgio 
Moro para investigá-lo 
na Operação Lava Jato.

Defesa pede que 
o STF reconheça

LuLA FOI mINIsTrO de dILmA

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil

um dos integrantes da força-
������� ��� ����� ���ǡ� �ϐ������
que o ex-ministro da Casa Civil 
José Dirceu e seu irmão Luiz 
Eduardo de Oliveira recebe-
ram R$ 1,7 milhão em propina. 
Além disso, o ex-diretor da Pe-
trobras Renato Duque foi cita-
�������������������ϐ���������

dos desvios em contratos com 
empresas de tubulações.

Na semana passada, o 
juiz federal Sérgio Moro, res-
ponsável pela Lava Jato, con-
denou o ex-ministro a 23 anos 
e três meses de prisão pelos 
crimes de corrupção ativa, la-
vagem de dinheiro e organiza-

ção criminosa. A pena deverá 
ser cumprida inicialmente em 
regime fechado. Cabe recurso 
da condenação.

Já o ex-diretor da Petro-
bras foi condenado em outras 
duas ações penais e a tota-
lização das penas soma 50 
anos e 11 meses de prisão.
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Mundo

Obama critica violação de direitos 

humanos durante visita ao Vietnã

Hanói (AE) - O presi-
dente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, reforçou 
as críticas aos direitos 
humanos no Vietnã e re-
fletiu sobre “a dor e os sa-
crifícios dos dois lados” 
da Guerra do Vietnã, em 
um discurso durante o 
segundo dos três dias de 
sua visita ao país do su-
deste asiático.

 Obama, após minimi-
zar as preocupações so-
bre os direitos humanos 
no início de sua visita, ar-
gumentou nessa terça-fei-
ra que os governos que 
permitem a dissidência 
e as liberdades políticas 
são recompensados com a 

Da Agência Estado

Presidente americano se 
reuniu com líderes e falou
de liberdade em discurso 

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acena para vietnamitas durante visita a um shopping em Hanói, no Vietnã

Sindicalistas
ameaçam parar 
DV�UHʏQDULDV
na França

Da Agência Estado

Paris (AE) - A polícia 
francesa desalojou mani-
festantes que bloqueavam 
um importante depósito de 
combustível no Mediterrâ-
neo, num momento em que 
protestos se disseminavam 
pelo país em meio a crescen-
tes tensões ante os planos do 
governo de realizar uma re-
forma trabalhista. Sindicatos 
ameaçam paralisar a produ-
 �� ��� ������ ��� ����� ��ϐ���-
rias da França.

A central sindical CGT 
reagiu duramente ao avanço 
da polícia durante a madru-
gada para retomar o controle 
do depósito em Fos-sur-Mer, 
onde caminhões retomaram 
o tráfego na manhã dessa ter-
ça-feira. O primeiro-ministro 
Manuel Valls disse à rádio 
Europe-1 que o local foi “libe-
rado” após dias de bloqueios. 
“Outros locais serão libera-
���ǳǡ� �ϐ������ �� �����²Ǥ� ǲ���
estou muito determinado.”

Os trabalhadores em 
greve, porém, prometem 
manter a luta até que o go-
verno recue das reformas 
trabalhistas. A administra-
ção do presidente François 
Hollande tenta aprovar alte-
rações na semana de traba-
lho, no pagamento de horas 
extras e em outras proteções 
trabalhistas, algo que os crí-
ticos dizem que enfraquece-
rá as proteções dos emprega-
dos sem promover a geração 
de vagas.

O secretário-executivo 
dos Transportes, Alain Vi-
dalies, disse em entrevista à 
emissora i-Tele que 20% dos 
postos de gasolina pelo país 
enfrentavam falta de com-
bustível até a manhã dessa 
terça-feira. Segundo ele, os 
sindicatos ameaçam parali-
sar a produção em todas as 
�������ϐ�����������	����Ǥ

Os consumidores, por 
sua vez, procuram abastecer 
seus veículos para se anteci-
par a maiores problemas. A 
emissora BFMTV chegou a 
mostrar imagens de motoris-
tas que cruzavam a fronteira 
até a França para encher o 
tanque na Bélgica.

estabilidade e a prosperi-
dade econômica

 “Quando há liberda-
de de expressão e liberda-
de de discurso...isso im-
pulsiona a inovação que 
as economias precisam 
para florescer”, afirmou 
Obama, durante o discur-
so no Centro Nacional de 
Convenções de Hanói.

Antes de falar, Obama 
se reuniu com algumas 
lideranças da sociedade 
civil do país, onde disse 
que havia “preocupações 
significativas em termos 
de áreas de discurso livre, 
liberdade de assembleia, 
prestação de contas com 
respeito ao governo” no 
país. A ativista e popstar 
Mai Khoi, após a reunião, 
disse que o encontro “dá 
reconhecimento oficial ao 
movimento por uma so-
ciedade civil independen-
te no Vietnã”.

Da Agência Estado  

Havana (AE) - O gover-
��� ��� ����� �ϐ������ ���� ��-
galizará empresas privadas 
pequenas e médias, uma 
medida que pode expandir 
�����ϐ������������� �� ������
permitido para as compa-
nhias privadas em um dos 
últimos países comunistas 
do mundo

 Documentos do Partido 
Comunista publicados nes-
��� ����Ǧ������ �ϐ������ ����
uma categoria de empresas 
privadas “micro”, pequenas 
e médias foi acrescentada 
ao plano da sigla para o de-

senvolvimento econômico e 
social. Até agora, o governo 
permitia apenas a ativida-
de privada de trabalhadores 
autônomos, em centenas de 
categorias previamente esta-
belecidas.

Na realidade, muitos 
cubanos tornaram-se do-
nos de pequenos negócios 
e empregam outros traba-
lhadores. Muitos reclamam, 
���±�ǡ�������ϐ���������������
gerenciar o negócio, em um 
sistema que não os reconhe-
����ϐ������������������������
vezes lança operações contra 
as empresas por supostas 
violações às regras do país.

Da Agência Estado 

Cairo  (AE) - Uma gradu-
ada autoridade forense egíp-
���� �ϐ���������� ����������-
tais encontrados das vítimas 
da queda do voo 804 da 
EgyptAir mostravam quei-
maduras e estavam “muito 
ϐ����ǳǡ����������������������
explosão ocorreu enquanto o 
avião estava no ar. Todas as 
66 pessoas a bordo no voo 
que partiu de Paris e seguiria 
para o Cairo morreram no 
acidente, que ainda está sob 
investigação.

 O Airbus A320 caiu no 
Mar Mediterrâneo no início 
do dia 19 de maio. A autori-
dade egípcia, integrante da 
equipe que examinou os res-
tos mortais, falou à agência 
Associated Press com a con-

dição de ter o anonimato pre-
servado, por não estar autori-
zado a divulgar informações.

