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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
22o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,651  (compra) R$ 3,652  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,510  (compra) R$ 3,810  (venda)
EURO   R$ 4,060  (compra) R$ 4,065  (venda)
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l Após 12 anos, pórticos de Intermares passam por restauração. Página 5

l Pernambucanos suspeitos de tentar fraudar concurso da UFPB. Página 7

l Secretaria de Saúde investiga duas mortes por chikungunya. Página 8

l Pesquisa mostra eficácia de produtos naturais contra o Aedes. Página 13

POLÍTICAS
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baixa 15h53 0.7m

Nublado com 
chuvas ocasionais

Lula diz na PF que será 
candidato a presidente

Depoimento durante as ações da Operação Aletheia foi 
divulgado ontem pela Justiça Federal do Paraná.  PÁGInA 9

PÁGInA 6

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

INFrAero reveLA

Crise não afeta a 
vinda de turistas

Este ano, mais de 115 mil passageiros já passaram pelo Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. A movimentação 
de carga também não sentiu o impacto da crise financeira e, em fevereiro, registrou crescimento de 37%.  PÁGInA 15

Imóvel localizado na comunidade Cidade Verde escon-
dia equipamentos eletrônicos, roupas e até medicamentos.

Dois homens que cumpriam pena no regime semia-
berto são suspeitos de assaltos no bairro do Valentina.

Seis pessoas foram presas e dois adolescentes deti-
dos por prática de roubo, tráfico de drogas e homicídios.

FoTo: Evandro Pereira FoTo: Secom-PB FoTo: Reprodução/WhatsApp

FoTo: Evandro Pereira

FoTo: TVTorcedor/Divulgação

PoLÍCIA eM AÇÃo

Cultura

esportes

eXPoSIÇÃo

CoPA Do BrASIL

FoTo: Edson Matos

A arte diversa de 
Sayonara Brasil

Bota treina no 
interior paulista

Artista faz uma home-
nagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher.  PÁGInA 21

Time paraibano está 
em Bauru e enfrenta ama-
nhã o Linense.  PÁGInA 17

DIGnIDADE  O governador Ricardo Coutinho fez o lançamento oficial ontem do programa “Alô Mãe”, 
que vai acompanhar as mulheres durante o pré-natal e ao longo do primeiro ano do bebê.  PÁGInA 3

Casa em Mangabeira era depósito de assaltos Albergados são detidos após roubar táxiDesarticulada quadrilha no Litoral Norte
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Falar mal do Brasil, atribuindo-lhe 
todos os vícios e defeitos possíveis, é 
um dos esportes preferidos dos bra-
sileiros. Não há nada de errado com 
isso, até porque acaba tudo ficando 
na conta do bom humor de sua gen-
te. Mas, entre uma piada e outra, há 
momentos que pedem maior ref lexão. 
O que ocorreu domingo passado nas 
ruas do País precisa ser visto e anali-
sado como fruto do nosso crescimen-
to em matéria de civilidade política. E 
não como uma anedota a mais.

Não é todo dia que uma multidão 
de mais de três milhões de pessoas se 
juntam nas praças e ruas de uma na-
ção para protestar contra o governo, 
sem que nenhum incidente de maior 
destaque tenha ocorrido. Isso é clara-
mente uma demonstração de maturi-
dade política. Havia, até dois dias an-
tes das manifestações, um justificado 
receio de que as coisas pudessem des-
cambar para a violência. Um ministro 
do Supremo Tribunal Federal chegou 
mesmo a admitir que temia o surgi-
mento de um cadáver. Felizmente, não 
foi o que se viu.

Milhões de pessoas ocuparam as 
principais ruas de suas cidades espa-
lhadas pelos 27 Estados brasileiros 
(mais o Distrito Federal) para criticar 
o governo e pedir o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. Pois foi ela 
mesma quem, ainda no sábado, véspe-
ra dos acontecimentos, se encarregou, 
pessoalmente, de garantir segurança 
aos manifestantes. Fez mais: numa 
visita ao município Franco da Rocha, 
em São Paulo, ela pediu que os atos de 
protesto se dessem sem violência nem 
vandalismo. E defendeu a liberdade e 
a democracia. “Para mim é muito im-
portante a democracia no nosso País, 
então eu acredito que o ato de amanhã 

(domingo) deve ser tratado com todo 
respeito. Não acho que seja cabível, e 
acho que é um desserviço para o Bra-
sil, qualquer ação que constitua pro-
vocação, violência e atos de vandalis-
mo de qualquer espécie”, disse Dilma.

Relembrando a época em que mi-
litou contra a ditadura, disse ainda 
mais: “Nós vivemos hoje um momento 
especial. Eu vivi num momento em que 
se você manifestasse, você ia preso. Se 
você discordasse, você ia preso. Nós, 
agora, não. Nós  vivemos um momento 
em que as pessoas podem se manifes-
tar, podem externar o que pensam, e 
isso é algo que nós temos de preser-
var”. No domingo à noite, encerradas 
as manifestações, a Secretaria de Co-
municação da Presidência da Repú-
blica soltou uma nota, que vale  ape-
nas reler na íntegra: “A liberdade de 
manifestação é própria das democra-
cias e por todos deve ser respeitada. 
O caráter pacífico das manifestações 
ocorridas neste domingo demonstra a 
maturidade de um País que sabe con-
viver com opiniões divergentes e sabe 
garantir o respeito às suas leis e às 
instituições”.

Além da presidente Dilma, lide-
ranças do governo e da oposição se 
encarregaram de orientar seus segui-
dores no sentido de evitar confrontos 
com eventuais adversários. Para o fi-
nal desta semana está marcado outro 
evento político – este em apoio ao go-
verno. O que se espera é que as mani-
festações se deem com a mesma tran-
quilidade, sem incidentes que possam 
manchar esta caminhada democrática 
no nosso País. Num mundo conturba-
do como o de hoje, em que os confron-
tos são a regra, o Brasil mais uma vez 
se sobressai. Tomara que seja assim 
por muito tempo!

Editorial

Respeito à democracia
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Pré-candidato a prefeito de Campina 
Grande, o deputado estadual Adriano 
Galdino (PSB) surpreendeu ao decla-
rar que tem um nome preferencial 
para compor a chapa dos socialistas, 
na condição de vice: Ana Cláudia, es-
posa do deputado federal Veneziano 
Vital (PMDB). Atualmente, ela ocupa 
cargo federal na Paraíba: é a supe-
rintendente da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa).

UNInforme

MAIS RIgOR EStÃO DE lOngE 

SAIAS MAIS IMpORtAntES quE fARDAS 

É um fato singular que a 
maioria dos participantes nas 
manifestações pró-impeach-
ment, domingo passado, per-
tença às classes abastadas. 
De acordo com levantamento 
do DataFolha, 50% dos entre-
vistados disseram ganhar de 
cinco a 20 salários mínimos, 
na Avenida Paulista, em São 
Paulo, e 77% se declararam 
brancos. Negros, pardos e po-
bres não foram às ruas contra 
a presidente Dilma.

Senadores e deputados, 
em comissão mista, vão 
votar hoje relatório da Me-
dida Provisória 699/2015 
que prevê punição mais 
rigorosa para categorias 
que bloquearem vias pú-
blicas em protestos. Eleva 
a multa prevista no Código 
de Trânsito para tal infra-
ção, hoje em R$ 1.915, 
para R$ 5.746, sendo que 
em caso de reincidência, o 
valor será dobrado.

“Os mais pobres, a amplís-
sima maioria, mantém-se à 
distância desses movimentos 
elitizados”. Do cientista po-
lítico Flávio Vieira, professor 
da UFPB, em opinião enviada 
à coluna, ontem. Lembrou que 
a população preta e parda do 
país corresponde a 50,7% da 
população do país. O desafio 
da presidente Dilma, avalia, 
será trazer os mais pobres 
para as manifestações de 
apoio ao governo, no dia 18.

Artigo

A humildade de José

Dos personagens do Evangelho, 
José, pai de Jesus, eu muito admiro. 
Homem simples, humilde, carpinteiro 
– aqui para nós, quase não se fala nele. 
É o contrário de Maria, que esteve pre-
sente em muitos episódios do Evange-
lho, a começar pelo primeiro milagre 
de Jesus que foi a transformação da 
água em vinho. 

José não teve tempo para nada. Vi-
via o tempo todo na carpintaria. Fabri-
cou, decerto, muitos móveis: mesa, ca-
deira. Espero que não tenha fabricado 
nenhuma cruz. Muito menos a que cru-
cificaram Jesus. Até rimou. 

É verdade que o Mestre se referia, 
muitas vezes, ao Pai que está no Céu, 
com quem sempre dialogava. Chegou a 
dizer, certa vez, “eu e o Pai somos um”.

Mas, enquanto Jesus saía pelo mun-
do, semeando a Boa Nova, em compa-
nhia dos apóstolos, José suava no tra-
balho da carpintaria. Não dispôs de 
tempo nem de ouvir parte do Sermão 
da Montanha, de ver os chamados mi-
lagres do Mestre, de comer o pão e o 
peixe que ele multiplicou. 