 De acordo com a fonte, as 
partes do corpo estão “muito 
ϐ����ǳ� �� ����� ������ ��� ��-
daço de um braço tem sinais 
de queimaduras. Isso indica 
que pode ter pertencido a um 
passageiro que sentava perto 
do local da explosão, expli-
cou. Segundo a autoridade, 
porém, não é possível dizer 
o que causou a explosão. A 
������ �ϐ���������� ������� ��
foram encontrados, ao menos 
até o momento, traços de ex-
plosivos nos restos mortais 
localizados.

Autoridades do Egito 
já disseram acreditar que o 
terrorismo é a causa mais 
provável para a queda da 
aeronave.

Cuba deve legalizar 
as empresas privadas

Avião egípcio sofreu 
explosão antes de cair

EXPANSÃO DO COMÉRCIO 

TRAgÉDIA NO MEDITERRâNEO

Da Agência Lusa 

Os atentados terroristas 
do Estado Islâmico contra 
dois redutos do regime sírio 
na segunda-feira (23) deixa-
ram pelo menos 154 mortos, 
de acordo com novo balanço 
do Observatório Sírio dos Di-
reitos Humanos (OSDH).

O número de mortos 
ainda poderá aumentar, já 
que “vários dos cerca de 
300 feridos se encontram 
em estado crítico”, disse o 
diretor do OSDH, Rami Ab-
del Rahmane.

O balanço anterior do 

Observatório Sírio, divul-
gado ontem, registrava 148 
mortos nos atentados à 
bomba nas cidades costeiras 
de Tartus e Jableh, já reivin-
dicados pelo grupo jihadista 
Estado Islâmico. As vítimas 
são quase todas civis, in-
cluindo oito crianças, qua-
tro médicos, enfermeiros e 
estudantes universitários, 
informou a ONG que opera 
na Síria.

Os atentados foram fei-
tos por terroristas suicidas, 
que conduziram carros-
-bomba para duas cidades 
habitadas principalmente 

por alauitas, a comunidade 
minoritária a que pertence 
o chefe de Estado sírio, o 
presidente Bashar Al Assad. 
Tanto Tartus quanto Jableh 
tinham sido relativamente 
poupadas dos estragos de 
uma guerra que dura mais 
de cinco anos na Síria.

O Estado Islâmico infor-
mou, em comunicado, que 
os atentados foram uma re-
taliação pelos bombardeios 
feitos pelo regime sírio e 
pelo seu aliado, a Rússia, 
e deixou um alerta de que 
pode estar preparando ata-
ques ainda piores.

Número de mortos em ataques 
terroristas na Síria sobe para 154

gUERRA CIVIL

Da Agência Estado

Atenas (AE) - Autoridades da 
Grécia começaram na madrugada 
dessa terça-feira a retirar imigran-
tes e refugiados de um campo im-
provisado onde milhares viviam 
desde que sua rota para o norte 
da Europa foi fechada. Segundo 
policiais, os primeiros 23 ônibus 
com mais de mil pessoas partiram 
do campo de Idomeni, na fronteira 
com Macedônia, para novos cam-
pos de refugiados próximos da ci-
dade de Tessalonica, a principal do 
norte grego.

A operação deve ser concluída 
dentro de uma semana, disse Ge-
orge Kyritsis, porta-voz do gover-
no para imigração. Autoridades do 
governo e da polícia têm dito que 
não será usada a força durante a 
operação e a retirada parecia ocor-
rer de modo pacífico.

Autoridades têm lutado há me-
ses para convencer cerca de 8.500 
pessoas para deixar logo o campo 
de refugiados, mas eles apenas 
agora organizaram outros locais 
para acomodá-los.

 Muitos imigrantes temem que 
possam ficar retidos indefinida-
mente e preferem dormir em ten-
das em campos lamacentos perto 

de uma cerca de arame farpado. O 
campo tornou-se um foco de con-
flitos e protestos, em um sinal da 
crescente frustração das pessoas 
presas ali.

 O porta-voz disse que o gover-
no tem cerca de 6 mil vagas dispo-
níveis em novos campos no norte 
grego, enquanto mais 2 mil podem 
estar prontas até o fim da semana.

 A polícia antidistúrbio foi en-
viada de Atenas para participar da 
operação, se necessário, segundo 
autoridades policiais. Um helicóp-
tero da polícia também monitorava 
a operação. A polícia impediu que 
jornalistas entrassem no campo du-
rante a operação. Apenas a TV es-
tatal grega teve acesso ao local.

 Desde que a rota através dos 
Bálcãs no norte europeu foi fecha-
da, mais cedo neste ano, cerca de 54 
mil imigrantes e refugiados ficaram 
presos em vários campos pelo país.

O fluxo de pessoas na Gré-
cia vindas do Mar Egeu caiu mui-
to desde o controverso acordo da 
União Europeia com a Turquia, que 
entrou em vigor há dois meses. 
Apenas 53 imigrantes por dia, em 
média, chegaram às ilhas gregas 
em maio, quando em outubro, pico 
desse fluxo, chegavam 6.800 pesso-
as ao dia.

Grécia começa a retirar imigrantes 
e refugiados de campo improvisado

CRISE MIgRATÓRIA

FOTO: Carolyn Kaster/Associated Press/Estadão Conteúdo
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235.088 fizeram
inscrição no Enem na 
Paraíba, afirma Inep

13

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
passou a disponibilizar, na 
internet, documentos de 
orientação para os sistemas 
de ensino referentes ao povo 
cigano. A iniciativa está rela-
cionada ao Dia Nacional do 
Cigano, comemorado nessa 
terça-feira (24). 

Os documentos, que 
reforçam o atendimento à 
comunidade cigana e a va-
lorização dessa cultura, es-
tão disponíveis no quadro 
de serviços do site da SEE: 
www.paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao. 

De acordo com a ge-
rente executiva de Diversi-
dade e Inclusão da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Gedi/SEE), Maria Botelho 
Lima, com esses documen-
tos, que são do Ministério 
da Educação (MEC), alu-
nos, professores e gestores 
das escolas inseridas em 
comunidades ciganas terão 
oportunidade de compre-
ender e refletir criticamen-
te sobre a educação básica 
oferecida nas unidades de 
ensino. 

“É uma forma de valo-
���� �����ϐ���� ���������-
mentos étnico-raciais nas 

escolas, destacando instru-
mentos teóricos e concei-
tuais necessários para tal 
compreensão”, explicou a 
gerente. Paula Maria Fernan-
des, do Núcleo de Educação 
Étnico-Racial (NEER/Gedi/
SEE), ressalta, ainda, a im-
portância de assegurar a ma-
trícula de alunos ciganos em 
idade escolar. 

“Isso sem a imposição de 
qualquer forma de embaraço, 
preconceito ou discrimina-
ção, pois se trata de direito 
fundamental, mediante au-
todeclaração ou declaração 
do responsável”, reforçou ela, 
com base nas orientações do 
Ministério da Educação. 

Referência regional no cuida-
do às crianças com Síndrome da 
zika congênita, o município de 
Campina Grande está no roteiro 
de uma missão do Fundo das Na-
ções Unidas para Infância - Unicef 
voltada para a sistematização da 
resposta brasileira e para a elabo-
ração do marco estratégico do ór-
gão em nível global.

Para isso, nesta quarta-feira, 
25, os membros da missão conhe-
cerão o trabalho que está sendo 
desenvolvido na resposta à epide-
mia de zika na cidade, incluindo a 
atenção integral às crianças com 
microcefalia e outras alterações 
neurológicas causadas pelo vírus. 

 Participarão da missão a 
coordenadora do Programa de 
Sobrevivência e Desenvolvimen-

to Infantil/HIV do Unicef, Cristina 
Albuquerque, o representante da 
Global Advisor Zika Prevention 
and Preparedness, Koenraad Va-
normelingen, além da equipe téc-
nica das duas entidades.

Os membros da missão serão 
recebidos a partir das 10h pelas 
secretárias municipais de Saúde, 
Luzia Pinto e de Educação, Iolan-
da Barbosa, que também é articu-
ladora do Selo Unicef em Campina 
Grande.  

Esta é a segunda visita de 
membros do Unicef à Campina 
Grande este ano com o intuito de 
conhecer e avaliar as estratégias 
locais na área da saúde.

Em março, eles estiveram na 
cidade e conversaram com vários 
secretários municipais envolvi-

dos nas ações de enfrentamento 
ao Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, zika e chikungunya.

Agora, o foco está voltado 
para os cuidados às crianças e 
mães atendidas no ambulatório 
especializado em microcefalia do 
Hospital Pedro I. 

Criado em novembro do ano 
passado, o ambulatório já atende 
mais de 60 crianças com síndrome 
da zika congênita.

No serviço são oferecidos 
atendimentos de fisioterapia, con-
sultas especializadas com neuro-
logista, otorrinolaringologista, 
oftalmologista, fonoaudiólogo e 
pediatra. No local, também são 
realizados exames laboratoriais e 
de imagem, como ultrassonogra-
fia, tomografia e raio-x.  

Unicef vai conhecer ambulatório 
de microcefalia do Hospital Pedro I

ExcElêncIa Em sErvIço

FoTo: Divulgação

Serviço de hospital oferece fisioterapia, neurologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, pediatra e fonoaudiologia

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
está oferecendo três vagas 
para professores substitutos, 
sendo uma para o campus 
sede e duas para o campus 
de Cuité.

No campus sede, a Uni-
dade Acadêmica de Letras 
abre vaga para professor 
com graduação em Letras ou 
Letras Clássica com conheci-
mentos em Língua Latina e 
Filologia Românica. A carga 
horária é de 40 horas sema-
nais.

 Os interessados podem 
efetuar suas inscrições até 
1º de junho, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h, na Secretaria 
da Unidade Acadêmica de 
Letras (UAL), do Centro de 
Humanidades (CH), Bloco B. 
A taxa custa R$ 65.

Campus de Cuité 

Já no Centro de Educa-
ção e Saúde (CES), campus 
de Cuité, são oferecidas duas 
vagas para graduados em 
Nutrição com Mestrado em 
Nutrição ou Ciências da Nu-
trição ou Ciências da Saúde 
��� ������ �ϐ���� ���� �������
atuar nas seguintes áreas: 
Nutrição nos Ciclos da Vida 
e Prática em Saúde Coleti-
va ou Gestão de Unidade de 
Alimentação e Nutrição e 
Controle de Qualidade em 
Alimentos.  A carga horária é 
de 40 horas semanais.

As inscrições poderão 
ser realizadas no Protocolo 
Setorial do CES, campus de 
Cuité, entre os dias 30 de 
maio e 3 de junho de 2016, 
das 8h às 18h.  A taxa de ins-
crição é de R$ 50,00.

UFCG oferece três 
vagas para Cuité e CG

ProFEssorEs sUBsTITUTos

Os alunos da rede esta-
dual, que tenham entre 15 e 
18 anos e estejam cursando 
o Ensino Médio, exemplos 
em suas comunidades por 
meio da liderança e conhe-
cimento acadêmico e que 
tenham conhecimento da 
língua inglesa, podem par-
ticipar da edição de 2017 
do Programa Jovens Embai-
xadores. 

Lançado pela Missão Di-
plomática dos Estados Uni-
dos no Brasil, o programa já 

mudou a vida de mais de 460 
estudantes da rede pública 
brasileira e permite aos par-
ticipantes aprimorar as suas 
habilidades em liderança, 
conhecer uma nova cultura, 
interagir com jovens ameri-
canos e buscar oportunida-
des de crescimento pessoal 
�����ϐ��������Ǥ�

“Mais de 460 alunos 
já participaram do Progra-
ma Jovens Embaixadores 
durante esses 15 anos. Eu 
adoro esse programa e mal 

posso esperar para conhe-
cer os próximos participan-
tes. Venha fazer parte dessa 
experiência incrível”, disse a 
embaixadora Liliana Ayalde.

Para assistir ao vídeo 
explicativo do programa 
e para se inscrever na edi-
ção de 2017, acesse o site: 
www.facebook.com/joven-
sembaixadores.

O programa foi criado 
pela Embaixada dos Esta-
dos Unidos no Brasil e o 
primeiro grupo viajou em 

2003. A partir de 2012, 
o programa passou a ser 
reproduzido em todos os 
países do continente ame-
ricano. Os parceiros da 
iniciativa são: o Conselho 
Nacional de Secretários de 
Educação - CONSED e as 
Secretarias Estaduais de 
Educação, a rede de Centros 
Binacionais Brasil-Estados 
Unidos, e também, as em-
presas FedEx, MSD, Micro-
soft, Bradesco, IBM e a Bo-
eing Brasil.

Programa abre inscrições para alunos
JovEns EmBaIxaDorEs 2017

 A Paraíba possui 
23 municípios com co-
munidades ciganas. 
Uma dessas cidades é 
Sousa, no Sertão do Es-
tado. O maior número 
de alunos ciganos na 
localidade se concentra 
na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e 
Médio Celso Mariz. São 
127 estudantes.

Antônio Marcos 
Negreiros é cigano e 
pai de um dos alunos 
da escola. Funcionário 
da unidade de ensino, 

Antônio sente orgulho 
da cultura de seu povo 
e sempre conversa so-
bre a valorização da 
tradição cigana com 
seu filho. “Acho im-
portante manter a tra-
dição viva, sempre que 
posso passo isso para 
meu filho, que tam-
bém se sente honrado 
em fazer parte dessa 
cultura”, disse. O filho 
de Antônio Marcos Ne-
greiros tem 14 anos e 
faz o 6º ano na Escola 
Celso Mariz. 