José... Quanta humildade, quanto 
silêncio sobre sua vida! O dia todo 
trabalhando. Ele não teve tempo 
nem de ir com Maria e Jesus à Festa 
de Jerusalém, quando Jesus desapa-
receu das vistas da mãe e foi con-
versar com os doutores. E a mãe não 
compreendeu essa momentânea au-
sência do filho, repreendendo-o. Não 

compreendia, ainda, a sua missão. 
José fabricou móveis, e, decerto, 

muitas cruzes. Mas, repetimos, tomara 
que não tenha sido a de Jesus. E, pen-
sando bem, será que Jesus chegou a aju-
dá-lo na carpintaria?

José, pai de Jesus, é pouco lembra-
do pelos evangelistas. Ao contrário da 
mãe, que é citada em vários momentos 
do Evangelho. 

Mas, está me dizendo a consciência 
que o povo soube homenagear o pai de 
Jesus, pois grande é número de pessoas 
chamadas José. Há até um poema de 
Carlos Drummond de Andrade intitula-
do “E agora, José? 

Apesar de José, o pai de Jesus, ser 
pouco citado no Evangelho, não aconte-
ce o mesmo com o Pai do Céu. Na prece 
que usou para ensinar a como devemos 
orar, Ele inicia dizendo: “Pai Nosso que 
estás no céu”.

Todavia, não esqueçamos o carpin-
teiro, que trabalhava tanto que não tinha 
tempo para ouvir o filho. Certamente, 
chegavam-lhe notícias assim: “Jesus pas-
seou sobre o mar”; “Jesus ressuscitou 
paralíticos, cegos e leprosos”; “Jesus mul-
tiplicou pães e peixes; “Jesus teve os pés 
banhados pelas lágrimas de uma mulher 
chamada pecadora”; “Jesus conversou 
com uma samaritana, a quem ele fez re-
ferência à água viva e à água morta”. 

A verdade é que José, o pai de Je-
sus, deu uma grande lição: A lição da 
humildade. 

José não teve tempo para nada. Vivia o tempo todo na carpintaria. 
fabricou, decerto, muitos móveis: mesa, cadeira.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

pSB E pMDB

RICOS E BRAnCOS

RICARDO: O pAíS nÃO pODE DAR uM pASSO pARA tRáS
“Não se pode colocar em risco coisas arduamente conquistadas: direitos fundamentais da pessoa 
humana e o estado democrático de direito. Sem essas duas coisas, nenhuma nação se desenvolve, 
sem essas coisas o país vai dar um passo para trás”. Do governador Ricardo Coutinho (PSB), ao 
se posicionar sobre as manifestações de domingo, ressaltando que não existe nenhuma “culpa 
formada contra a presidente”. 
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Este é o verdadeiro título do editorial 
desse domingo, 13 de março. Por um erro 
involuntário foi grafado A CRISE DA IMAGI-
NAÇÃO. Aos leitores as nossas desculpas 
pela falha. “Alguém tem que chamar o fei-
to à ordem, antes que a leva se rebele e 
tente resolver o problema por conta pró-
pria.” Assim terminou o editorial  A CRISE 
DA IMIGRAÇÃO.

‘A CRISE DA IMIGRAÇÃO’
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o Um dos mais emblemáti-

cos políticos e cientistas 
sociais do país, Darcy 
Ribeiro é personagem 
singular no estudo e na 
construção, como partí-
cipe, de uma identidade 
cultural brasileira. Estava 
no auge de sua militância 
intelectual e política no 
pré-golpe militar – era o 
chefe da Casa Civil do Go-
verno João Goulart, por-
tanto braço direito, digo 
‘esquerdo’, deste, quando 
o Exército conspirou e assumiu o poder, forçando ele e o presidente a pedirem asilo ao Uruguai, 
acompanhados por suas mulheres, Berta Ribeiro e Maria Tereza Goulart, esta eleita pela revista 
‘People’ uma das 10 mulheres mais belas do mundo, rivalizando, à época, com outra primeira-dama: 
Jaqueline Kennedy, mulher de John Kennedy. Para além do pensador, professor e romancista cele-
brado, Darcy Ribeiro foi célebre por outro aspecto: era um apaixonado pelas mulheres. Antes de 
sua morte, aos 74 anos, suas duas ex-mulheres e 35 namoradas declaradas o homenagearam. 
Mas outro fato curioso e cômico, ocorrido no conturbado governo João Goulart, ressalta a relação 
do cientista com o universo feminino. Darcy discutia, asperamente, com generais que estavam 
sonegando informações à gestão. Num determinado momento, ele pegou na saia de sua secretária 
e disse para os militares: “Isso aqui é mais importante que a farda de vocês”. Fim da reunião.  

DIRETOR TÉCNICO
Walter galvão

EDITOR GERAL
Joanildo Mendes
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Ricardo lança programa que monitora 
saúde de gestantes durante pré-natal 
Programa Alô Mãe fará 
acompanhamento até o 
primeiro ano de vida do bebê

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

A Paraíba deverá ter 
neste ano 64 mil novas 
mães gestantes conforme 
estimativas da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). 
Para garantir uma gesta-
ção saudável o Governo do 
Estado teve a iniciativa de 
criar o programa “Alô Mãe”, 
que vai acompanhar as mu-
lheres desde o pré-natal 
até o primeiro ano de vida 
do bebê, através de ligações 
telefônicas formando um 
banco de dados das gestan-
tes por municípios.

O programa, realizado 
pela SES em parceria com 
as Gerências Regionais de 
Saúde (GRS), foi lançado 
na manhã de ontem pelo 
governador Ricardo Cou-
tinho, no Espaço Cultural, 
em João Pessoa. Já em fun-
cionamento desde o último 
dia 4, através da Sala de 
Monitoramento no Espaço 
Cultural, a equipe do “Alô 
Mãe”, está operando no 
banco de dados com cinco 

mil gestantes de diversos 
municípios paraibanos.

Antes de fazer o lança-
mento oficial do programa 
o governador Ricardo Cou-
tinho fez contato na Sala de 
Monitoramento com uma 
das mães atendidas. Ele 
disse que o programa está 
sendo bem aceito pelas 
gestantes e destacou que “o 
Alô Mãe é exclusivamente 
pensado e executado pelo 
Governo do Estado, inclu-
sive com recursos próprios, 
com objetivo de orientar e 
apoiar as mães nesse pro-
cesso de desespero que as 
gestantes estão vivendo 
por conta dos casos da mi-
crocefalia”.

Conforme a coordena-
dora do programa, Shêmia 
Maria, ele consiste em uma 
média de três ligações para 
cada mulher gestante. “Os 
nossos operadores, através 
de um formulário com uma 
série de perguntas, fazem 
uma média de três ligações 
para cada mãe, sendo a 
primeira um levantamento 
geral sobre a gravidez, na 
segunda para lembrar e ga-
rantir que ela vá a consul-
ta do pré-natal e a terceira 
para saber e acompanhar o 
resultado dos exames rea-

FoTo: Edson Matos

lizados”, explicou.
Até o momento o mu-

nicípio que apresentou um 
maior número de mulheres 
gestantes foi o do Conde. 
Segundo a coordenadora, 
será considerado alerta ao 

fato da gestante ter apre-
sentando sintomas da zika 
durante a gravidez, “caso 
a gestante apresente al-
gum sintoma da zika, ela 
será orientada a buscar de 
imediato os serviços de 

referência de saúde, con-
siderando o Protocolo de 
Atenção à Microcefalia da 
Paraíba, sendo as informa-
ções encaminhadas aos ges-
tores dos municípios para 
monitoramento dos casos”.

Informações

Facebook.com/SaudePB

Twitter.com/sesgovpb

Instagram.com/sesgovpb 

No lançamento, o governador Ricardo Coutinho fez contato na Sala de Monitoramento com uma das mães atendidas pelo programa

José Alves
zavieira2@gmail.com

Na edição de ontem do progra-
ma de rádio “Fala Governador”, 
transmitido todas as segundas-fei-
ras pela Rádio Tabajara em cadeia 
com dezenas de emissoras de diver-
sas regiões do Estado da Paraíba, o 
governador Ricardo Coutinho fez 
uma avaliação dos protestos ocor-
ridos nesse domingo, 13, contra a 
corrupção e contra o governo Dil-
ma. Ele observou que o Brasil passa 
por um momento muito delicado, 
que respeita as manifestações e 
que o Governo Federal precisa re-
tomar a economia para que o País 
saia dessa crise. Ricardo também 
disse que o Brasil tem um sistema 
democrático, e que alguns políticos 
oportunistas querem chegar ao po-
der através do tapetão, mas aler-
tou que é preciso ser eleito para 
poder governar. “Meu desejo é 
que o País recupere sua paz”, disse 
o governador.

Ricardo pontuou que existem 
setores da população que estão in-
satisfeitos com várias coisas impor-
tantes. Insatisfeitos principalmente 
com a corrupção, que não come-
çou agora, mas sempre existiu. Em 
alguns momentos existia mais, po-
rém não havia investigação e se 
não existia investigação, ninguém 
sabia. O Ministério Público não in-
vestigava nem a Polícia Federal ti-
nha autonomia e muito menos não 
havia denúncia.

No período do ex-presidente 
Lula, se deu autonomia adminis-
trativa para a Polícia Federal e au-
tonomia para o Ministério Público. 
Por outro lado, entendemos que o 
País passa por uma grave crise de 
governabilidade e é preciso que al-
guns passos sejam dados para que 

essa ingovernabilidade não com-
prometa o Brasil.

“É preciso olhar para o País, 
resgatar sua economia e pra isso, 
a presidenta Dilma precisa refazer 
algumas coisas. Tem que chamar 
setores da oposição, aqueles que 
queiram discutir a situação, porque 
os que não querem não precisam 
participar dessa discussão porque 
tem gente que continua apostando 
no quanto pior melhor. Tem gente 
que faz grandes discursos nas tri-
bunas e tem uma história suja que 
inclusive usa a política para meios 
escusos, e fica com discurso mi-
rabolante. Mas o povo que sai às 
ruas está percebendo isso e está re-
chaçando alguns políticos que são 
oportunistas, porque esses sim são 
também responsáveis por o Brasil 
chegar a esse ponto”, afirmou

Por outro lado, continuou o 
governador Ricardo Coutinho, 
“acho que quem deve tem que 
pagar. Mas no meu entender nin-
guém pode ser condenado por an-
tecipação. Ninguém pode ser con-
denado pela mídia. Porque depois 
se ele não for culpado, como é que 
fica?” Para o governador existem 
excessos nesse processo. “Peço ao 
povo que tenha um mínimo de cal-
ma nesse momento e perceba que 
nós temos uma coisa muito impor-
tante que é a democracia”

Ricardo afirmou também que 
vê muita sede no povo em querer 
combater a corrupção. “Isso é le-
gal, mas não podemos ter o País di-
vidido pelo ódio. Pelo ódio da inci-
tação advinda de alguns setores da 
política que não tem voto pra ga-
nhar uma eleição e querem chegar 
ao poder através do tapetão, ou do 
Congresso. Isso não pode”.

“No Brasil temos o sistema 
democrático. Você tem que ser 

eleito para poder governar. E esse 
povo que está aí tirando onda de 
falso moralista, gente inclusive 
envolvida em ação da Polícia Fe-
deral na Paraíba, não pode querer 
tirar uma presidenta eleita pelo 
povo para governar simplesmen-
te por impopularidade. É preciso 
ter o bom senso para que o País 
volte a caminhar, a crescer e passe 
por esse grave momento em que 
está vivendo”.

A Justiça e o Ministério Públi-
co têm o seu papel e precisa ser 
preservado. Eles precisam investi-
gar todos porque tem muita gente 
que não apareceu. Tem gente que 
foi citado nas investigações, mas a 
grande mídia abafa. É preciso que 
as pessoas possam aparecer para 
ter o mesmo tratamento, mas que 
esse tratamento seja respeitoso, 
digno e de acordo com os direitos 
fundamentais da pessoa humana.

“Meu desejo é que o País recu-
pere sua paz, quero que haja uma 
transição até 2018 quando serão 
realizadas as eleições. E quem tiver 
mais voto será empossado. O que 
não se admite é que alguém quei-
ra derrubar a presidenta Dilma por 
conta da impopularidade. Isso não 
existe no regime presidencialista”, 
afirmou.

Ricardo disse ainda respeitar 
toda e qualquer manifestação, mas 
afirmou que não dá para o Brasil 
conviver permanentemente com 
manifestações. “Vejo que está na 
hora do País mudar sua política 
econômica e acho que o ministro 
da Fazenda já está dando os pri-
meiros passos”, disse ele, afirman-
do que todos os políticos precisam 
ter responsabilidade com a demo-
cracia. “É fundamental que todos 
tenham condição de gerar paz nes-
se País, e acabar com o ódio”.

Políticos oportunistas também são 
responsáveis por crise, diz governador 

PRoTESToS Do DIA 13

O vereador Lucas de 
Brito (DEM) cobrou da Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa (CMJP) a execução 
da segunda etapa do pro-
jeto do Parque Linear Pa-
rahyba. A obra é uma das 
principais bandeiras de rei-
vindicação do parlamentar, 
que desde 2013 luta pela 
urbanização dos canais do 
bairro do Bessa.

Na última sexta-feira, 
11, o Governo da Paraíba 
apresentou um projeto de 
urbanização da área apro-
vado por unanimidade por 
uma comissão de mora-
dores do bairro. As obras 
terão início assim que a or-
dem de serviço for assina-

da, em 70 dias. O prazo de 
conclusão dos trabalhos é 
de até 18 meses e o empre-
endimento está orçado em 
R$ 2,9 milhões.

De acordo com Lucas 
de Brito, a inciativa do Go-
verno é louvável, mas o pro-
jeto não contempla a área 
total do parque. O vereador 
espera que a PMJP cumpra 
seu papel e faça a urbaniza-
ção dos hectares restantes.

Com a urbanização, o 
parque ganhará ciclovias, 
academia de ginástica, esta-
cionamento e playground, 
entre outros benefícios. A 
previsão do Governo é que 
a licitação da obra aconteça 
em dois meses.

O Tribunal de Contas da 
Paraíba reuniu, na manhã des-
sa segunda-feira, 14, no Ple-
nário Ministro João Agripino 
Filho, gestores dos Institutos 
Próprios de Previdência Social 
do Estado e dos municípios 
paraibanos. O encontro serviu 
à apresentação de métodos e 
objetivos de Auditorias Opera-
cionais a serem desenvolvidas, 
também, nacionalmente, para 
enfrentamento dos problemas 
que afetam os Regimes Pró-
prios de Previdência Social.

Trata-se de trabalho sob 
coordenação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), da 
Associação de Membros dos 
Tribunais de Contas do Bra-
sil (Atricon) e do Instituto 

Rui Barbosa (IRB), associa-
ção civil de estudos e pesqui-
sas vinculada às Cortes de 
Contas do País.

O vice-presidente do 
TCE-PB e relator da Audito-
ria Operacional, André Carlo 
Torres Pontes, explicou que as 
Auditorias Operacionais pres-
tam-se, sem caráter punitivo, 
ao diagnóstico de situações 
a partir do qual será possível 
ministrar remédios e proce-
dimentos. “Estabelecemos, 
agora, parcerias para verificar 
a situação financeira e atuarial 
dos Institutos de Previdência 
e buscar, em seus benefícios, 
por exemplo, solução para os 
problemas crônicos de fluxos 
de caixa”, acentuou.

Lucas cobra que PMJP 
execute 2a fase de obra

TCE reúne gestores 
para solucionar crise

PARQUE PARAHYBA

REGIMES DE PREVIDÊNCIA
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Os dois monumentos 
marcam a entrada e a saída 
do bairro de Intermares 

Pórticos começam a ser restaurados
12 anos sem manutenção

A Prefeitura Munici-
pal de Cabedelo (PMC), por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicul-
tura (Semapa), e em parce-
ria com a empresa Mundo 
das Tintas, deu início aos 
serviços de restauração dos 
dois pórticos que marcam a 
entrada e a saída do bairro 
de Intermares.

O primeiro monumen-
to a receber a intervenção 
– que deve ser concluída no 
prazo de 15 dias – fica situa-
do à margem da BR-230, no 
encontro com a Avenida Mar 
Vermelho. Na sequência, será 
recuperado o pórtico menor, 
situado à beira-mar, na divi-
sa com a Praia do Bessa, em 
João Pessoa.

Os dois monumentos fo-
ram inaugurados em 2004, 
com projeto artístico e arqui-
tetônico assinado pela arqui-
teta Sandra Moura. Esta será 
a primeira vez, em 12 anos, 
que os pórticos recebem ma-
nutenção adequada. 

A recuperação dos mo-
numentos vai constar de 
vistoria técnica da estrutu-
ra, limpeza e recuperação da 
sala interna e pintura de toda 
a superfície.

“Não se trata apenas de 
preservar nossa memória 
histórica e geográfica, repre-
sentada pelas duas peças de 
concepção artística. Mas tam-
bém garantir sua longevida-
de, evitando a degradação das 
estruturas, superfícies e apa-
rência, mas principalmente, 
prevenindo a possibilidade 
de acidente por falta de ma-
nutenção. Essa intervenção 
faz parte da política pública 
imposta pela atual gestão de 
recuperar os monumentos e 
praças da cidade, buscando 
uma valorização desses es-
paços e da própria história da 
nossa cidade”, destaca o se-
cretário adjunto da Semapa, 
Alberto Magno. 

A Semapa também vem 
realizando, no entorno dos 
monumentos, intervenções 
paisagísticas com jardinagem, 
plantio de palmeiras e novo 
gramado. Um projeto de ilumi-
nação colorida, com baixo cus-
to financeiro e de manutenção, 
também deverá ser implanta-
do nos locais em breve. 