Comunidades somam 23

“É uma forma 
de valorização 
e afirmação 
dos elementos 
étnico-raciais 
nas escolas 
sem a 
imposição 
ou embaraço”

Estado disponibiliza na internet orientação para valorizar a cultura

Ensino do povo cigano
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Inep registra 235.088 inscritos na PB

PRovAs do EnEm
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Pagamento da taxa de 
inscrição vai até hoje, 
alerta o instituto seca afeta 70% dos 

municípios de PE

Transexual fará 
nova performance

drama de Hickmann 
derrota Ana maria

Aplicativo informa 
saúde no trabalho

Juliana e Juliano em 
clima de romance

Quase 70% dos 185 mu-
nicípios de Pernambuco estão em 
situação de emergência por causa da 
estiagem severa, que já dura mais de 
quatro anos. A Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil publicou a re-
J?��M�B?Q�AGB?BCQ�LM�#G�PGM�.ÂAG?J�B?�
União (DOU) de ontem. A situação de 
emergência é decretada em razão de 
desastre que incapacita o Estado ou 
o município atingido a responder pe-
las consequências sozinho e precisa, 
portanto, de auxílio complementar 
da União para as ações de socorro e 
recuperação.

Conhecida após encenar uma 
µAPSAGÂA?��M¶� L?� �JRGK?� /?P?B?� BM�
Orgulho LGBT de São Paulo, a modelo 
transexual Viviany Beleboni, de 29 
anos, vai novamente fazer uma per-
formance na edição do evento deste 
ano, que ocorre no próximo domin-
go, 29. Ela descartou o uso da cruz, 
mas adiantou ao jornal O Estado de 
S. Paulo que vai usar um símbolo 
religioso, sem detalhar a fantasia. 
Antes de subir no trio da 20ª edição 
da Parada, ela participará da grava-
��M� BM� QCPG?BM� B?� -CRÃGV� 2CLQC��
dirigido por uma trans.

A Record deu um tiro certei-
ro na manhã de segunda-feira, 23, 
e conseguiu derrotar os progra-
mas matinais da Globo ao reexibir 
a mesma entrevista que Ana Hick-
mann concedeu ao Domingo Espe-
tacular e que foi ao ar no domingo, 
22. Os programas Fala Brasil e Hoje 
em Dia, ambos da Record, conse-
guiram desbancar o Mais Você, de 
Ana Maria Braga, o Bem Estar e o 
Encontro, apresentado por Fátima 
Bernardes. 

Para divulgar informações 
QM@PC� 2CESP?L�?� C� 2?�BC� LM� 3P?@?-
lho (SST), a Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho (Fundacentro) criou o SST 
Fácil, um aplicativo de celular que traz 
uma série de perguntas divididas por 
temas e que leva conhecimento aos 
usuários.“Acreditamos que, por meio 
de uma linguagem simples e acessível, 
temas e conhecimentos trabalhados e 
produzidos pela Fundacentro podem 
alcançar mais pessoas e aproximar a 
QMAGCB?BC�AGTGJ�B?�GLQRGRSG��M¶�NMLBC-
ra o coordenador do Projeto Difusão 
BC� "MLRC�BMQ� $BSA?RGTMQ� C� 3�ALGAM-
�"GCLR�ÂAMQ�CK�223�"JCGRML�%?PG?�+GK?��
O aplicativo funciona como um jogo de 
BCQ?ÂM� AMK�NCPESLR?Q�C� PCQNMQR?Q��
Na medida em que o usuário respon-
de as questões, desbloqueia as fases 
seguintes. 

Os rumores de que Juliana 
Paiva e Juliano Laham estariam 
juntos começaram há algumas se-
manas, mas fotos que começaram 
a circular nessa terça-feira, deram 
ainda mais força a essa possibilida-
de. Os atores foram vistos abraçados 
e de mãos dadas nas imagens. O ator 
+?F?K���ÂJFM�BC� JG@?LCQCQ�C� DMG�SK�
D?JQM� N?PRGAGN?LRC� B?� �JRGK?� CBG��M�
do Big Brother Brasil. Ele entrou na 
A?Q?� N?P?� RCQR?P� MQ� �JRGKMQ� AGLAM�
participantes, que acreditavam que 
ele vinha do BBB do Líbano. Durante 
breve participação, Laham se envol-
veu com a participante Munik.

De acordo com o balan-
ço de inscrição Enem 2016 
do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (INEP), 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deste ano re-
gistrou 235.088 inscritos no 

Estado da Paraíba. No ano 
passado, o número foi menor, 
com 204.098 inscritos. O pra-
zo para as pessoas fazerem as 
inscrições terminou na últi-
ma sexta-feira (20). 

“Toda a estrutura foi bem 
desenvolvida e temos tudo 
pronto a partir de um pro-
cesso de inscrição bem feita”, 
destacou o Inep.

O pagamento da taxa, 
no valor de R$ 68,00, vai até 

hoje, e podem ser feito em 
qualquer agência bancária, 
casa lotérica ou agência dos 
Correios, por meio de Guia 
de Recolhimento da União 
(GRU), que pode ser gerada 
na página do Exame Nacional 
do Ensino Médio na internet. 

As operações bancárias 
processadas pela internet 
após as 21h59, são conside-
radas fora do prazo, segundo 
avisa o Inep. Portanto, caso 

isso ocorra, a inscrição então 
não será homologada. O Inep 
lembra que as provas vão ser 
realizadas nos dias 5 e 6 de 
novembro,  e os portões nos 
locais de provas serão aber-
tos às 12h, e fechados às 13h 
(horário de Brasília). 

As provas terão início às 
13h30. O tempo extra de meia 
hora será dedicado a procedi-
mentos de segurança, como 
revista eletrônica, e para per-

mitir que todos os presen-
tes possam entrar em sala e 
guardar os seus pertences. 

A partir do dia primei-
ro de junho, será liberado o 
aplicativo Enem 2016 para 
dispositivos móveis. Os par-
ticipantes terão acesso às 
informações necessárias ao 
longo de todas as etapas do 
exame, além da possibilidade 
de acompanhar o andamento 
da inscrição.

O Arraiá de Cumpa-
de, evento que acontece no 
Distrito de Galante, distan-
te apenas 8 km de Campina 
Grande, é o foco principal do 
destino vendido pela empre-
sa Luck Receptivo para o São 
João deste ano. 

O evento, que está em 
sua 6ª edição, foi conside-
rado pela (Idestur) como o 
1º Produto Turístico Rural 
do Brasil e está inserido nas 
programações paralelas do 
“Maior São João do Mundo”, 
tendo atraído atenção dos 
turistas que vêm à Paraíba 
em busca dos festejos juni-
nos. O complexo turístico 

proporciona aos participan-
tes uma viagem aos velhos 
tempos revivendo a cultura 
nordestina, que vai desde a 
sua arquitetura na constru-
ção civil, culinária, artesana-
to, crenças e tradições. 

De acordo com a Pris-
cila Teixeira, empresária e 
diretora de vendas e mar-
keting da Luck Receptivo, 
a empresa vendeu o des-
tino pela primeira vez no 
ano passado, tendo gran-
de aceitação dos clientes 
e, por isso, decidiu focar o 
Arraiá de Cumpade neste 
ano. “Vendemos o Arraiá de 
Cumpade pela primeira vez 
ano passado e a aceitação 
foi tão grande que decidi-
mos focar nele neste ano”.