Significado
Os dois monumentos 

que demarcam a entrada e 
a saída do bairro de Inter-
mares representam um ato 
de reconhecimento históri-
co-geográfico. É um marco 
da geminação entre a cidade 
portuguesa de Viana do Cas-
telo e Cabedelo, fazendo de-
las “cidades irmãs”. 

Sua concepção artísti-
ca baseia-se nas linhas de 
uma fortaleza e de um navio. 
Na placa inaugural, fixada 
no local, são lidos ainda os 
seguintes dizeres: “Nossas 
almas e bondades se encon-
tram além-mar. As nossas 
origens e a nossa amizade 
estão agora encravadas nes-
sa Terra Brasilis”.

A geminação de cida-
des é um conceito que tem 
como objetivo criar relações 
e mecanismos protocolares, 
essencialmente em nível es-
pacial, econômico e cultural, 
através dos quais cidades de 
áreas geográficas ou políti-
cas distintas estabelecem la-
ços de cooperação.

Fotos: Secom Cabedelo

Os pórticos são marcos de geminação entre a cidade portuguesa de Viana do Castelo e Cabedelo, fazendo delas “cidades irmãs”, e foram inaugurados em 2004

O outono começou em 
1º de março e de agora em 
diante a tendência é de que 
o volume de chuvas se inten-
sifique em todo o Litoral pa-
raibano, atingindo seu pico 
no mês de junho. De acordo 
com o coordenador da De-
fesa Civil Municipal de João 
Pessoa, Noé Estrela, em 2016 
as chuvas devem chegar com 
bastante força ao Litoral pes-
soense, mas ele tranquiliza 
a população sobre possíveis 
transtornos. 

Noé explica que nos dois 
últimos anos não foram regis-
tradas inundações nem hou-
ve a necessidade de desalojar 
famílias, o mesmo resultado é 
esperado em 2016. A redução 
dos transtornos é atribuída 
às ações preventivas realiza-
das em toda a cidade através 

da Operação “João Pessoa em 
Ação – Força Municipal de 
Prevenção de Riscos’” A ope-
ração intensifica os serviços 
de limpeza visando diminuir 
os riscos de desastres trazi-
dos pelo período de chuvas.

As chuvas mais fortes são 
creditadas por Noé às mu-
danças climáticas e, portan-
to, é preciso estar preparado 
para elas. “Podem acontecer 
chuvas ainda mais fortes este 
ano e estamos nos preparan-
do para evitar pontos de ala-
gamento”, reforça.   

O ano de 2016 começou 
sob os efeitos do fenômeno El 
Niño, que atua desde o início 
de 2015. O fenômeno foi clas-
sificado entre os três mais 
fortes das últimas três déca-
das. O El Niño deve perder 
força a partir de abril.

Volume de chuvas deve 
se intensificar no Litoral

outono

A diretoria da Empresa 
Paraibana de Abastecimento 
e Serviços Agrícolas (Empasa) 
vai mobilizar todos os servido-
res, hoje, a partir das 8h, em 
um mutirão de limpeza para 
o combate ao mosquito Ae-
des aegypti. O tema da ação é 
“Empasa unida no combate ao 
mosquito” e envolve a Secre-
taria de Estado da Saúde, por 
meio da Gerência Executiva de 
Vigilância e Saúde, o Centro de 
Zoonose de João Pessoa, todos 
os departamentos do órgão 
estadual e as associações dos 
servidores e dos comercian-
tes/permissionários.

A iniciativa faz parte dos 
esforços do Governo do Estado 
por meio das secretarias e ór-
gãos vinculados no combate ao 
mosquito. A Empasa já come-

çou o plano de ação capinando 
o mato existente na área inter-
na do entreposto da capital, 
na identificação de possíveis 
focos do mosquito e na inten-
sificação na periodicidade da 
limpeza nas galerias de águas 
pluviais. No dia D, os técnicos 
do Centro de Zoonose usarão 
metodologia de roda de con-
versa, sendo que os agentes 
ambientais farão as batidas de 
foco, palestra com telão e carro 
de som. Já a Gerência de Vigi-
lância e Saúde participará com 
material educativo (panfletos 
e cartazes) com informações 
para os comerciantes/permis-
sionários e consumidores.

Os entrepostos de Cam-
pina Grande e Patos também 
entrarão na agenda para ações 
localizadas.

Empasa realiza Dia D 
contra o Aedes aegypti 

mutIRão De LImPeZa

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
realiza hoje, no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, em João Pessoa, di-
versas atividades em alusão ao Dia Es-
tadual de Combate ao Tabagismo. A 
programação começa às 8h e se estende 
até as 11h30, com o objetivo de traba-
lhar a prevenção do tabagismo.

Serão oferecidos testes de espiro-
metria (mede a função pulmonar); Fa-
gerstrom (avalia o grau de dependên-
cia à nicotina) e monoximetria (avalia a 
concentração de monóxido de carbono 
no ar expirado); além de orientações so-
bre os malefícios do tabagismo e distri-
buição de material educativo.

Para a chefe do Núcleo de Doenças 
e Agravos Não Transmissíveis da SES-PB, 
Gerlane Carvalho, a intenção de promo-
ver ações como esta é levar informação 
para a população, visando uma melhor 
qualidade de vida e proporcionando 
ambientes livres do cigarro. “Aprovei-
tamos datas pontuais para oferecer 
nossos serviços de saúde em pontos es-
tratégicos, como é o caso do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley. Traba-
lhamos, acima de tudo, com prevenção, 
mas também conduzimos os fumantes 
aos locais de referência de tratamento 
no Estado e informamos onde devem 
buscar ajuda profissional”, disse ela.

Gerlane comentou que muitos fu-
mantes já conhecem os malefícios que 
o uso contínuo do cigarro pode causar. 
“Geralmente, quem fuma já sabe o mal 
que o cigarro faz, mas continua fuman-
do – seja por falta de estímulo, carência 
de apoio familiar ou psicológico, ou por 
falta de motivação. Aqui neste evento, 
além de mostrarmos os malefícios do 
uso do cigarro, mostramos também os 
benefícios que o ato de parar de fumar 
pode trazer à saúde e na melhora da 
qualidade de vida”, relatou.

O cigarro figura como potencializa-
dor de doenças crônicas. “Nosso papel é 
orientar, mostrar que existem maneiras 
de parar de fumar, oferecer apoio psi-
cológico, para que, consequentemente, 
o paciente se sinta motivado a procurar 

ajuda profissional, deixar o vício e mu-
dar de vida”, pontuou a chefe do Nú-
cleo de Doenças e Agravos Não Trans-
missíveis.

As atividades serão realizadas por 
meio de parcerias com a Secretaria 
Municipal de Saúde de João Pessoa; 
Agência Estadual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa); Associação Médica da 
Paraíba (AMPB); Conselho Regional de 
Medicina (CRM); Sociedade Paraibana 
de Pneumologia; Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia/Região Paraíba; e os 
planos de saúde – que vão desenvolver 
atividades alusivas em seus respectivos 
espaços, também no dia 15 de março –  
Unimed, Afrafep, Cassi e Geap. 

Dados
O tabagismo é considerado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 
a principal causa de morte evitável em 
todo o mundo. A OMS estima que um 
terço da população mundial adulta – 
cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pes-
soas – seja de fumantes.

De acordo com estimativas do Ins-
tituto Nacional do Câncer, a Paraíba 
possui hoje 453.546 fumantes (11,5% 
da população) e, destes, 89.784 estão 
em João Pessoa. Em 2014, em todo o Es-
tado, 389 pessoas morreram vítimas de 
câncer de pulmão. Em 2015, este núme-
ro subiu para 410. Já em 2016, 20 óbitos 
por câncer de pulmão foram contabili-
zados.

Na Paraíba, existem hoje 37 Cen-
tros de Referência para Tratamento dos 
Fumantes, onde se pode buscar apoio 
para se livrar do vício em nicotina. 

Cigarro
A nicotina, presente no cigarro, 

causa dependência e age na região 
do cérebro cerca de 50 doenças graves 
estão relacionadas ao tabaco, entre 
elas: câncer de pulmão, boca, laringe, 
estômago; leucemia; infarto; bronqui-
te; infecções respiratórias; trombose 
vascular. A fumaça do cigarro tem mais 
de 4600 substâncias, entre elas, 40 são 
cancerígenas.

Ações lembram hoje o Dia 
de Combate ao Tabagismo

PReVenção e tRatamento
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Uma casa localizada na 
comunidade Cidade Verde, 
no bairro de Mangabei-
ra, em João Pessoa, estava 
servindo como depósito de 
roubos. Na manhã de on-
tem, foi necessário arrom-
bar o imóvel, pois ninguém 
apareceu para abrir. Todo 
o material apreendido será 
analisado por peritos do 
IPC, principalmente medi-
camentos encontrados no 
local.

Dentro do imóvel fo-
ram encontrados diversos 

equipamentos eletrônicos, 
calçados, vários tipos de 
roupas, caixas com corres-
pondências dos Correios e 
Telégrafos de Pernambuco 
e medicamentos, além de 
acordeons.

O delegado Nélio Car-
neiro, titular da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Veí-
culos e Cargas, informou 
que a maioria dos produtos 
apreendidos é de compras 
feitas pela Internet. Ele 
disse ainda que na semana 
passada havia recebido in-
formações do roubo numa 
agência dos Correios, em 
Pernambuco – não revelou 
a cidade – e que o produto 
poderia estar em João Pes-
soa.

Agentes da delegacia, 

na sexta-feira, iniciaram in-
vestigações e através de de-
núncias descobriram a casa 
próxima ao Complexo Peni-
tenciário Romeu Abrantes 
(PB1).

Nélio Carneiro acredita 
que os produtos recupera-
dos sejam de alguma agên-
cia dos Correios de Pernam-
buco e de roubos praticados 
por quadrilhas. “Estamos 
fazendo levantamento para 
descobrir o proprietário da 
casa, pois soubemos que es-
tava alugada”, informou.

Esta é a segunda gran-
de apreensão de cargas rea-
lizada este ano pelos agen-
tes daquela Especializada. 
A primeira foi um carrega-
mento de cerveja avaliado 
em mais de R$ 100 mil.

Polícia descobre casa usada  para 
depósito de roubos em João Pessoa
A casa, que fica no Cidade 
Verde, em Mangabeira, 
teve que ser arrombada

Foto: Secom-PB

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Material apreendido, entre equipamentos eletrônicos e medicamentos, será analisado pelo IPC

Presos acusados de crimes no Litoral Norte
Uma ação integrada das 

Polícias Civil e Militar da Pa-
raíba com atuação na 7ª Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica (Aisp), com sede em Ma-
manguape, resultou na prisão 
de três homens, três mulheres 
e ainda na apreensão de dois 
adolescentes nesse fim de se-
mana. Todos são suspeitos da 
prática de roubos, tráfico e ho-
micídios na região do Litoral 
Norte do Estado.

De acordo com o dele-
gado da 7ª Seccional, Walter 
Brandão, o trabalho de inves-
tigação policial começou há 
15 dias, quando, por meio de 
uma denúncia via o núme-
ro 197 - Disque - Denúncia 
da Secretaria da Segurança e 
Defesa Social (Seds), apontou 
para a existência de um gru-
po criminoso que realizava 
assaltos, homicídio e do tráfi-
co de drogas no Litoral Norte 
da Paraíba. “Este foi mais um 
resultado de ações conjun-
tas de prevenção e repressão 
qualificadas das Polícias Civil 
e Militar que atuam no Litoral 
Norte do Estado. Na quinta-
feira (10), prendemos em fla-
grante Alantiel Anulino Urba-
no da Silva. Ele é foragido de 
uma unidade prisional do Rio 
Grande do Norte (RN) e esta-

ROUBOS, TRÁFICO E HOMICÍDIOS

va escondido em Mataraca. O 
suspeito foi encontrado pela 
polícia da Paraíba com um re-
vólver e integrava o grupo cri-
minoso realizando assaltos e 
homicídios”, disse o delegado.

Na sexta-feira (11), a 
polícia prendeu Francisco 
de Assis Pereira, de 19 anos. 
Segundo as investigações, ele 
também praticava assaltos e 
participava de ações envol-
vendo o tráfico de drogas na 
região do Vale do Maman-
guape. Na companhia dele es-
tava Wilzilene Ferreira Peixo-
to, de 29 anos, que foi presa. 

Dentro da organização crimi-
nosa, a suspeita era respon-
sável pela distribuição das 
armas. Além destes, foram 
presos também: Ana Paula 
Jaciara de Lucena, 24 anos, e 
Tamires dos Santos Silva, 23 
anos. Com esta última foram 
apreendidos aproximada-
mente 30 quilos de maconha. 

“A apreensão dos en-
torpecentes aconteceu no 
Terminal Rodoviário de João 
Pessoa, quando os investiga-
dores interceptaram a droga 
vinda de Brasília (DF) e que 
seria distribuída na cidade 

de Mamanguape. Recebemos 
a informação que Tamires 
estava com a maconha es-
condida e iria pegar um car-
ro alternativo da capital para 
Mamanguape. No momento 
da abordagem policial ela es-
tava com Ana Paula. Na ação 
também foram recolhidos 
dois adolescentes, e, após de-
poimento e procedimentos, 
eles foram liberados”, finali-
zou Walter Brandão. 

O grupo vai responder pe-
los crimes de tráfico de drogas, 
homicídios, crimes patrimo-
niais e associação criminosa. 

Delegado Walter Brandão (C) e equipe apresentaram os presos ontem; investigação começou há 15 dias

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba realizou, 
das 7h30 de sexta-feira (11) 
até as 5h de ontem, 251 
atendimentos de prevenção 
ou emergência. Os núme-
ros incluem as demandas 
recebidas através do 193 e 
abrangem as modalidades de 
combate a incêndio, atendi-
mento pré-hospitalar, busca 
e salvamento e salvamento 
aquático. No balanço, tam-
bém foram contabilizadas as 
ações preventivas. 

Conforme os dados, en-
tre as ocorrências foram re-
gistrados dois óbitos de víti-
mas de acidente de trânsito. 
O caso aconteceu na noite de 
domingo (13), na rodovia es-
tadual que liga Vista Serrana 
a Malta – no Sertão do Esta-
do. Um Fiat Uno, conduzido 
por Dario Gomes Xavier, de 
54 anos, colidiu frontalmen-
te com uma moto, pilotada 
por Geraldo Monteiro de 
Sousa. O Corpo de Bombei-

ros foi acionado e ao chegar 
ao local do acidente consta-
tou que as vítimas já estavam 
sem sinais vitais, tendo sido 
a causa morte provavelmen-
te múltiplas fraturas. 

Ainda no fim de semana, 
a corporação registrou 128 
atendimentos pré-hospitala-
res, 236 combates a incên-
dios, 33 ações de busca e sal-
vamento, três intervenções 
e emergência envolvendo 
produtos perigosos e quatro 
outras ocorrências não clas-
sificadas. 

Na área de salvamento 
aquático, os atendimentos 
somaram seis casos, sendo 
três resgates da água de pes-
soas que estavam em perigo 
e três outras ocorrências não 
especificadas. O balanço ain-
da teve 51 atendimentos pre-
ventivos, com 24 informa-
ções prestadas ao público, 
17 pontos base em eventos 
externos, sete advertências e 
três vistorias e fiscalizações. 

Bombeiros atendem 
251 ocorrências na PB

NO FIM DE SEMANA

A Polícia Militar pren-
deu em  flagrante, na noite 
de domingo (13), dois ho-
mens no momento em que 
acabavam  de arrombar a 
Unidade Básica de Saúde 
da Família (UBSF) do bair-
ro de José Pinheiro, zona 
Leste de Campina Grande. 
Foram presos João Pedro 
Pereira, 20 anos; e Neumar 
Ferreira, 29, ambos mora-
dores do bairro. Com eles 
estava um adolescente de 
15 anos, que deverá cum-
prir medida socioeducativa. 

De acordo com o boletim 
do Centro Integrado de Ope-
rações Policiais (Ciop), uma 
guarnição da PM chegou à 
UBSF no momento em que 
João Pedro Pereira saía do 
prédio levando um computa-
dor, monitor, nobreak,  tecla-
do mouse e roteador em um 
carro de mão.          Com eles 
a polícia encontrou ainda um 
alicate tamanho grande que 
teria sido utilizado para que-
brar os cadeados e ter acesso 
à sala onde estavam os equi-

pamentos  de informática da 
unidade de Saúde. 

Essa não foi a primeira 
ação de criminosos contra 
unidades de  Saúde em Cam-
pina Grande neste ano. No 
mês passado, uma enfermei-
ra foi assaltada quando pres-
tava atendimento a paciente 
numa unidade do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência), no bairro de 
Rosa Mística. Ela teve a bolsa 
e o celular roubados. A polí-
cia foi acionada e conseguiu 
recuperar os objetos.

Com o objetivo de pre-
venir a ação de ladrões con-
tra as unidades de Saúde da 
Família, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde está fazendo 
licitação para a compra de 
cercas elétricas em forma 
de espiral, com sistema de 
alarme. “Mas o problema é 
que muitas unidades não 
tem muro e funcionam em 
imóveis que foram adapta-
dos. Das 104 existentes  em 
Campina Grande, menos de 
20 funcionam dentro dos 
padrões de uma unidade de 
saúde”, explicou a secretária 
Luzia Pinto.