��� ï������ ϐ����� ��� ��-
mana a empresária levou 
cerca de 30 guias que ven-
dem os produtos da empre-
sa nos hotéis, para que eles 
conhecessem a Divina Vila, 
complexo turístico rural 
com aproximadamente 230 
hectares, na Fazenda Olho 
D’água, onde se realiza o Ar-
raiá de Cumpade.         

Operadora

“Nesse ano, nós deci-
dimos trazer os guias para 
conhecer o local e enfatizar 
bem o Arraiá de Cumpade 
para que eles possam conhe-
cer bem o produto e repassar 
aos turistas que irão propa-
gar isso para outras pessoas 
em diferentes localidades”, ex-

plicou.  Na ocasião, mais cinco 
operadores da Del Bianco Tra-
vel Experience, uma empresa 
da Itália com sede no Rio de 
Janeiro, também foram co-
nhecer o Arraiá de Cumpade. 

���������ϐ�����������-
prietário Claudio Del Bianco, 
da operadora de Turismo 
Delo Bianco Travel Experien-
ce, que faz receptivo para es-
trangeiros de 42 países para 
conhecer o Brasil, a exemplo 
da Itália, Austrália, Estados 
Unidos, entre outros, “nós 
viemos conhecer o Arraiá de 
Cumpade porque ele já é bas-
tante conhecido no Brasil, e  
a nossa ideia é criar pacotes 
para trazer estrangeiros para 
o destino durante os festejos 
juninos”, comentou.

Arraiá de Cumpade é foco do destino 
vendido pela Luck e Del Bianco

Mega-Sena pode pagar R$ 40 mi hoje

mAIoR sÃo JoÃo do mUndo

PRÊmIo ACUmULAdo

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A faixa principal da Me-
ga-Sena acumulou e pode 
pagar, nesta quarta-feira 
(25), um prêmio milionário 
de R$ 40 milhões para quem 
acertar os seis números do 
concurso 1.821.

 O sorteio será realizado 
às 20h (horário de Brasília), 
no Caminhão da Sorte da Cai-
xa, que está em Alto Jequitibá 
(MG), estacionado na Praça 
Reverendo Cícero Siqueira. 
Caso acerte os seis números 

sozinho, o apostador pode 
aplicar o valor total do prê-
mio na Poupança da Caixa, 
e viver confortavelmente 
com um rendimento mensal 
de R$ 252 mil, o equivalen-
te a um salário de R$ 8,4 mil 
por dia. 

Ou, se preferir, pode 
montar uma frota de 266 
carros de luxo, ou adquirir 
oito mansões à beira-mar. 
A aposta mínima na Mega-
Sena é de R$ 3,50 e pode 

ser feita em qualquer loté-
rica do País. Clientes com 
acesso ao Internet Banking 
CAIXA podem fazer suas 
apostas na Mega-Sena pelo 
computador pessoal, tablet 
ou smartphone. Basta ter 
conta corrente no banco e 
ser maior de 18 anos. 

O serviço funciona das 
8h às 22h (horário de Bra-
sília), exceto em dias de 
sorteio (quarta-feira e sá-
bado), quando as apostas se 

encerram às 19h, retornan-
do às 21h para o concurso 
seguinte. A aposta múltipla 
(jogos com 7 a 15 números) 
aumenta a probabilidade de 
acerto (ver tabela abaixo). 
Apostadores podem somar 
forças com amigos e familia-
res optando pela modalidade 
do Bolão Caixa, na qual o va-
lor da aposta é dividido pelo 
grupo, assim como o prêmio 
– em caso de acerto nas fai-
xas de premiação.

Guias conhecem o potencial turístico rural da Divina Vila, que mede aproximadamente 230 hectares, no complexo do Arraiá de Cumpade

Jovens ocupam 
o segundo lugar 
no ranking de 
inadimplência

Cerca de 9,4 milhões de 
jovens com idade entre 18 e 
25 anos entraram para a lista 
de devedores no último mês 
de março, o que representa 
15,7% do total de 60 milhões 
de inadimplentes do País, se-
gundo estudo divulgado pela 
Serasa Experian. Essa é a 
maior parcela já registrada en-
tre os jovens desde 2012. Eles 
já ocupam o segundo lugar no 
ranking de devedores, seguin-
��� �� ������ϐ��� �� ���� ������
etária. Com base em dados do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
ϐ����������À������ȋ��
�Ȍǡ������-
quisa mostra que esses jovens 
têm sido afetados pelo desem-
prego. No primeiro trimestre 
do ano, a taxa na população 
de 18 a 24 anos atingiu 24,1%, 
com uma alta de 6,5 pontos 
percentuais em comparação a 
igual período de 2015.

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

Escolas de CG 
terão exibição de
peça infantil de 
combate à dengue

Na próxima segunda-
feira (30), os estudantes do 
curso de Teatro Infantil, mi-
nistrado pelo professor Sérgio 
Simplício, no Centro Artísti-
co-Cultural (CAC) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), apresentarão o espe-
táculo “Unidos Venceremos: a 
UEPB no Combate à Dengue”. 
A peça, uma realização da Pró
-Reitoria de Cultura (Procult) 
da Universidade Estadual, terá 
como sede o Teatro do Sesc 
Centro, em Campina Grande, 
às 19h, e a entrada será um 
quilo de alimento não pere-
cível. Conforme Sérgio, parti-
cipam da iniciativa cerca de 
25 alunos entre 8 e 16 anos e 
a ideia é que a peça percorra 
escolas municipais e estaduais 
��������À���Ǥ����������ϐ�������
ϐ��������� �������������������
e Napoleão Gutemberg, res-
pectivamente; a iluminação da 
peça é de Gláucio Bezerra; e a 
trilha sonora, de Sérgio Sim-
plício e Maria Júlia.

O espetáculo busca cons-
cientizar as crianças quanto 
ao perigo que representa a 
dengue e os cuidados que se 
deve ter para evitar a prolife-
ração do mosquito. A direção 
e o texto são de Sérgio, a partir 
de colagens de pesquisas rea-
lizadas por ele para desenvol-
ver o tema, altamente urgente 
devido ao crescente número 
de pessoas infectadas com a 
referida doença viral.

FoTo: Divulgação
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Empresas que incentivarem funcionários ganharão selo
Empresas que incentiva-

rem entre seus funcionários 
à doação voluntária e regular 
de sangue poderão ser pre-
miadas com o Selo Empresa 
Solidária. A lei estabelecen-
do a honraria foi promulga-
da na última segunda-feira, 
�����������ϐ������������ �ǡ���
visa distinguir empresas que 
demonstrem preocupação 
social e solidária com a vida.

Para participar, as em-
presas precisam informar e 
orientar os trabalhadores so-
bre a importância da doação 
de sangue e de medula óssea 
e os procedimentos para fa-
zer o cadastro no registro 
�ϐ�����������������Ǥ���������-
bém precisam conceder aos 
trabalhadores oportunidade 
e condições para ir ao banco 
de sangue ou hemocentro.