Unidade Básica de 
Saúde é arrombada

EM CAMPINA GRANDE

PM prende 49 suspeitos e apreende 15 armas
A Polícia Militar pren-

deu e apreendeu 49 suspei-
tos de roubos, porte ilegal 
de arma, tráfico de drogas, 
homicídios e outros cri-
mes, apreendeu 15 armas e 
recuperou 19 veículos com 
queixas de roubos ou fur-
tos, das 18h da última sex-

ta-feira (11) até as 23h59m 
de domingo (13), em todo 
Estado.  As apreensões de 
armas aconteceram nas ci-
dades de Fagundes, Concei-
ção, Pedras de Fogo, João 
Pessoa, Solânea, Itapororo-
ca, Cuitegi, Campina Gran-
de, Queimadas e Sousa.

Dos 49 detidos nas 
ações da PM no fim de se-
mana, 29 foram por roubo 
ou furto, os demais por 
posse ou porte ilegal de 
arma (9), com drogas (9), 
por força de mandado de 
prisão (1) e foragido da 
justiça (1).

Durante as abordagens 
a pessoas, foram apreendi-
das 1,515kg e 46 trouxas 
de maconha, seis pedras de 
crack e dois papelotes de 
cocaína. As blitze e aborda-
gens a veículos recupera-
ram 19 veículos em situa-
ção de roubo ou furto.

AÇÕES POLICIAIS

Chico  José
chicodocrato@gmail.com

A Polícia Militar deteve, na 
manhã de ontem, dois suspei-
tos de efetuar roubos no bair-
ro Valentina de Figueiredo e 
arredores, em João Pessoa. Eles 
estavam em um automóvel que 
havia sido roubado no início da 
manhã em Mangabeira.

Policiais do 5o Batalhão, coor-
denados pelo tenente R. Souza, 

receberam informações do Cen-
tro Integrado de Operações que 
um automóvel branco, utilizado 
como táxi, fora roubado por dois 
homens. De posse das informa-
ções e características dos suspei-
tos, as equipes policiais iniciaram 
as rondas e se depararam com o 
veículo já no bairro do Valentina.

Após perseguição, o veículo 

foi interceptado e os suspeitos 
detidos. Severino de Figueiredo 
Queiroz Filho, de 21 anos e Jo-
natas Diego Severo Trigueiro, de 
20 anos, estavam com uma arma 
branca.  Os suspeitos cumpriam 
pena no regime semiaberto e 
foram conduzidos à Central de 
Polícia juntamente com o carro 
roubado.

Dupla é detida com táxi roubado no Valentina
EM REGIME SEMIABERTO
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MPF determina que FNDE reabra 
prazo de cadastro no Fies em Patos 
FNDE tem 5 dias para reabir 
prazo para alunos das FIP 
selecionados no Enem 

Quatro pernambucanos 
foram autuados em flagrante 
na Superintendência da Polícia 
Federal, em Cabedelo, suspei-
tos de tentarem fraudar o con-
curso da Universidade Federal 
da Paraíba realizado anteon-
tem. O grupo era composto por 
três homens e uma mulher.

O presidente da comis-
são supervisora de concurso 
da UFPB, Daivysson Pereira, 
informou que os pernambu-
canos utilizaram um equipa-
mento sofisticado de rádio-
transmissão para repassar 
informações sobre a prova. 
Daivysson revelou que o gru-
po já era monitorado pela co-
missão e pela Polícia Federal.

O equipamento de rádio-
comunicação era sofisticado e 
inédito na Paraíba. De acordo 
com o presidente da comis-
são, já havia informações so-
bre a possibilidade de fraude 
no concurso. A Polícia Federal 
foi comunicada, passou a mo-
nitorar os locais das provas 

chegando aos fraudadores. 
A sofisticação do equi-

pamento surpreendeu até 
mesmo os policiais federais, 
por se tratar de um rádio-
transmissor disfarçado de 
cartão de crédito. A tentativa 
de fraude foi detectada à tar-
de, quando eram aplicadas 
as provas para os cargos de 
nível médio. 

Ontem, foi divulgado ga-
barito preliminar das provas 
e estão disponíveis no site do 
Idecan. Até o dia 23 de abril 
pode ser divulgado o resul-
tado final do concurso que 
ofereceu 154 vagas em cargos 
de níveis fundamental, médio 
e superior. As provas foram 
realizadas em João Pessoa, 
Bananeiras, Areia, Maman-
guape e Rio Tinto.

Das 87.260 pessoas que 
se inscreveram no concurso, 
cerca de 22% faltaram às pro-
vas subjetivas. Estão previstas 
para os dias 30 de abril e 1º 
de maio as provas práticas, 
que serão aplicadas apenas 
em João Pessoa, em local a ser 
divulgado no site do Idecan.

A pedido do ministério 
Público Federal (MPF) em 
Patos, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) tem cinco dias 
para reabrir prazo para ca-
dastro no fundo de financia-
mento Estudantil (Fies) de 
alunos das Faculdades Inte-
gradas de Patos (FIP) pré-se-
lecionados na primeira cha-
mada do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Após 
reabrir o prazo, o FNDE terá 
dez dias pra deixar o sistema 
disponível para cadastro dos 
beneficiários.

A concessão da limi-
nar em ação civil pública 
foi dada pela Justiça Federal 
na última sexta-feira, 11 de 
março. A multa diária em 

caso de descumprimento é 
de R$ 1 mil.

Em fevereiro de 2016, 
o Ministério Público Fede-
ral em Patos (PB) instaurou 
procedimento para apurar 
possíveis irregularidades 
no Fies, a partir de denún-
cias de centenas de estu-
dantes, que alegaram não 
conseguir fazer a inscrição 
no site do FNDE. 

O procurador da Re-
pública Edgard de Almeida 
Castanheira foi informado 
pela Coordenação-Geral Ju-
rídica do Financiamento 
Estudantil (CGFIES) que o 
FNDE estaria ciente do pro-
blema e que faria o possível 
para solucioná-lo no prazo 
de uma semana. Como não 
foi resolvido, o MPF ingres-
sou com ação civil pública, 
tendo como objetivo res-
guardar os direitos dos alu-
nos prejudicados. Categoria está reivindicando o pagamento do piso nacional de 11.36% fixado pelo Governo Federal desde o início deste ano 

Foto: Divulgação

Os professores da rede 
municipal de ensino da ci-
dade de Sousa, Sertão da 
Paraíba, entraram ontem 
em greve por tempo inde-
terminado. A categoria está 
cobrando da prefeitura mu-
nicipal o pagamento do piso 
nacional de salários que foi 
fixado pelo Governo Federal 
em 11.36%, desde o início 
do ano.

Os professores se con-
centraram logo cedo na Rua 
Boa Ventura Rocha, no cen-
tro de Sousa, na sede do sin-
dicato e seguiram vestidos 
de preto pelas principais 
avenidas da cidade. Uma 
manifestação com a presen-
ça de carro de som e deze-
nas de educadores foi reali-
zada em frente ao prédio da 
prefeitura.

muitos exibiram fai-
xas de protesto e cobra-
ram redução no número 
de servidores contratados 
e comissionados na gestão 
municipal, para possibilitar 
o pagamento de salários jus-
tos para a categoria.

O movimento foi defla-
grado depois que o prefeito 
André Gadelha disse aos pro-
fessores que o município não 
tinha recursos suficientes 
para cumprir o piso divulga-
do pelo Ministério da Educa-
ção que começou a vigorar 
no mês de janeiro. Depois 
de algumas reuniões com a 
categoria, o prefeito propôs 
aumento de 2% para os pro-
fessores.

A presidente do sindica-
to dos Professores, Geralda 
Alexandre, disse que a pro-
posta do governo municipal 
não foi acatada pelos profes-
sores durante uma assem-

bleia geral realizada no audi-
tório da UFCG, em Sousa.

“Que todos saibam da 
nossa insatisfação. Espera-
mos uma resposta digna do 
governo municipal. Desde o 
início, quando o prefeito deu 
essa proposta de 2% de au-
mento, a indicação era que os 
professores não iniciassem 
o ano letivo. A insatisfação 
é grande da categoria e por 
conta disso resolvemos para-
lisar as atividades”, disse.

A sindicalista afirmou 
que o sindicato tem informa-
ções detalhadas sobre os re-
cursos da Educação repassa-
dos ao município de Sousa e 
os dados indicam que a ges-
tão municipal tem condições 
de garantir o piso nacional 
de salários.

“Pelo que temos obser-
vado os recursos não têm 
caído. Está muito bem para 
se pensar numa boa propos-

ta paras os professores para 
que possamos ficar satisfei-
tos. Ele tem que valorizar o 
professor. Vai ser bom para 
a educação, para os alunos e 
até para o próprio prefeito”, 
afirmou.

Geralda Alexandre reve-
lou que os professores não 
estão com ânimo para voltar 
à sala de aula. “Uma propos-
ta de 2% de aumento não é 
proposta para professor vol-
tar com nenhum ânimo para 
a sala de aula. Dois por cento, 
como os professores estão 
dizendo é uma verdadeira 
esmola. Estamos nas ruas e 
vamos cobrar da gestão mu-
nicipal”, afirmou.

Outras manifestações 
estão sendo programadas 
até o final da semana. A 
Secretaria de Comunicação 
da prefeitura não emitiu 
nota sobre o movimento 
paredista.

Professores da rede municipal de 
ensino de Sousa entram em greve 

PoR tEMPo INDEtERMINADo

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

UEPB faz 50 anos e lança 
o  Ano do Jubileu de Ouro

Procon habilita 5 entidades 
para confeccionar carteiras 

CoMEMoRAÇÃo

Quatro são suspeitos de 
tentar fraudar concurso
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) completa 
cinco décadas de fundação 
nesta terça-feira e para come-
morar a data será realizado, a 
partir das 10h, no Auditório 
da Biblioteca Central, no Cam-
pus de Bodocongó, em Cam-
pina Grande, o lançamento 
do Ano do Jubileu de Ouro da 
instituição. A solenidade será 
presidida pelo reitor Rangel 
Junior, que fará a obliteração 
do selo comemorativo dos 50 
anos da UEPB, lançado pela 
Empresa de Correios e Telé-
grafos (ECT). 

Logo após, haverá a apre-
sentação do novo layout do 
portal da Universidade, desen-
volvido pela equipe de web-
designers da Coordenadoria 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (CTIC) e ge-
renciado pela Coordenadoria 
de Comunicação (Codecom), 
onde os usuários têm acesso a 

todas as informações sobre as 
ações, projetos e atividades da 
instituição.

Durante a solenidade de 
lançamento do Ano do Jubileu 
de Ouro, integrada à Assem-
bleia Universitária, o reitor 
Rangel Junior vai apresentar 
as ações a serem desenvolvi-
das ao longo do ano em come-
moração aos 50 anos da UEPB. 

A Universidade
Com 50 anos de existên-

cia, a Universidade Estadual 
da Paraíba oferta 84 cursos 
e forma mais de 2 mil novos 
profissionais a cada ano. Além 
de oferecer ensino de qualida-
de para mais de 18 mil alunos 
de graduação e receber mais 
de 5 mil novos alunos a cada 
ano, a UEPB atende cerca de 
40 mil pessoas anualmente, 
com prestação gratuita de 
serviços somente na área de 
saúde. são tratamentos odon-

tológicos e de fisioterapia, 
acompanhamento psicológico 
de crianças, jovens, adultos e 
idosos, exames laboratoriais e 
atendimento em enfermagem 
para quem não tem condições 
de pagar por estes serviços. 

Por ano, são cerca de 6 
mil bolsas concedidas, além 
de transporte, alimentação, 
moradia estudantil, iniciação 
científica, extensão, monitoria 
e bolsasevento. Nos cursos de 
pós-Graduação (doutorados, 
mestrados e especializações) 
cerca de 6 mil pessoas aperfei-
çoam suas competências. Atu-
almente, a UEPB possui mais 
de 700 pesquisas em desen-
volvimento. 

Nos cursos técnicos, mais 
de 400 alunos se capacitam 
nas áreas de Agroecologia, 
Agropecuária e Ciências Agrá-
rias. A UEpB também oferta 
graduação e pós-graduação na 
Educação a Distância. 

Cinco entidades estu-
dantis secundaristas de João 
Pessoa foram habilitadas pela 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) para confecção 
da Carteira de Identificação 
Estudantil (CIE) 2016: União 
Estadual dos Estudantes da 
Paraíba (UEEP); Associação 
dos Estudantes secundaristas 
da Paraíba (AESP); União dos 
Estudantes da Paraíba (UEP); 
União dos Estudantes secun-
daristas da Paraíba (UESP); e 
União paraibana dos Estudan-
tes Secundários (UPES/PB).   

Um Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) com os 
critérios para o processo de 
confecção e emissão do docu-
mento 2016 na capital para os 
alunos das redes pública e pri-
vada do Ensino Fundamental e 
Médio foi assinado pelas enti-
dades habilitadas, o Procon-JP, 
o Procon Estadual e o Sindica-
to dos Transportes Urbanos de 

João Pessoa.
Conforme o TAC, o valor 

máximo a ser cobrado por 
cada documento será de até 
R$ 20,00 (presencial ou pela 
internet), ficando a critério de 
cada entidade praticar um va-
lor abaixo desse teto. O prazo 
para a primeira remessa se es-
tende até o dia 10 de abril.  

 Os estudantes secunda-
ristas podem adquirir a CIE 
em sites devidamente creden-
ciados pela entidade habilita-
da, postos de atendimento fixo 
ou em postos itinerantes den-
tro da instituição de ensino. No 
caso de postos itinerantes, o 
documento deve ser entregue 
no ato do requerimento. 

O documento assinado 
pelo Procon-JP, Procon do Es-
tado e as entidades habilitadas 
tomou como base a legislação 
que rege o assunto, a exemplo 
da obrigatoriedade da presta-
ção de contas, como prevê a 
Lei Municipal 9.873/2000. 

Segurança
As carteiras estudantis 

dos secundaristas também 
terão certificação digital, a 
exemplo do documento emiti-
do para os estudantes univer-
sitários. “A certificação garante 
a segurança, evita falsificação 
e o uso indevido. Está previs-
to no TAC que a confecção das 
carteiras deve ser em tecnolo-
gia de impressão digital, com 
certificação digital termográ-
fica”, informou o secretário do 
Procon-JP, Helton Renê.

 
Assinaturas 
O TAC 2016 foi assinado 

pelo secretário do Procon-JP, 
Helton Renê; a superintenden-
te do Procon do Estado, Kessia 
Liliana D. Bezerra Cavalcanti; 
a assessora jurídica do Procon 
do Estado, Marlene Victorino 
Soares; o Sindicato de Trans-
porte Coletivo Urbano de João 
Pessoa, Fábio Chaves; a UEEP; 
UPES/PB; AESP; UESP e UEP.   
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Ex-presidente Lula avalia convite 
de Dilma para compor ministério
Rui Falcão, presidente 
nacional do PT, diz que Lula 
deveria ir para o governo

Ao deixar ontem, a sede 
do Instituto Lula, em São 
Paulo, o presidente nacional 
do PT, Rui Falcão, disse que o 
ex-presidente “continua pen-
sando” sobre o convite para 
ocupar algum ministério no 
governo Dilma Rousseff. O 
dirigente afirmou que sua 
opinião é de que Lula deveria 
ir para o governo, indepen-
dentemente do volume dos 
protestos do domingo, 13.

“A decisão é dele, pes-
soal. Minha opinião é que 
ele deveria ir, independente-
mente dos protestos, mas é 
uma decisão difícil, tem que 
ser muito pensada e ele é 
que vai tomar essa decisão”, 
afirmou Falcão.

O presidente do PT dis-
se que, a seu ver, as manifes-
tações do domingo não dão 
força à tramitação do pro-
cesso de impeachment con-
tra Dilma Rousseff. “Foi uma 
manifestação de rejeição à 
política e de combate à cor-
rupção”, minimizou.

Ao entrar no carro com 
pressa para não perder um 
voo, Falcão foi ainda ques-
tionado pelos jornalistas so-
bre o ‘aviso prévio’ do PMDB, 
que na convenção do último 
sábado (12) disse que ava-
liará o desembarque do 
governo Dilma em 30 dias. 
“Mas continua no governo”, 
respondeu Falcão.

Ação contra Lula
A oposição já prepara 

uma ação contra o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va caso ele realmente aceite 
um ministério no governo da 
presidente Dilma Rousseff.

A junta jurídica do DEM 
redigiu uma ação popular por 
desvio de finalidade para ga-
rantir uma liminar que sus-
penda a nomeação do petista 
tão logo isso aconteça. O par-
tido ingressará com a ação na 
Justiça Federal. “Achamos que 
é um escárnio a nomeação 
do ex-presidente Lula apenas 
com a finalidade de blindá-lo”, 
afirmou à reportagem o líder 
do DEM na Câmara, Pauder-
ney Avelino (AM).

O ex-presidente con-
versou com Dilma ontem, a 
respeito da possibilidade de 
assumir uma pasta em seu 
governo. Eles ficaram de vol-
tar a se falar hoje ou amanhã. 
Lula passou a considerar a 
hipótese depois que a juíza 
Maria Priscilla Ernandes, da 
4ª Vara Criminal de São Pau-
lo, decidiu, ontem, transferir 
para o juiz federal Sérgio 
Moro, que conduz a Opera-
ção Lava Jato na primeira 
instância, a decisão sobre o 
pedido de prisão preventiva 
contra ele.

Caso do tríplex
O pedido foi apresenta-

do na semana passada pelo 
Ministério Público de São 
Paulo no caso do tríplex no 
Guarujá. Lula também levou 
em consideração as manifes-
tações ocorridas no domin-
go (13), em todo o País.

A Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) investiga a 
morte de duas pessoas cujos 
óbitos podem ter sido causa-
das pela febre chikungunya. 
De acordo com a pasta, as 
mortes estão sendo investi-
gadas através do colhimento 
de informações domiciliares, 
ambulatoriais e hospitalares, 
de acordo com o Protocolo 
do Ministério da Saúde. A 
Secretaria aguarda também 
resultados laboratoriais do 
Instituto Evandro Chagas 
(IEC), no Pará.