“A medida vem reforçar 
o trabalho que fazemos no 
Ministério da Saúde de in-
centivar a doação voluntária 
de sangue. Além de ajudar 
para que as pessoas se tor-
nem doadores regulares, o 
incentivo das empresas qua-
��ϐ����������Ù��ǣ������������
estarão mais conscientes da 
importância de doar san-
gue e saberão os critérios”, 

Doação de sangue

Doação de sangue possibilita às empresas usarem o selo em propagandas e em publicações promocionais e a prêmios de solidariedade

FOTO: Portal Brasil

�ϐ����� �� �����������Ǧ������
de Sangue e Hemoderivados 
do Ministério da Saúde, João 
Paulo Baccara.

Também receberão a 
homenagem empresas que 
incentivarem o cadastramen-
to para a doação de medula 
óssea. As pessoas jurídicas 
que receberem o selo pode-
rão usar a marca em propa-
gandas e em publicações pro-

mocionais. Além disso, serão 
inscritas no Cadastro Nacio-
nal de Empresas Solidárias 
com a Vida. A cada ano, cinco 
delas serão premiadas com 
o título Empresa Campeã de 
Solidariedade.

Atualmente, são coleta-
das no País cerca de 3,6 mi-
lhões de bolsas/ano, o que 
�����ϐ���� ͳǡͺΨ� ��� ������ ��
doando sangue. Embora o 

percentual esteja dentro dos 
parâmetros da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o 
Ministério da Saúde traba-
lha para aumentar esse índi-
��Ǥ� ���ʹͲͳʹǡ� ��������±�������
Saúde reduziu a idade míni-
������ͳͺ������ͳ������ȋ����
autorização do responsável). 
Com a expansão das idades 
mínima e máxima dos doado-
���ǡ�����������������������ͺǡ�

milhões de novos voluntários. 
No Brasil, a remuneração da 
doação de sangue é proibida. 
Do total de pessoas que pro-
��������������������ǡ�ͶǡͺΨ�
são doadores do sexo mascu-
�������͵ͷǡͳΨ�� ��������������-
nino. A faixa etária que mais 
�����������Ù����������ͳͺ���ʹͻ�
�����ȋͶͳǡ͵ΨȌǤ�����������������ǡ�
����������ʹͻ�����ǡ�����������
����ͷͺǡΨ��������Ù��Ǥ

Os microempreende-
dores individuais (MEI) têm 
��±�����×���������͵ͳ��������-
tregarem a Declaração Anu-
al Simples Nacional do MEI 
(DASN-SIMEI), documento 
obrigatório para que a empre-
sa continue prestando serviços 
sem restrições. A declaração 
deve ser feita e enviada via in-
ternet, seguindo as orientações 
disponíveis no site www.por-
taldoempreendedor.gov.br. De 
acordo com as estatísticas do 
Simples Nacional, atualmente 
�� ����À��� ������� ͺͷǤͲ͵ʹ� ����
registrados.

De acordo com a gerente 
��� �������� ��� ������������
Individual, Márcia Timótheo, 
�� ������������� ����� ϐ�����
atento ao calendário de paga-
mento da Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN-SI-
MEI), uma vez que, não cum-
pridas as obrigações, o MEI 
���� ���������� ��ϐ���������� ���
gestão dos seus negócios. “É 
importante ele saber que todo 

ano deve declarar o valor do 
faturamento do ano anterior, 
que pode ser feita pelo próprio 
empreendedor. O prazo vai de 
����������±�������͵ͳ������������
cada ano. Ele deve transmitir à 
Receita Federal o valor do fatu-
ramento bruto, que é o mon-
tante das vendas de mercado-
ria e da prestação de serviço, 
sem dedução de nenhuma des-
pesa. O MEI deve ter cuidado 
para cumprir o prazo pois, a 
partir deste período haverá ge-
ração de multa”, explicou Már-
cia Timótheo.

Quem perder o prazo de 
entrega da declaração está su-
jeito à multa de R$ 50. O valor 
cai para R$ 25 caso o MEI pro-
cure regularizar sua situação 
������ ��� ���� ����ϐ������ �����
Receita Federal. É importante 
lembrar que a DASN não tem 
relação com a declaração de Im-
posto de Renda Pessoa Física, 
cujo prazo terminou em abril.

Mesmo quem estiver 
inadimplente com o recolhi-

mento mensal de tributos 
precisa entregar a declaração 
anual e regularizar a sua situa-
ção antes de completar um ano 
����±����Ǥ���×��ͳʹ�����������
realizar o pagamento do im-
posto mensal e sem entregar a 
Declaração Anual, o registro da 
empresa é cancelado. Com isso, 
o empreendedor corre o risco 
���������� �������������ϐÀ�����
previdenciários assegurados 
ao MEI, como auxílio-doença, 
licença-maternidade, pensão 
por morte, aposentadoria, 
������ ����� ϐ����� �����������-
����� ��� ������� ����� ϐ�����Ǥ� ���
acordo com dados da Receita 
Federal, a Paraíba tem atual-
������ ͺͷǤ͵ͷͻ����Ǥ� ��������-
empreendedores individuais 
integram categoria de empresa 
que fatura, no máximo, R$ 60 
mil por ano, e atuam em diver-
sos ramos de atividades, como 
ambulantes, artesãos, vende-
dores de roupa, costureiras, ca-
beleireiros, pedreiros, eletricis-
tas, jardineiros e encanadores.

Prazo para entregar declaração 
vai até dia 31, segundo a RF

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

O Sebrae Nacional pre-
parou uma cartilha com dicas 
para que o empreendedor 
não caia em possíveis tenta-
tivas de fraude e golpe quan-
do for pagar a Declaração 
Anual Simples Nacional do 
MEI (DASN-SIMEI). Entre as 
dicas, é preciso saber que ne-
nhum boleto que chega pelos 
Correios deve ser pago, uma 
vez que o único meio de paga-
mento que o MEI deve fazer 
é o da DASN, emitido exclusi-
vamente pelo Portal do Em-
preendedor desde o início do 
ano. Caso receba algum tipo 
de cobrança, o empreendedor 
não deve efetuar o pagamen-
to, já que este seria indevido. 

É destacado também que 

������� �� ±� ��������� �� ��� ϐ�-
liar a nenhuma instituição ou 
pagar boletos enviados pelos 
Correios por instituições, asso-
ciações e/ou sindicatos. O Se-
brae alerta ainda que a Receita 
Federal não manda mensagens 
via e-mail sem a autorização 
de contribuintes, nem autori-
za terceiros a fazê-lo em seu 
nome. A única forma de comu-
nicação eletrônica com o con-
tribuinte é por meio do Cen-
tro Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC), localiza-
do em sua página na Internet.

Esses e-mails são frau-
dulentos e visam obter, ilegal-
�����ǡ� �������Ù��� ϐ������ǡ�
bancárias e cadastrais de con-
tribuintes. Ao clicar em links 

ou baixar anexos, o empreen-
dedor terá seu computador in-
fectado por vírus e programas 
que permitem acesso ilegal aos 
seus dados. 