Segundo o último bole-
tim epidemiológico divulgado 
pela SES, no dia 11 deste mês, 
de 1º de janeiro ao último dia 
9 de 2016, foram notificados 
107 casos como suspeita de 
chikungunya. Destes, 13 fo-
ram confirmados laborato-
rialmente, os demais seguem 
em investigação.

Os indícios de que uma 
pessoa está infectada com a 
febre chikungunya são: pa-
ciente com febre de início 
súbito, acima de 38,5°C, e do-
res articulares (artralgia) ou 
artrite intensa de início agu-
do, não explicado por outras 
condições – sendo residente 

ou tendo visitado áreas en-
dêmicas ou epidêmicas até 
duas semanas antes do início 
dos sintomas ou que tenha 
vínculo epidemiológico com 
caso confirmado.

Mortes por dengue
De acordo com o boletim, 

do início do ano, até o dia 9 de 
março foram notificados nove 
óbitos suspeitos de dengue, 
ocorridos nos municípios de 
Campina Grande, Monteiro, 
São Bento, Bayeux, João Pes-
soa, Caiçara, Pilões e Sapé. 
Destes óbitos, um foi confir-
mado, um foi descartado e 
sete seguem em investigação.

SES investiga 2 óbitos que podem 
ter sido causados por chikungunya

na paraíba

Feliphe Rojas
Especial para A União

O Departamento Esta-
dual de Trânsito – Detran-PB, 
por meio das equipes da Ope-
ração Lei Seca, flagrou 41 mo-
toristas dirigindo sob efeito de 
álcool durante ações de fisca-
lização realizadas no final de 
semana na Região Metropoli-
tana da capital. Ao todo, foram 
realizados 424 testes de bafô-
metro e 26 carteiras de habili-

tação foram apreendidas.
Ainda durante as ações, 

foram lavradas 60 autuações, 
decorrentes de variadas in-
frações de trânsito, e 20 veí-
culos foram removidos ao 
pátio de custódia do órgão.

Punição
Proprietários de veículos 

flagrados sob condução de 

motorista alcoolizado devem 
pagar multa de R$ 1.915,00 e 
o condutor responderá pro-
cesso administrativo para a 
cassação da CNH por um ano. 
Em caso de reincidência, o 
dono do veículo pagará multa 
de R$ 3.860 e o condutor res-
ponderá ao processo adminis-
trativo para a cassação da CNH 
pelo período de dois anos.

Lei Seca notifica 41 motoristas 
por embriaguez ao volante

no final de semana

A Defesa Civil in-
formou ontem que o 
governo paulista está 
analisando sete pedi-
dos para decretação de 
situação de emergência 
nos municípios de Fran-
co da Rocha, Francis-
co Morato, Mairiporã, 
Caieiras, Santa Isabel, 
Tatuí e Itatiba.

Até agora, Maripo-
rã, cidade situada ao 
Norte da Grande São 

Paulo, contabiliza o 
maior número de pes-
soas que perderam a 
vida. A cidade fica dis-
tante cerca de 31 qui-
lômetros da centro da 
capital paulista. Foram 
dez mortos, sendo seis 
de uma mesma famí-
lia, todos moradores de 
três imóveis soterrados 
no bairro Parque Náu-
tico. Durante o tempo-
ral, 12 pessoas ficaram 
feridas, mas o estado 
de saúde delas não foi 
informado.

Sete municípios já 
pedem decretação

emergência em são paulo

Marli Moreira
Da Agência Brasil

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

A Prefeitura da cidade 
histórica mineira de Maria-
na vai distribuir R$ 1,1 mi-
lhão às famílias afetadas pelo 
rompimento da barragem 
da mineradora Samarco, em 
novembro do ano passado. O 
dinheiro foi arrecadado em 
três contas bancárias abertas 

para receber doações de pes-
soas que se solidarizaram, 
em todo o País, com as víti-
mas da tragédia. Na última 
sexta-feira (11), foi celebra-
do um termo de compromis-
so com o Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) e 
com a Comissão de Represen-
tantes dos Atingidos estabe-
lecendo regras para distribui-
ção dos recursos.

Prefeitura distribuirá 
R$ 1,1 milhão doados

vítimas de tragédia de mariana

apreendido menor 
na cidade de patos

A Polícia Militar apreendeu, 
na tarde de ontem, no município 
de Patos, um adolescente suspeito 
de roubar uma moto. Com ele, tam-
bém foi encontrado um revólver. A 
apreensão aconteceu em menos de 
uma hora após o ato infracional.

Policiais militares do 3º bata-
lhão iniciaram as diligências, após 
receberem as informações sobre 
um roubo a um mototaxista, que 
teria sido chamado para atender 
um cliente e, chegando ao local 
marcado, um jovem de 17 anos de 
idade o surpreendeu, sacando um 
revolver e roubando sua moto e ou-
tros pertences.

Em apenas uma hora depois 
do ocorrido, os policias apreende-
ram em flagrante delito o adoles-
cente, nas imediações do sítio Cam-
po Comprido, na cidade de Patos. 
Com ele foi apreendido um revólver 
calibre 38, objetos pertencentes à 
vítima e recuperada a moto. Todo o 
material e o suspeito foram condu-
zidos para a Delegacia de Patos.

ação contra a sede 
da ect em sapé

A Polícia Militar apreendeu, 
ontem, na cidade de Sapé, um dos 
suspeitos de assaltar a agência dos 
Correios do município, logo após o 
ocorrido.

Policiais militares do Moto 
Patrulhamento de Sapé receberam 
informações que a agência dos Cor-
reios estava sendo assaltada. Logo 
em seguida, os policiais chegaram 
ao local, deparando-se com os 
suspeitos, que, ao ver os policiais, 
fugiram.

Após a perseguição, os poli-
ciais fizeram um cerco policial, con-
seguindo, então, capturar um dos 
suspeitos no matagal. O suspeito, 
um adolescente, foi visto rastejan-
do na mata por um dos policiais que 
estava na operação.

Com ele foi encontrado um re-
vólver calibre 38 e quatro munições 
intactas. O jovem e o armamento 
foram conduzidos à delegacia.

frustrado assalto 
a correspondente

Policiais militares do 3º Bata-
lhão prenderam em flagrante três 
homens suspeitos de tentativa de 
assalto a uma agência de corres-
pondente bancário na cidade de 
Patos. Um dos suspeitos, ainda sem 
identificação, foi atingido e socorrido 
para o Hospital Regional de Patos, e 
os outros dois, Francisco da Silva, de 
26 anos, e Adriano Pedro da Silva, de 
27 anos, encaminhados à delegacia.

Logo após receberem infor-
mações de que um correspondente 
bancário estava sendo assaltado, 
os policiais do 3º BPM se dirigiram 
ao local e ao chegarem foram rece-
bidos com vários disparos de arma 
de fogo por parte dos suspeitos. Os 
policiais revidaram o ataque.

Um dos suspeitos, que esta-
va dando apoio ao assalto na frente 
do estabelecimento, fugiu durante 
a troca de tiros, mas foi capturado 
minutos depois com o apoio do Nú-
cleo de Inteligência do 3º BPM.

Com os suspeitos foram 
apreendidos dois revólveres calibre 
38, com seis munições intactas e 
seis deflagradas, e ainda uma mo-
tocicleta que havia sido roubada 
no dia anterior (13). Na delegacia 
da cidade de Patos, onde foram 
apresentados, compareceram seis 
vítimas que os reconheceram como 
autores de outros assaltos.

O Hemocentro da Paraíba ini-
ciou, ontem, a primeira capacitação 
técnica das Agências Transfusionais 
da Hemorrede de João Pessoa, com o 
objetivo de qualificar os profissionais 
destas agências. A iniciativa visa es-
tabelecer padrões de atendimento e 
procedimento para as atividades em 
consonância com a legislação vigente 
preconizada pela Política Nacional do 
Sangue do Ministério da Saúde.

“A capacitação das agências faz 
parte de um plano do Ministério da 
Saúde, dentro do Programa Nacio-
nal de Estadualização. Estamos pro-
movendo a capacitação visando mi-

nimizar as fragilidades encontradas 
anteriormente dentro das agências, 
buscando a padronização e a eficiên-
cia dos procedimentos”, explicou Ká-
tia Navarro, do setor de Garantia da 
Qualidade.

O público alvo são os profissio-
nais de saúde que atuam nas agên-
cias como técnicos de laboratório e 
principalmente enfermeiros e bio-
químicos. Todos os profissionais en-
volvidos nas palestras da formação 
fazem parte dos núcleos de Garan-
tia da Qualidade, Educação Perma-
nente e Direção Técnica do Hemo-
centro da Paraíba.

Hemocentro do Estado 
realiza capacitação em JP

agências transfusionais da Hemorrede

foto: Secom-PB

Capacitação qualifica os profissionais que compõem as Agências Transfusionais da Hemorrede
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