Assim, a orientação para 
os MEI que se depararem com 
esse tipo de mensagem é não 
responder, não abrir arquivos 
anexados, nem acionar links 
para endereços da Internet, 
excluindo imediatamente o 
e-mail. O material comple-
to com outras dicas pode ser 
����������������������������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ��Ȁʹʹ��ʹ��� Ǥ� ���-
bém foi criado um vídeo com 
o passo a passo para realizar 
�� ���������� ��� ������� �ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ
�����ǫ�α��ͳ��	�Ǧ��Ǥ

Sebrae dá dicas sobre fraudes

O Índice Nacional 
de Confiança (INC) da 
Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) alcan-
çou 66 pontos em maio, 
dois pontos porcentuais 
acima da marca registra-
da em abril. O indicador 
interrompe, dessa for-
ma, uma sequência de 
dois meses consecutivos 
de queda na confiança 
do brasileiro. Em maio 
do ano passado, o INC 
estava em 105 pontos.

A pesquisa ocorreu 
entre os dias 29 de abril 
a 14 de maio, período 
no qual ocorreu o afas-
tamento da presidente 
Dilma Rousseff, e mos-
trou maior confiança 
principalmente na clas-
se C e na região Sul, de 
acordo com a ACSP. O 
indicador, que vai de 0 a 
100, onde números aci-
ma de 100 indicam visão 
mais otimista, subiu de 
63 pontos para 68 en-
tre os consumidores da 
classe C. Na região Sul, 
houve oscilação de 59 
pontos em abril para 67 
em maio.

Na visão do presi-
dente da ACSP e da Fe-
deração das Associações 
Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp), 
Alencar Burti, o resulta-
do de maio é “alenta-
dor”, porém o número 
ainda deve ser visto com 
cautela, já que não sina-
liza necessariamente a 
continuidade da recupe-
ração da confiança nos 
próximos meses. “A alta 
de dois pontos é boa, 

mas ainda está dentro 
da margem de erro. Não 
significa que o consumi-
dor vai retomar os níveis 
antigos de consumo”, 
destacou Burti em nota. 
“Precisamos ter cautela 
e esperar as próximas 
medidas sociais e econô-
micas do novo governo, 
pois elas serão determi-
nantes na percepção do 
consumidor”, comple-
mentou.

A pesquisa foi reali-
zada pelo Instituto Ipsos 
e tem margem de erro 
de três pontos. Desde ju-
nho de 2015 o indicador 
de confiança está abaixo 
de 100 pontos, o que 
significa que o consumi-
dor em geral permanece 
pessimista. 

Categorias
Se por um lado a 

classe C foi aquela que 
apresentou melhor re-
sultado no indicador de 
confiança em maio, a 
classe D/E caminhou na 
direção inversa: a queda 
foi de 81 para 75 pontos. 
Já o INC da classe A/B 
subiu de 49 pontos em 
abril para 52 em maio, 
variação dentro da mar-
gem de erro da pesqui-
sa. Na divisão por regi-
ões, o Sudeste e a região 
Norte/Centro-Oeste 
apresentaram variação 
idêntica, de cinco pon-
tos porcentuais para 
mais. No Sudeste a alta 
foi de 53 pontos para 
58. No Norte/Centro-
-Oeste, o indicador os-
cilou de 70 para 75. No 
Nordeste, por outro 
lado, a confiança caiu 
de 82 para 73 pontos.

Índice sobe 2 pontos 
em maio, diz ACSP

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

André Magnabosco
Da Agência Estado

Contas externas 
registram superávit

As contas externas fecharam 
o mês de abril com superávit de US$ 
412 milhões, divulgou ontem o Banco 
Central (BC). Esse é o primeiro resul-
tado positivo desde abril de 2009, 
quando o resultado positivo das tran-
sações correntes, que são as compras 
e as vendas de mercadorias e serviços 
e transferências de renda do País com 
M�KSLBM�ÂAMS�CK�42������KGJF�CQ��.�
chefe do Departamento Econômico do 
BC, Tulio Maciel, disse que o resultado 
positivo em abril surpreendeu. “É um 
resultado que trouxe alguma sur-
presa. A gente caminhava para isso, 
mas ocorreu um pouco mais cedo do 
que os números estavam apontando. 
-MQQ?�CQRGK?RGT?�CP?�BC�SK�B�ÂAGR�
de US$ 1 bilhão em abril.”

Gasto de brasileiro 
no exterior é menor

.Q� E?QRMQ� BC� @P?QGJCGPMQ� LM�
CVRCPGMP�ÂA?P?K�CK�42�������@G-
lhão, em abril, informou hoje (24), 
o Banco Central (BC). Esse é o menor 
valor para o período desde abril de 
����� OS?LRM� RMR?JGXMS� 42�� ����
KGJF�CQ��-M�KCQKM�K�Q�BC������
MQ� E?QRMQ� ÂA?P?K� CK� 42�� �����
bilhão. No primeiro quadrimestre 
deste ano, os gastos dos brasilei-
ros somaram US$ 4,048 bilhões, 
AMLRP?�42�������@GJF�CQ�CK�GES?J�
NCP�MBM�BC������

Antaq leiloa terminal 
de passageiros

.� AMLQ�PAGM� -MTM� 3CPKGL?J�
Marítimo de Salvador (Contermas) 
foi o vencedor do leilão do terminal 
de passageiros do Porto de Salva-
dor, realizado hoje (24) pela Agên-
cia Nacional de Transportes Aqua-
TG�PGMQ�	 LR?O
��.�EPSNM�DMPK?BM�
pelas empresas Socicam Terminais 
Rodoviários e ABA Infraestrutura 
e Logística, arrematou a operação 
B?� GLQR?J?��M� NMP� 1�� ��� KGJF�CQ�
AMKM� T?JMP� BC� MSRMPE?�� .� ?PPCL-
datário se compromete com os 
investimentos de infraestrutura 
no local, estimados em cerca de R$ 
��KGJF�CQ��

Seguro de pessoas 
aumenta 2,44%

A arrecadação de seguros de 
NCQQM?Q� RMR?JGXMS� 1�� ���� @GJF�CQ�
no primeiro trimestre deste ano, 
cifra 2,44% maior que a vista 12 
KCQCQ� ?LRCQ� BC� 1�� ���� @GJF�CQ�
segundo dados da Federação Na-
cional de Previdência Privada e 
5GB?� 	%CL?/PCTG
�� .� BCQCKNCLFM�
segundo o presidente da entidade, 
Edson Franco, foi positivo diante 
da retração econômica. “Mesmo 
com o cenário adverso, algumas 
modalidades como seguro viagem, 
educacional e auxílio funeral tive-
ram resultados expressivos com 
expansão de dois dígitos”.

Endividamento de 
famílias diminui

.� NCPACLRS?J� BC� D?K�JG?Q� CLBG-
TGB?B?Q� LM� /?�Q� ÂAMS� CK� ����� CK�
maio deste ano, segundo a Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), divulgada hoje (24) 
pela Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A 
taxa é menor do que as de abril deste 
?LM� 	����
� C� BC�K?GM� BM� ?LM� N?Q-
Q?BM�	����
��o�R?K@�K�M�PCQSJR?BM�
K?GQ� @?GVM� BCQBC� DCTCPCGPM� BC� �����
	����
��/MP�MSRPM�J?BM�?�GL?BGKNJ�L-
cia cresceu em maio deste ano.



Professor Bó Lucena, em-
presários Marcelo Carneiro 
Braga, Ana Maria Nóbrega 
Farias, Telma Lopes de Araú-
jo e Joaquim Aurélio Melo de 
Gusmão, Sras. Emília Trinda-
de Padilha, Vitória Lombardi 
Cruz, Helena Vasconcelos 
de Souza e Wilma Barbosa, 
jornalista Andréia Barros, 
publicitária Josy Campos.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

O�O�  A famosa arte colorida 
do artista pernambucano Romero 
Britto pode ser vista também em 
uma coleção da marca italiana 
Dolce&Gabbana.
O�O�São ternos, calças e sapatos  
da coleção Alta Sartoria.

FOTOS: Goretti Zenaide

Loureiro
O PROFESSOR 

José Loureiro Lopes,  
um dos fundadores 
do Centro Universi-
tário de João Pessoa 
- Unipê do qual já foi 
reitor, foi nomea-
do pela presidência 
da República como 
membro do Con-
selho Nacional de 
Educação.Com grande 
atuação na área de 
educação há mui-
tos anos, Loureiro 
será de grande valia 
naquele Conselho. 
Sua posse será no 
dia 5 de julho, em 
Brasília-DF.Um brinde aos noivos! Geraldo Veloso e Maria de Albuquerque Veloso, Juliana e João Manoel, 

Apparecida e Jacinto Medeiros

O�O�O�A Justiça Federal na Paraíba terá seu expediente suspenso neste feriado de 
Corpus Christi, que acontece amanhã. Os prazos processuais que se vencerem na data 
serão automaticamente prorrogados para o dia seguinte, 27.

Paula e Paulo Santos Coelho eram presenças amigas nas bodas de João 
Manoel e Juliana

Legião Urbana

Julinho e Berenice Paulo Neto, João Manoel e Juliana, Salete,e José Ricardo Porto

Estimados Marlanny e Marcelo Carneiro Braga, ele é o 
aniversariante de hoje

Marcha nupcial
CASAMENTO bonito foi o dos jovens Juliana Veloso 

e João Manoel de Medeiros, celebrado pelo arcebispo 
da Paraíba, Dom Aldo Pagotto no último sábado na 
Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, com cer-
imonial de Mariana Tenório, decoração de Lena Gouveia 
e acompanhamento musical de Ana Gouveia e Quinteto.

Filhos de Geraldo Veloso (Maria de Albuquerque Velo-
so), Jacinto Medeiros (Apparecida Medeiros), os noivos 
receberam os convidados na Casa Roccia, com caprichado 
buffet assinado pelo chef Onildo Rocha e animação musical 
das bandas Forró Saudade e Puro Charme.

O�O�O�Os arquitetos Leonardo Maia e Ana Sibelly Beltrão vão assinar o ambiente 
da cafeteria São Braz no Casa Cor Paraíba. O evento vai acontecer de 2 de setembro a 
16 de outubro na antiga mansão de Cassiano Ribeiro Coutinho na Av. Epitácio Pessoa.

O�O�O�O gestor estadual do projeto Audiência de Custódia, desembargador Carlos 
Martins Beltrão foi conhecer de perto a estrutura e funcionamento do sistema de monito-
ramento eletrônico no Estado de Pernambuco. Em breve será implantado na Paraíba.

Presenças bacanas de Nalva e Fred Coutinho, Júlio Aurélio e Elizabeth Coutinho na Casa Roccia

NO ESPAÇO 
Cultural José Lins do 
Rego, a banda Legião 
Urbana faz a alegria 
de seus fãs com o 
show “Legião Urbana 
XXX Anos”, que vem 
em turnê por todo o 
País. 

A apresentação 
terá os músicos Dado 
Villa-Lobos na guitarra, 
Marcelo Bonfá na ba-
teria, André Frateschi 
no vocal, Roberto Pol-
lo nos teclados, Lucas 
Vasconcelos na guitar-
ra e Mauro Berman no 
contrabaixo.

“Nada no mundo consome 
o homem mais 
completamente do que a 
paixão do ressentimento”

“A prática do perdão 
é nossa mais importante 
contribuição para a cura 
do mundo”

FRIEDRICH NIETZSCHE MARIANNE WILLIAMSON

Cidadão

For the love of fashion
ESTREIA hoje às 17h45 o documentário da National 

Geographic “For the Love of Fashion”, feito em parceria com 
a fast fashion C&A, sobre a cadeia produtiva do algodão 
orgânico e seus impactos na sociedade, com soluções da 
substituição desse algodão no mundo da moda.

O documentário é apresentado por Alexandra Costeau, neta 
do famoso cineasta e documentarista mundialmente conhecido 
por suas viagens e pesquisas ambientais,  Jacques Costeau, onde 
ela mostra resultados do uso de métodos de produção mais 
sustentáveis nos Estados Unidos, Alemanha e Índia.

O diretor técnico da Emater, Vlaminck Saraiva esteve 
no início do mês em São Paulo por ocasião do lançamen-
to do documentário, quando foi discutido em reunião no 
Instituto C&A a participação da Paraíba na produção sus-
tentável do algodão e o possível apoio daquele Instituto 
à agricultura familiar paraibana.

O PRESIDENTE da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, Durval Ferreira e 
o vereador Marco Antô-
nio convidando para a 
sessão solene de outor-
ga do Título de Cidadão 
Pessoense ao médico 
Antônio Queiroga Lopes 
(in memoriam), pelos rele-
vantes serviços presta-
dos à saúde pessoense. 
Será às 15h no Plenário 
“Senador Humberto Luce-
na” naquela câmara.

Zum Zum Zum

16

Meio ambiente
CERCA de 300 

professores da rede 
estadual de ensino par-
ticiparam da capa-
citação sobre educação 
ambiental oferecida pela 
Sudema e a Secretaria 
de Educação.

As atividades 
foram realizadas nas 
cidades de Patos, 
Campina Grande e 
João Pessoa, visando 
tornar os educadores 
sensíveis e multipli-
cadores na defesa do 
meio ambiente.

Inauguração
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho inaugurou, no 

último sábado, a Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio “Major Veneziano Vital do Rego” (unidade 2), em 
Campina Grande, onde foi investido mais de R$ 1,5 milhão.

Na escola, acompanhado da vice-governadora Lígia 
Feliciano, o governador foi recepcionado por alunos e 
funcionários e ainda assistiu uma apresentação musical.


